
Giriþ

Ýtalyan yazar ve yönetmen Pier Paolo Pasolini (1922-1975), bir keresinde 
Ýtalyan Komünist Partisi'nin yoksul iþçi ve köylüler için en önemli eðitsel 
kurum olduðunu dile getirmiþti. Bu makalenin göstereceði üzere, Marksist 
orijinli PKK'nin (Kürdistan Ýþçi Partisi) benzer bir bakýþ açýsýyla ele alýnmasý 
mümkündür. PKK 1978 yýlýnda Türk devletinin Kuzey Kürdistan'daki 
baskýlarýna ve ordu müdahalelerine karþý bir hamle olarak kuruldu. PKK 
gerillalarý ilk silahlý eylemlerini Türk ordusunun askeri üslerine yönelerek 
1984 yýlýnda gerçekleþtirdi ve 1999 yýlýnda Abdullah Öcalan'ýn Kenya'da 
kaçýrýlmasýna kadar eylemlerine devam etti.¹ Savaþýn feci sonuçlarý arasýnda 
hayatýný kaybeden 30 bin kiþi, yakýlmýþ 4000 köy, yerinden edilmiþ 3 milyon 
insan ve binlerce siyasi tutuklu bulunmaktaydý. Savaþ resmi olarak sona 
ermiþ gibi görünse de, PKK gerillalarý Türkiye'nin Kürt bölgelerine yönelik 
süre giden askeri operasyonlarý dolayýsýyla hala Güney Kürdistan'daki 
(Kuzey Irak) askeri pozisyonlarýný korumaktadýr.  

Yýllar boyunca, PKK eðitsel aktiviteleriyle de alakalý olan bazý örgütsel 
deðiþimler geçirdi. 1978 yýlýndan bu yana kadrolarýn² eðitimi PKK 
hareketinin geliþimi bakýmýndan merkezi bir role sahip oldu. PKK silahlý 
gerillalardan müteþekkil olmaya devam etmekteyse de, temel eðitsel amacý 
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halen bireysel ve kolektif  bir dönüþüm sürecini yaratmak olan güçlü, bilgili, 
toplumu ve insanlarýn yaþam koþullarýný deðiþtirmeyi hedefleyen bir siyasi 
hareket geliþtirmektir. PKK'ye katýlýmlar üzerine araþtýrma yapmanýn 
gösterdiði þudur: Kürdistan'ýn, Türkiye'nin ve diasporanýn tüm parça-
larýndan, bütün farklý sosyal sýnýflardan ve farklý cinsiyetlerden bireyler ör-
gütün farklý seviyelerinde çalýþmak adýna harekete katýlmýþlardýr. PKK'nin 
kurucularýndan bazýlarý örgüte katýldýklarýnda eðitimli insanlardý. Diðer yan-
dan, 1980'lerin sonunda ve 1990'lar sürecinde, örgüte katýlan en geniþ zümre 
toplumun en alt kesimini temsil eden yoksul köylülerdi (White 2000 içinde 
Öcalan, s. 156; van Bruinessen 2000; Özcan 2006). Bu katýlýmcýlar okula ya 
hiç gitmediklerinden ya da az gittiklerinden ve örgüt kadrolarýnýn sayýsý 
arttýðýndan dolayý verilen eðitimler daha iyi yapýlandýrýlmalý ve organize edil-
meliydi.

PKK kendisini bir eðitim hareketi olarak görmekle birlikte (Özcan 2006), 
bu alanda faaliyetler yürüten tek hareket deðildir. Farklý siyasi ajandalara 
sahip birçok toplumsal ve siyasi hareket bilgi, kimlik ve kiþisel geliþime mü-
cadeleleri için hayati önem atfetmektedir. Norveç'te ve Avrupa'nýn diðer 
parçalarýnda geliþen iþçi hareketleri geniþ katýlým ve sivil iþler aracýlýðýyla 
herkes için eþitliði ve refahý ilerleterek sosyal demokrasiyi geliþtirmek bað-
lamýnda eðitimi itici bir güç olarak kullandýlar. Martin (1999), Paterson 
(1999) ve Torres'e göre (1990), insanlar sadece kurumsal eðitim üzerinden 
deðil ayný zamanda sivil ve gönüllü eylemler üzerinden de bir öðrenme 
sürecine girebilirler. 

Özgürlük hareketlerinin nasýl eðitsel, sosyal ve siyasi birer arena iþlevi 
gördüklerini anlamak için özgürlük hareketlerinin bilgiyi nasýl algýladýklarýný 
ve bu bilginin mikro ölçekte hangi yollarla vücuda getirildiðini anlamak çok 
önemlidir. Güney Afrika'daki ANC (Mandela 1994) ve farklý yerli hareket-
lerini içeren Latin Amerika'daki siyasi mücadeleler ile halk mücadeleleri bu 
baðlamda deðerlendirilebilirler (Kane 1999; McLaren 2000). Hammond'un 
araþtýrmasýnýn gösterdiði üzere, Salvador hükümetine karþý verilen on iki 
yýllýk gerilla savaþý sýrasýnda, çok az eðitim almýþ köylüler birbirlerine neler 
öðretebileceklerini görme ve birlikte ortak bir mücadele verme amacýyla 
çalýþma yolunda kendilerini aþaðý görme hissiyatýnýn üstesinden 
gelmiþlerdir. Aralarýndan çok az eðitim almýþ olanlarý ile hiç eðitim almamýþ 
olanlarý bir öðrenme sürecine dahil etmiþtir. Bu yolla, halk eðitimi resmi 
eðitim sistemi tarafýndan dýþlanmýþ olan yoksul köylülerin ve gerilla ordu-
sunda bulunan savaþçýlarýn okuma-yazma öðrenmesini saðlamýþtýr. 

PKK, eðitime ve kiþisel geliþime önem verdiðinden Zapatistalarý bir model 
olarak almaktadýr (Westrheim 2001). Che Guavera'nýn eðitsel praksis üze-
rine görüþlerinin PKK için esinlenme kaynaðý oluþturduðunu belirtmekte 
fayda var. Paulo Freire ve Che Guevara hakkýnda yazdýðý kitapta, McLaren 
(2000, s. 73), Che'nin köylü katýlýmcýlara nasýl okuma-yazma dersleri 
verdiðini ve onlara nasýl farklý kaynaklardan düzenli olarak sesli okumalar 
yaptýðýný göstermektedir. 
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PKK örgütü 30 yýllýk varlýðý sürecinde ideolojik ve yapýsal deðiþimler 
geçirmiþ olsa da, farklý motivasyonlarla daðlarý seçen yeni kiþilerin örgüte 
katýlýmý sürmektedir. Bu katýlýmcýlarýn ayný noktada ortaklaþmasýna yol açan 
dinamikler genel bir mahrum olma hissiyatý, umutsuzluk ve siyasi ve sosyal 
þartlarý düzeltme isteðidir.    

Önceki Araþtýrmalar

Kürt meselesi ve eðitim baðlamýnda yapýlan araþtýrmalarýn sayýsý azdýr. 
Koivunen'e (2001) göre, genel durumdaki iyileþmeye raðmen, araþtýrma 
aðlarýnýn çoðu kiþisel teþebbüsler ve bireysel baðlantýlar üzerine kurul-
muþtur (2001, s. 238). PKK hakkýndaki raporlarýn³ ve yazýlarýn çoðunluðu 
örgütün kendisi tarafýndan ortaya konmuþtur, bunlarýn da hatýrý sayýlýr bir 
kýsmý Öcalan tarafýndan kaleme alýnmýþtýr (Bkz. Öcalan 2003, 2007). 
1970'lerden bu yana, Kürt çalýþmalarý üzerine yoðunlaþan birkaç bilim insaný 
PKK ve Kuzey Kürdistan'daki ulusal hareket üzerine çalýþmalar ortaya 
koymuþtur (bkz.  McDowell 2000; van Bruinessen 1988, 1998, 2000; 
Gunter 2004; Hassanpour 1994; Kutschera 1994; Cornell 2001, Kocher 
2002, Ergil 2000; Olson 1996; Gürbey 1996; Westrheim 2005; Flach 2003). 
Bu bilim insanlarýndan hiçbiri PKK'nin eðitim siyasasý üzerine 
odaklanmamýþtýr. Son zamanlarda, Pual White (2000) Türkiye'deki Kürt 
ulusal hareketini, Ali Kemal Özcan (2006) PKK hareketini, PKK'nin eðitim 
programýnýn bazý boyutlarýný ele alarak incelemiþlerdir. 

Son yirmi yýl içerisinde çok sayýda genç PKK hareketine katýlmýþtýr ve bu 
kiþilerin hareket içerisinde bulunmalarýnýn bilgi düzeylerini ve kimliklerini 
nasýl etkilediðini araþtýrmak oldukça önemlidir. Benim niyetim PKK'yi 
farklý bir bakýþ açýsýyla incelemek veya kadrolarýn görüþlerini sorgulamak 
deðil, PKK kadrolarýnýn sesine kulak vermektir. Bir eðitim hareketi olarak 
PKK'yi konu edinen çalýþmalarýn azlýðýndan dolayý, bu çalýþma Kürt 
meselesi baðlamýnda henüz incelenmemiþ olan bir alana katký sunmaktadýr.

Teorik Yaklaþým

PKK'nin eðitsel temeline eleþtirel pedagoji yaklaþýmý ve Freire tarafýndan 
ortaya konan perspektiften bakmak anlamlý görünmektedir (Freire 1972, 
Kincheloe 2005, Allman 1999, 2001; McLaren 2000; Conway 2004). 
Allman'a (2001) göre, eleþtirel eðitim - PKK'nin eðitiminin çekirdeðinde de 
yer alan- insanlarý devrimci ve sosyal dönüþüme baðlamayý amaçlayan 
eðitimdir (2001, s. 3). Freire'nin eðitim anlayýþý ile PKK'ninki arasýnda 
çarpýcý benzerlikler görülebilir. Freire'nin çalýþmasý Brezilyalý yoksul 
köylüler arasýnda yürüttüðü çalýþmalara dayanýrken (Freire 1972), PKK'nin 
erken dönem kadrolarý kýrsal Kürt alanlarýnda yoksul köylüler ile 
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çalýþmýþlardýr (Öcalan 2003). Her iki hareket için de önem teþkil eden 
önemli meseleler siyasi ve kültürel baský, toplumsal eþitsizlik ve eðitim ara-
sýndaki iliþkisellikti. Her iki yapýlanma da bireysel veya kolektif  olarak kim-
liðin ve bilginin dönüþümünün sosyal, kültürel ve siyasi olarak marjinal-
leþtirilmiþ koþullarda nasýl gerçekleþtirilebileceði üzerinde durmuþlardýr.
   
Share'in (2003) belirttiði üzere dönüþüm yaratan eðitimin arkasýnda yatan 
temel fikir insanlarýn aktif  olarak bilgi-farkýndalýk oluþturarak anlamlar 
dünyasýný dönüþtürmeleri ve yeni kavrayýþlara ulaþmalarýdýr. Bu beraberinde 
toplumu dönüþtürerek daha demokratik ve baskýnýn daha az olduðu bir 
düzen kurma hedefine ulaþmayý da getirmektedir. Bu yaklaþým kendisini 
tarihselliði hesaba katmayan, sorunlardan uzak duran ve hakim ideolojiyi 
yayarak statükoyu koruyan 'depolayýcý eðitim bilimi' (banking pedagogy) 
anlayýþýnýn tam zýttý bir istikamette konumlandýrmaktadýr. Dönüþtürücü 
eðitim bilginin-farkýndalýðýn deðer yargýlarýndan baðýmsýz bir biçimde, 
tanýmlayýcý ve deðiþmez olabilme iddiasýný reddetmektedir. Bu yüzden 
Mezirow'a (1999) göre, insan olma hali en iyi sürekli olarak anlamlarý tahvil 
ettirmeye çabalama olarak anlaþýlabilir. Bilginin-farkýndalýðýn ve kimliðin 
dönüþümü toplumsal ve siyasi hareketler ýþýðýnda ele alýnabilir (Allman 
1999; Conway 2004, 2006; McLaren 2000). Haraway'e göre, bu hareketler 
içerisinde bilginin-farkýndalýðýn dönüþtürülmesi diyalog, müzakere ve siyasi 
dayanýþma etkinlikleri ile gerçekleþebilir. Conway (2006, s. 31) bu baðlamda 
dönüþtürücü baðýn bilgi ile deneyim, farkýndalýk ile kimlik ve özgürleþtirici 
iradenin oluþumu arasýnda olduðunu göstermiþtir. 

PKK'ye katýlmak þüphesiz ki güçlü bir motivasyon gerektirmektedir. 
Örgütün ortak ideolojisi ve ahlaki yapýsý kiþiliðin ve kimliðin 
dönüþtürülmesine dair bir çaðrý yapmaktadýr. PKK 1970'ler ve 1980'ler 
sürecinde mücadele sahnesinde merkezi bir yer kaplamaya baþladýðýnda 
Kürt kimliði uzun bir süredir sistematik olarak bastýrýlmaktaydý, Kürtler 
direniþ, toprak ve kültür lisanýna dayanan bir özgürleþme söylemini kabul 
etmeye açýklardý ve bu süreçte anahtar faktör ortak bir siyasi kimliðin 
geliþtirilmesi oldu (Westrheim 2005).      

Hylland Eriksen'e göre, siyasi kimlik, insanlarýn ortak sorunlarý için ortak 
çözümlerin gerekliliðini fark etmeleri durumunda ortaya çýkan karþýlýklý 
baðýmlýlýk duygusudur (Eriksen et al, 1994). Bu açýdan, siyasi kimlik kiþilerin 
sahip olduðu bir þey deðil, aktörlerin kendilerini önemli olarak 
tanýmladýklarý belirli sorunlar ve kiþilerle özdeþleþtirdikleri ve ayný zamanda 
ortak bir kimlik belirleyerek ortak bir davaya katýldýklarý siyasi süreçlere 
dahil olmak vasýtasýyla elde ettikleri bir þeydir (della Porta & Diani 2002). 

Melucci'ye göre, ortak bir siyasi kimliðin inþasý bir “biz” duygusunun 
varlýðýný öngörür. Bu aktörlerin kendilerini daha geniþ bir grubun bir parçasý 
olarak gördükleri ve baþkalarý tarafýndan böyle görüldükleri, zamanla kendi 
deneyim ve geliþimlerini anlamlandýrdýklarý bir süreçtir (Melucci, 1995). 
PKK'nin temel öðelerinden biri kendisini engelleyen baskýcý siyasi ve sosyal 
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sýnýrlardan özgürleþtirilmiþ “yeni” bir kiþiliðin inþasý olduðundan (Özcan, 
2006), kimlik inþasý katýlýmcýlarýn ortak bir düþünme, konuþma, hareket et-
me ve davranma yolu edindiði bu dönüþüm sürecinin bir parçasý olarak 
görülebilir. 

Freirian pedagojiye uygun olarak PKK'nin temel amaçlarýndan biri kad-
rolarýnýn toplumu,  sözcükleri (metinler) ve dünyayý (siyasi ve sosyal gerçek-
lik) teori ve pratiðin diyalektik birliðinden okumayý öðrenerek deðiþtirmesini 
saðlamaktýr (Roberts 1996). Freir dünyanýn okunmasýnýn dünyanýn önceki 
okumalarýna dayandýðýný, yani okuma-yazmasý olmayan kadrolarýn okur-
yazarlar gibi toplumu dönüþtürme sürecine katýlabileceðini belirtmiþtir. 
Roberts'e  (1996) göre, dünyayý ve sözcükleri okumak hem metne hem de 
baðlama karþý sürekli, meraklý ve araþtýrmacý bir tutum almayý öngörür- bu 
eleþtirel farkýndalýða ve sosyal ve siyasi bilginin geliþimine katkýda bulunan 
bir süreçtir. 

Bu makale PKK hareketinin eðitsel ve kiþisel yönlerine eleþtirel pedagoji ve 
dönüþtürücü eðitimden teorik araçlar kullanarak ýþýk tutmayý 
amaçlamaktadýr. Makalenin metodolojik çerçevesi aþaðýdaki gibidir. 

Yöntem

Bu makalenin yanýtlamaya çalýþtýðý soru þöyledir; PKK'ye katýlýmý saðlayan 
bilgi ve kiþisel geliþim perspektifleri nelerdir? Daha belirgin olarak;

1. Görüþülen kiþiler PKK'deki öðrenme deneyimlerini nasýl taným-
lýyorlar?

2. PKK'deki kolektif  kültürel yapý bireysel deðiþimleri nasýl tetikliyor?

Araþtýrma sorusu ve temel teorik yaklaþýmlar, araþtýrmaya katýlanlarýn PKK 
içerisinde kendi gerçekliklerini nasýl deneyimlediklerini derinlemesine 
anlamada gerekli olan araçlarý sunan nitel metodolojik yaklaþýmý gerek-
tirmektedir. Bu çalýþma, halen PKK'de aktif  olan gerillalar ile Avrupa 
diasporasýnda veya Kürt gruplarýnda kadro olan 13 yetiþkinle yapýlan görüþ-
melerden oluþmaktadýr. Görüþülecek kiþiler ve çevirmenler örgütün kendisi 
tarafýndan seçildi fakat çalýþmaya katýlýp katýlmama hususunda özgürlerdi. 
Ancak genel izlenimim, görüþülen kiþilerin düþünceleri PKK'nin resmi 
görüþleriyle büyük ölçüde paralel olsa bile özgür bir þekilde konuþup 
baðýmsýz fikirler ortaya çýkarmada bir sorun yaþamadýklarý yönündedir.
 
Görüþülen kiþilerin anlatýlarýndaki benzerlik ve farklýlýklarý tanýmlamak için 
yaþ, cinsiyet ve demografide bilinçli olarak çeþitlilik aranmýþtýr. Görüþülecek 
kiþilerin seçiminde aranan kriterler; a) yaþ (20-50 yaþlar), b) cinsiyet (kadýn ve 
erkek), c) gerillaya ve harekete katýlým süreleri (en az iki yýl), d) ikamet 
(Kuzey Kürdistan veya Avrupa) olarak belirlenmiþtir. PKK örgütün büyük 
bir kýsmýný kadýnlarýn oluþturduðunu iddia etse de, görüþülen 13 kiþiden 
sadece 4'ü kadýndý. 
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Saha Çalýþmasý ve veri toplama üç döneme yayýlmýþtýr.

1. Kuzey Kürdistan (Türkiye), Mart 2004 (9 Gün)

Yaþlarý 22-34 arasýnda deðiþen 5 erkek ile (iki gün boyunca) iki grup görüþ-
mesi yapýldý. Görüþülen iki kiþi “kirli savaþ” (1984-1999) sýrasýnda köyleri 
yakýlan kiþilerdi. Diðer üçü ise þehirden gelmiþlerdi. Þehir dýþýndaki bir 
düzlükte buluþtuk ve grup görüþmeleri böyle bir ortamda gerçekleþti. 5 
yýllýk ilkokul mezunu olan görüþülen kiþilerin, PKK'de bulunma süreleri 1 
ile 5 yýl arasýnda deðiþiyordu (Ayrýca bkn Westrheim & Lillejord 2007). 6 gün 
boyunca Kürt bölgelerinde gezdik. Böylelikle görüþülen kiþilerin içinde 
yaþadýklarý politik atmosfer hakkýnda genel bir izlenim edinme fýrsatý 
yakalamýþ oldum. 

2. Norveç, Ýngiltere ve Belçika 2005 ve 2006 yýllarýnda:

8 kiþiyle görüþüldü (4'ü erkek 4'ü kadýn). Bireysel görüþmelerden biri Nor-
veç'te gerçekleþti (2005). Görüþülen kiþi erkek olup (32 yaþýnda) PKK'ye 
katýlmadan önce liseyi bitirmiþti. Ýkinci bireysel görüþme Belçika'da ger-
çekleþti (2005).  Görüþülen kiþi erkek, 34 yaþýnda bir mühendis olup daha 
önce peþmerge güçleriyle birlikte Güney Kürdistan'da (Irak) savaþmýþ biriy-
di, fakat PKK'nin ideolojik yapýsýný kendi politik duruþuna daha yakýn 
buluyordu. Ýngiltere'de iki kadýn ile bir görüþme gerçekleþtirildi (2005). 
Bunlardan biri (28 yaþýnda) yine benzer þekilde mühendis olup kalan zaman-
larýný kendi cemaati içerisinde örgüt için çalýþýp, okuma yazma bilmeyen 
Kürt kadýnlarýna okuma ve yazma öðreterek geçiriyordu. Görüþülen ikinci 
kiþi (31 yaþýnda) hiç resmi eðitim almamýþ ve zamanýnýn tümünü örgüt için 
sosyal ve politik çalýþmalar yürüterek geçiren biriydi. Son olarak  Belçika'da 
bir grup görüþme yapýldý (2006). Görüþülen dört kiþiden ikisi erkek (52 ve 
35 yaþlarýnda) ve ikisi ise kadýndý (37 ve 28 yaþlarýnda). Hepsi yýllarca daðlar-
da kalmýþ ve PKK ile olan iliþkilerinden dolayý hapsedilmiþlerdi.

3. A) Güney Kürdistan'da PKK kampý, (Kuzey Irak) Mart 2006 (4 Gün)

Gözlemlerimin bir kýsmýný oradayken bir kýsmýný da döndükten sonra 
yazdým. Gözlem notlarým 30 sayfalýk bir metinden oluþuyordu. Kampta kal-
dýktan sonra Türkiye sýnýrýndan geçeceðimden yazýlý dokümanlarý yanýmda 
taþýmak riskli görünüyordu. Bu yüzden saha notlarýmýn ana kýsmýný 
Norveç'e döndükten sonra yazdým.  Ziyaret ettiðim kamp öncelikli olarak 
politik, ideolojik ve kültürel eðitimin verildiði bir yerdi. Saha notlarým 
özellikle kamptaki aktivitelere iliþkin gözlemler ve benim bunlar üzerindeki 
yorumlarýmdan oluþuyordu. Kadrolarýn günlük yaþamlarýný takip ettim, 
onlarla birlikte uyudum ve yemek yedim. Eðitim programýna katýlan öðren-
cilerle ve programý ve akademiyi koordine edenlerle görüþmeler gerçek-
leþtirdim. Programý ve akademiyi koordine edenlerden bazýlarý lise ve üni-
versite eðitimi almýþ kiþilerdi. Bu görüþmeler kaydedilmediðinden, konuþ-
tuðum kiþilere gönderme yapmamaya, daha çok saha notlarýma gönder-
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meler yapmaya karar verdim. Birtakým seminerlere ve tartýþmalara katýldým. 
Oradaki son günümde benden görüþmeler üzerine bir konferans vermemi 
istediler. Bu dört gün kýsa bir saha çalýþmasý olarak deðerlendirilmeli. Ancak 
politik durumun gergin olmasý, orada daha uzun süre kalma ihtimalini 
engelledi. 

 B) Kuzey Kürdistan (8 gün) 

Kamptan ayrýldýktan sonra Habur'dan Türkiye sýnýrýna girdim ve oradan 8 
gün geçireceðim Kürtlerin baþkenti Diyarbakýr'a geldim. Politik ortamýn 
hassasiyeti nedeniyle PKK kampýndaki ve Diyarbakýr'daki görüþmeleri kay-
dedemedim. Bu dönemden sonraki saha notlarým özellikle polise taþ ve mo-
lotof  kokteyli atan çocuklarýn gösteri yaptýklarý ve karþýlýðýnda polisin göz 
yaþartýcý gaz bombasý ve silah kullanarak birçok çocuðun ölümüne yol açtýðý 
26-31 Mart Diyarbakýr ayaklanmasýyla ilgiliydi. Kendimi böyle bir þiddet ce-
henneminde bulunca, bazý çocuklarýn az evvel terk ettiðim kampta daha iyi 
koþullarda bulunabileceklerini düþünmeden edemedim. 

Yukarýda bahsettiðim gibi, görüþtüðüm kiþiler örgüt tarafýndan belirlendi. 
Görüþtüðüm kiþiler kendilerini örgütün bir parçasý olarak addetseler de, 
anlattýklarý hikâyeler kiþisel deneyimlerini ve düþüncelerini yansýtýyor. Baþ-
langýçta niyetim bireysel görüþmeler yapmak olsa da, kýsa zamanda öðren-
dim ki bir PKK üyesiyseniz, kendiniz hakkýnda nadiren konuþursunuz. 
Sizin sesiniz bir topluluðun sesidir, dolayýsýyla PKK üzerine bireysel 
konuþmalar yapmak nafileydi. Görüþmeciler kiþisel deneyimleri hakkýnda 
toplu olarak da olsa konuþma þansýný yakaladýklarý için memnun görünü-
yorlardý. Ýçten ve dürüst görünüyorlardý ve çok fazla soru sorarak onlarý 
bölmemeye çalýþtým. 

Görüþme çerçevesi (bireysel ve grup), kiþisel geçmiþ, eðitim/öðretim, 
örgüte katýlým, PKK'de eðitim, bilgi ve kiþisel geliþimde PKK'nin rolü, ve 
bunlarý nasýl algýladýklarý ve kendilerini PKK'ye katýlmadan önce ve sonra 
nasýl tanýmladýklarý gibi temalar içeriyordu.

Data Analizi

Görüþme yapýlan kiþilerin anlatýlarý bir tür tanýklýk veya kolektif  kimliðin 
bireysel sesi olarak yorumlanabilir. (Casey 1996, s. 220). Nitel görüþme, 
araþtýrmacýnýn ve araþtýrmaya katýlan kiþinin birlikte ortaya koyduklarý bir 
bilgi inþa süreciyle, anlatýlarýn açýða çýkmasýný saðlar (Kvale 1997; Hatch 
2002; Silverman 2001; Westreheim & Lillejord 2007). Bireysel görüþmeler 
ve kaydedilen grup görüþmeleri saha çalýþmasýnýn ilk ve ikinci aþamasýnda 
Ýngilizce ve Almanca olarak yapýldý ve Kürtçe'ye ve Türkçe'ye ve Türkçe'den 
ve Kürtçe'den örgütün seçtiði çevirmenler tarafýndan çevrildi. Bu makalede, 
kayýt altýna alýnmayan bir görüþmeden (Ýngiltere'de yapýlan) alýntýlarýn 
transkripsiyonlarýna da gönderme yapýldý. Üçüncü dönemin ilk saha notlarý 
düzensizdi, sahadayken edindiðim gözlemlerimi ve yorumlarýmý “bilinç 
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akýþý” (Fangen 2004, s. 87) biçiminde yazmýþtým. Sonraki aþama bana en 
baþta ilham kaynaðý olan ve çalýþmanýn baðlamsal geçmiþini oluþturan bu 
notlarýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve formüle edilmesi oldu. 

Analitik düzlemde transkripsiyonu yapýlan görüþmeler Kvale'nin (1997) 
tanýmladýðý nitel prosedür doðrultusunda adým adým analize tabi tutuldu.

* Ýlk olarak, genel bir izlenim edinmek için tüm görüþmeler defalarca 
okundu. 

* Sonra, görüþmeler materyalde var olan kategoriler doðrultusunda 
tematik bir sýnýflandýrmaya tabi tutuldu.  

* Tematik kategoriler içersinde anlam ifade eden kýsýmlar tanýmlandý 
ve alýntýlar yapýldý. Bu kýsýmlar araþtýrmanýn sorunsalýndaki 
merkezi kavramlar baðlamýnda belirlendi.

* Analizler çeþitli yorumlar ve deðiþiklik önerileri getiren bir baþka 
araþtýrmacýyla (bir meslektaþla) tartýþýldý.      

Verinin Geçerliliði ve Güvenilirliði

Geçerlilik genel olarak, çalýþmanýn planlanmasýndan sonuçlarýn geçerliliði 
üzerine yapýlacak olan diyaloglar için en uygun ortamýn bulunmasýna kadar, 
araþtýrmacýnýn kendi çalýþmasýna karþý eleþtirel bir duruþ sergilemesine bað-
lýdýr (Kvale, 1997, s. 165). Çalýþmaya eleþtirel bir teorik yaklaþým seçmiþ ol-
mam ve Kürt sorunuyla politik düzlemde uðraþmam saha üzerindeki görüþ-
lerimi etkilemiþtir. Bu çalýþma oldukça politikleþmiþ bir baðlam içerisinde 
yapýldýðýndan ve tüm araþtýrma öyle ya da böyle politik olduðundan (Hatch 
2002; Carr 1995) saha çalýþmasý öncesinde ve görüþme yaptýðým kiþiler kar-
þýsýnda kendi pozisyonumu ortaya koymak benim için önemliydi.  Bu 
çalýþmanýn sonuçlarý, görüþtüðüm her bireye görüþme sonrasýnda ulaþmak 
mümkün olmadýysa da, görüþülen kiþinin onayýný alma (Silverman 2001, s. 
223 ) olarak da adlandýrýlabilecek bir yöntemle görüþülen kiþilerden bazý-
larýyla tartýþýldý. Görüþtüðüm insanlar transkripsiyonu yapýlmýþ mater-yalin 
iþleniþini okudu, kabul etti ve onayladý. 

Etik Meseleler

Görüþmeci ile görüþülen kiþilerin fiziksel yakýnlýðýnýn bir sonucu olarak, 
nitel araþtýrma, araþtýrma boyunca görüþülen kiþilere saygý gösterilmesi 
prensibini temel alan etik meselelerin ve ikilemlerin sürekli olarak düþünül-
mesidir (Kvale, 1997). Araþtýrma sonrasýnda ortaya çýkan bilgiyi araþtýrma 
konusu olan kiþilerin çýkarlarýna en uygun þekilde kullanmak araþtýrmacýnýn 
ahlaki yükümlülüðüdür. Falla (1994) politik þiddet üzerine çalýþan bir 
araþtýrmacýnýn “tarafsýzlýk” baðlamýnda “objektif ” olmasýnýn imkansýzlýðý-
na de-ðinir. Yine de, bu tür bir çalýþma öznelerarasý geçerliliði olan bir bilgi 
üretmeyi amaçlar (Westrheim & Lilljord 2007).

Ýlerleyen kýsýmlar, ampirik verinin analizini takiben bulgular üzerindeki 
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tartýþmalara dayanmaktadýr. Ýlk üç kýsým, PKK'ye katýlma sebeplerini ve 
bilgi bakýmýndan PKK'nin eðitim zeminini inceliyor. Sonraki kýsýmlar 
PKK'li kadrolarýn sosyal ve bireysel düzlemde deneyimlerini inceliyor.  

Daða Çýkmak (Örgüte Katýlým) 

Daða çýkmak hem daðlardaki PKK kamplarýna gitme eylemini hem de daha 
sembolik olarak yaþadýðýnýz hayatý terk edip baþka bir varoluþu tercih etmeyi 
belirtir. Dahasý, daðlar Kürtlerin kalbinde ayrý bir yer tutar. “Kürtlerin 
daðlardan baþka dostu yoktur” sözü bu durumu doðrular. Bir kadýn lider 
bana daðlarý kutsal olarak algýladýðýný söyledi. Daðlarda öldürülen ve orada 
gömülen arkadaþlarýnýn onuru için, yere asla çöp, sigara külü, kirli su ve 
onlarýn hatýralarýný zedeleyecek daha birçok þey atmýyor ve yoldaþlarýna da 
ayný þekilde davranmalarý gerektiðini öðretmeye çalýþýyordu. (Saha notlarý, 
26.3.2006, s. 6)

PKK'nin sosyalist bir örgüt olduðu geniþ ölçüde bilinmesine raðmen bazý 
kadrolar ilk katýldýklarý zaman PKK'nin ideolojik temellerinin farkýnda 
olmadýklarýný söylediler. Bazýlarý sýrf  pratik ve duygusal sebeplerden örgüte 
katýlmýþlardý ya da heyecan arýyorlardý. Bir genç kýzýn PKK'yle yakýnlaþmasý 
kýz kardeþi ile yaþadýðý tartýþmalardan sonra baþlamýþ, diðeri evlenmek 
istemediði bir kiþi ile evlenmek zorunda oluþundan örgüte katýlmýþ, bir 
baþkasý ise daða çýkan ablasýný takip etmiþ. Büyük bir kýsmý uzun yýllar 
boyunca buna hazýrlanmýþken, bazý kadrolar ise evlerini terk etmek zorunda 
oluþlarýndan beklenmedik bir þekilde PKK'ye katýlmýþlar. 

“Bir gün 1992 yýllarýnýn ortalarýnda 18 yaþýna henüz girmiþken, 
daðlarý tercih ettim. Güzel bir gündü ve annem yemek için beni 
salça almaya gönderdi. Bir daha asla dönmedim. Annemi her 
arayýþýmda ayný soruyu soruyor; Nerede benim salçam?” (S. 
4.5.2005, s. 2). 

Görüþtüðüm bu kiþi PKK'ye katýlmaya karar vermeden önce iki arkadaþýyla 
beraber bir kadýn kadro ile gizli görüþmeler gerçekleþtiriyormuþ. Kadýnýn 
davranýþ þekli genç adamýn kadýnlarla ilgili düþüncelerini tamamen deðiþ-
tirmiþ. Kapalý kapýlar ardýnda yaþayan görünmez kadýnlarla birlikte büyüdü-
ðünü söyledi.  Gerillada tanýþtýðý kadýnlar, açýk sözlü ve hitap gücü yüksek, 
baðýmsýz fikirlilerdi. Bu durum onda merak uyandýrmýþ.

Piven ve Cloward (1992) eyleme en yatkýn kiþilerin halen bir oluþum 
sürecinde olan gençler olduðunu gözlemlemiþlerdir (1992, s. 308). Fakat 
PKK'ye katýlanlarýn farklý yaþ gruplarýndan gelmesi ve katýlanlarýn daðlarý 
seçme sebeplerinin birbirinden farklý oluþu, tabloyu görünenden daha 
karmaþýk kýlýyor. Walsh ve Warland'a göre (1983) ne kadar uzun süre harek-
ete katýlan insanlar görürseniz, sizin de örgüte katma olasýlýðýnýz o kadar 
artar. Bu, çalýþmadaki bulgularla da örtüþüyor. Görüþtüðüm kiþilerin tümü 
bir yabancý veya bir arkadaþ ile tanýþmalarýndan sonra ya da aile üyelerinin 
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daha önceden PKK'ye katýlmýþ olmasýndan veya insanlarýn PKK'ye 
katýlmaya niyetli olduklarýný bildiklerinden örgüte katýlmýþlar. Birçoðu için 
katýlýma iliþkin sorulan soruya cevap verirken açýk ve dürüst olmak güvenlik 
sebeplerinden dolayý imkansýzdý ve ayrýca birçoðu gençti ve her ne kadar 
aileler nezdinde PKK gerillalarýna büyük saygý duyuluyor ve kýz ve erkek 
çocuklarýnýn daðlara gitmeleri hareket için bir fedakarlýk olarak görülüyor 
olsa da, büyük olasýlýkla evden ayrýldýklarý aileleri tarafýndan inkar 
ediliyordu. Ancak PKK'ye katýlma kararý, görüþmecilerin pek çoðunun 
gündelik olarak karþýlaþtýklarý katý gerçeklik ile açýklanabilecek hakkýnda 
enine boyuna düþünülmüþ bir seçime dayanýyor. Bu çalýþmada görüþtüðüm 
kiþilerin farklý özgeçmiþleri ve deneyimleri var. Bazýlarý yýllardýr gerilla iken 
bazýlarýnýn hiç askeri deneyimi olmayýp farklý alanlarda çalýþýyorlar. Bu tür 
farklýlýklara raðmen hepsi harekete katýlýmlarýyla çok þey öðrendiklerinin ve 
bu duruþun yaþamlarýný zenginleþtirdiðinin altýný çizdiler.

Uzun yýllar boyunca kadro olan kiþilerden biri PKK'de bilginin ne kadar 
önemli olduðuna tipik bir alýntý ile deðiniyor. Yaralandýktan sonra baþka yer-
lerde þehir çalýþmalarýnda yer almak için daðlarý terk ediyor:
 

Gerillada yaþadýðým yýllar boyunca, tahayyül edilebilecek en aðýr 
koþullar altýnda, korku anlarýnda veya silahlý çatýþmalarda dahi cep-
lerinde kitap taþýyan arkadaþlarýmýza rastlamak mümkün olduðunu 
tekrar ve tekrar deneyimledim. Her zaman okumak ve çalýþmak için 
zaman bulmaya çalýþýyorlar. Biz PKK gerillalarýnýn ana amacý, 
iþgalci güçler tarafýndan ölümüne çevrelenmiþ olsak da 
öldürmemektir. Bizim amacýmýz yeni bir yaþam yaratmak; dolayý-
sýyla yeni düþünceler geliþtirmeye ihtiyacýmýz var. Eðitimin temel 
parçalarýndan biri baþkalarýnýn bize yaptýklarýný, bunlar askerler 
olsalar bile, bizim baþkalarýna yapmamamýz gerekliliðidir. Bu bizim 
almamýz gereken eðitimin bir parçasýdýr (MI 02.02.2006, s. 15).

Bu alýntý PKK'de eðitimi ele alan bir sonraki bölüm için bir girizgâh olarak 
düþünülebilir.

PKK Eðitimi

Türkiye'de ilköðretim 1923'te cumhuriyetin kuruluþundan bu yana zorun-
ludur.  Türk eðitim sistemi halen Kürtleri ve diðer etnik azýnlýklarý büyük 
ölçüde kendi kimliklerine, dillerine, kültürlerine ve tarihlerine yabancý-
laþtýrmaktadýr. Sonuçta, 1950'lere kadar Kürt çocuklarý okula hiç gitme-
miþlerdi ve birçok ebeveyn hala çocuklarýný okula göndermemektedir. 1980 
ve 90'lar boyunca, PKK ve Türk Ordusu arasýndaki savaþtan dolayý öðret-
menler ya okullarýný terk ettiler ya da okullarýndan uzaklaþtýrýldýlar. Van 
Bruinessen (2000), PKK'nin okulu Türk sömürge sisteminin öðretmenler 
tarafýndan ayakta tutulan bir parçasý olarak gördüðünü gösterir. Özcan'a 
göre, Kürt bölgesinde okuma-yazma bilmeyenlerin oraný hala çok yüksek. 
Bu durum, okul sisteminin en azýndan uzak Kürt bölgelerinde uygulama 
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açýsýndan baþarýsýz olduðunu gösterir. Birçok Kürt halen öðretmenleri 
asimilasyonun aracý ve okulu da Türk olmanýn öðretildiði bir yer olarak 
görür. PKK eðitiminin çerçevesi içinde kiþisel dönüþüm ve bilgiye baðlý olan 
deneyimler bu minvalde anlaþýlmalýdýr. 

Çoðu görüþmeci PKK eðitiminde teori ve praksisin yakýn iliþkisini 
vurgulamýþtýr. Öðrendikleri her þey, matematikten felsefeye, ahlaki konula-
ra, kiþiliðe ve disipline kadar gerillanýn zorlu yaþam koþullarýna uymak için 
mümkün olduðunca pratiðe dönüþtürülecektir. Praksis, sayesinde bireylerin 
kültürü ve toplumu yarattýklarý ve eleþtirel özneler haline geldikleri karmaþýk 
bir aktivite olarak kabul edilir.  Kincheloe'e göre (2005), praksis eðitime ve 
mücadeleye yön veren bilinçli eylemle sonuçlanan teori ve pratiðin 
birlikteliði demektir.

Görüþmecilerin deneyimleri denge eðitiminin ve eleþtirel bilincin geliþi-
minin merkezi olan bir eylem-tepki-eylem sürecine baðlý görünmektedir.  
Bu teorinin yaþanýlan deneyimlerin içkin bir parçasý haline geldiði bir 
süreçtir. PKK, bu süreci bilgi inþasý ve kadrolarýn mücadelenin farklý 
alanlarýna somut katýlýmý için bir temel olarak görür. PKK'nin ilk üyeleri 
insanlarla konuþmak ve çalýþmak için Kürt köylerine geldiklerinde, bu 
praksis esaslý perspektif  onlar için bir baþlangýç noktasý olmuþtur. Bir 
görüþmeci okullarýn eksikliðinden, okuma-yazma oranýnýn düþüklüðüne, 
ezilme ve aþýrý yoksulluða kadar nasýl çok yönlü problemlerle karþýlaþ-
týklarýndan bahsetti. PKK üyeleri insanlara okuma-yazma kurslarý sundu ve 
insanlarla kendi durumlarý hakkýnda konuþma imkânýný yakaladý. Ýnsanlarla 
ne konuþtuklarý, somut örneklere ve insanlarýn aþina olduðu deneyimlere 
dayanýyordu.

Bizim eðitimimiz sadece tek yönlü bir yaklaþým deðildi. Seminerler 
düzenledik ve çok yönlü eðitim yaklaþýmý giriþiminde bulunduk. 
Ama insanlarý ayný zamanda yaþadýðýmýz doðrultuyla, konuþma bi-
çimimizle, onlara yaklaþma biçimimizle, samimiyet ve arkadaþlýkla 
eðitiyorduk. Ne söylediðimiz pratikte gösteriliyordu. Sempatizanlar 
bizim örnek davranýþlarýmýzdan esinleniyorlardý ve gün geçtikçe 
insanlar bizi merak ediyor ve bize baðlanýyorlardý. (M.2.2.2006, s. 8)  

Köylüler yalnýzca öðretileni öðrenmiyorlar; ayrýca PKK üyelerinin davranýþ 
biçimlerini gözlemleyerek öðreniyorlarmýþ gibi görünüyor. Gündelik 
hayatýn bu deneyimleri sayesinde, insanlar kiþisel durumlarýný politik olanla 
iliþkilendirmeyi öðrenmiþler. PKK eðitimi bilginin insanlarýn siyasi ve kül-
türel baðlamdaki eylemleri ile geliþtiði fikri üzerine inþa edilmiþtir.  Bilgi top-
lumsal olarak kurulur, hayatýn pek çok alanýnda ve düzeyinde geliþtirilir.

Bugün, PKK, Kürdistan ve diaspora toplumlarýnda ve daðlarda eðitim 
programlarý gerçekleþtirmektedir. 2006 baharýnda kampý ziyaret ettiðimde, 
özellikle karýn halen yoðun olmasýndan dolayý, oraya ulaþmak çok zordu. 
Kamp bir nehrin her iki yakasý arasýndan yükselen yüksek daðlarýn içinde bir 
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vadide konuþlanmýþtý. Yaz döneminde, PKK, sürülerini meralara götüren 
binlerce çiftçi ve aileleri ile dað vadilerini paylaþýyordu. Giriþ dersleri 
normalde 40-60 öðrenciden oluþuyor ve 3-6 aylýk dönemi kapsýyordu. Kur-
su tamamladýktan sonra, öðrenciler gitmekte serbestlerdi. Pratik, kültürel ve 
siyasal çalýþma yapmak veya silahlý güçlere katýlmak için daha uzun kalmayý 
ümit eden öðrenciler, yapmayý umduklarý görev için yetenek ve kiþisel 
motivasyonlarýný belirleyen önderliðe baþvurmak zorundadýrlar. Bu genç 
öðrencilerin çoðu Avrupa'ya veya Türkiye'ye dönecektir ve bu yüzden 
edindikleri bilgi topluluklarda yapmak zorunda olduklarý görevlerle alakalý 
olmalýdýr: 

Burada eðitim yaþam için bir derstir. Harekete baðlý ve faydalý 
olmak zorundadýr. Kadrolar buradan ayrýldýðýnda, geldikleri za-
mandan daha fazlasý olmalý ve Kürdistan'da kentlerde ve köylerde 
karþýlaþtýklarý insanlara geri verecek bir þeyleri olmalý. (alan notu, 
24.3.2006, s. 2) 

Örgütün bilgi dahil olmak üzere her düzeyinde, paylaþmak temel bir deðer-
dir. Bilgi yalnýzca kiþinin kendi baþarýsý için oluþturduðu bir þey deðildir; par-
çasý olunan kollektif  gruba aittir. Freire, entellektüelleri bilgi üzerindeki gü-
cü paylaþmadýklarý için suçlamýþtýr. Bilgiyi paylaþarak, ezilen insanlar için 
hayati öneme sahip olan geleceði þekillendirme gücünü de paylaþýrsýn 
(Aranowitz 2000,  s. 21).  

PKK kurslarý, dünya tarihi, Kürdistan ve Ortadoðu tarihi, PKK tarihi, 
Marksizm ve sosyalizm tarihi, ahlaki konular, insan ve kiþisel geliþim, savaþ 
üzerine perspektifler, kadýn ve ekolojik konular gibi temalarý içerir. Ders, 
seminer ve diyalog gruplarýndan oluþur. PKK tarihine giriþ dersinden sonra, 
her öðrenci hangi konuya odaklanacaðýna ve konu sýralamasýna karar verir. 
Temel amaç, Kürdistan'da ve Ortadoðu bölgesinde kadýn ve erkek özgür-
lüðü ve eþitliði temelinde daha demokratik ve ekolojik bir topluma doðru 
insanlarý eðitmek ve bunun için mücadele etmektir.  

PKK okulunun koordinatörleri, altý genç kadro, öðrencilere yaklaþýmlarýnýn 
dinamik ve geleneksel öðrenci-öðretmen iliþkisinden farklý olduðunu 
vurguladýlar. Aþaðýdaki alýntý kurs liderleriyle yapýlan mülakatýn bir parça-
sýdýr. 2002'de kurulan bu okulun temel amacýnýn öðrencilerin kendilerini 
devletin zihniyetinden uzaklaþtýrmayý öðrenmeleri olduðunu açýklamýþ-
lardýr:
  

K.W. Bana kýsaca PKK eðitimi anlatýr mýsýnýz?

Müfredatýn temalara ve parçalara ayrýldýðý okul ve üniversitelerden 
faklý olarak, PKK okulu, tabandan kavramlar ve bilgiler oluþturma-
ya çalýþmaktadýr. Kendimizi dogmalardan ve mutlakçýlýktan uzak 
tutmak; felsefenin ve diðer disiplinlerin kurslarýmýza nasýl aktarýla-
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bileceðini görmek istiyoruz. Okul formel veya katý anlamda bilim-
sel deðildir, fakat yapýsal olarak demokratiktir. Bir bakýma, dað-
lardaki yaþama uygun yeni bir kültür geliþtirilmek zorundayýz. Bu 
noktadan hareketle, hisleri ve duygularý da ele alan analitik düþün-
menin yeni yollarýný oluþturmaya çalýþýyoruz. Bunun temeli öðren-
cilerin kendileridir; kendi deneyimleri ve refleksleri seminerlerde ve 
tartýþmalarda birleþtirilir. Öðrenciler okuma-yazma bilmeyenle-
rinden akademiklerine kadar farklý altyapýlara sahip olduk-larýndan, 
yavaþ yavaþ baþlamak gereklidir (alan çalýþmasýndan alýntý, 
24.3.2006, s. 2). 

PKK, siyasal berraklýða ulaþmak için metinlerin, teorinin ve kavramlarýn 
katýlýmcý tartýþma içinde tartýþýldýðý, yorumlandýðý ve yeniden deðerlen-
dirildiði tutarlý bir eðitim inþa etmeye çalýþmaktadýr. Che Guevara'ya (2006) 
göre, dünya yalnýzca yorumlanmamalý, ayný zamanda dönüþtürülmelidir 
(2006, s. 29). Ýstekleri, dönüþümün önemli bir parçasý olan duygularý hareke-
te geçirecek bir eðitim oluþturmaktýr. Freire, bilmenin nötr bir eylem olma-
dýðýný, duygularla ve hislerle dolu bir þey olduðunu söylerken, bu süre-cin 
duygu yüklü bir süreç olduðu vurgusunu yapar. (Roberts, 1996, s. 153).  

Öðrencilerin birçoðu, savaþtan aðýr þekilde etkilenmiþ bir geçmiþe sahiptir. 
Bu deneyim ve duygulara dokunmayan bir eðitim anlayýþý büyük ihtimalle 
iþe yaramayacaktýr. Kendilerini “devletin zihniyetinden uzaklaþtýrmaya 
çalýþtýklarýný“ söylerken, psikolojik baský zincirini kýrmayý amaçlayan ve öð-
rencileri kendi hayatlarý ve siyasi durumlarý ile yüzleþmeye yönlendiren 
Freire'nin pedagojisi ile bir paralel çizilebilir. (Aronowitz 2000, s. 15). Bu 
öðrencilerin teori, literatür ve saðduyu söylemlerine karþý koyarken kendi 
deneyim ve düþüncelerini kullanmalarýnýn teþvik edilmesi sayesinde gerçek-
leþtirilir.

Daðlardaki yaþam için geliþtirmeye çalýþtýklarý bilgi kültürü ayný zamanda, 
Convey'in de belirttiði gibi, kendini özgürleþtirmeye (self-emancipation) 
adanmýþ ve kendi bilinen tarihlerinin özneleri olarak öðrenciye, yoksula, 
ezilene yönelmiþ bir kimlik oluþumu sürecidir (op. cit. s. 73). Öðrenciler 
kendilerini sadece kadro olarak deðil, özgürleþtirici iradeye sahip aktif  
öðreniciler olarak görürler. Bu yolla, bilgi ve deneyim, bilgi, kimlik ve özgür-
leþtirici irade Kürt deneyimi çizgisinde yeni kavramlar ve yeni bir gerçeklik 
inþa etmek için birbirine baðlý hale gelir.  

Farklý görüþmeciler PKK'de okuma-yazma bilmeyenlerden akademiklere 
kadar birçok farklý düzeyden öðrencinin ayný gruplarda veya sýnýflarda ders 
gördüklerinden bahsettiler. Tabi ki bu çok büyük bir pedagojik zorluk, fakat 
hiç okul eðitimi almamýþ öðrencilerin eðitim sürecine en az eðitim görmüþ 
kadrolar kadar katkýda bulunduðu gözlemlenmiþtir.

Edebiyat ve okuma, eðitim faaliyetlerinin önemli bir parçasýný oluþturuyor. 
Okuma-yazma öðrenememiþ olanlar, okuma-yazma kurslarýna katýlýyorlar. 
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Özcan (2006) ve White (2000) PKK'nin eðitim programlarýnýn büyük bir 
çoðunluðunun PKK lideri Öcalan'ýn yazýlarýna ve analizlerine dayandýðýný 
söylerler. Buna karþýn, PKK okulu koordinatörlerine göre, Öcalan ek 
okumalarýn ve çok yönlü teorik ve metodolojik perspektiflerin geliþtiri-
lmesinin önemi vurgulamaktadýr. Okul koordinatörlerinden bir kadýn 
öðretmene göre: “Daha spesifik konular üzerine yapýlan çalýþmalar için 
baþlangýç noktasý olarak liderimizin bir kitabýný ya da açýklamasýný okuruz. 
Liderimizin çalýþmalarýnýn çoðu toplumun eleþtirel analizleridir. Daha sonra 
alternatif  literatürü okuruz.” (Alan çalýþmasýndan alýntý, 24.3. 2006, s.  2).   

Farklý alanlara geniþ bir bakýþ açýsýyla bakmak, öðrenciler ve koordinatörler 
için önemli gözükmektedir, ama ayný zamanda Öcalan'ýn yazýlarýnýn hep-
sinin bir sentezi olduðunu iddia etmektedirler. Ýlk PKK Akademisi'nin yeni-
den yapýlanmasý olarak kurulan “Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Aka-
demisi”? de, öðrencilerin birçok düþünürün çalýþmalarýný incelemesinin 
gerekliliðini vurgulamýþtýr. Onlara göre PKK'yi diðer hareketlerden ayýran 
en önemli özellik, diðer bakýþ açýlarýna olan açýklýðý ve deðiþebilme yetene-
ðidir.
  

Dünyanýn güzelliði tüm insanlara aittir. Bu yüzden, Zerdüþt'ten 
Sokrates'e, Marks'a tüm düþünürleri okuruz. Apo? bu perspektif-
lerin bir sentezidir ve temel kaynak Marksizm'dir. Ama eski Mark-
sizm deðil; bizim yaklaþýmýmýz bu felsefenin ötesindedir. (Alan 
notu, 25.3.2006, s. 3)

Roberts'e göre (1996), kadrolar benzer sorunlar hakkýnda farklý görüþler 
sunan düþünürler hakkýnda bilgi sahibi olmadýklarý sürece, Öcalan'ýn yaz-
dýklarýnda neyin ayýrýcý, özgün ya da deðerli olduðunu tam olarak 
anlayamazlar. Robert'e göre Freire belirli bir okuma anlayýþýnýn farklý fikirler 
ve düþünürler arasýnda baðlantýlar kurmak ve bir çalýþmayý daha geniþ 
(disipliner, sosyal, tarihsel) baðlamýna oturtmak için gerekli olduðunu iddia 
etmiþtir. Marks'ýn (ya da Öcalan'ýn) düþünceleri diðer çatýþan düþünceler 
deðerlendirilmeden anlaþýlamaz. (1996, s. 156).

PKK zorlu bir eðitim programýna sahiptir ve öðrencilerin günün çok büyük 
bir zaman dilimini çalýþarak geçirmeleri beklenmektedir ve düzenli 
aralýklarla kendilerini deðerlendirmeleri ve baþkalarýnca deðerlendirilmeleri 
gereklidir. Program ayrýca pratik görevleri, eðitimleri ve sporu da 
içermektedir. Þafakta baþlayýp gecenin geç saatlerinde biten aðýr bir iþtir. 
Daðlarda yaþam zordur; bu yüzden katýlým gönüllü olmalýdýr ve daha da 
önemlisi bir kadro veya gerilla davaya inanmak zorundadýr. Liderlerden biri 

Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi 2005 Nisan'ýnda yapýlan PKK kongresinde 
Abdullah Öcalan'ýn yazýlarýný ve ideolojisini ve yeni PKK'yi incelemek amacýyla kurulmuþtur.
Apo, Abdullah Öcalan'ýn takma ismidir ve amca anlamýna gelmektedir. 
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þunu anlattý: “Buradaki insanlar kendi iradeleriyle geldiler, ama burada 
kalabilmek ve silahlý güçlere katýlabilmek için ne olursa olsun harekete ve 
hareketin savunduklarýna inanmalarý gerekir. Baþka türlü asla zor yaþam 
koþullarýna uyum saðlayamazlar” (Alan notlarý, 24.07.2006, s. 8).

Bu, bütün görüþmeciler tarafýndan deðinilen bir noktadýr. Acemilerin 
eðitim ve talim programlarýný tamamladýklarý fakat zor koþullar altýnda bir 
arada yaþamanýn getirdiði güçlüklerle mücadele etmeye hazýr olmadýklarý 
örneklerden bahsedilmiþtir. Böyle durumlarda, katýlýmcýlarýn ayrýlmalarý 
öðütlenir.

Bilginin Dönüþtürülmesi

Freire'ye referansla, Shor (2000), eðitimin temel amacýnýn sadece formel 
bilgi edinmek olmadýðýný, eðitimin kiþinin yaþam ve kendisi hakkýnda bilgi 
edinmesini amaçladýðýný belirtmiþtir. Eðitim güçlenmedir ve güç eðitim 
aracýlýðýyla daðýtýlýr.  Eðitim programlarýnýn þekillenmesinde görev alan bir 
görüþmeci harekete katýlým için temel gerekçelerden birinin bu olduðunu 
söyledi:
  

Geliþmemize baktýðýmýzda, her þeyin bir þekilde eðitimle iliþkili 
olduðunu fark ettik. Eðitimin, kiþilik sahibi olunmasý, bir kültürün 
geliþtirilmesi, ahlaki deðerlerin oluþturulmasý ve eleþtirel düþün-
cenin yaratýlmasý baðlamýnda önemli bir role sahip olduðunu düþü-
nüyorum. Bu baðlamda, bir eðitim hareketiyiz  (MI.2.2.2006, s. 5).

Görüþmeci, sýklýkla kullanýlan dar ve formel eðitim tanýmýnýn ötesinde farklý 
bir eðitim anlayýþýndan bahsediyor. Eðitimi, kiþilik, kültür, ahlaki deðerler ve 
eleþtirel düþüncenin geliþimi olarak görüyor. Pek çok kadro PKK'ye katýl-
madan önce yaþamýn böyle yönlerinin farkýnda olmadýklarýný belirtiyorlar. 
Eðitim faaliyetleri sayesinde, kim olduklarý, kültürleri ve durumlarý hakkýnda 
giderek daha bilinçli hale gelmiþler. Bu durum, ayný zamanda deðiþim iradesi 
için dönüþüm sürecinin kapýsýný aralamak anlamýna geliyor.
  

PKK'deki en dikkat çekici yön, kara tahta eðitiminin ve geleneksel 
öðretmen-öðrenci iliþkisinin olmamasýdýr. Tartýþmalara katýlarak 
öðreniriz ve diyalog temel metottur. Sokrates'in metodu esas alýnýr. 
Onun gibi, biz de eleþtirel düþünceden esinlenerek ve çeliþkiler 
yaratarak ve bu çeliþkileri sorunsallaþtýrarak kaos yaratýp insanlarýn 
beyinlerini sarsmaya çalýþýyoruz. Bu, onlarýn sorulara cevap bula-
bilmelerini ve alternatif  çözümler üretebilmelerini saðlýyor  
(D.02.02.2006,s. 4-5).    

Freire'ci yaklaþýmýn çizgisinde, bilgi, eleþtirel diyalog sayesinde geliþen ve 
öðrencilerin bilgisi ve dünya deneyimlerini tanýyan ve bunlarý temel alan 
sorun-merkezli metodolojiden meydan gelir. Bu süreçte, öðrenciler birbir-
lerini ve öðretmenlerini eðitirler (Conway 2006, s. 34). Öðrenciler sorular 
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sorarak, sorulanlarý cevaplamaktan ziyade cevaplarý sorgulamayý öðrenirler 
(Shor, 2000, s. 26). McLaren ve Giroux'a (1997) göre, deneyimin nasýl adlan-
dýrýlýp dönüþtürüleceðine dair mücadele eleþtirel pedagojinin ve sosyal deði-
þim kavgasýnýn temel konularýndan biridir (1997, s. 26). Sokrates gibi, “biz 
de insanlarýn beyinlerini sarsýp kaos yaratmaya çalýþýyoruz[...]”. Frerie'ci 
pedagojide bu öðrencileri “uykucu bir sessizliðe” yönlendiren eðitim tarzý 
deðildir (Shor 2000, s. 25). Okulda özgürce konuþmalarýna ya da öðretilen-
leri sorgulamalarýna müsaade edilmiyordu, fakat bilgi çeþitli yöntemlerle 
sýnanýr ve müzakere edilir. 

Roberts'e göre, özgürleþtirici eðitim için sabýrlý bir öðreticilik, herkesin 
hevesli katýlýmý, düþünce tutkusu, eleþtirel okumadan elde edilen disiplin ve 
dikkat, sorgulama isteði, dünyayý anlamaya ve daha iyi yönde deðiþtirmeye 
yönelik bir baðlýlýk gerekir (Roberts, 1996, s. 158.). PKK'nin bir silahlý gerilla 
hareketi olduðu ve kadrolarýn çoðunun silahlý mücadeleye katýldýðý göz 
önüne alýnýrsa, bilginin bir dað kampýnda nasýl dönüþtürüldüðünü anlamak 
zor görünebilir. Ayný zamanda, özgürleþtirici eðitimin çoðunlukla zor 
deneyimler yaþamýþ olan kadrolarýn geçmiþinden dolayý en verimli þekilde 
çalýþtýðý söylenebilir. 

Kendinizden daha büyük bir dava

PKK, mücadelesini sadece Kürtler için deðil insanlýk için bir mücadele 
olarak görüyor. Mücadelenin birçok yönü var. PKK sadece silahlý gerilla ve 
sosyal ve politik bir hareket deðildir, kadrolarý faaliyet gösterdikleri alanda 
fazlasýyla zorlayýcý olabilen doða ile de mücadele etmek zorundadýrlar. Eðer 
daha büyük bir amaç için savaþmaya inanmamýþ olsalardý, büyük bir 
çoðunluðu muhtemelen pes etmiþti. Bu görüþmeci Kürdistan'daki bir dað 
köyünden geliyor ve altý yýldýr gerilla: “Bir gerilla olarak sadece silahlý bir 
mücadele içinde deðilsin, ayný zamanda doðayla ve diðer zor þeylerle de 
mücadele içindesin. Fakat PKK içinde dünyanýn herkese ait olduðunu 
öðrendik. Biz sadece Kürtler için deðil, tüm dünya insanlarý için savaþýyoruz. 
Bu bizim devam etmemizi saðlýyor (B.24.03.2006, s. 2)”.

Mücadelenin çok yönlülüðü görüþmecilerin hikâyelerini çok duygusal yapan 
deneyimler saðlýyor.  Bu hikâyelerdeki temel temalar þehitlik, kahramanca 
mücadele, gerillalarýn ölümü ve sýklýkla arkadaþlýk ve arkadaþlarýný korumak 
için ne kadar ileri gitmek zorunda olduklarý.  Dört yýldýr daðlarda kalan 
mütevazý genç bir görüþmeci tutkuyla þunlarý söylüyor:

PKK'den insan hayatýnýn ne kadar savunmasýz olduðunu, birbi-
rimize iyi bakmamýz gerektiðini, arkadaþlarýmýz ve baþkalarýnýn 
hayatý için savaþmamýz gerektiðini öðrendim.  Arkadaþýnýn hayatý-
nýn senin hayatýndan daha önemli olduðunu asla unutma. Sen 
sadece kendin için deðilsin, baþkalarýna aitsin ve önce baþkalarýný 
düþünmelisin (A.24.03.2004, s. 5).
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Anlattýklarý hikâyeler çoðunlukla duygusal ve bazýlarý gözyaþlarý içinde 
kaybettikleri arkadaþlarýný hatýrladý. Bu hikâyelerdeki çarpýcý unsur birçok 
kadronun dava için ileri atýlmaya ne kadar istekli olduklarýný, PKK'ye ve 
arkadaþlarýna olan adanmýþlýklarýný gösterme hususunda hiç bir fedakârlýðýn 
yeteri kadar büyük olmadýðýný düþündüklerini ortaya koyuyor. “Kadrolarýn 
hikâyeleri roman gibi. Yaþamayý seviyorlar fakat hayatlarýný mücadele için 
feda ediyorlar. Grubunu koruduðu için çarpýþmalarda öldürülen birçok 
kadro örneði var” (C.24.03.2004, s. 6).

Konuþtuklarýnda hikâyelerinin belki de akþamlarý bir araya geldiklerinde 
veya çatýþma aralarýnda defalarca dile getirildiðini gösteren gösteriþli, þiirsel 
bir dil kullanýyorlar. Bana bu hikâyeleri daha öncesinde dýþarýdan hiç 
kimseye anlatmadýklarýný söylediler (bkz. Westrheim ve Lillejord 2007). 
Görüþmeciler için, hareketin duygusal tarafý ve onlarý betimleyen birçok 
anlatý, hayatlarýnýn travmatik kýsýmlarýna da anlam veren bir beraberlik 
duygusu yaratýyor.
 
Kabul Görme

Birçok düþünüre (bkz. McDowell 2000; van Bruinessen 1988, 2000; Cornell 
2001, White 2000; Özcan 2006; Flach 2003) ve örgütün kendisine göre 
(Öcalan 2003, 2007), PKK feodal aþiret yapýsýna ve Türk devletinin 
baskýsýna karþýt olarak doðdu.  1976 yýlýndan itibaren PKK içinde aktif  olan 
iyi eðitimli bir görüþmeciye göre Kürtler, Kürt köklerine yabancýlaþtýklarýný 
hissettiler ve toplum tarafýndan kabul görmemenin eksikliðini deneyim-
lediler. PKK bu duruma bir alternatif  sundu: “Kürtler dünya tara-fýndan 
görmezden gelindiler. PKK içinde bizler önemliyiz. Kimse seni görmezden 
gelmez, olduðun kiþi olarak ve beraberinde getirdiðinle kabul edilirsin 
(Ö.25.03.2004, s. 3)”. Görüþmeciler PKK içinde deneyimledikleri kabul 
görme durumunun daðlarý seçmelerinde belirleyici bir etken olduðunu dile 
getiriyorlar.  Çoðu, Kürt olmanýn hiçbir þey olmaktan daha kötü olduðunu 
hissetmiþler: “Harekete katýldýðým zaman hayatýmýn büyük bir yalan üzerine 
kurulu olduðunun farkýna vardým. Ýhanete uðradýðýný hissediyorsun ve 
kýzgýnlýðýný sana ihanet edenlere, sana yalnýzca kirli bir Kürt olduðunu 
söyleyenlere yöneltiyorsun”  (MI.2.2.2006, s. 4).

PKK'ye katýlma yoluyla aþamalý olarak bir kiþilik ve kimlik geliþtirmiþler ve 
diðer kadrolar tarafýndan eðitim ve sosyal geçmiþlerine bakýlmaksýzýn takdir 
edilen itibarlý kiþiler haline gelmiþler. Arkadaþça ve saygýlý biçimde kabul 
edildiklerinden de söz ediyorlar. Görüþmecilerden biri kampa gelirken 
yaptýðý uzun ve zahmetli yürüyüþü anlattý. Kötü bir fiziksel duruma 
sahipmiþ eðer diðer gerillalar ve komutan iyi biçimde davranmasa pes 
edecekmiþ.  PKK her birey için temel haklara sahip biri olarak kabul edilme 
ve sýradan insanlar için kendilerine þýrýnga edilen benlik algýsýný dönüþtürme 
fýrsatlarýný sunmuþtur.
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Kiþilik meselesi 

Baþkalarýna model olarak hizmet eden ideal kadro kiþiliðinin ve davranýþýnýn 
geliþmesi PKK'nin eðitim düþüncesini destekleyen ideolojik düþünmede 
merkezi bir unsurdur. Bazý görüþmeciler kadrolarýn köylerde köylülere 
nazik biçimde yardým önermelerini ve onlara saygý göstermelerini izledikten 
sonra PKK'ye katýldýklarýný söylüyorlar. Yavaþ yavaþ çoðu kendilerini 
kadrolar ile özdeþleþtirmeye baþlamýþ. Bu görüþmeci savaþtan aðýr biçimde 
etkilenen bir köyden geliyor:

Sýklýkla PKK gerillalarýnýn köyümüze geliþini görüyordum. Ýnsanlara 
karþý arkadaþçaydýlar ve onlara hayat hakkýnda çok þey öðrettiler. 
Silahlý çatýþma týrmandýðýnda ve öðretmenler gittiðinde, PKK, 
okuma ve yazmayý öðretmeleri ve kadýn ve erkekli eðitim gruplarýný 
örgütlemeleri için köylere akademik altyapýsý olan gerillalar gönderdi 
(D.24.03.2004, s. 1).

Che Guevara, yazýlarýnda devrimin gerçeðini ve düsturunu kiþisel 
deneyimleri vasýtasýyla göstermek için kadro kavramý ile fedakârlýk 
kavramýnýn iç içe olduðunu vurgulamýþtýr (2006, s. 107). PKK liderliðinin ve 
kadrolarýn ideal davranýþý kollektif  bir kimliðin geliþmesinde model görevi 
görmektedir. Köylüler, PKK kadrolarýnýn insanlarýn etkileþimi konusunda 
örnek teþkil ettiðinden bahsediyorlar. Freire ve Gramsci tarafýndan öne 
sürüldüðü gibi devrimci liderlik popüler destek elde edebilmek için 
insanlarla ve insanlar için çalýþmak zorundadýr (Allman 1999; McLaren 
2000). Ýdeal liderlik meselesi hakkýnda Che Guevara (2006, s. 217) þunlarý 
söyler: “… devrimci lider […]  yüksek dozda insanlýða sahip olmak 
zorundadýr […]”

Her gün mücadele etmek zorundadýrlar ki, yaþayan insanlýða olan sevgileri 
örnek teþkil edebilecek somut eylemlere, seferberlik saðlayýcý bir etkiye 
dönüþebilsin. Bu ayný zamanda PKK liderliði tarafýndan da vurgulanmýþtýr 
(Öcalan 2003). Kadrolar yerel kiþiler tarafýndan takdir edildikleri için PKK 
kadrolarý olduklarýný iddia eden Türk kontra-gerillalar davranýþlarýndan 
dolayý kolaylýkla ayýrt edilmektedir. Ýnsanlar PKK'den birinin bir çocuða 
baðýracak kadar saygýsýz olamayacaðýný biliyordu. Görüþmecilerden biri 
PKK liderlerinin, özellikle de karanlýk gecede bir ýþýk olarak bahsedilen 
Öcalan'ýn, kadrolar için model olduðunu söyledi: “Liderler yolumuzu 
aydýnlatýr ve biz de iyi bir gelecek yaratarak sonraki nesillerin yolunu 
aydýnlatmalýyýz, bu görevden asla vazgeçemeyiz” (A.24.03.2004, s.  5).

Marksist-Leninist “Yeni-Adam” kavramýndan ve Guevarist kiþilik bakýþ 
açýsýndan etkilenen  (White 2000, s. 139) PKK eðitimindeki temel görüþ, 
toplumlardaki deðiþimlerin kiþilikten baþlamasý gerektiðidir. White 
PKK'nin baþarýsýnýn yeni bir kiþilik ve yeni bir pratik geliþtirme fikrinde 
yattýðýný göstermiþtir. PKK'ye göre ister devletten ister aþiretçilikten 
kaynaklansýn baskýcý bir durumdan tek çýkýþ yolu insanlarý eðitmek, sosyal ve 
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kiþisel dönüþümü baþlatmaktýr.

Biz devrimin kiþi ile baþladýðýný düþünüyoruz. Bir kiþiyi ne kadar baþarýlý bir 
biçimde dönüþtürüyorsun, bu devrimin baþarýsýnýn ölçütüdür. Karakterdeki 
deðiþim devrimin zaferi ile sonuçlanýr  (M. 2.2.2006, s. 3).  

Kabul görme ve itibar eksikliði ve yok sayýlma hissi; okul, aile ve aþiret 
sistemi gibi baskýcý yapýlar tarafýndan güçlendirilmiþ gibi görünmektedir.  
Birçok görüþmecinin PKK'ye katýldýktan sonra bu mekanizmalarýn farkýna 
vardýðý görülüyor ve bu süreci eleþtirel düþünebilen bir birey olma yolunda 
attýklarý bir adým olarak tanýmlýyorlar. Görüþmeciler bu süreci sonu olmayan 
ve aþýrý derecede zorlu bir süreç olarak tarif  ediyorlar. 

PKK özgür irade ile ilgilidir. Eðer onlarla birlikte kalmak istiyorsanýz, 
kendinizle kavga etmek zorundasýnýz, eðer onlarla yaþamak 
istiyorsanýz güçlü olmak zorundasýnýz. Bana baþkalarýyla kavga 
etmeden önce kendimle kavga etmeyi öðrenmem gerektiðini 
söylediler. Kiþilik mücadelesine girmezsen PKK'de hiç bir yerin yok 
(H. 04.05.2004, s. 3).

Kürdistan'ýn güney kýsmýndan gelen bu görüþmeci PKK'de kalma kararýnda 
iki etkenin önemli olduðunu söyledi. Birincisi daha yaþlý gerillalarýn ve 
liderlerin hala nasýl mücadele ettiðini görmesi, ikincisi görüþmecinin 
bacaðýnýn kötü þekilde yaralanmasýndan sonra gittiði Bekaa Vadisi'nde 
Öcalan'la tanýþmasý. Öcalan ona sorunun ne olduðunu sorduðunda 
bacaðýnda kurþun olduðunu söyleyerek cevap vermiþ. Öcalan ona bakmýþ ve 
problemin bacaðýnda olmadýðýný, yaralananýn onun aklý olduðunu söylemiþ.  

Görüþmeci PKK'yi daha iyi anladýkça onlarla yaþamasý da kolaylaþmýþ. 
Çoðu zaman korkmuþ ve gitmek istemiþ fakat bir þey onun kalmasýný 
saðlamýþ. Birçok soru hala kafasýný karýþtýrýyor fakat dediðine göre 
“Gizliden gizliye kalkmak istediðimi biliyor” (H.04.05.2004, s. 3-4)”. Bu, 
Che Guevara'nýn düþünülebilecek en kötü koþullarda bile kendiyle 
mücadeleye devam etmek için fiziksel ve ahlaki cesarete sahip olan iyi kadro 
nitelendirmesi ile ayný çizgide görünüyor (2006, s. 103).

Diðer bir görüþmeci özellikle kolunu kaybettikten sonra kendisiyle sert 
biçimde mücadele etmiþ. Þimdi daha özgüvenli, rahat ve daðda kalma 
kararýnýn sonuçlarýndan - kendisine göre gerilladaki kollektif  ve kendini 
feda etmeye dayanan hayatýn sonucu olarak ortaya çýkmýþ olan kiþilik 
deðiþiminden - memnun. 

.    
Dün ben hiçbir þeydim, silik ve cahildim. Bugün o boþluk PKK ile 
doldu.  Bütün yaptýklarýma dair bir topluluk perspektifi edindim ve 
bütün insanlara sevgim var. Bireysel özgürlüðümü PKK'ye verdim. 
Þimdi kim olduðum ve çevremdekiler hakkýnda daha bilinçliyim 
(S.04.05.2004, s. 4).
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Ýdeal kiþiliðe ulaþmak için kadrolar deðerlendirilirler ve düzenli olarak 
özeleþtiriler verirler. Bu süreç bazýlarý tarafýndan hayat tarzýndaki kökten bir 
dönüþüm olarak, bir görüþmeci tarafýndan ise sanki ikinci bir þansý varmýþ 
gibi bir yeniden doðuþ olarak tanýmlandý. Onun ifadesi bütün hayatýnýn 
PKK ile dolduðuna ve bu dava için her þeyden vazgeçebileceðine iþaret 
ediyor.

Gerillanýn hayatý yeniden doðuþ gibidir. Mücadele aþký için her 
þeyden vazgeçmek zorundasýnýz. PKK'ye katýlmak geçmiþi unutmak 
demektir, mücadele kendinle mücadele etmek demektir. Kiþiliðinizi 
tamamen deðiþtirmek zorundasýnýz. Bu süreci tarif  etmek burada 
yaþamadýðýnýz, bu sürecin bir parçasý olmadýðýnýz sürece imkânsýz. 
Gerillalar baþkalarýndan farklý bir hayata sahiptir ve bu sizi çok 
derinden etkiler. Bütün bu zorluklar hayatýnýzý deðiþtirir ve yeni bir 
insan haline gelirsiniz (A.24.03.2004, s. 2).

Alýntý, baþlangýç noktasý hiç kimse olma hissiyken, yeni kavrayýþlar 
edinmenin ve kiþiliðini deðiþtirmenin ne kadar zor olabileceðini gösteriyor. 
Harding'e göre (1992) marjinalize edilmiþ gruplarýn üyeleri “dominant 
gruplarýn üyelerine doðumlarýyla bahþedilen tarihsel iradeye sahip olma 
ihtimalini” yaratmak istiyorlar ise, kendi deneyimlerini kendileri için 
isimlendirmek maksadýyla mücadele etmeleri gerekir. (Conway 2006, s. 29). 
Gördüðümüz gibi kiþiliðin ve bilginin dönüþümü PKK eðitiminin 
merkezinde yer alýr. Bu yenilenme süreci olmaksýzýn, birinin önündekilerle 
yüzleþmesi ya da Kürt toplumunu dönüþtürme, yeni bir Kürt kimliði 
yaratma ve dünyaya örnek olma görevlerini üstlenmesi zor gözükmektedir; 
“ Ýki çeþit kiþilik vardýr: Sadece çýkarýný düþünen bencil kiþi ve diðerleri ile 
paylaþan fedakâr kiþi  (A.24.03.2004, s. 3)”. Silahlý mücadeleye hiç 
katýlmayan fakat bir Avrupa þehrinde parti için çalýþan PKK kadýn 
kadrolarýndan biri diasporada yaþadýðý süreci tanýmlýyor: 

Sert bir sürece giriyorsun. Birçoðumuz yeni insanlar olmayý 
deniyoruz, tahmin edebileceðiniz gibi bu çok zor. Bu beni çok 
güçlendirdi ve her þeyi yapabileceðimi düþünüyorum. Uzaya gitsem 
bile kendi yolumu bulabilirim. PKK hareketi bize, özellikle gençlere 
çok þey veriyor (I.06.10.2005, s. 2-3).

Kürdistan'daki büyük bir þehirden gelen bir görüþmeci tavrýnýn cahillikten 
farkýndalýða nasýl deðiþtiðini anlatýyor. Örnek olarak 25 yýldýr mücadele 
veren ve amaçlarýný yitirmeyen kadrolarý gösteriyor : “Ondan ne öðrendim? 
Katýlmadan önce karakterimle ilgili sorunlarým vardý. Daha yaþlý gerillalarýn 
hiç þikâyet etmediklerini fark ettim. Sýnýrlarýna ve sýnýrlarýnýn ötesine kadar 
çalýþtýlar. Bu benim hayatýmý ve tavýrlarýmý deðiþtirmemi saðladý ve 
kendimden daha fazla ödün vermeye çalýþtým (D.25.03.2006, s. 1)”.

Görüþmeciler PKK'nin amacýnýn herkesi gerillaya dönüþtürmek 
olmadýðýný, fakat harekete katýlanlara daha iyi insanlar olmak ve hayat ve 
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toplum hakkýndaki görüþlerinin farkýna varmak konularýnda yardýmcý 
olmak olduðunu öne sürüyorlar. Bu, Che Guevara'nýn devrimci 
pedagojisindeki temel fikirlerden de biriydi  (McLaren 2000). Belli ki bu 
nokta silahlý mücadelenin kendini aþtýðý, politik ve sosyal bir harekete 
dönüþtüðü noktadýr.
 
Tartýþma

Bu makale þu soruyu sordu: Bilgi ve kiþisel geliþme hakkýnda hangi 
perspektifler PKK'ye katýlýmý besliyor? Bu soruya yaklaþmak için iki alt soru 
formule edildi: 1) Görüþmeciler PKK içindeki öðrenim deneyimlerini nasýl 
betimliyorlar? 2)PKK'nin kolektif  âhlaki deðerleri bireysel deðiþimleri nasýl 
besliyor? Bu sorularý, sunulan teorinin ýþýðýnda takip eden kýsýmda 
tartýþacaðým.

Bu makalenin genel amacý PKK kadrolarýna hem bireyler hem de kolektif  
“biz”in parçalarý olarak ses vermekti. Görüþmeciler, bilgi ve kiþisel geliþime 
bakýmýndan, hareket içinde kalmanýn genel olarak olumlu sonuçlarý 
olduðunu anlatýyorlar. Benim amacým PKK'yi bir örgüt olarak analiz eden 
diðer perspektifleri analiz etmek veya onlarýn fikirlerini sorgulamak deðildi. 
PKK'nin örgütü terk eden eski kadrolar tarafýndan eleþtirildiðini bilmeme 
raðmen, hala aktif  olan ve harekete kendini adamýþ kiþilerle görüþmeyi 
tercih ettim. Bu eleþtiriler bu makalede tartýþýlmadý.

Görüþmecilerin daðlarý seçmelerinin çeþitli sebepleri vardý. Bazýlarýnýn 
umutsuz hayat koþullarý ve itibar arzusu nedeniyle geldikleri açýk. 1980'lerde 
daða giden ilk kadrolar aðýrlýklý olarak okumasý yazmasý olmayan iþçi 
sýnýfýndan fakir gençler ve köylülerden oluþurken, onlarý takip eden grup 
eðitimliydi. Çoðu, yüksek eðitim gördü ve sonrasýnda daðlarda olduðu kadar 
Avrupa'da ve Türkiye'de de önemli kültürel ve politik figürler haline geldiler 
(van Bruinessen 2000, s. 10). Kadýnlar; toplumsal cinsiyet, zorunlu evlilik ve 
namus gelenekleri ile iliþkili olan bazý nedenlerle evlerini terk etmiþler gibi 
görünüyor. Bununla birlikte, büyük bir çoðunluk tercihlerinde etkili olan 
etmenlerin daha büyük bir dava için, kiþisel geliþme ve eðitim için mücadele 
etmek olduðunu vurguluyorlar.  

Görüþmeciler PKK'deki öðrenim süreçlerini nasýl tanýmlýyorlar? Shor'a 
(2000) göre eðitimin amacý kiþinin sadece formel bilgi edinmesi deðil, dair 
kendisine ve genel olarak hayata dair bilgi edinmesidir. PKK'nin 1978'deki 
kuruluþundan itibaren, eðitim ve eðitimsel faaliyetler daha geniþ kapsamlý 
bir hareketi güçlendirmede itici bir güç olmuþtur. PKK silahlý bir gerilla 
hareketi olduðu kadar, bir eðitim hareketi olduðunu da iddia ediyor. Bu 
baðlamda, son yirmi beþ yýl içinde, PKK'nin Kuzey Kürdistan'da (Türkiye) 
ve diasporadaki Kürt topluluklarý içinde bilgi dönüþümü ve kimlik inþasý 
hususlarýnda en önemli irade olduðu görülüyor. Eðitim programlarýnýn 
içeriklerinin mücadelenin farklý dönemlerinde çeþitlendiði görülüyor. 
Binlerce kadronun katýldýðý 1999 ve 1984 arasýndaki savaþ döneminde, 
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katýlanlarýn hepsini eðitmek zordu. Eðitim, kadrolarý hareket içinde farklý 
pozisyonlara da hazýrlýyordu; askeri kadrolar, daðlarda veya farklý yerlerde 
politik, sosyal ve kültürel iþleri yürüten kadrolar. PKK insanlar için 
savaþtýðýný iddia ediyor ve kitlelerin desteði Mart 2006'da Diyarbakýr'da alan 
çalýþmam sýrasýnda deneyimlediðim “Serhýldan”lar (halk ayaklanmalarý), 
gösteriler ve kültürel kitle etkinlikleri ile görünür hale geliyor.

PKK, resmi okullar ve akademiler yönetmemesine raðmen, daðlarda ve 
Kürt topluluklarý içinde eðitim yerleþkeleri kurmayý baþardý. Özcan (2006, s. 
198) ve White'a (2000, s. 175) göre, PKK, örgütsel baðlarýný Kürt 
nüfusunun bulunduðu her yere küresel olarak yayabildi. PKK eðitim 
programý, öðrencilerin seçim yapabileceði konu ve tema seçeneklerini 
içeriyor. Fakat görüþmeciler diðerlerini gözlemleyerek, farklý aktivitelere 
katýlarak ve öðrenime çok yönlü yaklaþým yoluyla da bilgi elde ettiklerinden 
söz ediyorlar. Bu durum Conway'in politik hareketlerden doðan bilginin; 
sistematik olmadýðý, örtük, pratik ve yerleþik olduðu savýna uygundur 
(Conway 2006, s. 1). Çünkü bu bilgi sosyal ve somut politik mücadele 
pratiklerinden doðar ve belirli pratiklerde gömülüdür. 

Bilgi, PKK baðlamý içinde farklý bilme biçimlerine baðlýdýr. Her sosyal 
öðrenmede örtük ve pratik bilgiler,  insanlarýn öznelerarasý, politik ve 
kültürel üretimleri için temel teþkil ederler. PKK için bilgi, PKK'nin içine 
gömülü olduðu spesifik tarihsel, coðrafik, sosyal ve politik güç ve direniþ 
baðlamlarý içindeki praksisten de ortaya çýkar. Gerillalar ve kadrolar 
deðiþtirmeyi denedikleri dünya ile iliþkili olan politik pratiklerini, bilinçli, 
eleþtirel ve derinlikli olarak düþündükleri ve deðerlendirdikleri zaman 
praksis temelli bilgi ortaya çýkar (Conway 2006, p. 22).  Bu yolla teori,  
yaþayan deneyimlerin tamamlayýcý bir parçasý haline gelir. PKK gerillalarý ve 
kadrolarý sistematik olarak, sayesinde sosyal deðiþimin kurucu bir boyutu 
olarak formel bilgilerle uðraþmanýn ve bunlarý geliþtirmenin gerekliliðini ve 
deðerini fark ettikleri bir bilgi üretim süreci ile meþgul olurlar (Conway 2006, 
s. 23). Bu perspektif, bilgiye yeni perspektifler katma becerisine dayanýr. 
Bilgiyi dönüþtürücü perspektif, kadrolarýn yeni bir anlayýþa ulaþmak için 
bilgiyi kurmak ve yeniden kurmak ile aktif  biçimde uðraþmasýný gerektirir.  
Bu perspektif, sadece örgütün ideolojisini destekleyen teorik perspektifleri 
ve düþünceleri deðil, çeþitli kaynak çalýþmalarýný ve okumalarý gerektirir. 
Bilgi, sesler ve yazýlarla yüzleþme yoluyla ortaya çýkar. Kamp komutaný, 
PKK Okulu'nun liderleri ve Akademi'nin temsilcileri, PKK'nin eðitsel 
projesinin açýk baþarýsýnýn ve gücünün toplum içindeki deðiþimlere adapte 
olma kabiliyeti ve aktif  biçimde deðiþim yaratma isteði olduðunu  
vurguluyorlar.  

Kadrolarýn birçoðunun öðretimden yoksun olmalarý nedeniyle, PKK'nin 
bir amacý öncelikle kadrolarýn politik ve sosyal gerçekliði keþfetme ve 
anlamayý gerektiren dünyayý okumalarýna olanak saðlamak, daha sonra 
dünyayý belirli altyapý ile okumaya teþvik etmektir (bkz Freire 1972; Roberts 
1996). Görüþmecilere göre bu süreç, sorgulanmadan kabul edilen bilginin 
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aktif  biçimde eleþtirel sorgulanmasý yoluyla geliþiyor.  

Bunlar dýþýnda, görüþmeciler PKK hareketi içindeki eðitimin bilginin 
öðretmenden öðrenciye transfer edilmesiyle ilgili olmadýðýný 
vurgulamaktadýr. (Freire 1972).  Melucci (1998) bilgi probleminin sosyal 
hareketler için, basit biçimde alýnan bilginin benimsenmesi olmadýðýný, 
fakat özgürleþtiren iradeyi oluþturan kimlik ve bilgilerin üretilmesi de 
olduðunu öne sürer (Conway 2006, p.23). Bu tarihdýþý depolama 
pedagojisinin (banking pedagogy) karþýtýdýr. Bu, tarih, toplumsal cinsiyet 
iliþkileri, iktidar ve politikalara karþý araþtýrmacý bir duruþu gerektirir, PKK 
tarafýndan eðitim programlarý yoluyla desteklenen bir süreci ifade eder. 
Görüþmeciler, PKK hareketine ve eðitim programýna katýldýktan sonra 
tarihleri ve kimlikleri hakkýndaki bilinçlerinin aþamalý olarak geliþtiðini ileri 
sürüyorlar. Geliþen anlayýþ ve artan bilinç politik, sosyal ve kültürel çevreleri 
ile iliþkilenme biçimlerini etkiliyor. Hepsi, bu sürecin PKK hareketine 
katýlmalarýndaki motivasyonlar arasýnda ilk sýrada gelen topluma yapýcý 
biçimde katkýda bulunmayý olanaklý kýldýðýný vurguluyor. 

PKK'li görüþmecilerin eðitime yaklaþýmýnýn tipik bir özelliði bilginin 
paylaþýlmasý gerektiðini düþünmeleridir. Bilgi kiþinin kendisi için elde ettiði 
bir þey deðil; kolektif  gruba ait olan bir þeydir. Görüþmecilere PKK'de ne 
öðrendiði sorulduðunda içlerinden biri paylaþmayý öðrendiðini söyledi. 
Diðeri arkadaþlýk ve saygýyý dile getirdi. Görüþmeciler duygularýn 
dönüþtürücü eðitimin bütünleyici bir parçasý olmasý gerektiðini de 
vurguluyorlar. Freire'ye göre bilmek bir tarafsýzlýk eylemi deðildir, duygularý 
da içerir (Roberts 1996).     

Eðitim, bu anlamda, formel bilgiden çok daha fazlasýdýr, kültürel ve âhlaki 
yaratým ve dönüþüm sürecini de ifade eder. Kadrolarýn PKK'nin 
mücadelesini kendi kiþisel isteklerinin ötesinde Kürt halký için bir mücadele 
olarak algýladýklarýný belirtmeye deðer. “Mücadele onlarýn (halkýn) tarihini, 
dillerini ve kültürlerini kapsar” (McLaren & Giroux, 1997, s. 36). Mücadele 
kiþinin kendisi ile mücadele etmesi anlamýna da gelir.

PKK örgütünün kolektif  etiði, bazý görüþmeciler tarafýndan yeniden doðuþ 
olarak nitelendirilen, kiþiliðin ve bilginin dönüþümü çaðrýsýnda bulunur.  
Kiþilik dönüþümü, kolektifin ve bireyin birbiriyle iliþkili olduðu anlamýna 
gelen,  kolektif  “biz” çerçevesi içinde geliþen kiþisel bir süreç olarak kabul 
edilir (Melucci 1995). Bu sürecin, politik kimliðin yapýlandýrýlmasýna da 
sýkýca baðlý olduðu görülüyor. Kiþilik çalýþmasý zordur ve devam edebilmek 
için davaya inanýlmalýdýr. Görüþmecilere göre bu süreç baþkalarý tarafýndan 
yapýlan düzenli deðerlendirmeleri ve kendi kendini analiz etmeyi gerektirir, 
sosyal aktörlerin (kadrolar) kendileri tarafýndan kabul edilmeleri ve bu 
aktörlerin politik grubun bir parçasý olarak diðerleri tarafýndan nasýl kabul 
edildikleri ile ilgilidir (Melucci 1995). Böylelikle kiþiliðin dönüþümü ve 
politik kimliðin inþasý kiþinin sahip olduðu bir þey deðil, politik süreçlere 
sürekli katýlma yoluyla baþarýlmasý gereken bir þeydir (della Porta & Diani 
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2002).

Gördüðümüz üzere, görüþmeciler kollektif  eylem ve davranýþ hakkýndaki 
bilgileri, PKK gerillalarýný ya da kadrolarýný gözlemleyerek edindiklerini ileri 
sürüyorlar. Kendileri için davranýþ modelleri iþlevi gören idealize edilmiþ 
gerilla aktivite biçimlerini anlatýyorlar. Militanlarýn yeni katýlanlara karþý 
saygýlý, arkadaþça davranýþlarýnýn görüþmecilerin PKK'ye katýlma 
kararlarýnda çok önemli olduðu görülüyor. Deneyimli gerillalarýn yeni 
katýlanlarý nasýl arkadaþça, sevgi ve saygýyla karþýladýklarýný ve kadýn 
gerillalarla beraber çalýþmanýn kadýnlarý erkeklere baðlý ve erkeklerden aþaðý 
olarak gören görüþlerini deðiþtirdiðini anlatýyorlar. Nazik, yardým sever ve 
saygýlý kiþiliðin PKK tarafýndan cesaretlendirildiði ve kadroya ilham verdiði 
görülüyor. PKK için kiþiliðin dönüþümü merkezi bir meseledir.  Kiþiliðin 
feodal ve sömürgeci güçler tarafýndan biçimlendirilmiþ olduðu, yalnýzca 
kiþisel ve kollektif  mücadele yoluyla özgürleþebileceði ileri sürülür. Bu 
süreçte deneyimli kadrolar ve liderler takip edilecek örnekler olarak kabul 
edilir. 

Tekil olarak gerillalarýn veya kadrolarýn seslerinin sadece onlara deðil, 
kollektif  gruba ait olduðunu anlamak önemlidir. Casey (1996) kendiliðin 
sosyal bir kurgu olduðunu ve aslýnda deðiþtirilebilir olduðunu öne sürer.  
Fakat dönüþüm de kollektif  politik bir projedir (Casey 1996, s. 222). 
Mellucci'ye (1995) göre kollektif  kimlik (PKK'de kimlik çoðunlukla kiþilik 
olarak atfedilir) kollektif  eylemdeki anlam üretiminden ayrýlamaz (Conway 
2006, s. 9). Birçok görüþmeci hareketin içinde olmadýðýnýz veya bir dönem 
onlarla kalmadýðýnýz sürece PKK'yi anlamanýn imkânsýz olduðunu ileri 
sürmüþtür. Görüþmeciler dönüþümü, bireyselden kolektif  bir hayat tarzýna 
dönüþüm olarak tanýmlar ve kiþiliðin bu süreçlere nasýl yakýndan baðlý 
olduðunu belirtirler.

Sonlandýrýcý açýklamalar 

Bu makale, PKK hareketinin beslediði öðretici elementleri eleþtirel pedagoji 
perspekti-finden tartýþan derinlemesine bir analiz sundu. Bu makaleyi 
destekleyici veriler, kýrsal Kürt bölgelerindeki PKK eðitim praksisinin, 
1970'lerdeki baþlangýcýndan bugüne kadar, katýlanlar için merkezi bir 
motivasyon olduðunu açýkça göstermektedir.  PKK'nin eðitim  yerleþkeleri, 
ister dað kamplarýnda ister Kürt topluluklarýnda örgütlenmiþ olsun, resmi 
Kürt okullarýnýn ve üniversitelerin yokluðu içinde, enformel ortamlarda 
üretilen bilginin güçlü sembolik abideleridir. Bu tarz bir bilgi; kiþisel, sosyal 
ve politik deðiþimler için mücadelede büyük bir kudreti ifade eder.  PKK'nin 
mücadelesi çok yönlüdür. Bilgi ve kiþiliði ifade eden dönüþtürücü mücadele, 
resmi olarak tanýnma ve temel insan haklarý için mücadeleden, askeri 
mücadeleden bahsederler. PKK'de eðitim çoðunlukla aþýrý uç koþullar 
altýnda sürdürülür. McLaren ve Giroux (1997), Freiran pedagojiye göre, 
pedagojik yerleþkelerin; ister üniversite,  ister devlet okullarý, müzeler ya da 
fabrikalar (veya daðlar ve Kürdistan'ýn sokaklarý) olsun, sömürü ve baskýyý 
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geliþtiren koþullarý dönüþtürmeye adanan bir vizyona sahip olmak zorunda 
olduðunu ifade eder. Bu geniþ eðitimsel görev basitçe Freiran deðil, fakat 
fazlasýyla insanidir (1997, s. 69). PKK, Türk devlet gücüne karþýt olarak 
ortaya çýktý ve Giroux'un (1999, s. xi) ileri sürdüðü gibi, daðlarda ve sahip 
olduklarý baþka yerlerdeki eðitim yerleþkeleri yoluyla, direniþ, mücadele, 
kadrolarýn eðitimi, bilgi ve kiþilik dönüþümü, sosyal ve politik deðiþim 
olanaklarýný geliþtirdi.

Þu veya bu þekilde bütün niteliksel araþtýrmalar politiktir (Carr 1995; Hatch 
2002). Eleþtirel pedagoji ve Freiran perspektiflerinin teorik çerçeveleri 
içinde yürütülen araþtýrma, araþtýrmacýnýn politik gündemini veya politik 
pozisyonunu gizlemez. Kincheloe'ye göre (2005, s. 23), eleþtirel 
araþtýrmacýlar, dikkatleri toplumun sýnýrlarýna, marjinalleþtirme ve baský ile 
karþý karþýya kalan bireyler ile gruplarýn deneyimlerine ve ihtiyaçlarýna 
çekerler.  

Bu makale marjinalleþtirilmiþ bir baðlamda eðitimi inceledi ve analiz etti.  
Kimlik inþasý ve bilginin dönüþümü süreçlerini marjinalleþtirilmiþ ve resmi 
eðitim baðlamlarý arasýnda karþýlaþtýran daha baþka çalýþmalar yürütmek ilgi 
çekici olacaktýr.
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