
Mete Çubukçu 

“Bir örgütün anatomisi” 

Radikal Gazetesi Kitap Eki 

28 Kasım 2008 

 

Aliza Marcus’un ‘Blood and Belief’ adlı kitabı şimdiye kadar PKK olgusuna görece içeriden yaklaşan, 

devletin Kürt meselesindeki yaklaşımını ve örgütün yöntemlerini eleştiren, hem devlet hem de örgüte 

belli uzaklıkta durmaya çabalayan bir önemli çalışma. 

Bu ülkedeki en zor işlerden biri PKK hakkında kalem oynatmaktır: En netameli konularındandır, 

tabudur. Gazetecisinden akademisyenine, askeriyesinden terör uzmanına kadar bu alana el atmaya 

cesaret edenlerin sayısı azdır. El atılmadı derken kastedilen ‘olabildiğince eşit mesafeli’ olabildiğince 

‘objektif’liktir. Niyetlenenler olmuş ama onların bir kısmı da ya ceza yasasındaki maddelerden 

mahkûm olmuş ya aforoz edilmiş ya kalemini tamamen tek taraflı oynatmış ya da kaba bir örgüt 

propagandası yapmaktan öteye gidememiştir. Oysa sözünü ettiğimiz konu otuz yıldır Türkiye’nin en 

can yakıcı problemi, çözümü yolunda çokça vakit kaybedilen yıllardır tartışılmasına rağmen 

terminoloji kullanımında bile ortak bir noktaya varılamayan, yazılmayan/ yazılamayan bir konu. Bir 

örgüt olarak Kürt meselesinin sonucu olduğu aklı başında herkes tarafından kabul edilen PKK’dan söz 

ediyoruz.  

Türkiye, Kürt meselesinin çözümünde olmasa da tartışılmasında epey yol kat etti. Ancak bu 

tartışmalar şu ana kadar somut bir sonuca ulaşmış değil. Hele konu PKK olunca bu gerçekliği 

tartışılması daha da zor. Çünkü PKK bugüne kadar iki düzlemde ele alındı. Ya böyle bir gerçeklik 

tamamen reddedildi ya da ‘taraf olunan’ yerden bakılıp yüceltilmeye çalışıldı. Kuruluşunun üzerinden 

otuz, eyleme başlamasının üzeriden yirmi dört yıl geçmesine rağmen PKK ile ilgili kayda değer bir 

çalışma yapılamamasının önce devletin Kürt meselesine ‘kör’ bakışı ve yasalar kadar örgütün 

içedönük, Stalinist ve eleştiriye kapalı yapısından kaynaklandığını söylemekte yarar var.  

Bu yüzden PKK üzerine yazılan kitapların bir kısmında salt bir terör örgütü olarak el alınarak, yeşerdiği 

koşulların gerçekliğinden koparılarak, Kürt meselesinden bağımsız bakma çabası içinde girilmiştir. 

Ancak bu kitaplar kötü birer karşı propaganda bültenleri olmaktan öteye geçememiştir. Diğer tarafta 

ise örgüt, terör yapısını es geçilerek objektiflikten, sorgulamaktan uzak birer kahramanlık menkıblesi 

olarak ele almıştır. Bu noktada 1980-90’lı yılarda yazılan İsmet İsmet, Mehmet Ali Birand ve Nihat Ali 

Özcan’ın kitaplarını farklı bir yere koymak gerekiyor. Ancak bu kitaplar bile dönemin koşulları 

nedeniyle hep bir eksiklik, çekingenlikle ele almıştır konuyu. Ama o dönemler için ayrı önemi vardır. 

 

 



Tanıklar, tarifler, taraflar 

Konu PKK olunca tarifi de zor: Bir terör örgütü, ayrılıkçı güç, gerilla, isyancı, Türkiye’deki Kürt sorunun 

bir sonucu ya da emperyalist ülkelerin maşası, Kürt sorunun tarihte hiç olmadığı kadar uluslararası 

alana taşıyan bir hareket. Tarif herkesin durduğu yere göre değişiyor. Henüz Türkçeye çeviremeyen 

(İletişim Yayınları’nın bir süre sona yayımlayacağı) Aliza Marcus’un Blood and Belief (Kan ve İnanç) 

adlı kitabı şimdiye kadar PKK olgusuna görece içeriden yaklaşan, devletin Kürt meselesindeki 

yaklaşımını ve örgütün yöntemlerini eleştiren, hem devlet hem de örgüte belli uzaklıkta durmaya 

çabalayan bir önemli çalışma. Marcus gazetecilik refleksiyle kendi yerine olayın içindekileri 

konuşturuyor. 

Kitapta PKK’nın nasıl örgütlendiği, hangi aşamalardan geçtiği, askeri taktikleri, örgütün iç işleyişi, 

infazları, Stalinist örgütlenme tarzı, Abdullah Öcalan’ın egosunda somutlaşan hatta tanrılaştırmaya 

varan yönetim tarzı; örgüt için demokrasiyi geliştirmeye, eleştiri mekanizmasını çalıştırmaya 

yeltenenlerin sonlarına kadar önemli ayrıntılar yer alıyor. Ama, Marcus kitapta yirmi dört yıldır ayakta 

kalan PKK’nın bunu sadece silahla değil taban örgütlenmesi, kitle desteği, etrafındaki sempati, efsane 

haresi ile gerçekleştirdiğini söyleyip o günlerin örgüt içi anekdotlarını ele alıyor.  

Ancak, 24 yıllık süreçte PKK’nın devletin yanlış politikaları olmadan ayakta kalmasının mümkün 

olmadığını; bugün güvenlik politikası dediğimiz askeri yöntemlerin örgüte belli dönemlerde ciddi 

darbe vururken, çoğu zaman “örgütün asker alma şubesi” gibi çalıştığını da söylemeden edemiyor. 

Kitaptaki bölümler arasında eski PKK militanlarının anlattıkları yani örgütün içine ve iç işleyişine bakış, 

devletin Kürt meselesine yaklaşımı, örgütün uluslar arası bağlantıları öne çıkıyor.  

1990’lı yıllarda Reuters haber ajansı adına Türkiye’de muhabirlik yapan Marcus, Güneydoğu ve Kuzey 

Irak’ı sıkça ziyaret eden bir gazeteciydi. Bu süre içinde özellikle Kuzey Irak seyahatlerinde birlikte 

çalıştığımız Marcus, yaptığı haberlerden dolayı mahkemelerde yargılandı ve sonunda Türkiye’den 

ayrıldı. Marcus, kitabın omurgasını Türkiye’deki izlenim ve gözlemleri, özellikle Almanya’da bulunan 

örgütün eski yönetici ve militanları ile yaptığı çapraz söyleşilerden oluşturmuş. Anlatılanların farklı 

çevre ve zamanlarda teyit edildiğini söylüyor. Kitabın yayımlanmasını ardından aldığı en yoğun eleştiri 

görüştüğü kişilerle ilgili. Kitapta konuşan eski PKK’lılar ilk yola çıkış amacından sapıldığını öne sürerek 

örgüte olan inançlarını yitirmişler. Hepsi hâlâ Kürt milliyetçisi. Bağımsız Kürdistan fikrini 

sürdürüyorlar. Ancak Öcalan’ın liderliğine, yöntemlerine, örgütü tek başına eleştiriye kapalı biçimde 

yönetmesine karşı çıkarak ya da bunları dile getirdikleri için öldürülmekten korkup örgütten 

kopuyorlar. PKK’ya değil Öcalan’a karşılar.  

Kitap, PKK meselesinin tümüne olmasa da geniş ölçüde anlaşılmasına yardımcı olacak nitelikte. 

Özellikle dışarıdan dışarlıklı bir gazetecinin kitabı kaleme alması bu yüzden önemli. Özellikle örgütün 



ilk yapılanma yılları ve eylemlerine geniş yer ayıran Marcus, PKK ile Kürt sorunun iç içe geçtiğini ve 

birisi olmadan diğerinin çözülemeyeceğini vurguluyor. 

Kürt meselesi mi güvenlik mi? 

Yine PKK’ın iç işleyişi, muhaliflerin tasfiyesi, ajan paranoyası, örgütsel yapıda disiplini sağlamak 

amacıyla kadın erkek ilişkilerinin yasaklanması ele alınıyor. Bölgedeki namus anlayışı, feodal yapı da 

göz önüne alınarak ancak bu şekilde sağlandığı vurgulanıyor. Diğer önemli konu ise Suriye ve İran gibi 

Kürt nüfus barındıran ülkelerin PKK’yı konjontürel olarak kullanmalarıyla ilgili. 1979’da Suriye’ye 

yerleşen örgüt Suriye topraklarından saldırı düzenlememek kaydıyla buraya yerleşiyor. Suriye böylece 

kendi Kürtlerini baskı altında tutarken Irak Kürtleri ve Türkiye’yi meşgul ediyor. Keza İran benzer bir 

niyetle örgütün topraklarını kullanmasına izin veriyor. Saddam Hüseyin örgütü, KDP’nin güçlenmesini 

önlemek için dolaylı olarak destekliyor. Yani dört parçanın üçü güçlenmesini önlemek için dolaylı 

olarak destekliyor. Yani dört parçanın üçü sadece Türkiye meşgul etmek değil kendi içlerindeki 

sorunları ertelemek için örgüte kolaylık sağlıyor.  

Ama tüm bunlara rağmen yirmi dört yıllık süreci sadece dış komplo veya destekle açıklamıyor Marcus. 

Örgütün kendi iç dinamiği, bölgenin koşulları, Kürt sorununda devletin tavrının PKK’nın lehine 

işlediğini söylüyor. PKK’nın devleti kendi alanına yani şiddet atmosferine çekip koşulların 

ağırlaştırmasını sağladığını, olaya sadece güvenlik penceresinden bakılması nedeniyle örgütün halk 

desteği sağladığından söz ediyor. Buna örnek olarak da Köy boşaltmaları gösteriyor. Köy boşaltmalar 

1990’ların başında askeri olarak PKK’ya büyük darbe vuruyor. Türk ordusu terörle mücadelede başarı 

sağlıyor. Çünkü PKK’ın uzak köylerden aldığı yardım, askeri ve lojistik desteğin kesilmesi örgüt için o 

dönem sıkıntı yaratıyor. Örgüt üyeleri de bunu kabul ediyor. Ancak diğer yandan köy boşaltmalar 

örgüte başka bir damar sağlıyor. Boşaltılan köyler PKK’ya farklı bir şekilde dönüyor. Baskı arttıkça PKK 

büyüyor PKK büyüdükçe devletin terörle mücadele yöntemleri sivil/militan ayrımı göz etmiyor.  

Zaten kimlik ve kültürel kabul o dönem için sözü bile edilen konulardan değil. PKK’nın Kürtleri 

arasında nasıl bir destek gördüğünü, yirmi dört yıllık eylem sürecinin anahtarının da buralarda 

yattığını yazıyor Marcus. Marcus şöyle söylüyor: “Aynı zamanda Kürt sorunun da dünyanın 

gündemine soktu. Kürtlere Kürt olduklarını hatırlattı. Kitaptaki röportaj yaptığım birçok eski militana 

göre bu bile yeter”  

Kürt sorunu çözülmedikçe PKK sorunu çözülebilecek mi? Kürt sorunun yirmi dört yıldır hiç olmadığı 

kadar tehlikeli bir noktaya geldiği, karşılıklı milliyetçi kışkırtmalar sonucu zihnen kopuş yaşandığı, 

hatta bazılarının söylediği gibi “ Kürt meselesinin çok karamsar bir noktaya gediği” bir dönemde en 

azından bir kez daha düşünmek ve çözüm yolunda biraz daha kafa yormak gerekiyor. 

Blood and Belief  belki bu yolda minik bir katkıda bulunabilir. Hem Türklere hem de Kürtler için.  
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