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Giriþ
PKK (Kürtçe kýsaltmasýyla Kürdistan Ýþçi Partisi) Orta Doðu'daki en
önemli laik siyasi hareketlerden biridir. Partinin radikal siyasi bakýþ açýsý
(Kürdistan'ýn uluslararasý bir koloni olarak analiz edilmesi ve hem
Kürdistan'ýn hem Türkiye'nin devrimci güçlerini birleþtirme hedefi) ve
stratejisi (baðýmsýzlýðýn sadece halk savaþý yoluyla gerçekleþtirilebileceði
kanaati, ve bir taktik olarak, sadece devlete karþý deðil güçlü Kürt aþiret
liderleri ve iþbirlikçi olduðu düþünülen kiþilere karþý da þiddet kullanýmýnda
tereddüt etmemesi) tartýþmalarýn odaðýný oluþturmuþtur. (Van Bruinessen
1988, Kutschera 1994, McDowall 2007). Fakat PKK lideri Abdullah
Öcalan'ýn yakalanmasýndan beri, tartýþmalarýn odaðý PKK'nin siyasi
görüþlerinde radikal bir kopuþ olduðu ve hareket kabiliyetinin düþtüðü
iddiasýna kaymýþtýr.² Örgüt, Ýmralý sürecinde Kürdistan Ýþci Partisi mirasýný
üzerinden atmýþ ve baðýmsýz bir Kürdistan idealinden vaz mý geçmiþtir?
(Özcan 2006) Ya da PKK, liderinin yakalanmasýndan sonra rotasýný þaþýran
bir örgüt olan Peru'daki Aydýnlýk Yol'un kaderine benzer bir yola mý
girmiþtir (Hoffman & Cragin 2002)?³ Bu makalede PKK'nin Abdullah
Öcalan'ýn tutuklanmasýný takip eden dönemde ciddi zorluklarla
1- Bu makale 2009 yýlý baþýnda yazýlmýþ ve 2010 yýlýnda yayýnlanan Nationalisms and Politics in
Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue (eds. Marlies CASIER & Joost
JONGERDEN), Routledge; adlý kitapta yeralmýþtýr. (Chp. 8, 143-162)
2- Örneðin, Özcan PKK'nin baðýmsýz bir Kürdistan mücadelesinden vazgeçtiðini iddia etmiþtir. Öte
yandan, bu eleþtiri
yeni deðildir. PKK muhalifleri ayný þeyi Öcalan'ýn 1999'da yakalanmasýndan
çok önce de eleþtiri konusu yapmýþlardýr. (Beþikçi 1992). Bizim tartýþmamýz farklýdýr. Bu
çalýþmada, bir devlet kurulmasý ile baðýmsýzlýk arasýnda ayrým yapýlmasý gerektiðini iddia edeceðiz.
3- Aydýnlýk Yol lideri Abimael Guzmán 1992'de Peru devlet güçleri tarafýndan tutuklanmýþ ve bunu
takiben örgüt ivmesini kaybetmiþtir. Abdullah Öcalan'ýn yakalanmasýndan sonra Türkiye'nin de
benzer bir baþarý yakaladýðý düþünülüyordu. (Hoffman & Cragin 2002).
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karþýlaþtýðýný, fakat bir dönüþümler dizisiyle kendini yeniden toparlamayý
baþardýðýný iddia edeceðiz. PKK'nin 2000'lerde ideoloji, siyaset ve
örgütlenme alanlarýnda geçirdiði deðiþimlerin bazýlarýný inceleyeceðiz. Ve
PKK'nin ne birleþmiþ bir Kürdistan fikrinden ne de Türkiye'de radikal
siyasal deðiþikliklere yol açma çabasýndan vazgeçtiðini, fakat bu hedeflere
yeni yollarla ulaþmaya çalýþtýðýný iddia edeceðiz. Dahasý, PKK marjinal bir
noktaya itilmemiþ, aksine hem güçlü bir pan-Kürdist siyasi aktör hem de
Türkiye siyasetinde önemli bir belirleyen olarak konumunu korumuþtur.
Bu bölümde PKK'deki deðiþiklikleri partinin kendi perspektifinden anlamaya çalýþacaðýz. Veriler, kongre raporlarý ve resmi kararlar gibi temel PKK
belgelerinin yanýnda, Abdullah Öcalan'ýn savunma metinleri ve hapishane
notlarýnýn incelenmesi yoluyla toplanmýþtýr. Bu makale üç bölümden
oluþuyor. Ýlk bölümde Abdullah Öcalan'ýn yaklaþýk yirmi yýl yaþamýþ olduðu
Suriye'yi terk etmeye zorlandýðý ve sonunda Kenya'da yakalanýp Türkiye'ye
getirildiði 1998 sonbaharý ve 1999 Aðustos'u arasýndaki geliþmeleri
deðerlendireceðiz. Ýkinci bölümde PKK'nin Öcalan'ýn tutuklanmasýndan
sonra geçirdiði deðiþikliklere daha yakýndan bakacaðýz. PKK'nin örgütsel
yapýsýný (klasik bir siyasi partiden bir parti kompleksine dönüþmesi),
ideolojisini (devletçi yaklaþýmýn Türkiye'de radikal deðiþimi öngören
demokratik cumhuriyet ve Kürdistan'da toplum inþasýna çalýþan
demokratik konfederalizmi merkeze alan yeni bir yaklaþýma dönüþmesi) ve
siyasi-askeri mücadelesini (askeri yenilgi ya da devlet ordusunun Türkiye
Kürdistaný'ndan çekilmesini hedefleyen klasik halk savaþýndan siyasi
çözümü hedefleyen bir yaklaþýma dönüþmesini) inceleyeceðiz.?
Þok ve Geri Çekilme
16 Þubat 1999'da Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit olaðandýþý bir basýn konferansýnda manþetleri sarsan ve dünyanýn dört bir yanýndaki Kürt topluluklarýný þoke eden bir açýklama yaptý: PKK lideri Abdullah Öcalan Kenya'da
yakalanmýþ ve Türkiye'ye getirilmiþti: “[Abdullah Öcalan] sabah 3'te
Türkiye'ye ulaþtý. Operasyon, Ýstihbarat Teþkilatýmýz ve Genel
Kurmayýmýzýn tamamen uyumlu iþbirliði sayesinde gerçekleþtirildi”
(Yetkin, 2004: 177).
Haberler Suriye'ye gitmek üzere 1979 Temmuz'unda Türkiye'den ayrýlmýþ
olan Öcalan'ýn yirmi senedir peþinde olan Türk devleti için gerçek
olamayacak kadar iyiydi. Takip ciddi anlamda Ankara'nýn Suriye rejimi
üstünde artan baskýsý üzerine Öcalan'ýn Suriye'den ayrýlmak zorunda
býrakýldýðý 9 Ekim 1998'de baþlamýþtý. Bu yýlýn yazýndan baþlayarak, önce
Türkiye'nin ordu kumandanlarý ardýndan cumhurbaþkaný da dâhil olmak
üzere politikacýlarý, Suriye'yi PKK'ye desteðinden dolayý açýk olarak savaþla
tehdit etmiþlerdi. Tehdidin ne kadar gerçek olduðu tartýþmalýdýr, fakat

4- Bu perspektiften bakarsak Aydýnlýk Yol yerine IRA ile benzerlik kurmak gerekmektedir.

Öcalan'ýn Suriye'den çýkarýlmasý, ilerleyen günlerde çeþitli Avrupa ülkelerinde siyasi sýðýnma arayan ve bu süreçte 'Uçan Hollandalý'ya (Gunter
2008: 60)'? dönüþen Kürt lider için geri sayýmýn baþlangýcý olmuþtur. Bu
uzun yolculuk dâhilinde, Öcalan Yunan elçiliðinin kendisine koruma saðladýðý Nairobi'ye (Kenya) ulaþmadan önce Rusya, Ýtalya ve Yunanistan'dan
geçti. Sonrasýnda, Öcalan güvenli bir bölgeye götürüldüðü izlenimi altýnda
elçilikten havaalanýna giderken yakalanarak Türk istihbarat gorevlilerine
teslim edildi. Ecevit'in yukarýda aktardýðýmýz, sadece Türk otoritelerini ön
plana çýkaran yorumlarýnýn aksine, ABD'nin bu gizli operasyonda önemli
bir rol oynadýðýna iliþkin yaygýn bir kanaat vardýr (The New York Times, 20
Þubat 1999).
Kürt sempatizanlarý ve PKK militanlarý dünya çapýnda mitingler, gösteriler
ve Yunan elçiliklerinin basýlmasý þeklinde olaya öfkeyle tepki göstermiþtir6.
PKK liderinin peþine düþülmesi ve de yakalanmasýný protesto etmek için,
Ekim 1998 ile Þubat 1999 arasýnda yetmiþ beþ kiþi kendini ateþe vermiþtir
(Özcan 2006: 278-9).
Kürtlerin Öcalan'ýn yakalanmasýna tepkisi Kürt ulusal hareketinin hem ne
ölçüde bir ulusüstü fenomen haline geldiðini hem de dünyanýn dört bir
yanýndaki Kürtlerin saflarý sýklaþtýrmasý açýsýndan birliðini göstermiþtir
(Bruinessen 2000).? Kargaþa ve þiddet, sükûnet çaðrýsý yapan Öcalan'ýn ilk
açýklamalarýyla sona ermiþtir.
Kürtlere iliþkin bölgesel ve uluslararasý politikalar Öcalan olayýnýn
sonuçlanmasýnda önemli rol oynamýþtýr. Önceki dönemde çatýþan Irak'taki
iki Kürt Partisi (Kürdistan Demokrat Partisi, KDP ve Kürdistan
Yurtseverler Birliði, PUK) arasýndaki Eylül 1998 tarihli Washington
Anlaþmasý'yla ABD yönetimi, Kürtler için 1996'dan beri ABD Dýþiþleri
Bakanlýðý Yabancý Terör Örgütleri listesinde bulunan PKK'ye (ya da onun
liderine) yer vermeyen yeni bir proje tasarlamýþtý. Anlaþma'nýn yedi

5- Uçan Hollandalý, halk efsanesine göre, asla eve dönemeyen ve sonsuza kadar okyanusta
yüzmeye mahkum olan bir hayalet gemidir.
6- Yunan hükümeti Öcalan'ýn yakalanmasý ve kaçýrýlmasýndan sorumlu tutuluyordu. Öcalan'ýn
hem Yunanistan'da hem Kenya'daki Yunan büyükelçiliðinde kalmýþ olduðu gerçeði
Yunanistan'ýn Öcalan'ýn Türkiye'ye iade edilmesinde parmaðý olmasýnýn kanýtý olarak
görülüyordu ve Yunan hükümeti açýsýndan bir utanç kaynaðýna dönüþerek üç bakanýn
istifasýyla sonuçlandý.
7- Türkler arasýnda da milliyetçi duygular Öcalan'ýn Suriye'den ayrýlmasýndan sonra tavan yaptý.
Yakalanma sýrasýnda Türk medyasýnýn milliyetçi kampanyalarýnýn bir analizi için bakýnýz,
Esra Ercan Bilgiç (2008), takip eden dönemde ana milliyetçi partinin baþarýsýnýn bir analizi
için bakýnýz Yavuz (2002) referanslarda
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Suriye bu tehdidi ciddiye almýþtýr (Bila 2004: 76-8). Ayrýlmasýna dair mesaj
Öcalan'a Suriye baþkan yardýmcýsý Abdülhalim Haddam tarafýndan
iletilmiþti (Sabah, 17 Þubat 2006).
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maddesinden dördüncüsü, açýkça ''PKK'ye hiç bir taviz verilmeyeceðini ve
Irak Kürdistan'ýnda üslenmelerine izin verilmeyeceðini'' belirtiyordu
(Stansfield 2003: 102). Bundan sonra ABD hükümeti PKK'ye karþý savaþta
aktif olarak rol aldý. Baþbakan Ecevit ABD'nin Öcalan'ýn yakalanmasýna
neden yardým ettiðini anlamadýðýný söylese de (Yetkin 2004: 148), CIA ile
operasyon esnasýnda direkt iletiþim içinde olan Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn
müsteþar yardýmcýsý, Öcalan'ýn Türkiye'ye teslim edildiði sýrada Amerika'nýn
Kuzey Irak politikalarý açýsýndan engel teþkil ettiðini kabul etti (Vatan, 16
Ekim 2008). Uluslararasý politika düzeyinde, Sovyetler Birliði'nin çöküþüyle
birlikte dünya çapýnda kurtuluþ hareketleri için hareket kabiliyeti yaratan
olumlu ikilik sona ermiþti. Sovyetler Birliði'nin dolaylý korumasýný yitiren
Suriye, (ABD tarafýndan desteklenen) Türkiye'nin olasý müdahalesi
karþýsýnda savunmasýz hale geldi. Sonuç olarak bölgesel düzeyde ve dünya
çapýndaki geliþmeler PKK'yi saldýrýya açýk hale getirdi.
PKK ve Abdullah Öcalan zorunluluðu avantaja çevirebileceklerini
düþündüler. Öcalan kendisinin Avrupa'ya gitmesiyle PKK'nin ileri doðru
bir adým attýðýný açýklamýþtý: “Ankara'dan çýktýk, partileþtik; Ortadoðu'ya çýktýk, ordulaþtýk; Avrupa'ya çýkýþla devletleþeceðiz” (Öcalan 2000: 82). Fakat
Suriye'den ayrýlmasýndan itibaren, Öcalan aðýr bir baskýya maruz kaldý.
Rusya Federasyonu, Ýtalya ve Yunanistan'ý terk etmek durumunda kaldý ve
Hollanda'ya girmesine izin verilmedi. PKK ve liderinin karþý karþýya
kaldýklarý dramatik deðiþikliklere hazýrlýklý olmadýklarý açýktý. Bu Öcalan'ýn
uzun yolculuðunun tümünde, Avrupa'ya çýkýþý ile Avrupa'dan Afrika'ya
geçiþinin zorunlu ve baþarýsýz oluþunda görülebilir – ve altý aydan kýsa bir
süre içinde (Ekim 1998'den Þubat 1999'a), PKK varoluþunun en dramatik
olayýyla karþý karþýya kaldý: liderlerinin bir numaralý düþmanlarýnýn eline
geçmesi.
Tutukluluk halinde ve vatana ihanet suçlarýyla yargýlanýrken, Öcalan yeni bir
siyasi projenin oluþmasýyla da sonuçlanan savunmasý üzerine çalýþmaya
baþladý. Bu proje, ikisi de demokrasi kavramýnýn radikal biçimde yeniden ele
alýnmasýný temel alan, demokratik cumhuriyet ve sonrasýnda demokratik
konfederalizm terimleri etrafýnda þekillendi. Bu dönemde, gerilla kuvvetlerinin büyük çoðunluðunun Türkiye'den Kuzey Irak'ýn daðlýk bölgelerine
çekilmelerini öngören tek taraflý ateþkes ilaný ve iki küçük militan grubunun
(gerilla kuvvetlerinden ve Avrupa'daki siyasi kanattan sekizer kiþi) teslim
olmasý gibi siyasi jestlerle, Öcalan 'iyi niyetini' göstermeye ve diyalog için
zemin hazýrlamaya çalýþtý. Kürt sorununa iliþkin beklentilerini minimum bir
düzeye çekmiþ, taleplerini 'Kürt halkýnýn dilsel ve kültürel ifade özgürlüklerinin tanýnmasý' ve devlet ve örgütün, iki tarafýn askeri yaklaþýmlarýný terk
etmesi ile sýnýrlamýþ gibi görünüyordu (Öcalan 1999: 93-5).
Tutuklanmasýna, mahkûm edilmesine ve Marmara denizindeki yüksek
güvenlikli Ýmralý adasýnda hapsedilmesine raðmen, Öcalan PKK'yi yönlendirmeye devam etmeyi baþardý. Öcalan'ýn hapishanedeyken, partinin
önemli sayýda kadro ve militanýnýn sadakati sayesinde, liderlik konumunu

Öcalan'ýn parti ve dýþ dünya ile temel iletiþim kanalý avukatlarý ve yakýn aile
bireyleri ile olan düzenli görüþmeleridir. Türk avukatlarýný haftada bir saat
(ilk yýllarda bu haftada iki defaydý), yakýn akrabalarýný ayda bir saat
görmesine müsaade edilmektedir. Bunlara ek olarak, ara sýra Avrupalý
avukatlarý ve Avrupa Ýþkencenin ve Ýnsanlýkdýþý veya Onurkýrýcý Ceza veya
Muamelenin Önlenmesi Komitesi'nden (Avrupa Konseyi'ndeki CPT) bir
delegasyon ile görüþmektedir. Doðal olarak, tüm görüþmeler sýký gözetim
altýnda gerçekleþmekte ve ziyaretler sýk sýk engellenmektedir.? Öcalan'ýn
televizyonu yoktur ve kitap ile makaleler avukatlarý tarafýndan kendisine
iletilmektedir fakat bunlarýn kendisine iletilmesinde sorunlar
yaþanmaktadýr. Temel bilgi kaynaðý devlet kanalýnýn yayýný dýþýnda bir þey
çekmeyen bir radyodur.
Avukatlarýyla olan bu haftalýk görüþmelerinde, Öcalan partinin temel
ideologu konumunu ortaya koyan iki grup metin üretmiþtir. Birincisi,
avukatlarýna el yazýsý olarak iletilen ve parti için temel ideolojik referans
haline gelen savunma metinleridir. Ýkincisi avukatlarýn görüþmeler sýrasýnda
aldýklarý notlardýr. Öcalan'ýn avukatlarýndan birinin anlattýðýna göre:
“
Görüþmeleri daha önce giden 4 avukat ayrý ayrý not ediyordu, ada dönüþü
bu notlar birleþtirilerek bir görüþme notu oluþturuluyordu. Ilk baþlarda
çýkarken notlarýmýz alýnmýyordu. Daha sonralarý notlarýmýz alýnýyor,
fotokopisi çekilip bize veriliyordu. 2005'ten sonra hiç verilmemeye
baþlandý. O günden sonra dinleyerek aklýmýzda tutuyor, dönüþte yazýlý hale
getiriyoruz” (Þakar 2008).
Alýnan notlar, derlenerek oluþturulan görüþme notlarý Kürt TV kanallarý,
haber ajanslarý ve gazeteler yoluyla kamuya ulaþtýrýlmaktadýr. Bunlar genelde
güncel siyasi meselelere deðinirler. Görüþmeler gerçekte Öcalan'ýn bölge ve
dünya politikasý ile PKK'nin karþý karþýya kaldýðý tehlikeler hakkýnda yorum
yaptýðý bir dizi haftalýk mesajýn PKK taraftarlarýna iletilmesine hizmet
etmektedir. Diðer þeylerin yanýnda, Öcalan güncel siyasi geliþmeler ýþýðýnda

8- 1999'dan 2007'ye kadarki dokuz yýl içinde Öcalan avukatlarýyla toplamda 283 defa
görüþmüþtür (1999: 60; 2000: 37; 2001: 40; 2002: 35; 2003: 21; 2004: 25; 2005: 14; 2006: 22;
2007: 29).
(http://www.firatnews.com/index.php?rupel=arsiv&anf=nuce&nuceID=38551).
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korumayý baþarmasý kayda deðerdir. Öte yandan, örgütü yönetme biçimi
zamanla deðiþti. Ýlk yýllardan 2005'e kadar, Öcalan günlük olaylarla etraflýca
ilgileniyor ve örgütün pratik iþleyiþine müdahale ediyordu. 2005'ten sonra,
dünya ve bölge siyaseti ve PKK'nin karþý karþýya kaldýðý güçlükler baþta
olmak üzere genel strateji konularý ile daha fazla alakadar olmaya baþladý.
Hem taktik hem stratejik liderlik yerine, þimdi esas olarak stratejik liderliði
yürütüyor.
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demokratik cumhuriyet ve demokratik konfederalizm projelerini
açýklamýþtýr.9
PKK'nin Örgütsel Yapýsýnýn Dönüþümü
Partiya Karkerên Kurdistan 1978'de siyasi bir parti olarak kurulduðunda, temel
parti temsilcisi olarak bir Genel Sekreteri ve doðrudan pratikten sorumlu bir
Yürütme Komitesi'ni içeren komünist partilerin klasik örgütlenme yapýsýna
16
sahipti. En yüksek yürütme organý
Merkez Komitesi ve partinin en yüksek
karar alma merci Parti Kongresi'ydi. Yýllar geçtikçe, PKK daha karmaþýk bir
yapý haline geldi. Örneðin, 1995'te Ýsmet Ýmset partinin örgütlenmesi
hakkýnda þu yorumu yapmýþtýr:
“Þu anda, PKK partinin kendisinden ibaret bir ana siyasi yapýdan
oluþmaktadýr. Pratikte, Kürdistan Ulusal Kurtuluþ Cephesi (ERNK) ve
Kürdistan Ulusal Kurtuluþ Ordusu (ARGK) yürütme organlarý iken, bu
yapý yasama organý olarak iþler. Örgütün siyasi, sosyal ve askeri araçlarý
oldukça karýþýktýr. Terörist organizasyonlar gibi gizli küçük bir grup halinde
iþlemez, iyi örgütlenmiþ, büyük ve komplike bir makinadýr. Her iþlev ve ya
aktivite ayrý komitelerce yürütülür.” (Imset 1995).
Bugün, organizasyon daha da komplike bir hale gelmiþtir ve PKK diye
bahsettiðimiz aslýnda bir parti kompleksidir, (bir parti olarak PKK dâhil
olmak üzere) çeþitli parti ve örgütlerin oluþturduðu bir bileþimdir: Irak,
Suriye ve Ýran'daki ¹º kardeþ partiler, kadýnlarý örgütleyen bir eþ-parti,¹¹
silahlý örgütler ve halk cephesi olarak Kongra-Gel. Bu yapýyý geleneksel bir
örgüt akýþ þemasý ile göstermek zordur. PKK üyeleri ve sempatizanlarý
Abdullah Öcalan'ý güneþ olarak tabir ettiðinden, bu benzetmeyi geliþtirebilir
ve parti kompleksinin örgütleniþini bir gezegen sistemine benzetebiliriz:

9- Bu inisiyatifin kavramsal izahý için hapishane notlarýna bakýnýz: http://www.gundemnline.com/haber.asp?id=35
10- Irak: Partîya Çareserîya Demokratîk a Kurdistanê (Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi),
PÇDK 2002'de kuruldu; Suriye: Partîya Yekîtî ya Demokratîk (Demokratik Birlik Partisi),
PYD 2004'te kuruldu; Ýran: Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê (Kürdistan Özgür Yaþam Partisi),
PJAK Nisan 2004'te kuruldu.
11- PKK'de kadýn örgütlenmesi uzun bir tarihe sahiptir. Ýlk Kadýn Gerilla Birlikleri 1995'te
kurulmuþtur, bunu 1999'da ilk kadýn partisi izlemiþtir. Kadýn partisinin adý pek çok defa
deðiþmiþtir – bugün Partiya Azadiya Jin a Kurdistan, PAJK, Kürdistan Kadýn Özgürlük Partisi
adý altýnda faaliyet göstermektedir. PAJK, cephe örgütü olan Koma Jinen Bilind, KJB (Yüce
Kadýnlar Topluluðu) ve kadýn gerilla örgütü olan YJA-STAR (Özgür Kadýn Birliði) ile
birlikte, otonom olarak örgütlenmiþ kadýn gruplarý için ideolojik bir merkez teþkil
etmektedir.

Bu komplike sistemi anlamak için, Öcalan'ýn yakalanýþýndan beri örgütsel
yapýda gerçekleþen geliþmelerin tarihini incelemek gerekir. 1999 ve 2005
yýllarý arasýnda, PKK hareketi örgütsel yeniden yapýlanmaya yönelik birçok
kongre düzenlemiþtir. Öcalan 1999'da yakalandýðý esnada PKK, Kuzey
Irak'ta altýncý kongresini düzenliyordu. Kongre, örgütün askeri kanadýna
savaþma yetkisi verilmesi ve yedi üyeden oluþan PKK Baþkanlýk Konseyi de
dâhil olmak üzere parti birimlerinin seçilmesi ile hýzla sona erdi. Olaðanüstü
durum nedeniyle, örgütün bütünlüðünü korumak ve Öcalan'ýn yokluðunda
liderlik fonksiyonlarýný yerine getirebilmek amaçlarýyla PKK'nin örgütsel
yapýsý fazla deðiþtirilmedi.
Ocak 2000'de olaðanüstü bir kongre düzenlendi. Bu yedinci kongre
Öcalan'ýn Demokratik Cumhuriyet projesine dayanan partinin yeni
çizgisinin resmi kabulüne iliþkin olarak toplandý. Siyasi-ideolojik deðiþikliðe
ek olarak, Kongre ciddi ölçüde örgütsel yeniden yapýlanma kararý aldý. En
önemli deðiþiklik eski ordu-cephe yapýsýnýn, ARGK ve ERNK'nin,
býrakýlmasý ve bunlarýn yerini yeni yapýlar olan HPG ve YDK'nýn almasýydý.
Bunlar sadece teknik deðiþiklikler deðildi, bu deðiþiklikler askeri mücadeleye
dayanan bir yaklaþýmdan 'demokratik dönüþüme' doðru bir yaklaþýma
büyük bir stratejik kaymayý içeren yeni ideolojik ve siyasi çizgiyi beraberinde
getirdi. Bu kongreden sonra PKK radikal olarak yeniden yapýlandý ve
militanlarýn yeniden eðitilmesine iliþkin bir kampanya baþlatýldý.
PKK'nin sekizinci kongresi iki sene sonra, 2002'de yapýldý. Bu kongreyle,

12- Kongra-Gel PKK kompleksi içindeki halk cephesidir (PKK 2005: 97), 2000'de daðýtýlmýþ olan
ERNK'nýn iþlevlerini bir derecede devralmýþtýr. Halk Kongresi anlamýna gelen adýndan da
anlaþýlacaðý üzere Yasama birimi olarak görülebilir.
13- Koma Komalan Kurdistan (Kürdistan Demokratik Konfederalizm), KKK, daha sonra Koma
Civakên Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliði), KCK ismini almýþtýr; hem Öcalan
tarafýndan geliþtirilen demokratik konfederalizm fikrini vücuda getiren bir konsept, hem
ulus-devlete alternatif olarak sunulan bir toplumsal örgütlenmedir - bu Öcalan tarafýndan
Ortadoðu'daki problemlerin çözümü için bir model olarak görülmektedir (Ayrýntýlý bir
tartýþma için bkz. PKK 2005: 175-243). PKK parti kompleksinde, KCK tüm parti ve
organizasyonlarýn kendisi üstünden koordine edildiði yürütme organý olarak görülebilir.
14- Kongra Netewîya Kurdistan (Kürdistal Ulusal Kongresi), KNK Ortadoðu, Avrupa, Kuzey
Amerika, Avustralya ve Asya'daki Kürt diasporasý temsilcileri ve Kürdistan'ýn tüm
bölgelerinden siyasi parti temsilcileri, dini ve kültürel kurumlar, baðýmsýz siyasi oluþumlar,
entellektüeller ve Kürt olmayan etnik gruplardan oluþan Pan-Kürdist bir þemsiye örgüttür.
15- Gerilla kuvvetleri temelde üç yapýda örgütlenmiþtir: parti-hareketin askeri örgütünü
oluþturan Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri), HPG, PJAK'ýn siyasi amaçlarýna
parallel olarak çalýþan Hezi Rojhelati Kurdistan (Doðu Kürdistan Güçleri), HRK; ve kadýn
gerilla örgütü YJA-STAR (Özgür Kadýn Birliði).
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gezegenler (PKK, KONGRA-GEL,¹² KKK/KCK¹³ KNK,¹? ve gerilla
kuvvetleri¹?) bir güneþin (Abdullah Öcalan) yörüngesindedir ve bunlar
etrafýndaki yörüngelerde hareket eden çeþitli uydular vardýr (kurumlar ve
komiteler).
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PKK tüm alanlarda aktivitelerini durdurdu ve Kongreya Azadiya u
Demokrasiya Kurdistanê, KADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi
Kongresi) ismiyle yeni bir örgüt kuruldu. Bu, Öcalan'ýn 'Demokratik
Uygarlýk Çizgisinde Barýþ ve Demokratik Çözüm' süreci önerisi üzerine
temellenen örgütsel yeniden yapýlanmanýn tamamlanmasý sayesinde
gerçekleþtirilebildi. Öcalan'ýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne
sunduðu savunmasýnda açýkladýðý gibi, bu süreç koordinasyon saðlayýcý bir
örgütün oluþturulmasýný amaçlýyordu. PKK sekizinci kongresinin “PKK
KADEK'e Dönüþüyor” baþlýklý sonuç bildirgesinde deðiþim þu þekilde
açýklanýyordu:
[B]u temelde Kürdistan parçalarýnda ve baðlý ülkelerde somut
koþullara uygun ve yeni çizginin uygulanmasýna hizmet eden
örgütlerin oluþmasýný [Kongremiz] kabul etti.16
PKK'den KADEK'e dönüþüm basit bir isim deðiþikliðinden ibaret olmasa
da, tarihsel ismin býrakýlmasýnýn PKK'nin destekçilerini etkileyeceði
aþikardý, hele liderlerinin yakalanmasýnýn üstünden bu denli az zaman
geçmiþken. Bu sebeple resmi açýklamalarda (partinin) 'daðýlmasý' ya da
'kapatýlmasý' gibi sözcüklerden kaçýnýlýyordu:
… PKK biçimi artýk [aþýlmýþtýr], bu nedenlerle [Kongremiz] 4 Nisan
tarihi itibariyle her alanda PKK adýyla yürütülen faaliyetlerin
durdurulduðunu kararlaþtýrdý. PKK'nin hayatta kalan dört kurucu
üyesinin ve kuruluþ sürecine katýlmýþ olan çok sayýda kadrosunun
katýlýmýyla gerçekleþen Kongremiz, bu temelde PKK adýyla
yürütülecek her türlü faaliyet ve giriþimin gayri meþru olduðunu
karara baðladý.
Bu deðiþim parti kompleksinin yedinci kongreden beri içinde bulunduðu
dönüþüm sürecinin yeni bir aþamaya ulaþtýðýný öngörüyordu. Öncü parti
olan ve tüm faaliyet alanlarýný kontrol eden PKK, yerini parti
kompleksindeki farklý parti ve örgütleri yönetmek yerine koordine edecek
olan bir kongre örgütüne býrakýyordu. Bu kapsamda, Kürdistan'ýn farklý
bölgelerinde farklý partiler kuruldu. Öte yandan, KADEK, kurulur
kurulmaz AB tarafýndan bir terörist örgüt olarak ilan edilmesi sebebiyle bu
yeni baþlangýcý devam ettirme kabiliyetini kaybetti. 11 Eylül sonrasýnda
deðiþen atmosferi gösteren bu durum PKK'nin destekçileri arasýnda büyük
bir öfke yarattý.
Deðiþen bu atmosferin bir baþka yönü de, 2003 baharýnda ABD'nin Irak'ý
iþgali ve Baas rejiminin düþmesinin Kürt hareketlerini Irak Kürdistaný'nda
yeni bir güç dengesinin oluþmasýyla ciddi bir biçimde etkilemesidir. Irak

16- http://www.kurdistan.org/Current-Updates/kadek.html

Tüm bunlarýn ortasýnda, Öcalan Yunanistan'daki davasý ve yakalanmasýna
iliþkin sunduðu yeni savunmasý temelinde yeni bir örgütsel yapý önerdi.
Örgütsel yeniden yapýlanmaya iliþkin tartýþma, Kasým 2003'te Öcalan'ýn
Kürdistan'ýn tüm bölgelerini kapsayan fakat bir devlet-inþasý projesi
içermeyen bir Halk Kongresi kurulmasý önerisinin ilan edildiði yeni bir
kongre ile sona erdi. Öcalan'a göre:
“KHK (Kürdistan Halk Kongresi) ... mevcut ulus-devletler ile sorunlarý
barýþ içinde ve demokratik siyaset esaslarý ile çözmek biçiminde kendini
tanýmlayabilir. Mesele tek bir Kürdistan parçasý olsaydý, bu tarz bir
örgütlenme (bir Halk Kongresi) gerekmeyebilirdi. Ama parçalar ve ulus
devletler birbirini þiddetle etkilediði için, bu tarz bir örgütlenme ve siyaset
temsilciliðine ihtiyaç olmaktadýr” (Öcalan 2003: 100-2).
Öcalan mevcut ulus-devletlere Kürt sorununun bölünme olmadan - Irak
örneðinde oluþum evresinde görünenin aksine - çözülebileceðine iliþkin
garanti vermeye çalýþtý. Ýþgal ve Baðdat'taki rejimin devrilmesi, Güney
Kürdistan'a yüksek derecede otonomi vererek Irak devletinin uzun vadeli
toprak bütünlüðüne iliþkin varoluþsal sorularýn gündeme getirip daha da
ileri derecede bir baðýmsýzlýða yol açacak gibi görünüyordu.¹? Buna karþýt
olarak, Öcalan “Ýkinci Ýsrail' olarak çok korkulan 'milliyetçi ve devletçi
Kürdistan projesi' yerine” (Öcalan 2003: 97), Demokratik Kürdistan
projesinin olumlu karþýlanabileceðine inanýyordu. Kasým 2003 kongresiyle,
Kongra-Gel (Kürdistan Halk Kongresi) kuruldu. Öte yandan bu adým
kendisini Kürdistan'ýn diðer bölgelerine bir model olarak sunmaya devam
eden Irak Kürdistaný'ndan esen rüzgâra karþý durabilecek güçte olduðunu
kanýtlayamadý ve PKK saflarý Kongra-Gel'in kuruluþ kongresi esnasýnda ve
sonrasýnda ciddi þekilde etkilendi.
Kürt hareketi bu þekilde tarihindeki en önemli bölünmelerden birini yaþadý.
PKK kadrolarýndan bir grup, Baþkanlýk Konseyi'nin iki üyesi ve (eski
Avrupa temsilcisi de dâhil olmak üzere) uzun yýllardýr görev yapan bir grup
militan öncülüðünde Partîya Welatparez Demokratik (Demokratik Yurtsever
Parti), PWD olarak isimlendirdikleri yeni bir siyasi parti kurdular. Öte
yandan, büyüklük, grup kompozisyonu ve siyasi atmosfer yeni bir parti

17- Bunlar en sonunda, hiçbir zaman 'doðal' bir ülke olmayan Irak'ýn kaçýnýlmaz olarak üç
baðýmsýz bölgeye (Kürt, Sünni ve Þii) ayrýlacaðý ve aslýnda pratik siyaset anlamýnda ayrýlmasý
gerektiði, yani Irak devletinin etkin olarak ortadan kaldýrýlmasý gerektiði fikrine yol açtý. Bu
fikir ABD'de özellikle Peter Galbraith tarafýndan dile getirilmiþti ve ABD (Bush) yönetim
17politikasýna ters düþmekteydi.
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Kürtlerinin kesin kazanýmlarý karþýsýnda PKK ve demokratik dönüþüm
projesi alakasýz görülmüþ ve marjinalleþmiþtir. ABD iþgali ve Irak Kürtleri'nin statüsünün deðiþmesi PKK yapýsýný ve destekçilerini de doðrudan
etkilemiþtir.
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yaratma insiyatifi için uygun olsa da, PWD bir internet sitesi olmaktan öteye
geçemedi (Özcan, 2007).
PWD'nin baþarýsýzlýðýyla birlikte, PKK içinde ve destekçileri arasýnda
yaratýlan karýþýklýk hareketi etkilemeye devam etti. 2003'ten 2005'e deðin,
neredeyse 1500 militan Kuzey Irak ve Avrupa'ya yerleþerek siyasi
aktivitelerine devam etmemek üzere örgütten ayrýldý. Bu dönemde Öcalan
ve PKK temelde hareketi düzene sokmakla uðraþtýlar. Bu amaçla, kýsa
aralýklarla kongreler toplandý. Kuruluþ kongresinden sadece dört ay sonra,
Kongra-Gel bölünme sorununu çözmek üzere bir olaðanüstü kongre
düzenledi. Öcalan demokratik konfederalizm terimini sunarak Demokratik
Kürdistan(lar) projesini derinleþtirmeye çalýþtý.
Ayný zamanda, 2004'deki karýþýklýklar esnasýnda, Öcalan PKK'nin ayrý bir
parti olarak yeniden kurulmasýyla ilgilenecek bir Yeniden Ýnþa Hazýrlýk
Komitesi'nin kurulmasýna dair çaðrý yaptý (PKK 2005). Bu 'yeni' PKK, eski
klasik Leninist terminoloji kalýbýndaki gibi bir öncü partiden ziyade,
temelde kadrolarla alakalý, ideolojik ve felsefi bir güç öbeklenmesi olarak
tasarlanmýþtý. Dahasý Öcalan kadrolarý ve hareketi sarsan karýþýklýk
yüzünden, PKK'yi yeniden bir teminat gücü olarak yapýlandýrmak istedi.
Siyasi ve askeri aktiviteler ise HPG, HRK ve Kürdistan'ýn her tarafýndaki
diðer partiler gibi baþka askeri ve siyasi örgütlerle koordinasyon halinde olan
KKK/KCK'nýn kontrolüne býrakýlmýþtý.
PKK'nin yeniden yapýlanma kongresi olan dokuzuncu kongre 28 Mart
2005'ten 4 Nisan 2005'e kadar sürdü.¹? Yeniden kurulan PKK parti yapýsý,
Parti Önderliði,19 Kongre, iki Eþbaþkan, Parti Meclisi, Yürütme Kurulu, Disiplin
Kurulu ve Kurullar'dan oluþmaktadýr. Kongre partinin temel karar alma
organýdýr. Parti programý ve parti mevzuatýný belirleme ve deðiþtirme
yetkisine sahiptir. Eþbaþkanlarý, Parti Meclisi'ni ve Disiplin Kurulu'nu seçer.
Kongre ayrýca Parti Meclisi ve Eþbaþkanlarýn eylem ve aktivitelerini
deðerlendirme yetkisine de sahiptir, fakat Kongre'nin bu þekliyle parti
kurumlarýnýn üstünde olan Parti Önderliði'nin eylem ve aktivitelerini
deðerlendirme yetkisine deðinilmemiþtir. Kongre en azýndan her iki yýlda
bir defa, delegelerin en az 2/3'ünün katýlýmýyla toplanýr. Ýki Kongre
arasýnda, Parti Önderliði, Parti Meclisi ve Eþbaþkanlar ile birlikte en yüksek
parti yetkilisidir. Eþbaþkanlarýn biri erkek diðeri kadýndýr. Kongre tarafýndan
üçte iki çoðunlukla seçilirler. Eðer iki turda üçte iki çoðunluk saðlanamazsa,
basit çoðunluðun yeterli olduðu bir üçüncü tur düzenlenir. Yürütme Kurulu
ve Parti Meclisi'ne bu kurumlarýn iþleyiþinden de sorumlu olan Eþbaþkanlar
liderlik eder.
Eskiden, Artêþa Rizgarîya Gelê Kurdistan, ARGK (Kürdistan Ulusal Kurtuluþ

18- Aðustos 2008'de bu tarih itibariyle son kongre olanonuncu kongre toplandý.
19- Parti Önderliði partinin ana teorik ve ideolojik kurumudur. Parti felsefesi, ahlaký, siyaseti ve
stratejisini belirler. Bu iþlev Abdullah Öcalan tarafýndan yerine getirilmektedir

Ýdeolojik Dönüþüm
Baþlangýçta, 1978 manifestosunda, PKK tüm kolonyalizm biçimlerinin
ortadan kaldýrýlmasý ve birleþik bir Kürdistan kurulmasý çaðrýlarýný
yapýyordu. Ayný zamanda, iki halk baðýmsýzlýk mücadelesinde ortak olarak
görüldüðünden, Türkiye'deki devrimci güçler birleþtirilecekti. Bu noktada,
PKK'nin ideolojik oluþumu o dönemdeki diðer ulusal kurtuluþ
mücadelelerinden çok da farklý deðildi. Öte yandan, partinin geliþim süreci
boyunca, Abdullah Öcalan, Rusya ve Çin'den ithal edilen geleneksel
komünist doktrinden koparak orijinal bir sosyalizm anlayýþý geliþtirmeye
çalýþtý. Özellikle yakalanýþýndan sonra, Öcalan, bu farklý sosyalizm ve
devrim anlayýþýný iyice derinleþtirdi. Bu PKK'nin Marksist-Leninist
prensiplere dayalý klasik bir ulusal kurtuluþ mücadelesinden, yüce bir lider
figürüne dönüþen Abdullah Öcalan'da cisimleþen, nev'i þahsýna münhasýr
bir örgüte doðru yapýsal dönüþümüyle birlikte oldu.
2000'den sonra PKK'nin ideolojik çerçevesi Öcalan tarafýndan yazýlan ve
davalarýnýn görüldüðü çeþitli mahkemelere sunulan savunma metinleri
etrafýnda kuruldu. Savunmalar Türk mahkemelerine sunulanlar ve
Strasbourg'daki (Fransa) Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne sunulanlar ile
(Yunanistan'dan çýkarýlmasýna iliþkin bir davayla ilgili olarak) Atina'daki bir
mahkemeye sunulanlar olmak üzere ikiye ayrýlabilir. Savunmalar, Kürtçe ve
Türkçe ile diðer dillerde yayýnlanmýþtýr. Ýlk grup temelde iki savunma
metninden oluþur. Temel metinler, Ýmralý'daki mahkemeye sunulan
savunma ve 1999'da Ankara'daki Temyiz Mahkemesi'ne sunulan ve 2001'de
Urfa'daki yerel bir mahkemeye sunulan eklerdir. Ýlk gruptaki bu metinler,
'Kürt Sorununda Demokratik Çözüm Bildirgesi' ve 'Dicle-Fýrat Havzasýnda

20- KCDK iddia edildiðine göre Kongra-Gel kapsamýndadýr ve diðer þeylerle birlikte dernekleri
(Fed-Kom, Yek-Kom), çeþitli kitle örgütlerini ve gençlik örgütü Komalen Ciwan, öðrenci
örgütü YXK, avukat ve hukukçular örgütü YHK, yazarlar birliði YNK, (Yezidi, Alevi,
Müslüman gibi) çeþitli dini grup örgütleri ve iþveren örgütü Karsaz gibi parti yapýsýndaki yan
örgütleri koordine etmektedir
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Ordusu) ve halk cephesi örgütü Enîya Rizgarîya Netewîya Kurdistan, ERNK
(Kürdistan Ulusal Kurtuluþ Cephesi) PKK'nin yürütme kurumlarý olarak
iþlev görüyordu. Yukarýda bahsettiðimiz üzre, ARGK'nýn yerini Hêzên
Parastina Gel (Halkýn Savunma Güçleri), HPG ile birlikte Ýran
Kürdistaný'ndaki HRK ve temel kadýn gerilla gücü olan YJA-STAR alýrken,
ERNK'nýn yerini Yekîtiya Demokratîk a Gelê Kurd, YDK (Kürt Demokratik
Halk Birliði) aldý. Temel olarak Avrupa'daki Kürt diasporasý arasýnda etkili
olan YDK daðýtýlarak yerine Koordinasyona Civaka Demokratîk a Kurdistan
(Kürdistan Demokratik Toplum Koordinasyonu) kuruldu.²º Günümüzde
Türkiye'de ve Kürdistan'ýn farklý bölgelerinde siyasi aktiviteler hepsi
PKK'nin siyasi projesinin gerçekleþtirilmesi için çabalayan deðiþik örgütler
tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.

1 90
Toplum ve Kuram, Sayý: 4, Güz 2010

Tarih, Kutsallýk ve Lanetin Simgesi: Urfa' isimleriyle yayýmlanmýþlardýr.
2001'de AÝHM'ye, 2003'te bir Atina mahkemesine ve 2004'te AÝHM
Yüksek Dairesi'ne sunulan ikinci gruptaki savunma metinleri, birlikte üç cilt
oluþturan iki kitaptýr. Ýki ciltlik ilk kitap 'Sümer Rahip Devleti'nden
Demokratik Uygarlýða Doðru' ismiyle 2001'de yayýnlanmýþ, PKK
çevresinde Atina Savunmasý olarak bilinen ikinci kitap (ve üçüncü cilt)
'Özgür Ýnsan Savunmasý' olarak 2003'te, 'Bir Halký Savunmak' 26olarak
2004'te yayýmlanmýþtýr.²¹
Daha önce belirttiðimiz gibi, bu savunma metinleri yayýnlanmýþ ve PKK
kongresi tarafýndan resmi parti çizgisi olarak kabul edilmiþtir. Ýmralý'daki
mahkemeye ve ardýndan Temyiz Mahkemesi'ne sunulan ilk gruptaki
metinler, Öcalan'ýn parti militanlarý ve Kürt halkýnýn beklediði bir savunma
pozisyonu almamasý nedeniyle en þok edici olan metinler olmuþlardýr.
Aksine, Öcalan baðýmsýz bir devlet iddiasýný reddederek, yerine yeni,
'gerçekten' demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti ve demokratik konfederalizm projesini önermiþtir. Bu yaklaþýmý daha sonra da yinelemiþtir:
“[Savunmamda], ne klasik bir Kürt milliyetçiliði, ne de bunun sol tandanslý
yorumunu denedim. Dönem bunu aþmýþtý.” (Öcalan 1999: 10).²²
Ýlk metinler teorik ve ideolojik kaygýlara sahip deðildi; Öcalan'ýn
cumhuriyete karþý olmadýðýný fakat demokratik bir cumhuriyet için
çabaladýðýný ifade ettiði bu metinler, 20. Yüzyýldaki Türk-Kürt çatýþmasýnýn
tarihsel geçmiþini temel alýyordu. Öcalan Mustafa Kemal'in de demokratik
bir cumhuriyet kurmak niyetinde olduðunu fakat dýþ güçler tarafýndan
sýnýrlandýrýldýðýný iddia etti. Aslýnda, Öcalan'ýn savunmalarý içinde bu ilki,
her ne kadar kendisi yasal bir savunma yapmakla meþgul olmadýðýný
belirttiyse de, terimin geleneksel anlamýyla hakiki bir savunma olarak
görülebilir (Öcalan 1999).
AÝHM'ye sunulan ikinci grup savunma metinlerinde, Öcalan teorik
düþüncelerini derinleþtirdi. Bu üç cildin ilki, 'ilk devletli toplum' olan
Sümerlere yoðunlaþan, Ortadoðu'da çýkmýþ olan uygarlýðýn tarihsel bir
analiziydi. Öcalan, kitabýn ilerleyen kýsýmlarýnda diðer toplumlar ve
dönemlere iliþkin deðerlendirmelerde bulunsa da, temel kaygýsý devleti
insanlýðýn 'ilk günahý' olarak göstermekti. Kendisi sýklýkla 'dünyanýn

21- Ýlk cilt ayrýca Pluto Press tarafýndan Ýngilizce olarak, Hapishane Notlarý: Medeniyetin Kökleri
adýyla yayýmlanmýþtýr (2007). Bu kitabýn deðerlendirmeleri için bakýnýz; Michael Gunter,
Middle East Policy (Vol. XIV, Sonbahar 2007, No. 3), ve Stan Newens, The Spokesman Journal
(no. 95, Mayýs 2007).
22- Çeþitli Kürt çevreleri arasýnda Öcalan'ýn Türkiye devleti hakkýndaki demeçleri ve kendi
destekçilerinin þiddetten kaçýnmalarý gerektiðini söylemesi ile baþlayan Öcalan karþýtý
kampanya, Ýmralý Savunmasý ile zirveye ulaþtý. Siyasi çevrelerdeki 'davayý satma” ve 'kendi
kellesini kurtarma' suçlamalarý akademik yazýnda “mahkemesinde PKK lideri Abdullah
Öcalan kendini Kürtçe deðil Türkçe savundu - tabii buna savunma denirse' gibi cümlelerle ifade
ediliyordu (O'Leary, McGarry & Salih 2006: 12, vurgu eklenmiþtir

AÝHM'ye sunulan savunma metinlerinin ikinci cildinde, Öcalan yoðun
olarak Kürt toplumu, tarihi ve özellikle PKK'nin rolüyle ilgileniyordu.
Neolitik kültürün Kürt aþiretleri üzerindeki uzun süren etkisinden dolayý,
Kürt toplumunu, devletli topluma karþýt bir tür doðal toplum ya da topluluk
olarak, uygarlýk tarihi içinde konumlandýrýyordu. Ona göre, sýnýf (devlet)
toplumlarý ve modernleþme Kürtlerin mahvýna sebep olmuþtu ve PKK bu
tehlikeli sürece karþý direniþin sonuncu noktasýydý. Bu çerçevede, Öcalan
PKK'nin sýnýrlarý ve sona ermesinden yýllar sonra dahi PKK'yi
koþullandýrmaya devam eden Soðuk Savaþ'ýn ideolojik-siyasi
kýsýtlamalarýnda sýkýþýp kalmanýn açmazýný göstermeye çalýþtý. Bu çalýþmada,
PKK tarihini geçmiþteki hatalarý göz önünde bulundurarak
deðerlendirmeyi amaçladý.
Atina'daki bir mahkemeye ve AÝHM Yüksek Dairesi'ne sunduðu daha
sonraki savunma metinlerinde, Öcalan teorik fikirlerini bir radikal
demokrasi anlayýþýna dönüþtürdü. Bu – ulus ve devletin ötesinde bir
demokrasi kavramý geliþtirmeye çalýþmasý yönüyle radikal – radikal
demokrasi fikri iki proje içinde geliþtirildi: demokratik cumhuriyet ve
demokratik konfederalizm. Demokratik cumhuriyet projesi Türkiye
Cumhuriyeti'nde bir reformu öngörüyordu. Demokrasinin milliyetçilikten
ayrýþtýrýlmasýný amaçlýyordu. Esasýnda, 18. Yüzyýlda, demokrasi vatandaþlýk
haklarý ve herkesin herkesi yönetmesi olarak formüle edilmiþti. Öte yandan,
19. ve 20. yüzyýllarda, modernite radikal demokrasi içeriðini kaybetmiþ ve
tek bir halký temel alan, kültürel bir anlam kazanmýþtý (Jongerden 2007: 7-8).
Modern düþüncede kültürel homojenliðin modern devletin bir gerekliliði
olduðunu ve milliyetçilik þeklinde kendisini yansýtmasýnýn ve yükselmesinin
kaçýnýlmaz bir zorunluluk olduðunu iddia eden bir damar oluþtu (Gellner
1983: 39). Modernitenin bu 'ulusal' hali dýþlayýcý ve hoþgörüsüzdü, 'doðru'
kültürel karakterlere sahip olmayan halklarý (gerçekten ya da yapay bir
biçimde) asimile olmak ya da göç etmek arasýnda seçim yapmaya
zorluyordu, devletin ise asimilasyondan tehcire, etnik temizlik ve
soykýrýma²³ kadar çok çeþitli araçlarý vardý.(Gellner 1997: 240). Türkiye'de
Kemalizm kültür temelli bir modernleþme projesi olarak formüle edildi ve
23- Bosna çatýþmalarýndan beri etnik temizlik olarak bilinen ve 'savunmasýz sivillerin evlerinden
toplu olarak sürülmesi'ni içermekle birlikte bununla sýnýrlý olmayan bu olgu, BM tarafýndan
bir soykýrým biçimi olarak görülmektedir. (UN General Assembly RES/47/121, 1992,
Preamble). Online: http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r121.htm
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kendilerine ait bir devleti olmayan en büyük halký' olarak tanýmlanan bir toplumun önde gelen siyasi liderlerinden biri olduðundan bu durum þaþýrtýcýydý
ve baþlangýçta Kürt çevrelerinde bir çeþit yabancýlaþmanýn (Brecht'çi
anlamda bir Verfremdungseffekt'in) önünü açtý. Öte yandan, Öcalan baðýmsýzlýðýn devlet-inþasý yoluyla deðil demokrasinin derinleþtirilmesi yoluyla
gerçekleþtirilebileceðini savunarak, sosyalist deneyler de dâhil olmak üzere,
devlet eleþtirisine devam etti. Ýlk savunma metinleri gibi, bu da hareketin
yeni manifestosu olarak, Demokratik Toplum Manifestosu adýyla PKK'nin
sekizinci kongresi sýrasýnda 2002 yýlýnda kabul edildi (Serxwebun, 2002).
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Kürtlere karþý sert asimilasyon politikalarý ile sonuçlandý. Demokratik
cumhuriyet önerisiyle, Öcalan vatandaþlýk haklarý temelinde bir demokrasi
anlayýþýna dönmeyi savunuyordu.
Öcalan'ýn radikal demokrasisi daha sonraki savunma metinlerinde
demokratik konfederalizm terimiyle daha da geliþti. Demokratik
konfederalizm bir 'öz demokratik yönetim' modeli olarak tanýmlanmaktadýr
(Öcalan 2008: 32). Öcalan'a göre, “[bu proje] yerel topluluklarýn öz
yönetimine dayanýr ve yerel köy ve kent komünlerine, kent meclislerine,
belediyelerine ve genel halk kongresine kadar uzanan demokratik bir
süreçtir. yerel topluluklarýn kendilerini yönetmesini temel alýr ve açýk
konseyler, þehir konseyleri, yerel meclisler ve daha büyük kongreler þeklinde
örgütlenir. Vatandaþlarýn kendileri devlet bazlý otoritelerin deðil, bu tarz bir
kendini yönetmenin amilleridir”. Bu kendi kendini yönetme yapýlarýnýn
Kürdistan'da (ve Kürtlerin yaþadýðý her yerde) inþa edilmesini önerdiðinden,
demokratik konfederalizm Kürdistan ve Kürtlerin birleþmesi için ana
mekanizma olarak görülmektedir. Öcalan'a göre, Kürt baðýmsýzlýk hareketi
böyle bir kendini örgütleme sisteminin kurulmasý için çalýþmalýdýr. Bununla
beraber KCK, böyle bir örgütlenme sistemi olarak kurulmuþtur. Sonuçta
demokratik konfederalizm projesi demokratik cumhuriyet projesi ile
baðlantýlýdýr- ve dahasý Öcalan'a göre özgür bir Kürdistan sadece
demokratik bir Ortadoðu'da oluþabilir (a.g.e. 34-5; bkz. not 15).
Siyasi-askeri mücadelenin dönüþümü
Öcalan'ýn ele geçirilmesinden sonra, temel kaygý PKK'nin geleceðiydi: parti
ayakta kalabilecek miydi? Buna baðlý olarak, PKK bir savunma pozisyonu
aldý. Hareket için, Öcalan'ýn 1999'daki davasý ve 2003'te partinin yeniden
yapýlanmasý arasýndaki dönem bir geri çekilme ve kendini takviye
dönemiydi. PKK taleplerini aþaðýya çekti, askeri faaliyetlerini durdurdu ve
gerilla kuvvetlerinin çoðunluðunu Türkiye'den Kuzey Irak'a çekerek içe
döndüðü izlenimini verdi. Siyasi faaliyetler Öcalan'ýn davasý, özelde de idam
cezasýna yönelik olarak sýnýrlandýrýldý.
Öcalan, Ankara'daki Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafýndan vatana ihanet
ve bölücülük suçlarýndan hüküm giydi ve Haziran 1999'da ölüm cezasýna
çarptýrýldý. Bundan kýsa süre sonra, Temmuz'da, Avrupa Parlementosu
hükmü kýnayan ve yargýsal sürecin geçerliliðini (örneðin mahkemede bir
askeri yargýç bulunmaktaydý) sorgulayan bir karar aldý.²? Bu arada,
Türkiye'nin AB aday üyeliði baþvurusu tamamlanmanýn son
basamaklarýndaydý. Yani, Öcalan davasý hassas bir konuydu. Sonuç olarak,

24- AB kararý ayrýca baþlangýç kýsmýnda, Türkiye'nin 1984'ten beri idam cezasý konusunda fiilen
resmi geciktirme uyguladýðýný ve idam cezasýný kaldýran bir yasa tasarýsýnýn an itibarý ile
Ankara'da bir parlamento komisyonu tarafýndan incelenmekte olduðunu belirtiyordu. Bkz.
http://www.europarl.europa.eu

Aðustos 2002'de ölüm cezasý kaldýrýldý. Ayný dönemde, Türkiye AB üyesi
olmaya aday ülke sýfatýný kazandý ve AB uyum süreci dâhilinde, sýnýrlý Kürtçe
yayýna izin verilmesi de dâhil, pek çok yeni reform gerçekleþtirdi. PKK bu
geliþmelerde rolü olduðunu iddia ediyordu. Öte yandan, Türk yetkililer
PKK'yi yenilmiþ ve çözülme halinde görüyorlardý. Tahmin edilebileceði
gibi, DEHAP'ýn (Demokratik Halk Partisi) Kasým 2002 seçimlerindeki kýsmi
baþarýsý - genel oylarýn 6.2'sini almasýna raðmen yüzde onluk seçim barajýný
aþamasa da parti Kürt bölgesindeki önde gelen parti olmayý baþardý- Türk
yetkililerin Öcalan davasý, PKK ve genel olarak Kürt sorunu hakkýndaki
tutumlarýný deðiþtirmedi. PKK lideri ömür boyu hapisteydi ve liderlik ettiði
hareketin esas olarak beli bükülmüþtü. Türk devletinin devrimci partinin
oluþturduðu tehdide karþý genel yaklaþýmý – ilan edilmese de belli edilen bir
þekilde- zafer haliydi ve bu durumda Ankara'nýn kontrolünün hafiflemesi
mümkündü.
Bu 'Kürt Cephesinde Yeni Bir Þey Yok' atmosferi 2003'te Amerika'nýn Irak'ý
iþgali ile deðiþti. Irak Kürdistaný kendi kendini yöneten bir otonom bölge
olarak tanýnma þansýný yakaladý ve pek çok Kürt için yeni bir cazibe merkezi
haline geldi. PKK kendini çapraz ateþ altýnda buldu: bir yandan yaygýn
olarak yeniden yapýlanma sürecinin temel etkileriyle uðraþýrken, diðer
yandan da kendisini dönüþmüþ ve çoðunlukla aleyhinde olan bir bölgesel ve
uluslararasý ortamda buldu. Öcalan 2002'de PKK'nin KADEK'e
dönüþmesinin bu yeni gerçeklikle baþa çýkmakta yeterli olmayacaðýný anladý
ve Atina'daki savunmasýnda yeni bir proje geliþtirmeye çalýþtý. Kürdistan
Halk Kongresi bu çabanýn sonucuydu. ABD öncülüðünde Kuzay Irak'ta
gerçekleþen tepeden devlet-inþasýna karþýlýk aþaðýdan bir pan-Kürdist
alternatif sunmayý amaçlýyordu. Ayrýca, Öcalan, savunma metinlerinde ana
dilde eðitim kampanyalarý da dâhil olmak üzere, daha aktif siyasi mücadele
çaðrýsý yapýyordu.
Fakat, parti tarihindeki en ciddi örgütsel krizle karþý karþýya olduðu bu
dönemde, bu giriþim bölgedeki, özellikle de Irak Kürdistaný'ndaki
deðiþimlerin PKK kadrolarý üzerindeki etkisini azýmsýyordu. Bu anlamda,
hareket 2004 ile 2005 arasýnda bir tür belirsizlik içinde iç ve dýþ geliþmelerle
baþ etmeye çalýþýyordu. Bir belirsizlik dönemi içinde ileriye doðru

25- AÝHM'deki yasal süreç 1999 boyunca Öcalan'ýn yakalanmasýndan hemen sonra ve son
k a r a r ý n ve r i l m e s i n d e n s o n r a y a p ý l a n b a þ v u r u l a r l a d e va m e t t i . B k z .
http://www.khrp.org/content/view/178/2/ ve Trilsch & Rüth, 2006. Öcalan'ýn tek baþýna
hapsedilme, tecrit koþullarý için bkz.
http://www.freedom-for-Öcalan.com/english/download/the-Öcalan-case.pdf
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Temyiz Yüksek Mahkemesi'nin Kasým'da alt mahkeme kararlarýný
onaylamasý sonucunda yasal sürecin tamamlanmasý ile birlikte, hükümet
AÝHM'in AÝHM davayý görene kadar infazýn ertelenmesine iliþkin istemini
(Ekim 2000'de) kabul etmek durumunda kaldý (Gunter 2008: 85).²?

1 94
Toplum ve Kuram, Sayý: 4, Güz 2010

ilerlemenin güçlüklerinden kaynaklanan bir kördüðüm, bir kilitlenme vardý.
Ayný zamanda, 2004 yerel seçimlerinde, Kürt partisi DEHAP 1999'a kýyasla
oy kaybetti. Bazý Kürt þehirlerinde çoðunluðu, iktidarda bulunan ve bir
ulusal popülizm dalgasý ile güç kazanan Ýslamcý AKP (Adalet ve Kalkýnma
Partisi) aldý. Krizlerin üstesinden gelmek için, PKK'nin militanlarý birarada
tutan ana mekanizma olarak yeniden kurulmasý ve DTP (Demokratik
Toplum Partisi) adýyla yeni bir Kürt partisi kurulmasý gibi, örgütsel adýmlar
atýldý. Bu arada, 1999 Aðustosu'ndan beri yürürlükte olan tek taraflý ateþkes
Haziran 2004'te sona erdirildi. Askeri kanat, HPG, daha aktif bir askeri çizgi
belirleme kararýný açýkladý. PKK bunun bir savaþ ilanýndan ziyade kendini
müdafaa olduðunu vurgulasa da, Kürt gerillalar ve Türk silahlý kuvvetleri
arasýndaki çatýþmalar artarak devam etti ve 2007 ile 2008 yýllarýnda doruða
ulaþtý.26
Bu dönemde siyasi olarak PKK, Kürt dilinde eðitim kampanyasý ve
Türkiye'deki üç milyondan fazla Kürt tarafýndan imzalanan ve 'Öcalan'ýn
siyasi iradeleri olarak tanýnmasýný' isteyen Öcalan kampanyasý gibi sivil
kampanyalarda yoðunlaþtý. Açýkça bir Kürt kimliði iddiasý taþýyan ve esas
olarak PKK'nin o dönemdeki politikalarýyla uyum halinde olan bu sivil
faaliyetler, PKK'nin Türkiye'deki destekçilerinin siyasi gündemine hâkim
oldu. Temmuz 2007 genel seçimlerinde 21 DTP adayýndan oluþan bir
grubun seçilmesiyle, Kürt siyaseti Türkiye'nin siyasi gündemine daha içkin
hale geldi. DTP, Öcalan'ýn demokratik konfederalizm konseptiyle oldukça
uyumlu olan Demokratik Özerklik Projesi'ni daha açýk dile getirmeye
baþladý.
Öte yandan, Türkiye hükümeti, diplomatlarý ve ordusu ile birlikte, ABD ile
iliþkilerini geliþtirmeye yoðunlaþtý. Ankara ve Washington arasýndaki iliþki
Irak iþgalinden dolayý zedelenmiþti ve Türkiye PKK'ye karþý savaþýnda daha
fazla destek bulmayý umuyordu.²? Kasým 2007'de Türkiye baþbakaný ve
ABD baþkaný arasýnda gerçekleþen bir görüþme sonrasýnda, ABD Kuzey
Irak hava sahasýný Türk askeri uçaklarýnýn kullanýmýna açtý ve istihbarat
paylaþýmýna baþladý. Bu karar Kuzey Irak'taki gerilla üslerinin artan þekilde
hava bombardýmanýna maruz kalmasýyla sonuçlandý. Þubat 2008'de Türkiye
Kuzey Irak'a bir sýnýr-ötesi operasyon gerçekleþtirdi. Türk tarafýnýn
beklentilerinin aksine, bu operasyon baþarýyla sonuçlanmadý ve silahlý
kuvvetler bir haftada geri çekildi. PKK ve destekçileri bunu gerilla
güçlerinin direniþinin bir zaferi olarak gördüler. Ayný zamanda, daha sonra
baþlayan (ve halen devam eden) hava bombardýmanlarý da PKK silahlý
güçlerini etkisizleþtirmeyi baþaramadý.

26- Bu bölüme iliþkin eke bakýnýz.
27- Yüzden fazla milletvekilinden oluþan bir iktidar partisi isyancý grubu hükümetin Amerika'nýn
Irak'ý iþgali için Türkiye'yi bir üs olarak kullanmasýna izin vermesini önlemek için muhalefetle
birlikte hareket etmiþtir.

Türk kamuoyuna göre, DTP'nin, 'Güneydoðudaki tartýþýlmaz baþarýsýyla en
azýndan bölgede ana aktör olarak kabul edilmesi', muhatap alýnmasý
gerekmektedir (Birand 2009; Ergin 2009). Bazý gazete yazarlarý, ana akým
Türk medyasýnda nadiren görünülebilecek önerilerle, PKK ve Öcalan'ý da
olasý bir diyalogun muhataplarý arasýnda göstermiþlerdir (Özkök 2009,
Akinan 2009). Görünen o ki, PKK kendini yeniden yaratmakla kalmamýþ,
ayrýca Türkiye siyasetinin ön cephesine de dönmüþtür.
Sonuç: Kýrýlmalara Raðmen Süreklilik?
PKK görünürdeki maðlubiyetinden sonra ciddi bir dönüþüm ve geri dönme
kabiliyeti gösterdi. Burada, bu dönüþün örgütsel, ideolojik ve siyasi-askeri
yönlerini tartýþtýk. Öcalan'ýn sözlerini baþka bir þekilde ifade edecek olursak,
'Ankara'dan çýkarak partileþen, Ortadoðu'ya açýlarak ordulaþan hareketin
Öcalan'ýn Türkiye'ye 'dönüþü' ile güçlü bir sivil toplum hareketini
oluþturduðunu söyleyebiliriz. Bu dönüþün sonuçlarý önemlidir. Gerilla
ordusu ile düzenli ordu arasýndaki asimetrik savaþta, devlet güçleri siyaseten
baþarýlý olmak için maðlup etmek zorundadýr, fakat gerilla için maðlup
olmamak yeterlidir. 'Gerilla kaybetmezse kazanýr. Geleneksel ordu
kazanmazsa kaybeder' (Henry Kissinger, Mack 1975 içinde: 184).
2000'lerin PKK için þimdiye kadarki en kritik dönem olduðu açýktýr. PKK
bu kritik deneyimi, kabaca üç farklý aþamada yaþamýþtýr: a) þok ve geri
çekilme (1999), b) çýkmaz ve yeniden yapýlanma (2000-2004) ve c) sahneye
geri dönüþ (2005'ten günümüze). Öcalan'ýn yeni politikalarýna ve PKK'ye
yönelik bu dönemdeki Kürt ve sol eleþtiriler, Türk devletine teslim olma ve
hatta Genelkurmay'ýn hizmetinde olma ithamlarýndan baðýmsýz ve birleþik
bir devlet rüyasýna elveda dedikleri çýkarsamasýyla hareketin geçmiþ ve
amaçlarýndan tamamen koptuðu suçlamalarýna kadar uzanmaktadýr.
Burada örgütsel, ideolojik ve siyasi-askeri mücadele çizgilerindeki deðiþimin
izini sürmeye çalýþtýk. Örgütsel olarak PKK, Leninist tarzdaki her türlü

28- Türkiye çapýnda genel oyun %5.6'sýný DTP almýþtýr.
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Bu arada, AKP dikkatini DTP'nin belediye baþkanlýklarýndan çoðunu
kontrol ettiði Kürt bölgesine daha fazla yoðunlaþtýrdý. AKP politikalarý,
Ocak 2009'da TRT bünyesinde 24 saat Kürtçe yayýn yapan bir televizyon
kanalýnýn açýlmasý gibi bazý kültürel reformlar yanýnda, ekonomik geliþme
insiyatiflerinden müteþekkildi. Sonraki seçim kampanyasý (ulusal yerel
seçim), Güneydoðu Türkiye'de AKP ve DTP arasýnda, DTP'nin zaferiyle
sonuçlanan bir siyasi yarýþmaya dönüþtü. DTP, Mart 2009 yerel seçimlerinde
büyük baþarý gösterdi ²? ve Diyarbakýr ile baþka yedi önemli þehir dâhil
olmak üzere yaklaþýk 100 Kürt þehir ve ilçesini kazanarak kontrolü altýndaki
belediyelerin sayýsýný neredeyse ikiye katladý.
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faaliyeti yöneten öncü parti olmaktan çýkýp, kompleks bir partiler ve
kurumlar sistemine evrilmiþtir. Örgütsel yapýda ciddi deðiþiklikler olsa da,
adanmýþ militanlar 'profesyonel tam zamanlý devrimciler' olarak baþrolü
iþgal etmeye devam etmektedirler. Örgütsel düzeyde daha karmaþýk bir
yapýya - ya da etkileþen bir kurumlar kümesine- doðru dönüþüm, evrilen bir
pratiðin yansýmasýdýr.
PKK'nin temel hedeflerinden biri baðýmsýz bir Kürdistan kurulmasý
olmuþtur, fakat baðýmsýzlýðýn yolu merkezi devlet-inþasýndan topluminþasýna kaymýþtýr. Kurulduðu zaman, PKK birleþik, sosyalist bir Kürdistan,
bir 'Halk Cumhuriyeti' kurmayý amaçlýyordu. Bugün ise bir demokratik
konfederalizm projesinin gerçekleþmesini, Kürdistan Demokratik
Toplumu'nun kurulmasýný amaçlýyor. Bu birleþik Kürdistan idealinin terk
edildiði anlamýna gelmiyor, fakat bu ideale farklý bir yolla ulaþýlmaya
çalýþýlýyor. Nihai amaç olan baðýmsýzlýk klasik bir devlet yapýsýnýn
kazanýlmasýnda deðil, (akýllara konsey komünizmini getirecek þekilde) bir
kendi kendini yönetme sisteminin kurulmasý ve geliþtirilmesinde görülüyor.
Tepeden, her þeyi kapsayan bir yönetim yapýsý kuran klasik devlet inþa süreci
yerine, gerçek bir demokratik konfederalizm ile Kürdistan aþaðýdan
yapýlandýrýlmaya çalýþýlýyor.
Eleþtirmenler Öcalan'ýn ele geçirilmesinden sonra baðýmsýz bir devlet
fikrinden vazgeçtiðini iddia etmiþtir. Bu iddia iki açýdan yanlýþtýr. Ýlk olarak,
PKK zaten daha 1993'te, ayrý bir devlet kurulmasý talebinden zýmni olarak
vazgeçerek, Türkiye'ye uzlaþma sinyali vermiþti. Zamanýnda, Öcalan, o
dönem kendi anlayýþýný net olarak ifade etmese de, baðýmsýzlýk fikrinin ana
akým düþünceden farklý olduðunu belirtmiþti (bkz. Jongerden & Akkaya).
Ýkinci olarak, Öcalan, bu yeni baðýmsýzlýk belirlemesiyle, sadece baðýmsýz
bir Kürdistan devleti fikrini (muhafaza edilecek ya da býrakýlacak bir
þeymiþçesine) yeniden deðerlendirmiyor fakat onu yeniden tahayyül ediyor.
Öcalan'ýn klasik ulus-devlet kavramýný eleþtirisi onu yeni bir siyaset
kavrayýþýna getiriyor. Ulus-devleti zamaný geçmiþ bir þey olarak görüyor ve
yerine her yerde devlete bir alternatif olacak demokratik konfederalizm
sistemini savunuyor.
Bu arada siyasi-askeri mücadele giderek DTP'nin taban örgütlenmesi ve
(yerel ve genel) seçilmiþ temsilcileriyle öncülük etmeye baþladýðý bir siyasi
mücadele þeklini alýyor. Özellikle 2007 ve 2009 seçimlerinden sonra, daha
güçlü bir Kürt kamusallýðý oluþmuþtur. Önde gelen bir Türk köþe yazarýna
göre: “Türkiye'nin 20. yüzyýlýn son çeyreðinde yaþadýðý acý dolu dönemden
sonra, topraklarýnda ayrý bir devlet kurulamaz; fakat güneydoðusunda ayrý
bir siyasi coðrafya oluþmuþtur” (Bila 2004: 10).
Öcalan'ýn liderlik konumunun ve örgütün birliðinin göreceli korunmasý
PKK'nin görünürdeki yenilgiden sonra siyaset sahnesine dönmesine
katkýda bulunmuþtur. Daha da önemlisi, PKK Türkiye'deki Kürt kimliðine
iliþkin talepleri siyasi olarak canlý tutmayý baþarabilmiþtir. Bu esasýnda
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PKK'nin ilgi ve aktivite yelpazesini geniþletmesi için imkânlar yaratan ve bu
yolla bir Kürt kamusallýðý için daha fazla alan açan yeni ideolojik ve siyasi
yaklaþýmlarýn deðerlendirilmesi vasýtasýyla gerçekleþmiþtir. Çatýþma yoluyla
devlet gücünün ele geçirilmesinden ziyade toplumun tüm yönleri ile
dönüþtürülmesinin amaçlanmasý sayesinde, PKK'nin faaliyetleri bugün
daha geniþ bir hareket alanýna izin vermektedir. Belki de PKK'nin mücadele
kapasitesi ve neredeyse mucizevi dönüþü, kuruluþ dönemi ilkesinde
yazýlýdýr: 'Berxwedan Jiyan e' (Direnmek Yaþamaktýr).
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Sene
2004
2005
2006
2007
2008
Toplam

Türkiye
79
102
104
156
114
555

Memleket
Suriye Ýran Irak
4
16
11
32
11
1
27
5
3
22
21
2
18
5
19
115
67 15

Toplam

110
148
139
201
156
754

Tablo 1.Katýlým yeri ve Katýlým Yýlý

2004'ten sonra

Türkiye
176
310
59

Toplam

545

Katýlým Yýlý
1999'dan önce
1999-2003

Memleket
Suriye Ýran Irak
11
30
7
83
45
2
1
15
2
114
67 15

Toplam

224
440
77
741

Tablo 1.Cinsiyet ve Ölüm Yýlý
Sene
2004
2005
2006
2007
2008
Toplam

Cinsiyet
Erkek
Kadýn
103
7
124
24
11
128
22
179
24
132
666
28

Tüm tablolar:
<http://www.hpg-online.com/ sehit/sehit_kunyeleri/index.html>
adresinden edinilen bilgilerle hazýrlanmýþtýr. Burada ayrýca hayatlarýný
kaybeden gerillalar hakkýnda kiþisel bilgiler de bulunmaktadýr
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