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KOMÜNAR OLMAK; KOMÜNAR OLMAK; 
Demokratik Sosyalizm mücadelesinde tanýmlanmýþ Demokratik Sosyalizm mücadelesinde tanýmlanmýþ 

birbir kimlik sahibi olmaktýrkimlik sahibi olmaktýr
Bir Komünar

Birinci yýlýmýz vesilesiyle bir okuyucu-
muzun- bir komünar'ýn yolladýðý mektuba,
"Komünardan" baþlýklý editör sayfasýnýn yerine
olduðu gibi yayýnlayarak yer veriyoruz. Ayný
zamanda 1. yýl vesilesiyle söyleyebileceklerimizin de
bütünlüklü ifadesidir.

EEn çok ismini sevdik. Nedenini tam
bilemedik ama her telafuzda, ses yüreðimizin ve bil-
incimizin bir yerlerinde o þifre denen, kod denen
gizli anlamlarý harekete geçiren bir anlam anahtarý-
na dönüþtü... 

'Komün' kavaramý, Apocu hareketin tarihi-
ni biraz bilen ve yaþayan herkes için sonsuz anlam-
lara sahip bir kimlik tanýmlamasýdýr. Apocu
hareketin ilk kurucularý olan önder militanlarýnýn
kendi yaþam alanlarýna 'komün evleri' dediklerini
biliyoruz.

Bir de en çok zindan direniþlerinde
yaþamýn 'komün' üzerine kurulduðunu ve düþmanýn
en çok da komüne dayalý yaþamý yoketmeye
çalýþtýðýný biliyoruz. 'Komün'ü korumak çoðu
zaman yaþamý korumanýn diðer adý olmuþtur. Apocu
hareketin kadrosu için 'komün' ve 'komüncülük',
özlenen yaþamýn adý ve örgütlenmesi anlamýný
taþýmýþtýr. 

Bir de, bir kimlik tanýmlamasý olarak "biz
komünistler" deyimini sevmiþtik en çok…
Apoculukta 'Komünist olmak', özünde kollektif, eþit
ve özgür bir yaþamý yaratmanýn ve yaþamanýn kim-
liði olageldi. 

Komünistler, belki bu kimliði sistemi
bütünüyle aþabilecek bir düþünsel ve pratik gerçek-
liðe ulaþtýramadý. Ve yaþanan tarih de, komünistlerin
hep de eksiklerini yazdý. Komünistliðin karþýtý olan
egemenlikli, iktidarcý ve bireyciliðe dayalý mevcut
sistem, en çok bu sözcükten korktu ve bu sözcüðü
neredeyse bir küfre dönüþtürdü. Bu, bir yönüyle
doðrudur. 'Komünist olmak' yani komün yaþamýný
esas almak ve onu inþa etmeye çalýþmak yani
'komüncü olmak' ya da 'komünar olmak'… hangi
dilde olursa olsun, komünal yaþamý istemek ve
örgülemek özünde bu sistemin reddi anlamýna gelir.
Bundandýr komünist, komüncü ya da komünar
olmak bu sisteme 'red' anlamýnda bir küfürdür. 

2020.yy. komünistliðin bütün eksikliklerine
raðmen insanca bir yaþam yaratma ideasýný temsil
eden en güçlü kimlik olduðunu birçok pratik
örneðiyle ispatladý. Hiç kuþkusuz daha çýkýþýndan
itibaren kendisini "Dünya Komünist Hareketinin
Kürdistan Kolu" olarak tanýmlayan Apocular bu
kimliði yaþamsallaþtýrma ve topluma mal etme iddi-
asýnýn en güçlü temsilcileri oldular. Ama sistemin
ideolojik saldýrýlarý karþýsýnda kendi kimlik tanýmla-
masýný koruma, geliþtirme ve güçlendirme noktasýn-
da önderliksel olarak en büyük devrimleri yaþamasý-
na raðmen hareketin kadrolarý olarak bizlerin bu öz
kimliðimizi yeterince sahiplenerek, güçlendirip-
yaþamsallaþtýrabildiðimiz söylenemez. 

Önderliðin Kürdistan devrimini özü
itibariyle bir 'kimlik sorunu' olarak tanýmlayýp, bu
devrimin en hayati yönlerinden birisini de dili koru-
ma, geliþtirme ve kendi diliyle konuþan bir toplum
yaratabilme boyutunda dayatmasýný çok fazla
anlayamadýðýmýz görüldü. 'Komün' kavramýnýn
toplumsal anlamýný ve deðerini, komünü savunma
ve yaþamsallaþtýrma duruþu ve kimliði olan
komüncülüðü bir kimlik olarak özümseyip temsil
ettiðimiz pek söylenemez. Önderliðin bütün savun-
malar boyunca kaynak olarak ortaya koyup amaca
dönüþtürdüðü demokratik-komünal toplum gerçeði-
ni de yeterince özümseyemediðimizi; yaþanan
pratik gerçek içerisinde doðru çözümleyip
özeleþtirel bir yaklaþým sergilemediðimiz de önemli
bir yetersizlik olarak ortaya koymak durumundayýz. 

Önderliðin hem örgütlenme modelinde
hem de kimlik tanýmlamasý olan örgüt isminde
'KOMÜN' kavramýný bu kadar dayatmasýný anla-
madýðýmýzý itiraf etmek durumundayýz. Sistemin
mezheplerinin kimlik tanýmlamalarý olan bir çok
kavramý rahatlýkla kendimize yakýþtýrýrken (anarþist,
liberal, reformist, feminist vb.) komünist olmayý,
komüncü olmayý, komünar olmayý özümseyip
yeterince sahiplenemedik. Oysa önderlik sonunda
"Bir komüne üye olmayan birisi benimle arkadaþlýk
kuramaz" diyerek, hem kendisinin hem de onunla
arkadaþ ve giderek onun birer militaný olma iddi-
asýnda olanlarýn kimlik tanýmýný çok net bir biçimde
ortaya koydu. Böylece bizler de birer komünar
olmanýn, Önderlik çizgisinde devrimcilik yapma
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iddiasýnýn temel bir tanýmlamasý olduðunu daha net
anladýk. 

KKomünar olmak; komün yaþamýný yani
eþitlikçi, özgürlükçü ve adil bir yaþamý yaratmanýn
militaný olmak gibi sade ve özlü bir kimliðe sahip
olmaktýr. 

Komünar olmak; demokratik komünal
doðal toplum yaþamýný çaðýn koþullarýnda yeniden
yaratmaktýr. 

Komünar olmak; demokratik sosyalizm
mücadelesinde tanýmlanmýþ bir kimlik sahibi olmak-
týr. 

Komünar olmak; yeni bir toplum yarat-
manýn bilincine sahip olmaktýr. Bu bilinci oluþturup
topluma mal etme misyonu komünar olmanýn temel
görevidir. Komünar olmak bu anlamda önde olmak,
öncü olmak ve bunun bir gereði olarak kendini
sürekli üretme yeteneðinde olmaktýr. 

Komünar Dergisi bize kendi kimliðimizi
daha güçlü anlamamamýz ve bu kimliðin gerekler-
ine göre kendimizi donatma rolünü bugüne kadar
bütün eksikliklerine raðmen-baþarýyla yerine getir-
di. 

Ýdeolojik bir yayýn organý olmanýn gerek-
tirdiði kapsam ve içerikte olmasý ona farklý bir
bakýþý zorunlu kýldý. En ciddiye alýnan, misyon yük-
lenen ve bu misyonun gereklerine uygun beklentiler
yaratan bir baþlangýcý oldu. 

Bir yýlýný tamamlarken Komünar Dergisi
ile ilgili belirtilecek elbette birçok nokta var. Ancak
bizim için asýl olan Komünar'ýn bir kimlik taným-
layaný olarak literatürümüze yaptýðý katkýdýr. Ýçer-
iðine ve biçimine iliþkin hem editöryanýn bütün
sayýlardaki deðerlendirmeleri hem de yaþamýn
bütün alanlarýnda bu konuda yapýlan tartýþmalar
komünar kimliði ile kendini tanýmlayan kadronun
bildiði konulardýr. Geçen bir yýl içerisinde ortaya
çýkan düzey küçümsenmeyecek bir düzeydir. Bu
düzeyin bütün kadroya mal edilip bir kimliðe
dönüþtürülmesi konusunda yaþanan en ciddi yetersi-
zlik örgütlenme alanýndadýr. 

Önderliðin bu dergiyi çýkaran Sosyal
Bilimler Akedemisine yüklediði misyon ve derginin
içeriðinde ortaya konulan sorunlarýn çarçýpýcýlýðý ve
ciddiyeti bu kadar net iken, bu derginin kadroya ve
ilgili çevrelere ulaþtýrýlmasýnda yaþanan ciddi yeter-
sizlikler temel bir sorun olarak kadronun ve
hareketin gündemine girmek durumundadýr. Ýdeolo-
jik çalýþmanýn bir önderlik çalýþmasý olarak en hay-
ati çalýþma olduðu bilinmesine raðmen, bu çalýþ-
malarýn kadroya ulaþtýrýlýp mal edilmesinde yaþanan

duyarsýzlýklar temel kimlik duruþumuz olan ideolo-
jik duruþta içinde bulunduðumuz gerçeði göster-
mektedir. Elbette bu konularda örgüt sorumluluðu
üstlenmiþ ilgili kurum ve kiþiler tartýþmalar yürüt-
müþ ve sorunlarýn çözümü için çaba sarfetmiþlerdir.
Ancak biz komünar okuyucularý ve komünar kim-
liðini taþýmanýn getirdiði sorumluluk çerçevesinde
geçen bir yýlýn eksiklerinin aþýlmasý için eleþtiriler-
imizi de iletmek istiyoruz. 

ÖÖncelikle þunu belirtelim ki; 12. sayýsýný
çýkarmaya hazýrlandýðýnýz Komünar Dergisinin
bugüne kadarki bütün sayýlarýný elimizde bulunan
imkanlar çerçevesinde takip etmeye çalýþtýk. Ancak
içinde bulunduðumuz koþullardan dolayý Komünar'ý
takip etme imkanýna dað koþullarýnda ancak bir elin
parmak sayýsýný geçmeyecek arkadaþ sayýsý sahiptir.
Zira dað kadromuzun ezici çoðunluðunun bulun-
duðu gerilla sahalarýný gezme fýrsatýmýz olduðundan
dolayý, basýlý bir halde ulaþmasý gereken
Komünar'ýn bir iki sayýsý dýþýnda hiçbir alana ulaþ-
madýðýný görebildik. Yine gittiðimiz her alanda
kadronun -tek bir sayýsýný okumuþ ya da kulaktan
duymuþ olsa bile- Komünar'a karþý büyük bir ilgi
duyduðunu da gördüðümüzü belirtmek istiyoruz.
Daha önce de belirttiðimiz gibi derginin içeriðine ve
biçimine iliþkin kimi eleþtiriler olsa da temel sorun
dergiye ulaþabilme sorunudur. Bu konunada
yaþanan yetersizlikleri ciddi bir sorun olarak görüp,
buna karþý kadro adýna Komünar Dergisini çýkar-
makla mükellef olan arkadaþlarýn aradan bir yýl
geçmesine ve bu konuda defalarca bilgilendirilmiþ
olmasýna raðmen hala sorunu aþamamýþ olmalarýný,
birinci yýl vesilesiyle bir kez daha eleþtiriyoruz.
Önümüzdeki dönem çalýþmalarýnda belirtilen bu
yetersizlikleri gidermek için komünar olma misy-
onu taþýyan bütün hareket kadrolarýnýn ýsrarlý ve
dayatýcý olacaklarýný da belirtmek istiyoruz. 

Komünar olmak büyük bir gurur ve heye-
candýr. Bu gurur ve heyecaný bilinç ile tamamlama
çabasý olan Komünar Dergisini sadece ideolojik bir
yayýn organý ya da herhangi bir dergi olarak deðil bir
kimlik olarak taþýmamýza vesile olan bu çalýþmayý
yürüten komünarlara yeni çalýþma döneminde
baþarýlar diliyoruz. Ayrýca komünar olma bilincini
geliþtirip güçlendirmenin sorumluluðunun bütün
önderlik militanlarýnýn görevi olduðunun bilinciyle
bu kimliðin gururunu ve heyecanýný taþýyan bütün
Apocularý Komünar'a her yönüyle sahip çýkmaya ve
güçlendirmeye davet ediyoruz.

Devrimci Selam ve Saygýlarýmýzla 
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PKK, 18. yýl gerçeðinde zafere en yakýn
olmayý kanýtlamýþtýr. 

Büyük parti davamýz en az donanýmla ve
fazla geliþkin olmayan iddialarla ne olduðu, ne ola-
caðý fazla belirgin olmayan bir grupla, Amed'in Fis
köyünde adým attýðýnda, günümüze kadar destansý
diyebileceðimiz bir süreci yaþamanýn adýdýr. 

Þüphesiz parti tarihimizin daha öncesi de
vardýr. 1973 baharý, partileþmemizin daha alt
düzeyde rüþeym haliydi. Bu da bir ciddi adýmdý ve
daha sonralarý her yýlýn böyle kuruluþ anlamýnda
bir yeri vardýr. Nasýl ki, her bahar yeni bir yaþamýn
baþlangýcý ise, yeþerme, filizlenme ve tohuma
gelmede, her yýlýn kesinlikle böyle bir anlamý
vardýr. Hem her yýl filizlenir, tohuma gelir, hem de
yalnýz bir yýl için deðil, ikinci yýlda daha deðiþik
bir ürün ve üçüncüsünde de daha fazla... Þimdi on
sekizinci yýlýndayýz. Ürünleri çok çeþitlidir, hem de
oldukça niteliklidir. Bu zenginleþme içinde PKK'yi
buraya kadar getirdik.

Salt ulusal kurtuluþ ürününü vermiyor,
salt parti ürünü vermiyor, salt savaþ ürünü vermiy-
or; buna benzer bir çok ürün veriyor. Bugün en
iddialý sosyalizmin de ürünlerini veriyor, kadýn
özgürlüðünün ürününü veriyor. Tarihte eþine ender
rastlanan bir özel savaþa karþý ayakta durmanýn
ürününü veriyor. Dünya da birleþse, baþarýlabile-
ceðinin imkanýný, ürününü veriyor. Bunlar parti
davasýnda iddialý olanlarýn, eþsiz hazineler olarak
görüp deðerlendireceði, sýnýrsýz zafer umudu ve
tutumuyla kendini silahlandýracaðý büyük deðer-
lerdir. 

Parti davasýnýn önemini anlayamamanýz
veya bütün kapsamýyla deðerlendirip gereðini yer-
ine getirememeniz, sizin için gerçek bir yetersizlik
ve dolayýsýyla bir üzüntü kaynaðý olmalýdýr. Parti
ülküsü kadar, bu aþamada, bu kapsamda hiçbir

ülkünün ve deðerli bir çalýþmanýn olacaðýný san-
mýyorum.

Düþünün, ben çoðunuzun yaptýðý gibi ne
kitleler içinde, ne sýcak savaþým alanlarýnda çaba
harcama imkanýna kavuþtum. Ama bir parti
üzerinde, bir partinin fikri örgütlenmesi üzerinde,
özellikle kadro çalýþmasý üzerinde yoðunlaþtýðým-
da ne destanlar yaratýlabileceðini gösterdim.
Bundan daha deðerli çalýþma olabilir mi? Çok zor
koþullarda olan bu çalýþmanýn bile nelere kadir ola-
bileceðini þimdi görebilirseniz, "parti davasý çok
büyük bir olay, partileþmek en büyük bir güçtür"
diyeceksiniz. 

Düþünün, benim baþka güç kaynaðým var
mý? Yok! Tüm gücümü partileþmekten alýyorum.
Parti üzerine yoðunlaþmak, partinin ilkelerine göre
yaþamak, partinin örgütleþmesine güç vermek, tüm
güçlerin esasýdýr. Bu çok açýk! Parti kadrolarý
olarak gerçekten yüklenmek istiyorsunuz, etkili
olmak istiyorsunuz! Bunun adý, yolu; partileþmek
ve ilkelerine göre gerekli kýldýðý tarza ulaþmaktýr.
Bunu gösterdiðinizde güçlüsünüz. Baþka bu
ülkede, ordu içinde ve hatta tüm düþmanlarýmýza
karþý güçlenmenin yolu düþünülemez. Tekrar par-
tinin Önderlik çizgisi diyorsunuz. Ýþte, partileþ-
menin yoluna kendini yatýrmanýn gücüdür. Daha
da açarsak; ilkeleri var, onunla tutarlý çabalarý var.
Çabalarýn yerli yerinde, ustaca sergilenmesi var.
Ýþte Önderlik, iþte baþarý!

Son zamanlarda sýkça görüyorum; "parti
ölçüleri aþýndý, gerilla da aþýndý, yurtdýþýnda
Avrupa'da yaþam aþýndý!" diyorsunuz. Bir PKK
kadrosu için bu sözleri söylemek ve söyleyip de
acý duymamak kadar, acý duyup da kendisine karþý
savaþmamak kadar tehlikeli bir tutum olamaz.
Ama ne yazýk ki, sadece bunlarý söylemekle yetin-
miyor ve olumsuzu yaþýyorsunuz. Bana göre kay-

18. YIL, 18. YIL, 

BÜYÜK PKK DBÜYÜK PKK DAAVVAA SININ SININ 

ZZ AFERE EN YAFERE EN YAKINAKIN

OLDUGU YILDIROLDUGU YILDIR
Reber Apo
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betmenizin en temel nedeni bu.
Ben PKK'nin bütün þehitlerinin anýsýna

belirtirim ki, partileþmek kadar deðerli hiçbir çaba
yoktur! Parti ölçülerinde ýsrar, parti yaþam tarzýnda
ýsrar, parti görevlerinde ýsrar, cephede
kazanacaðýnýz en son nihai zaferden bile daha
deðerlidir! Nihai bir zafer gelip geçicidir, belki
ardýndan bir yenilgi de gelebilir, ama kapsamlý bir
partileþmenin önünde her zaman baþarý vardýr ve
süreklidir. Kapsamlý partileþen nihai zafere kadar
kazanýr. Onun için zafer kiþiliðinde ýsrarlý olan,
önce partileþmenin tüm gereklerine ulaþmalýdýr.
Buna hiç fazla sözle anlam vermeme gerek yok.
Benim pratiðime bakýn; daracýk bir yerde ve çok
kýsýr olanaklarla yürüttüðümüz parti çalýþmalarý
bugün bizi nereye götürdü, bizi nerelere taþýrdý.
Baþarýlarýmýz ne kadardý, hesaplayabiliyor
musunuz?

O halde, parti tarihinden öðreneceðiniz en
temel husus varsa, o da bütün baþarýlarýn sýrrý par-
tileþmededir; partinin ölçülerine, tarzýna, tempo-
suna, ahlakýna sahip olmadadýr. Bunda karar,
bunda ýsrardadýr. Çok yapýldýðý için fazla tekrarla-
mak istemiyorum ama, çok yalýn parti tarihinden
ne sonuçlar çýkarýlmalýdýr derseniz veya PKK tari-
hi nasýl anlaþýlmalýdýr sorusu sorulursa; bu tarihin
dönemleri vardýr, her yýlý vardýr, hatta her saati
vardýr. Her bir saati kesinlikle diðerinden daha
deðerlidir. Bir zincirin halkalarý gibi, sürekli göðe
yükselen helezonvari sütun gibi, hep birbirlerini

ilerletir, baðlar amacýna ulaþýncaya kadar dur-
durak bilmez, kopukluklar yoktur, sistemsizlik
yoktur. Tarz, tempo kesindir, düþmanýn ulaþamay-
acaðý kadar, daðýtamayacaðý kadardýr.

Küçük bir tohum olarak serpildiðimizde,
onun çürümemesi için gereken yapýlmýþtýr. En
önemlisi de, düþmandan korunmuþtur. Yani sert bir
rüzgardan, kurak kalýp çürümekten korunmuþtur.
Nasýl oldu? Üzerine titreyerek! Bir ananýn çocuðu-
na olan bakýmýndan daha fazla bakarak! Ýdeolojik
çalýþma bunun içindi. Düþman tehlikelerinden
uzak olmak için gizlilikti ve bu baþarýldý. Ýdeolojik
geliþme süreci, yýllarý kesinlikle olmazsa olmaz
kabilinde bir süreçti. Ondan önce bu halkýn içinde,
sadece kendinden utanç duyma vardý. Kiþinin ato-
muna dek toplumun parçalanmasý, dolayýsýyla
zayýflýðý vardý. Ýddia yoktu, karar yoktu, bir araya
gelme hiç yoktu. Kardeþ kardeþi bile bir arada bir
saat tutamazdý. 

Ýdeolojik hamle sürecimiz buna bir son
verme süreciydi. Yýllarca inkar edilmiþ "ben bir
daha sana gelemem, ben bir daha seninle yaþaya-
mam" denilen topraðýmýza ve insanýmýza bir
bakýþtý. Hain gibi birbirlerine bakanlarýn dost gibi
bakmaya baþlamalarýydý. Birbirlerine müthiþ
yabancýlaþmýþ olanlarýn, tanýþmýþlýða gelmesiydi.
Ýdeolojik gerçeklik budur! Bakýþ yaratýldý! Dost
bakýþý, birlik bakýþý, ruh yakýnlýðý, ülke bakýþý!
Bunlar az önemli deðil. Yürümek için önce baka-
caksýn, yapmadan önce de göreceksin. Bunlar
olmadan tek bir adým bile atýlamaz. Önemi bu
kadardýr. 

Örgütlenme yürüyüþe geçmedir! 
Bakýþ açýsý yaratýldýktan sonra, verilmesi

gerekenler tespit edildikten sonra ona yürüme gücü
kazandýrýlmalýdýr. Nedir bu? Topraða ve halka
yürüyüþ tek kiþiyle olmaz, örgütle olur. Tutarlýysak
bakýþlarýmýzda, görmemiz gerekenlerle birlikte
yürüyeceðiz. Çünkü ulusal amaç herkesin; bir avuç
hain dýþýnda, onda ýsrar edenlerin dýþýnda, herkesin
amacýdýr. Özgürlük, bir halk için, herkes içindir.
Dolayýsýyla herkesin yürüyüþünü gerektirir.
Örgütün gereklerini bugün bile tartýþýyoruz. Yerine
getiremeyenler yalancýdýr! Örgütle yürüyemeyen-
ler hem bakýþ yoksunudur, hem yürüyüþ! Onun
ülkesine, halkýna bakýþý yoktur! O bir kördür!
Yalnýz körce, sersemce kendini yürüteceðini sanýr!
Bu yýllarý da biz yaþadýk, hem de kýsa aralýklarla. 

1980'lere merdiven dayadýðýmýzda,
topraða yürüyüþ, halka ulaþma asgari düzeyde
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Nasýl ki, her bahar yeni bir
yaþamýn baþlangýcý ise, yeþerme, fili-
zlenme ve tohuma gelmede, her yýlýn

kesinlikle böyle bir anlamý vardýr.
Hem her yýl filizlenir, 

tohuma gelir, hem de yalnýz bir yýl
için deðil, ikinci yýlda daha deðiþik
bir ürün ve üçüncüsünde de daha

fazla... Þimdi on sekizinci yýlýndayýz.
Ürünleri çok çeþitlidir, hem de

oldukça niteliklidir. Bu zenginleþme
içinde PKK'yi buraya kadar getirdik
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gerçekleþmiþti. Bu ne demektir? Ýdeolojiden poli-
tikaya aþama yapmak demektir! Politikanýn doðru
olduðu, halk yürüyüþünün gerçekleþtiði ve bu
anlamda özgürlük savaþýmýnýn artýk politik anlam-
da baþlamasý demektir! Düzen uyandý, bakýþ
açýsýný yok eden, "senin ülken yoktur, senin halkýn
yoktur" diyen güç baktý ki, bakýþ oluþtu, politika
baþladý, bir kez daha tek ferdi kalýncaya dek yok
etmek için, bildiðiniz geri bir faþist süreci bize
karþý geliþtirdi. 

12 Eylül son tahlilde nedir? Bu bakýþ
açýmýzýn ve halk yürüyüþümüzün yok edilmesidir.
Büyük bir savaþtý, özel savaþtý. Biz daha onun ayak
sesleri geldiðinde yurtdýþýna çýktýk. Yürüyüþün
kesilmemesi için bu bir taktikti. Taktisyenlere
sorarým; daha ayak sesleri bile çok uzaklardan
gelirken, biz neden bu adýmý attýk? Ve iliklerimize
kadar titriyoruz adeta. Nasýl ezilmeyeceðiz altýn-
da? Sorumluluk duygusu budur! Bu bakýþ yok
olmasýn ve bu yürüyüþ kesilmesin diye yürekler-
imiz nasýl sýk atýyordu, acaba hiçbir zaman
düþünecek misiniz? 

Yakalanmamak! Bu yýllarý hatýrlýyorum;
yakalandýðýnda sadece kopan benim yüreðim
olmayacak, bir halkýn yüreði olacak! Karartýlan
bakýþlar sadece benim olmayacak, kendi topraðýn-
da biraz özgürce, biraz ulusalca bakmasý gereken
bir halkýn olacak. Onun gözleri dökülecek! Bu
nedenle aman kendini koru! Korumak için, yaþat-
mak için, kendini iðne ucundan geçirme taktiðini
uyguladýk. Bunun için dur-durak olur mu, bunun
için kendini yere atmak, bunun için kendini ucuz
ölüme terk etmek olur mu? Tam tersine, çünkü
sende gören göz, artýk bir halkýn gören gözdür;
atan yürek bir halkýn yüreðidir. Ona nasýl ihanet
edebilirsin? Eðer gerçek böyle ise; milyonlar

yüreðinizde atýyorsa, gözleriniz milyonlarýn göz-
leriyse, büyük görüyorsa; o kiþi duramaz, o kiþi
görmezlik edemez. 

Ýþte biz böyle yaþamaya baþladýk!
Partinin bakýþtaki iddiasý, soluksuz yürüyüþü böyle
anlamlýdýr. Geliþmeyi biz böyle sürdürdük.

Çoðunuzun daha halen anlamadýðý bir gerçeklik!
Bizim yürüyüþümüzde veya partimiz adýna bende
böyle geliþti, anlam buldu. Þaþýyorum çoðunuza,
halen bu bakýþ açýsýna ve yüreðe sahip olamayan-
larýnýza! Ne kadar acý ve ne kadar iflah olmaz bir
durum! Düþman çizmesi ile, partimiz adýna ne
yapýlmýþsa yerle bir edilmek istediðinde, biz bir
savaþçý yetiþtirmek için canýmýzý diþimize takýyor-
duk. Arkamda yer alanlar, o süreçte "bir daha ülk-
eye dönüþ mü" diyerek dalga geçiyorlarmýþ. En
kendini sorumlu tutmasý gerekenler böyle! Fakat
baþka yapýlacak bir þey yoktu. Bir savaþçý
yetiþtirmek için o zaman bunun dýþýnda bir þeyle
uðraþmak mümkün olamazdý. Her þey oradaki
ýsrara baðlýydý. Tarihi kaybetmek istemiyorsan,
yüreðinin sökülüp kurutulmasýný kaybetmek
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Son zamanlarda sýkça 
görüyorum; "parti ölçüleri aþýndý,

gerilla da aþýndý, yurtdýþýnda
Avrupa'da yaþam aþýndý!" diyorsunuz.

Bir PKK kadrosu için bu sözleri 
söylemek ve söyleyip de 

acý duymamak kadar, acý duyup da
kendisine karþý savaþmamak kadar

tehlikeli bir tutum olamaz. 
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istemiyorsan savaþta ve savaþçýda ýsrarlý olacaksýn.
Hiç kimse bunun anlamýný bilmedi, "neden bu
arkadaþ bu kadar ýsrarlý" demedi. Israrlý olmak
gerekirdi, çünkü baþarýlmasa hiçbir þey kalmýyor-
du.

Þimdi ben sizin bakýþlarýnýza ve yürek
atýþlarýnýza baktýðýmda, bu noksanlýðý görüyorum.
Çokça söylendiði gibi, trene bakan gibi mi, man-
danýn yürek atýþý gibi mi sorularýný soruyorum.
Eðer benim gibi bakýlsa ve duyulsa, eminim ki o
çabanýn önünde hiçbir engel duramaz. Hele parti
görevlerinde, savaþ görevlerinde böyle baþarýsýz
kalýnamaz, çaresiz de kalýnamaz. En çok
hayýflandýðým bir konuda budur. 

Bunlardaki bakýþlar kimin, nasýl bu
topraða gitmiþler? Özgürlükle iç içedirler, halen
bir keçi kadar sevemiyorlar. Cudi daðýndaki
keçinin Cudi daðýna sev-
dasý daha fazladýr.
Ama,oradaki gerillanýn bu
baðlýlýðý daha
geliþmemiþtir ve öfkeliy-
iz! Yürekleri sanki manda
yüreði kadar duyarsýz.
Orada bir tarih canlanýyor,
orada bir özgürlük adým
adým geliþiyor, geliþtir-
ilebilir, farkýnda deðiller.
Ýþte hayýflandýðýmýz bu!
Vurguladýðým gibi, buna
hiç mi hiç saygýlý olamadýlar ve bunu her zaman
büyük öfke ile karþýladýlar. Bana göre bu büyük bir
suç! 

Düþünün, siz savaþanlar, bunun daha
bizdeki hikayesini, nasýl geliþtiðini bile bilmiyor-
sunuz. Hangi yürekten bahsedilir? Bakýþ açýmýza
dahi ulaþmamýþsýnýz. Bakýþlarýmýz size hiç güç
veremez ve onun sonucu olarak da tarzýnýz, tem-
ponuz düþmüþ. Anlayamadýnýz PKK'yi, onun
bizim tarafýmýzdan yürütülüþünü, duyamadýnýz,
göremediniz. Onun için þimdi de fitne-fesat toplu-
luðu haline geldiniz. Yapýlabilecek en büyük
kötülüklerden birisiydi. Ve düþmanýn en büyük
seferlerine karþý duyduðum zorluklarý, öfkeleri;
sizin bu bakýþsýz ve yüreksiz yaklaþýmlarýnýz kadar
duymadým. Hele hele adamakýllý ülkeye yerleþ-
menin, onu solumanýn, sadece görmenin deðil,
yaþamanýn gerçekleþmeye doðru gittiði, halkla
kaynaþmanýn, bayramlaþmanýn imkan dahiline
girdiði bir süreçte bu halka dayatmalarýnýz, bu ülke
içinde sanki kaçýlacak bir yermiþ gibi, yaþanýla-

mayacak bir yermiþ gibi davranýþýnýz kadar beni
öfkelendiren hiçbir tutum yoktur. Buna en lanetlisi
denilir! 

Halbuki biz o yýllarda tarihin en önemli,
bizim için belki de tek yaþamaya doðru giden
savaþýný baþlatmýþtýk. 15 Aðustos Atýlýmý, onun
öncesi ve sonrasý öyle nefes nefese geliþtiriliyordu
ki, tüm zorluklarý benim için bir hiçti. Hatta zor-
luklar beni daha da kamçýlýyordu. Bakýyorum,
"üzerine nasýl konulur, onlarýn ürünü nasýl ele
geçirilir" denildi. Bu ne vicdansýzlýk, bu ne
saygýsýzlýk! Savaþý anlamamak, savaþ hikayesini,
savaþ tarihini böyle anlamak, ne kadar büyük yan-
lýþlýk veya büyük bir yürekten, saygýdan uzaklýk,
çabasýný hiç anlamamaktýr! 

Bunu nasýl yaptýnýz? Savaþ komutanlarý,
savaþ birliklerinin baþýnda yer alanlar neden bunu

anlayamadýlar? Hep
kendi kendime sorardým;
savaþ tarihine hiç anlam
vermeme, bir silahýn elde
ediliþ hikayesi; kimler ne
kadar rol oynadýlar, bunu
bilmeden onlarca silah;
bir savaþçýnýn yetiþtir-
ilmesi için yýllarca süren
çabayý bilmeden, günde
beþ-on kiþiyi bir ülke
uðruna kaybettik. Bunlar
sizi ancak lanetli yapar.

Bu anlamda, siz parti tarihini anlamak þurada
kalsýn, kara bir leke gibi yer iþgal ediyorsunuz. 

Partinin savaþ tarihini anlamamak 
büyük vicdansýzlýktýr! 

Halbuki bu süreci baþlatmak demek,
mucizevi bir olay! Tarihte hiçbir Kürt isyaný bir
kaç aydan öteye gitmemiþ ve hepsi de baþ aþaðý
gidiþin bir adýmý olmuþtur. Ýlk defa giderek yükse-
len ve baþarý umudu veren bir süreç yakalanmýþtýr.
Bunun en büyük sorumlulukla deðerlendirilmesi
ve "bir yapý taþý da benden" dercesine üstüne
konulmasý gerekirken; "savaþ kurallarýný gevþete-
lim, olanaklarý çarçur edelim, bu komutanlýk
belasýyla kendi en iðrenç düzenden kapma beþ para
etmez güdülerimizi tatmin edelim" dediniz. Bu
benim için en büyük düþkünlük oluyor. 

Açýk açýk söyleyeyim; adýnýz, ününüz ne
olursa olsun, eðer tarih bir gün bana sonucu gös-
terirse, zaferi yakalamýþ birisi dahi olsanýz hesap
soracaðým. Daha önceki yýllarda o kadar þehit
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gömülmüþ ve o kadar umutlar dirilmiþ ki, bunlara
hakkýný vermemek mümkün deðildi. Bu anlamda
biraz da kendinizi gözden geçirin. Siz yýllara bu
anlamý verdiniz mi? 

Karþýmýzdaki özel savaþ fýrtýna gibi. Çok
iyi biliyorum ki, özel savaþýn arkasýndaki þunu
söylüyordu ona; "bu
baþkaldýranýn, bin yýldýr
yerle bir ettiðinizin, ama
daha ölmemiþ 'ben yaþa-
mak istiyorum' diyenin
baþýný ez". Bin yýllýk tari-
hi ona bunu dayatýyordu.
Bir hücum dalgasý daha!
Küfürle, savaþ tarihinde
yeri olmayan özel savaþ
yöntemleri ile yüklen ha
yüklen! Sýrf o olumsuz tarihi
kurtarmak için! Bunu da görüyoruz. 

Size açýk söyleyeyim ki, "savaþmak istiy-
oruz, gerillacý olacaðým" diyenler, eðer bize biraz
saygýyý kendilerine yakýþtýrmak istiyorlarsa, düþ-
manýn bu dalga dalga geliþimini görmeli, en önem-
lisi de kendi arkasýndaki o büyük emredici, uyanan
yaþam umutlarýna mutlaka sahip çýkmak, ölümcül
kýlan yanlýþý, yetersizliði de gidermenin büyük
öfkesi içinde olmak gerekiyor. Bunu siz yaþa-
madan, duymadan nasýl savaþacaðýnýzý sanýyor-
sunuz? Neden yürekleriniz böyle kaskatý kesilmiþ?
Utanmadan, sýkýlmadan halen karþýmýza bir savaþ
adayý, hatta komutan adayý diye dikiliyorsunuz.
Sýkça kendi kendime soruyorum. Bunlar kim? 
Ben kendimi sizin gibi daðlara taþýrma imkaný
bulamadým, geniþ halk yýðýnlarý içine girme
imkaným olmadý. Ama düþünün, ufacýk bir
mevzide kolay kolay zapturapta alýnamaz
yaþamýmý yatýrdýðýmda neler yaptým. Peki siz ne
haldesiniz? Bunlarý deðerlendirmeniz gerekiyor.
Kolay komutan, hele namuslu, þerefli savaþçý olu-
namaz. Bir gün baþýmý düþmandan kaldýrýp sizin
üzerinize eðildim mi gerçekten hesap verecek bir
durumunuz olmalý. Eðer savaþa inanýyorsanýz,
"varým" diyorsanýz, ben hatýrýnýzý kýrmamak için
sizleri kovmuyorum. Böyle bir özelliðim var; ben
insaný kovmam! Benim tabiatýmda yok ve kimse
de beni kovamaz! 

Siz savaþýn þerefi ile savaþýn onuru ile
oynuyorsunuz. Savaþýn amaçlarý, savaþýn sizdeki
tarihi ile oynuyorsunuz, hatta görmezlikten geliy-
orsunuz. Ben bunu kabul edebilir miyim? Bana,
varsa biraz saygýnýz, anlamak zorundasýnýz!

Anlamýyorsunuz. Size açýk gösteriyorum ki, bu
savaþý ben yürütüyorum. Sandýðýnýz savaþýr gibi,
kendinizi aldattýðýnýz gibi deðil. 

Artýk PKK tarihini anlatmaya gücüm yet-
miyor. Hem çok konuþtuðum için tekrardan ötürü
gücüm yetmiyor, hem de çok kapsamlý olduðu için,

yenilikleri olduðu için anlat-
maya güç az kaldý. En
önemlisi de bunu anlatýl-
maz kýldýðýnýz için
gücüm yetmiyor. Sizi
kovasým geliyor açýkça
söyleyeyim, öfkeleniyo-
rum. Bu büyük tarihe
yanaþmadýðýnýz için, bu
büyük tarihi kirlettiðiniz
için, bu çarpýk, bu hataya

bu kadar müsait kiþiliði day-
attýðýnýz için. Hýzýmý kesiyorsunuz. Rica ediyo-
rum, bir an önce bu tarihin önünde engel olmaktan
çýkýn. Kendiniz tepeleneceksiniz. 

Bu tarihe göre biraz yiðitlik mümkün
deðil mi? Bu kadar her birisi bir abide deðerinde
anlam ifade eden þehidi olacak, sizin çarpýklýðýnýz
bu kadar olacak! Bir halkýn yaþam olanaðý bu
kadar býçak altýnda olacak, siz bu kadar duyarsýz
olacaksýnýz! Olanaklar savaþý bu kadar amansýz
olacak, siz bu kadar çarçur edeceksiniz! Açýk
söyleyeyim; bu yaklaþýmlarýnýzla, ayýp olmasýn
ama, sokaktaki en düþkün kadýn ve erkeklerden
daha kötü durumunuz.

Bu deðerler karþýsýnda böyle kolay duruþa
geçilmez, hele sizin gibi hiç durulmaz. Parti
davasýnda bu kadar hatayla, yetmezlikle kalýnmaz,
buna kýsaca "düþmanlýk yapýyoruz" denilir. Bu tar-
ihe karþý insan nasýl düþmanlýk yapar? Eminim ki,
düþmanýn bir ajaný burada olsaydý, ben onu yürek-
lendirir ve kendimle yürütürdüm. 

Dolayýsýyla, PKK tarihine doðru dönüþ
yapacaksýnýz, doðru anlam vereceksiniz. Bu
yýldönümü dolayýsýyla çok açýk konuþuyorum.
Böylesine dönüþ yapmayanlara, hakkýný ver-
meyenlere benim hiç saygým olmadýðý gibi, mete-
lik kadar deðer vermeyeceðim. Benim için bu her
þey! Benim için Parti tarzýna göre olmak her þey-
dir. Böyle olan benim yüreðimdir, ruhumdur,
sevgimdir. Biz, zaten bunlar için varýz. Baþka türlü
kimse bizi kullanamaz, kimse bunu paylaþamaz!

1990 sonrasý, halkýn daha köklü kalkýþ-
maya cesaret etmesi var. Bir serihildanlar dönemi
ve ARGK'nin, ordumuzun hýzla elli binlere týrman-
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Ben PKK'nin 
bütün þehitlerinin anýsýna 

belirtirim ki, partileþmek kadar
deðerli hiçbir çaba yoktur! 

Parti ölçülerinde ýsrar, parti yaþam
tarzýnda ýsrar, parti görevlerinde

ýsrar, cephede kazanacaðýnýz 
en son nihai zaferden bile 

daha deðerlidir! 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ma imkaný doðduðunda artýk yüreðimize sýðamýy-
or, çalýþmalarda sýnýr tanýmýyorum. Þu daracýk
sahamda dört bin kiþiyi eðitiyorum. Yurtdýþýdýr,
çok az imkanlarý var. Siz ülkedesiniz; her bölgeye
akýn akýn savaþçý geliyor ve kitlelerle iç içesiniz;
uzaklaþtýrýyorsunuz, kaçýrtýyorsunuz ve çok kolay
imhalara terk ediyorsunuz. Bunun kadar öfke veri-
ci bir þey düþünülebilir mi bu tarihte?

Düþman bu yýllar için þunu söylüyordu,
daha yeni yeni itiraf etti, "1992'lerde Kürdistan'ý
kaybetmiþtik" diyor. Karþýmýzdaki kontrgeril-
lacýlarýn tüm iddiasý þu; "biz kaybedilen
Kürdistan'ý yeniden kazandýk" diyorlar. Buna kim
yol açtý? Gerçekten kazanmaya doðru giden bu
Kürdistan'ý, bu devrimi kim kaybetti? Bunu cid-
diyetle kendinize soracak mýsýnýz? Tarihte kendi-
nizi sorgulama cüretini gösterecek misiniz? Bu
büyük kazanmanýn imkan ve olanaklarýný görmek,
gerektiði kadar iþlemek görevini anlayacak

mýsýnýz? Yapamadýðýnýzda düþmana nasýl
kazandýrdýðýnýzý görecek misiniz? Bunlarý görme-
den olmaz! Yürek büyütülemez, düþünce geliþtir-
ilemez! Hele askeri stratejiye, taktiðe anlam verile-
mez! Ne yazýk ki, bu yaramaz ve yetmez kiþiliðini-
zle her yerde kýrk defa bu tarihi yenilgiye uðrata-
cak hale getirdiniz. 

Evet! Yýllýk çalýþma bilançom; yalnýz bu
sahada binlerden aþaðýya olmayacak savaþçý ve
onun kadrosunu yetiþtirmeye çabalamak ve tabii
bir de silahlandýrmak. Dünya tarihinde hiçbir kur-
tuluþ hareketinde bu görülmüþ müdür? Açýn,
bakýn, bütün yurtdýþý alanlarda çalýþan önderleri
inceleyin; örgütlediði insanlar yüzü bulmamýþtýr.
Bu süreçte ben kendi elimle yalnýz otuz bini aþkýn
insan yetiþtirdim. Meteliksiz baþladým, trilyonlarla
para harcadým ve hepsini silahlandýrdým.

Sizler ne yaptýnýz? Sadece çarçur etmek!
Ne de olsa yaðmur gibi olanak geliyor, savaþçý
geliyor. Kulan ha kullan! Bunu yaptýnýz. Botan'da

yaptýlar, Amed'de yaptýlar, her tarafta yaptýlar.
Þimdi Güneyde! Sözüm ona o yaramaz sefil ruh-
larýný orada doyuracaklar. Her yýla nasýl yenilgiler
dayattýnýz size raðmen çok iyi biliyorum ki yine de
dayandýk! Benim için savaþ bitmedi. Tam tersine
hepsini bir hazýrlýk olarak kendime alýyorum. Parti
içi ve dýþý diplomasiden savaþ cephelerine kadar
her þey bir hazýrlýktan ibarettir. Ve kendimi
yeniden verdim.

Düþman benimle savaþtý, siz de aðýrlýklý
olarak savaþtýnýz. Emeðinizi inkar eden yok.
Çabanýzý sizden daha fazla biz takdir ediyoruz.
Bizim öfkelendiðimiz; kendinize yaptýðýnýz
saygýsýzlýktýr, emeðinize deðer biçmemenizdir. Hiç
öfkelenmenize gerek yok! Kendisine saygýsýzlýk
edenlerin ancak kendisiyle savaþma hakký vardýr.
Vereceði hiçbir sözü yoktur. Biz, sizlerle de
savaþarak bu anlamda hazýrlýklý hale geldik. 

Düþmanýn bugün çýldýrdýðý bir konuma
gelmesinde benim tarzým sonuç almýþtýr. Daha
düne kadar, bizzat düþmanýn içinden gelen bir bilgi
þunu diyor; "devleti de toplumu da bu hale getiren-
ler kendi kurtuluþ yollarýný sizin kiþiliðinize
suikastla kurtuluþ yolu arýyor, aman kendine dikkat
et! Bu kadar kire bulaþmýþ olanlarýn aklanmamasý
için kendini yaþat!" Bunu siz söylemiyorsunuz,
düþman cephesinden biri söylüyor. Biz bu savaþý
biraz böyle geliþtirdik. Kirli savaþýn yürütücüleri
kendi toplumuna, hatta kendi devletinin de baþýna
bela getirerek bu sonuca ulaþtý. Büyük insanlýk
savaþýmýmýz, kendimizi büyük inatla buraya kadar
getiriþimiz, düþman cephesini parçaladý ve kirli
savaþçýlarý kendi içlerinde bile taþýnamaz bir yük
haline getirdi. 

Düþman çözülüyor! Eðer siz yardýmcý
olmazsanýz, bunlar yenilecek. Kaçýnýlmaz bir
yenilgi! En çok umut baðladýklarý sizsiniz. "Bir
kiþi var, götürürsek bugünlerde gerisi kendileriyle
savaþýyorlar, bizim hiç savaþmamýza gerek yok"
diyorlar. Zaten siz Ana Karargahýmýzda bunu
kanýtlamadýnýz mý? Halen yazýyorlar, "daðýtýyorlar
bölüðü" diyor. Bunu söyleten siz deðil misiniz?
Bugünkü düþman basýný bile bunu söylüyor. Kirli
özel savaþ çetesinin, en büyük umutlarý sizler oluy-
orsunuz.

Benim ölüp ölmemem veya ben ölsem de
savaþý yürütüp-yürütmemem ayrý bir konu. Biz,
savaþýmýmýzý kendi ölümümüzle sýnýrlamýyoruz.
Ama düþman için böyle umut olmak sizin için en
büyük ayýptýr, þerefsizliktir! Bunun tek yolu bir an
önce bu düþmandan kurtulmaktýr. Sizler derken,
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Parti tarihinden öðreneceðiniz
en temel husus 

baþarýlarýn sýrrý partileþmededir; 
partinin ölçülerine, tarzýna, 

temposuna, ahlakýna sahip olmadadýr.
Bunda karar, bunda ýsrardadýr. 
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hiç
kimse "bu kadar banadýr" veya "bana deðildir"
demesin. Az-çok herkes bu suçta çok büyük bir
sorumluluk payýna sahiptir. Siz fazla yorgun
deðilsiniz. Çok genç ve oldukça atýlým yapabilecek
durumdasýnýz. Hem büyük bir þansa sahip, hem de
olanaklarýna hakimsiniz. Fakat bunun üzerine bu
son yýllarda görüldüðü gibi, "ele geçireyim, kendi-
mi yaþatayým" diye giriþ yapýlmaz. Bu, düþmanýn
yapamadýðýný yapmak anlamýna geldiðini düþman
size söylüyor, ben söylemiyorum.

Bu, savaþ hainliðinden daha kötüdür! Çok
özel bir kontra, bundan daha tehlikeli iç cephede
yürütme ve bitirme iþini yürütemez. Buna þunu
ekleyerek cevap vereceksiniz; "keyfimiz, ben-
liðimiz, yaþam hakkýmýz". Böyle yaþam hakký mý
olur, böyle bencillik mi olur? Bencillik bile deðil,
körce güdülerle takýlýp gitmiþ bir hayvan olmalýdýr.
Bu kadar küçük amaçlar için savaþýlýr mý? Bu
kadar bencillik ile savaþýn tümünü görmemek,
savaþta yalnýz kendi komutasýný görmek sizin
suçlarýnýz. Ýliklerinize kadar böyle dolusunuz. Hiç
böyle savaþýlýr mý? Bu ancak düþman adýna savaþ-
madýr.

Yapmayýn! Lümpen olduðunuzu biliyo-
rum, ama artýk bu kadar lümpenliðe de karným tok.
Açýk söylüyorum; bu kadar düþmanýn bel
baðladýðý kiþiler, benim için artýk sinek kadar
deðersizdir. Halklarýn huzuruna, halklarýn tarihine,
hele bizim halkýmýzýn biricik özgürlük umuduna
böyle baþarýyla yaklaþma imkaný doðmuþken, siz
kimin adýna böyle kalabilirsiniz, kimin adýna?
Kimden bu cesareti alabilirsiniz? Kör bencilliðin-
den, egoizmden baþka bir izahý var mý? En sefil
lümpenliðinizden baþka cesaret kaynaðýnýz var mý?
Çok çürümüþ, bitmiþ-tükenmiþliðinizden baþka bir
izahý var mý? Düþman, buna umut kesiyor.
Çürüyen, dökülen düþmana böyle umut olmak
kimin haddine? 

Demek ki, gerçekten tarihi çok zor olduðu
kadar, anlamlý olan bu önümüzdeki savaþ sürecine,
tarzýmýzýn önderliðinde yürürken, böylesine

görkemli bir tarihi arkasýna almýþken, özel savaþ
cephesinde de bu lanetli yok etme, en son insanlýk
katli suçunu iþleyen bu düþmaný böyle karþýsýnda
görürken, herhangi sýradan bir savaþçý, hele hele
bir çok hata iþleyen bir komutan gibi olunamaz.
Bunun izahý yapýlamaz!

Ben bu sürece de varým! Sonuna kadar
yenme azmimi; sadece azmi deðil, kararlýlýðýmý;
sadece kararlýlýðýmý deðil en azýndan emek kadar
çabamýn amansýzlýðýný, tecrübemin gücünü, bizzat
kazandýðým mevkileri göz önüne getirerek varým
diyorum. Sizler de diyorsanýz, bu iþin komutasýz
olmayacaðýný düþünüyorsanýz, nasýl ki baþsýz
yürünmez diyorsanýz, o halde bu var olma tarzýma
göre "varým" diyeceksiniz. Hele özellikle ordu da,
bu kesinlikle böyledir. Yetki alýp kendini yaþat-
mayý, asla bir daha bunu deðil dilinize, beyninize
bile getirmeyin. Bu yetersizliklerle, bu yanlýþlýk-
larla deðil bizden izin almak, semtime bile uðra-
mayýn! 

Burada þunu görüyorsunuz; biz parti
davasýnda da, ordu davasýnda da gördüðünüz gibi
zayýf deðiliz. Görmeme gibi bir durumunuz da
yok, hükmetmeme gibi bir konumda da deðiliz. Siz
bunu yanlýþ anlýyorsunuz. Hakkýmýz, görüyoruz ve
olanaklýyýz. Size büyük bir þans verilmiþ. Özgür-
lük davasý öyle kolay deðil. Tarihin bu adlaþma
süreci sýradan bir süreç olarak ele alýnamaz. Ýki
kelimelik fikri bile, beni büyük heyecana getirdi ve
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Benim için Parti tarzýna
göre olmak her þeydir. 

Böyle olan benim yüreðimdir,
ruhumdur, sevgimdir. 
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öyle baþladý; bugün gerçekleþmeye doðru bu kadar
gitmiþken, insan hiç heyecansýz durur mu? Ýnsan,
hiç hücumsuz kalabilir mi? Ýnsan hiç anlayýþsýz
olabilir mi? Bu dönemler, kartal kanatla uçma
dönemidir.

Bu dönemler, yüreðin sonuna kadar
haykýrdýðý, yaþama hakkýna hiçbir
dönemle bu biçimde yaslanýl-
madýðý bir dönemdir. Bayram
dönemidir! Sadece ulusal
amaçlarýmýz için deðil, sosyal-
izmimiz bizle dünya halklarýnýn
ilgisini çekiyor. En köhnemiþ
kapitalist ülkelerin aydýnlarýnda
bile bir umut yaratýyor. Katliam
altýndaki bir halkýn devrimini
baþarmakla kalmýyoruz. En
geliþmiþ uluslardaki umutsu-
zluða da umut oluyoruz. Parti
gerçeðimiz budur! Savaþ
gerçeðimiz budur!

Bu þanlý on sekiz yýla
büyük deðerler sýðdýrýlmýþtýr ve en
önemlisi de büyük bir patlamanýn özgürlük
þafaðýnýn çarpýcý aydýnlýðýna gelip dayanmýþtýr.
Her kim ki bunun heyecanýný yürekte duymuyorsa,
o büyük bir sefil veya münafýktýr. Ona hiçbir der-
man artýk çare olamaz. Ama sýradan yaþamla,
halkýyla, insanlýkla baðý varsa, bu dönemler
bayram dönemidir! 

Biz bunu, yaþamý bir sigara dumanýnda
ibaret görmeyenlere, insanlýðýn o ilkel dönem-
lerdeki toplayýcýlýkla karýn doyurmadan ibaret
görmeyenlere söylüyoruz ve insan olmanýn yüce
deðerlerine sonuna kadar sahip çýkmanýn bir
gerçekleþmesi olarak anlam veriyoruz. Bunda da
hem haklýyýz, hem de onu kazanmayla, ürünlerini
çok zenginleþtirmekle, bollaþtýrmakla gösteriy-
oruz. Fikri güzel, maddesi güzel! Bundan daha
deðerli ne olabilir? Öfkesi yerinde, sevgisi
yerinde! Bundan daha yerinde olan ne olabilir ki? 

Ýþte size böyle bir yücelikler dünyasý ver-
iliyor; bundan daha yüce ne talep edilebilir? Parti
bu kadar büyüktür. Ve siz yaþayanlara, bunu en çok
hayata geçirmek isteyenlere sunmuþtur. Bundan
daha deðerli armaðan ne olabilir? Anlamayan,
takdir etmeyen, çok bireyci, keyfince yemek
isteyenler kadar zýndýk olan kim olabilir, hýrsýz
olan kim olabilir?

Þehitlerimizin kanýdýr; böyle yüceltilen
deðerlerin altýnda yatan adsýz milyonlarýmýzýn

emeðidir sizlere sunulan. Onun kadar kutsal
karþýlanacak bir deðer var mýdýr; buna hiç kadir
bilmezlikle yaklaþýlabilir mi? 

Görüyorsunuz ki, parti tarihinin bu on
sekiz yýlý; görkemli, amansýz, öfkeli, aydýnlýklý,
savaþlý, baþarýlý ve trajik yenilgili... Hepsini iç içe

yaþýyor ve daha da giderek önümüzde-
ki günlere büyük bir aydýnlýk,
büyük bir baþarý umudu ve yok
edilemez baþarý olarak sizleri, tüm
PKK'lileri ve onun dostlarýný, her
cepheden savaþanlarý, tüm halký
böylesine büyük bir dava partisine,
yenmeye doðru ve yenilmezliðe
götüren partiye sahip çýkmaya,
onun baþarýsý için bütün yetenek-
lerinizi bir kez daha göstermeye,
dilemeye, imkan-olanaklarýný doðru
parti taktikleriyle, en baþta onun
savaþ stratejisi temelindeki gerilla
taktikleriyle döneme uygun plan-

lanmýþ hazýrlýklý tarzýyla karþýlamaya
çaðýrýyor. 

En baþta parti militanlarýnýn, bunun birin-
ci dereceden sorumlularý olarak ideolojik, siyasi,
örgütsel yaklaþýmlarýyla karþýlamaya; onunla uyuþ-
mayan ne varsa, parti içinde, yaþamýnda ve
öncülüðünde silip süpürmeye; doðrularý için ne
gerekiyorsa onun savaþýmýný ve baþarýlý çabasýný
göstermeye çaðýrýyoruz. Bu temelde kaybettiðimiz
yýllarý, bu eþsiz þansla yeniden deðerlendirmeye ve
mutlaka baþarmaya; affedilecek yanlarýnýz varsa,
kendinizi hýzla ýslah ederek katýlmaya; baþarmak
isteyip de baþarmamak durumumuzu yine bu
önümüze verilen imkanlarla ve parti yetkileriyle
yerinde, yeterlice deðerlendirmeye, on sekizinci
yýlý kendi yaþamýmýzýn tek büyük davasý haline
getirmeye çaðýrýyoruz. 

Emredilen oldukça yakýn olan, bundan
sonraki yýllarý ve özellikle 2000 yýlýna dayanan yýl-
larý, zafer þiarý temelinde yakalamaya; bu temelde
kendisini amansýz yoðunlaþtýrmaya, zaferi kaçýrta-
cak tek bir yetersizliðe fýrsat vermemeye, bu yýllarý
mutlaka zafer yýllarý haline getirmeye çaðýrýyor,
baþarý diliyorum! 

Yaþasýn PKK!

26 Kasým 1996
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Þehitlerimizin kanýdýr;

böyle yüceltilen 
deðerlerin altýnda yatan

adsýz milyonlarýmýzýn
emeðidir sizlere

sunulan. Onun kadar
kutsal karþýlanacak bir
deðer var mýdýr; buna
hiç kadir bilmezlikle 
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PKK'nin resmen kuruluþunun 29. yýlýna
doðru giderken, partileþme sorunlarýný doðru ve
yeterli bir biçimde gündemleþtirmek, onlara
gerçekçi, Önderlik çizgisine uygun çözümler ara-
mak büyük önem arz ediyor. Bunlar günümüzde
yaþanan önemli gerçeklikler. Partileþme sorunlarý
esas olarak felsefik, ideolojik sorunlar olarak ortaya
çýkýyor, yine örgütsel sorunlar olarak çýkýyor.
Özünde bir katýlým sorunu oluyor. Partiye katýlma,
çizgiye katýlma, Önderlik çizgisiyle bütünleþme
sorunu biçiminde kendini gösteriyor. Bu sorun
bütün alanlardaki kadro yapýsýnda var. Siyasi çalýþ-
ma alanlarýnda var, ideolojik mücadele alanlarýnda
var, askeri alanda var. 

HPG komuta yapýsýnýn kadrolaþmasý, çizgi
militaný haline gelmesi önemli bir sorun olarak gün-
demde bulunuyor. Bir süreden beri bu konuyu HPG
bünyesinde de tartýþýyoruz. Çözüm nasýl bulunmalý,
HPG'de yeniden partileþme nasýl olmalý konusu çok
yönlü tartýþýlýyor. Bu tartýþmalar çeþitli evrelerden
de geçti. Eðitime gelen arkadaþlar partili sayýldýlar.
Yeniden inþadan onlar sorumlu görüldü. Rapor
yazan arkadaþlar yine yeniden inþaya katýlan, par-

tileþenler olarak ele alýndýlar. Aðýrlýklý yönetim
düzeyi olsa da, parti adýna onun dýþýnda da bir
askeri merkez, askeri komite görevlendirildi. Bütün
bunlar temelinde bazý çalýþmalar yürütüldü. Süreç
bu çerçevede geçti. Pratik iþleyiþ, yürütülen tartýþ-
malar, gündeme gelen sorunlar, onlara çözüm
arayýþlarý bizi bütün bunlarýn yetmediði sonucuna
götürdü. 

Son dönem tartýþmalarýnda ulaþýlan sonuç
HPG'nin komutasýnýn partileþme esasýna göre þekil-
lenmesidir. Nasýl ki komutanlaþmak için askeri for-
masyon gerekiyorsa ayný düzeyde birinci planda
partileþme formasyonu da gerekiyor. Ýdeolojik,
felsefik, örgütsel formasyon da olmalýdýr.
Dolayýsýyla her komuta, kadro çizgisine tabi
olmalýdýr. Partileþmeye tabi olmalýdýr. HPG, par-
tileþme ile böyle bir iç içeliði yaþamalýdýr. Parti,
gerilla iç içeliði olmalýdýr. Özellikle komuta düzeyi,
kadro-komuta bütünlüðünü ifade etmelidir. Böyle
olmazsa HPG bir ideolojik güç olmaz. Önderlik
çizgisinin savunucusu olmaz. HPG'de bütünlük
olmaz. HPG bir fedai gücü olmaz. Ne olur; HPG
içerisinde siyaset olur, HPG içinde hesap olur, HPG
içinde ayrý görüþ olur, ayrý tutum olur, ayrý tarz olur.
HPG adeta bir düzenli ordu gibi, salt bir askeri güç
gibi, hatta paralý bir asker gibi bir güce dönüþür. Bu
durumda ortada HPG gibi bir varlýk kalmaz. O
ölçüler HPG diye bir gücü ayakta tutmaz. 

Eðer HPG ayakta kalýyorsa, kalacaksa,
Kürdistan'da gerilla var olacaksa bu bazý ölçülerle,
anlayýþlarla mümkün olur. Bunun temelinde de ide-
olojik bütünlük, ideolojik güç vardýr. Fedai çizgisi
vardýr. HPG içerisinde kendine göreliðe, bireycil-
iðe, hesapçýlýða yer vermeme; fedai çizgisinde
kolektif katýlýmý esas alma gerçeði vardýr. HPG'nin
askeri formasyon taþýyan bir güç olduðu kadar
felsefik, ideolojik bir çizgi gücü olma gerçeði
vardýr. Bunlar HPG'yi var ediyor, ayakta tutuyor,
savaþtýrýyor. 

Dolayýsýyla partisiz bir HPG düþünmek,
tasavvur etmek, ele almak doðru deðildir. O neden-
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le de HPG komutasýný parti kadrosundan ayrý
görmek yanlýþtýr. Doðrusu nedir? Parti kadrosunun
ölçülerine uygun bir komutanlaþmayý esas almaktýr.
Komutayý eðitirken, görevlendirirken, tayin-terfi
iþlemlerini yürütürken askeri formasyon kadar, ide-
olojik, felsefik, örgütsel formasyonu, parti ölçüleri-
ni gözetmek, partileþmeyen bir komuta gerçeðini
kabul etmemek gerekiyor. Ulaþtýðýmýz sonuç budur.
Böyle olunca da partileþme herkesin görevi, sorum-
luluðu dahilindedir. Parti ölçülerine ulaþmak bütün
komutanýn görev kapsamýndadýr. Parti çalýþmasý
yürütmek, bir parti militaný olarak var olmak bütün
komutanýn sorumluluðu
dahilindedir. O zaman
HPG içerisindeki örgüt-
sel iþleyiþi parti ölçüleri
belirliyor. Bir yaný askeri
kural-kaide olurken diðer
yaný parti ölçüleridir.
Parti ilkeleridir, parti
yaþamýdýr.

Bu biçimde
yukarýdan aþaðýya HPG
komutasýný, yönetimini askeri
çalýþmalardan sorumlu tuttuðumuz kadar parti çalýþ-
malarýndan da sorumlu tutma gereði ortaya çýkýyor.
Bu sonuca ulaþýlmýþtýr. Bu temelde HPG yönetimin-
den ve yapýsýndan özeleþtiri raporu, kendini Önder-
lik çizgisi karþýsýnda sorgulamaya tabi tutarak
yenileme gereði ve partileþtirmesi istenmiþtir.
Bunun bütün çalýþma alanlarý açýsýndan benzer bir
biçimde geliþtirilmesi gereði vardýr. Ayný þekilde
olmayabilir. Her alanýn konumuna uygun bir tarzla
bu durum geliþtirilebilir ama bütün çalýþma alanlarý-
na yön veren öncü kadro ölçülerinin bir olmasý, ayný
olmasý ortak bir parti birliðini ifade etmesi kesinlik-
le gereklidir. Bu bakýmdan da askeri alan olduðu
kadar, siyasi alan, sosyal alan, kültürel alan, basýn-
yayýn alaný, teorik-ideolojik alan; kýsaca bütün
örgütsel çalýþma alanlarýmýzda öncü kadrolaþmanýn
PKK ölçülerine göre yapýlmasý, yürütülmesi bu
konuda bir anlayýþ düzeltmesinin ve yenilenmenin
yapýlmasý gereði vardýr. Katýlýmýn buna göre yapýl-
masý gerekiyor. Tasfiyeci-provokatif eðilimin yarat-
týðý savrulma ve inkarcýlýðýn böyle bir çaba ile tüm-
den aþýlmasý gerekiyor. 

Diðer yandan ideolojik ve örgütsel alanda
Önder Apo'nun geliþtirdiði yeni paradigma
temelinde, demokratik sosyalizm çizgisine uygun
olarak bir kadro yenilenmesinin geliþtirilmesi
gerekiyor. Bunlar ulaþtýðýmýz önemli sonuçlardýr.

Böyle bir gereklilik karþýsýnda partileþme
sorunlarý neler? Nasýl ortaya çýkýyor? Dendiðinde
gerçekten çok karmaþýk bir durum söz konusudur.
Ýçimiz dalgalýdýr. Çok kötü, darmadaðýn, hepten
olumsuz, yok olup gittik demek doðru deðildir
elbette. Söylemek istediðimiz de bu deðildir.
Karamsar, kötümser olmaya da fazla gerek yoktur.
Bu konuda bir geliþme, sahiplenme, sorumluluk
duygusunda ilerleme düzeyi mevcuttur. Bir moti-
vasyon, toparlanma, katýlým, çaba harcama, belli bir
düzey yakalama yaþanýyor. Fakat bütün bunlara
raðmen parti gerçeði ve ölçüleri temelinde ele

alýndýðýnda kendi kendini
adeta boþa çýkartan bir
durum da söz konusudur.
Çok bireyci, çok kendine
göre, katýlýmý çok özerk,
çabasý az bir duruþ var.
Daha da önemlisi bunu
kendine çok sorun yap-
mayan, onun için de çaba
harcamayan, mücadele

etmeyen, en fazla þikayet
eden bir duruþ söz konusu. Bu

yanlýþ, her þeyden önce bunun aþýlmasý gerekiyor.
Partileþme ihtiyacýný görmemiz gerekli. Partinin
Kürt halký açýsýndan, Kürt tarihi açýsýndan,
demokratik sosyalizm açýsýndan, özgürlük ve
demokrasi hareketinin geliþtirilmesi açýsýndan hay-
ati önemini görmemiz, kabul etmemiz gerekli. O
nedenle de partileþmeyi kutsallýk derecesinde ele
almamýz gerekiyor. Parti gerçeðini bu düzeyde
savunmamýz lazým. Önemsememiz gerekli. Parti ile
çeliþen anlayýþ ve tutumlara karþý bu düzeyde bir
mücadele edebilmek gerekli yani parti mücadelesi-
ni önemsemek büyük önem taþýyor. Partileþmeyi
yüce bir durum olarak görmek, ele almak kutsamak
gerekiyor. Sýradanlaþtýrmak ciddi bir tehlikedir.
Bütün sorunlarýn ortaya çýkmasýnýn temel kay-
naklarýndan biri provokatif tasfiyeci eðilimin bu
konuda yol açtýðý tahribatlardýr. 

Geçen dönemde meþru savunma direniþi
geliþiyordu ve silahlý direniþ ön plandaydý.
Dolayýsýyla gerilla ve gerilla içinde partileþme öne
çýktý. HPG içinde yoðun bir tartýþma yürüttük halen
de yürütüyoruz. 1 Haziran kararý ayný zamanda par-
tileþme arayýþý, partileþme mücadelesi süreci oldu.
Neden, çünkü pratik çalýþmanýn en çok zorladýðý
güç HPG idi, gerillaydý. Pratikte baþarýlý olma
gereði en çok gerilla için vardý. Pratik sorunlar en
fazla gerilla içinde ortaya çýkýyordu. Çünkü en
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Partileþme sorunlarý esas
olarak felsefik, ideolojik sorunlar

olarak ortaya çýkýyor, yine örgütsel
sorunlar olarak çýkýyor. Partiye

katýlma, çizgiye katýlma, Önderlik
çizgisiyle bütünleþme sorunu 
biçiminde kendini gösteriyor. 
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yoðun pratik içinde olan gerillaydý. Dolayýsýyla bu
sorunlarý aþan, baþarýyý karþýlayan bir düzeyi yarat-
ma arayýþýný da en çok gerilla hissetti ve bu yönlü
tartýþmalarý geliþtirdi. Sonuçta çare olarak par-
tileþme bulundu. Parti ölçülerinin geliþtirilmesi,
komutanýn kadro bütünlüðü içinde ele alýnmasý
gereðinin ortaya çýkmasý buradan gerçekleþti.
Partileþme tartýþmalarý en çok HPG de geliþti. 

Parti militanlýðý yönünde isteklilik, arayýþ,
geliþme saðlama HPG'de daha hýzlý ve yoðundur.
Tartýþma düzeyi de, geliþme düzeyi de yaygýn ve
derindir. Diðer çalýþma alanlarý da geride kalmýþ
deðildir elbette. Ýdeolojik mücadele, propaganda-
ajitasyon alaný en çok partileþmesi gereken alanlar-
dan oluyor. En az gerilla kadar partinin burada esas
alýnmasý gerekiyor. Nasýl ki HPG komutanlýðýyla
eþit, ayný, bütün olmasý gerekiyorsa ideolojik çalýþ-
ma yürüten, basýn-yayýn alanýnda propaganda ajita-
syon çalýþmasý yürüten kadro ölçüsünün de parti
kadrosu ölçülerinde olmasý gerekiyor. Sanat-ede-
biyat çalýþmalarýna parti çizgisinin kesinlikle yön
vermesi gerekiyor. Siyasi, sosyal faaliyetlerde
öncülük eden kadro yapýsýnýn parti ölçülerine
uygun, parti örgütlülüðü içinde hareket etmesi,
siyasal sosyal çalýþmalarýn geliþmesi için gerekiyor.
Yoksa bu çalýþmalar baþarý kaydetmez, doðrultu tut-
turmaz, bütünleþmez. Halka güven verilip, halk
örgütlendirilemez. Ýnsanlara doðru ölçüler verile-
mez. Dolayýsýyla özgür kiþilik, özgür toplum, özgür
yaþam yaratýlamaz. 

Bu bakýmdan tabi parti çalýþmalarýný en
birincil çalýþma olarak Temmuzdaki Parti Meclisi
Toplantýsýndan itibaren gündemleþtirmeye ve
geliþtirmeye çalýþtýk. Belli bir yönelim oldu.
Gündem oluþtu, tartýþýlýyor, araþtýrýlýyor, bir heye-
can ve istek geliþiyor yine eleþtiri-özeleþtiri sistemi
gündeme geliyor. Dolayýsýyla Önderlik çizgisinde
kendini eðitme, bilinçlendirme durumu giderek
daha fazla ortaya çýkýyor. Böyle bir sürecin geliþimi
baþlamýþ durumda. Fakat yetersizdir, zayýftýr, aðýr
iþliyor, hala tam oturmamýþ, gevþek ve eksiklikleri
var. Kýsaca mutlaka aþmak gerekiyor. Böyle bir
geliþmenin baþarýlmasýna kesinlikle ihtiyaç var. 

Biz ateþkes yaparak neyi deðiþtirdik, neyi
gündemleþtirdik. Çok açýk, mevzide savaþý durdur-
duk, yine tetiði çekmeyi durdurduk, dýþýmýzdaki
hedefe ateþ etmeyi durdurduk. Peki nereye çektik
mücadeleyi, neyi gündeme getirdik, ateþkes
sürecinde ne ortaya çýkýyor? Mevzi yerine
kendimizi koyduk. Her kadro, militan bir mücadele
mevzisidir. Tüfek yerine, ateþ yerine, tetiði çekmek,

kurþun yerine ideolojik mücadeleyi koyduk.
Karþýmýzdaki hedefi vurma yerine, içimizdeki düþ-
maný koyduk. Dolayýsýyla ateþkes süreci dýþta
mevzide silahla düþmana karþý savaþma yerine, içte
militanýn þahsýnda, iç düþmana karþý ideolojik
mücadeleyle savaþma haline geldi. Onun için þimdi
af tartýþmalarý gündeme geliyor. Gerillanýn daðdan
indirilmesi gündeme geliyor. Bu bizimle bir
mücadele demektir. Bir ideolojik mücadele demek-
tir. Bizi ideolojik olarak yenilgiye uðratmak, ideolo-
jik anlamda bize saldýrmak demek oluyor. O zaman
bu saldýrýlarý boþa çýkaracak bir düzeyi göstermem-
iz gerekli. 

Bu neyle olur, içte ideolojik mücadeleyi
geliþtirmekle olur. Bu içte özeleþtiriyi geliþtirmek
demektir. Kendi içindeki gericiliðe ve düþmana
karþý Önderlik çizgisi temelinde, Önderlik ve þehit-
lerin kiþiliðini edinmek için bireyin iç mücadeleyi
geliþtirmesi demektir. Bunu yaptýkça, düþman etki-
lerini, gerici etkileri kendi içinde yýktýkça, kiþiliðini
yeniledikçe, kendisini Önderlik ve þehitlerin özel-
likleriyle donattýkça içteki düþman yenilgiye
uðratýlmýþ olur. Dolayýsýyla dýþtan gelen düþman
saldýrýlarý yenilgiye uðratýlmýþ olur. O saldýrýlar
hiçbir etkide bulunmaz. Dolayýsýyla düþmanýn
umutlarý yenilir ve ateþkes süreci de baþarýya gider. 

Ýçte kendini yenilemek, ideolojik mücade-
leyi vermek, düþmaný yenilgiye uðratmak, Önderlik
özelliklerini edinmek demek; partileþmek demektir.
Partileþmekten kastýmýz, partiye doðru katýlmak,
parti militaný olmak, parti kiþiliði edinmek demek,
böyle bir mücadele içinde olup, düþman özellikleri-
ni yenilgiye uðratan bir ideolojik mücadeleyi kendi
içinde vermek demektir. Bu bakýmdan partileþme
þimdi en az o çatýþma dönemi kadar hatta ondan
daha fazla önem taþýyor. Bu nedenle biz HPG
Meclis Toplantýsý itibariyle yeni bir özeleþtiri
sürecini baþlatma kararýna ulaþtýk. Yine bu süreçte
ölçüleri daha sýký tutma, toleransý tümden ortadan
kaldýrma, daha disiplinli, düzenli, daha eleþtirel
olma gereðine ulaþtýk. Bunlar önemli. Çatýþma
döneminde tolerans olabilirdi. Ölçülere o kadar sýký
riayet edilmeyebilirdi. Disiplin üzerinde çok fazla
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HPG içerisinde 
kendine göreliðe, bireyciliðe,

hesapçýlýða yer vermeme; 
fedai çizgisinde kolektif katýlýmý esas

alma gerçeði vardýr.
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titiz durulmayabilirdi. Zaten çatýþmanýn kendisi
bunu istiyor, gerektiriyor. Ama þimdi ateþkes
sürecinde bu konularda hiçbir tolerans olmamalý,
müsamaha gösterilmemeli. En titiz, en duyarlý, en
disiplinli davranýþ þimdi olmalý. Neden? Çünkü
þimdi içimizde mücadele ediyoruz. Disiplinli
olmaz, sýký durmaz, duyarlý olmazsak kaybederiz.

Kayan yanar, öyle bir süreçteyiz. Kaymamak için,
saða sola savrulmayý kesinlikle engellemek için çok
titiz, duyarlý, ölçülü olma gereði var. Buna göre
çalýþmak lazým. Bu bir kere çok önem arz ediyor. 

Diðer yandan sürecin temel özelliði olarak
özeleþtiri süreci belirlendi. Neden? Çünkü özeleþtiri
üslubu çözümleyici bir üsluptur. Biz bütün alanlarý
gördük, gezdik, tartýþtýk, arkadaþ yapýsýný dinledik.
Aslýnda çok bilinmeyen, görülmeyen bir durum söz
konusu deðil. Kendimizi kandýrmayalým. Tamam,
yeni, genç ve eðitime ihtiyacý olan bir arkadaþ
yapýsý var. Bu bir gerçek ama bir de tecrübeli, bil-
gili, birikimli olan bir arkadaþ yapýsý var. HPG bun-
lardan oluþuyor. Dolayýsýyla öyle çok geri, bilgi
düzeyi az, hatalar, yanlýþlar bilinmiyor demek doðru
deðil. Bilme düzeyi var, eleþtiri düzeyi var. Hatta
þikayet düzeyinde var. Bu anlamda sorun bilgisiz-
likten kaynaklanmýyor. Sorun hata ve eksikliklerin
aþýlmamasý, özeleþtirisizlikten kaynaklanýyor.
Nasýl? Eleþtiri üslubunun çok geçerliliði yok.
Eleþtiren tutarlý deðil. Eleþtirdiði hususlarý kendinde
aþmaya hazýr deðil. Bir yanlýþý eleþtiriyor, þunlar
yapýlmamalý, þunlar yapýlmalý diyor, buyur yap
dendiðinde, ben yapmam diyor. Böyle olduðunda
yanlýþtýr demesinin ya da sözünün ne anlamý ola-
bilir. Olmuyor da zaten. Birisi eleþtiri yaptýðýnda,
eleþtirilen dönüyor bakýyor ki eleþtirenin kendisi de

ayný þeyi yapýyor. Bu yüzden herkes içinden diyor
ki, kendine bakmýyor beni eleþtiriyor. Kolaysa o
hatalarý kendin yapma, diyor. Dolayýsýyla böyle bir
eleþtirinin hiçbir etkisi olmuyor. Düzelticiliði,
yapýcýlýðý olmuyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur.
Bu tehlikeye Viyan arkadaþ bu yýlýn Þubat baþýnda
çok çarpýcý bir biçimde dikkat çekti. Bunu, sözün
anlamýný yitirmesi olarak tanýmladý ve partileþme
açýsýndan çok sakýncalý gördü. Düzeltilmesini, aþýl-
masýný istedi ve bu temelde kendisini cayýr cayýr
yaktý. Bizim biraz söze anlam verebilmemiz, sözü
dinleyebilmemiz, dolayýsýyla kendimizi dinleye-
bilmemiz için öyle anlamsýz eleþtiriler yapma yer-
ine, zor da olsa sonuç verici özeleþtiri yapabilir hale
gelmemizi saðlamak için yaptý bu eylemi. Doðru
anlamalý, doðru anlam yüklemeli, doðru
sahiplenebilmeliyiz. Bu nedenle bir olguyu çok
yönlü açýklayýp, eleþtiriyle en mükemmelce ortaya
koyma yerine, onun onda biri kadar bile olsa
özeleþtiri yaparak bazý gerçekleri açýða çýkarmak,
hem o kiþinin kendini geliþtirmesi açýsýndan hem de
çevreyi etkileyip, çizgiye çekmesi açýsýndan daha
yararlý oluyor. O nedenle biz bu sürecin üslubunun
özeleþtiri olmasý gerektiðini deðerlendirdik. Önem-
lidir bu durum. 

Eleþtiriyle çözüm bulamayacaðýmýz, ancak
özeleþtiri üslubunun çözüm bulacaðý bir süreçten
geçiyoruz. Aslýnda bu Apocu Hareketin geliþim
diyalektiðini de ifade ediyor. Sadece þimdiye özgü
bir durum mu, hayýr; Parti tarihimizin bütün büyük
eylemleri özeleþtiri temelinde geliþen eylemlerdir.
Önderlik çizgisi ve gerçeði, Kürt halkýnýn içinde
bulunduðu duruma karþý bir öz eleþtirel sorgula-
madýr. Önderlik, manifestoyu ilan ederken þunu
söyledi, "Görevlerimizi baþarmada gerçek güç kay-
naðýmýz, Kürt halkýnýn içinde bulunduðu utanýlasý
durumdan duyduðumuz utanç duygusudur"
Buradan aldýðýmýz güçle görev ve sorumluluk-
larýmýzý pratikte baþaracaðýmýzý ifade etti. Bu bir
özeleþtiri demektir. Kürt halkýnýn içinde bulunduðu
düþürülmüþlüðe, köleliðe, yok oluþ sürecine karþý
öz eleþtirel bir sorgulama, iþte bu büyük bilinci
iradeyi, örgüt ve eylem gerçeðini ortaya çýkardý.
Bütün büyük duruþlar bu çizgiyi derinden
özümseme temelinde ortaya çýktý. Önder Apo, "ilik-
lerine kadar hissetme" diyordu. Örneðin, zindan
direniþi böyle ortaya çýktý. Derin bir öz eleþtirel
sorgulamanýn sonucudur. Tarih karþýsýnda da böyle,
parti karþýsýnda da böyle. Hayri Durmuþ arkadaþ,
"mezar taþýma borçlu yazýlsýn" dedi. Bu kadar derin
bir eylemin sonunda bile borçluluðu ifade etti. Yani
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Ýçte kendini yenilemek, 
ideolojik mücadeleyi vermek, 
düþmaný yenilgiye uðratmak,

Önderlik özelliklerini edinmek
demek; partileþmek demektir.

Partileþmekten kastýmýz, partiye
doðru katýlmak, parti militaný
olmak, parti kiþiliði edinmek

demek, böyle bir mücadele içinde
olup, düþman özelliklerini 

yenilgiye uðratan bir ideolojik
mücadeleyi kendi içinde 

vermek demektir. 
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bir özeleþtiri yaklaþýmýný gösterdi. Bir abartýyý, ken-
dini büyütmeyi, hak arayýþçýlýðýný deðil. Tarih, halk,
parti karþýsýnda borçluluðu ifade etti. "Önderlik
gerçeðini anlamama ve uygulayamama ortaya çýkan
bütün olumsuzluklarýn, iþkencenin temel nedenidir"
dediler. Baþarýsýzlýðýn temel nedeni olarak bunu
koydular. "Eðer çizgiyi doðru özümseyip, hayata
geçirebilseydik, Önderlik gerçeðiyle aramýzda
mesafe olmasaydý, kopukluk olmasaydý, ona ulaþýp,
onunla birlikte yürüyebilseydik, parti bu tür
saldýrýlarla, darbelerle karþýlaþmazdý. Baþarýsýz
olmazdý" dediler. Kemal PÝR zindanda, ayaðý
kayanýn yanacaðýný söyledi. Bu þu demekti, Önder-
lik çizgisinde sýký sýkýya durmak gerekir. Ýranlýlar,
"Allahýn ipine sýký sýkýya sarýlmak" diyorlar ya öyle.
Ancak Önderlik çizgisine sýký sýkýya sarýlýndýðý
zaman kayýlmayacaðý, yanýlgýya düþülmeyeceði,
özgür, devrimci militan yaþamýn sürdürüleceði
ifade edildi. Ve bu yaþama ölümüne baðlý olunduðu
vurgulandý. Bunlar önemli bir öz eleþtirel durum-
dur. Kemal Pir'in "ben bir defa eyleme kalktým
baþarýlý olmadý, ikincisinde hakkým yoktur bir
baþkasý öncülük ederse ona katýlmaya hazýrým"
demesi hatalar, yanlýþlar, baþarýsýzlýklar karþýsýnda-
ki öz eleþtirel tutumu ifade ediyor. 

PKK'nin baþlangýçtaki militan çýkýþý tama-
men böyledir. Bu militan çýkýþ olmasaydý, örneðin
Haki Karer duruþu, baðlýlýðý, katýlýmcýlýðý -ki
Önderlik "benim gizli ruhum gibiydi" dedi- böyle
bir önderliðe katýlma, bütünleþme olmasa, onun
öncülüðü oluþmasaydý; böyle bir örgütsel geliþme,
partileþme, militanlaþma, gerillalaþma olur muydu.
Yanýlmayalým bu konuda, basit ele almayalým.
PKK'de gerçekleþen militanlýðý, Önderliksel
gerçekleþmeyi, ona katýlým gerçeðini, özgür irade,
bilinç ve karar geliþimini basit ele almayalým. Öyle
olursa PKK gerçeðini hiç anlamamýþ oluruz. O
kadar yozlaþmanýn, çürümenin, köleleþmenin,
inkârýn ortamýnda, o kadar basitliðin, bireyciliðin,
düþkünlüðün ortamýnda; yüce tutum, davranýþ ve
bunun çýð gibi büyümesi saðlanabilir miydi. Eðer
gerçekten güçlü bir bilinç, irade, iddia ve bütünsel
bir katýlým düzeyi oluþmasaydý, böyle bir çekirdek
geliþimi Önderlik etrafýnda yaratýlmasaydý hiç bu
kadar saldýrýlar karþýsýnda ayakta kalabilen,
mucizeler yaratan bir parti gerçeði oluþabilir miydi? 

PKK direniþinin hepsi birer mucizedir.
Doðuþu bir mucizedir. Sosyal þovenizmin,
reformist Kürt milliyetçiliðinin, ilkel milliyetçil-
iðin, sömürgeciliðin, emperyalizmin yoðun saldýrý
ortamýnda Önderliðin özgür irade, duruþ ve özgür-

lüðe yürüyüþ olarak kararlýlýkla ortaya çýkabilmesi,
bütün bu gerici saldýrýlarý boþa çýkartarak ilerleye-
bilmesi bir mucizedir tabi. Zindan direniþi bir
mucizedir. Tamamen Parti direniþidir. Parti olmasa
böyle bir direniþ olmazdý. PKK ölçülerinde parti
olmasaydý da olmazdý. Kendine parti adý takan, öyle
bir sýfatla övünen bir sürü parti vardý. Hangisi zin-
danda direnebildi. Nerde 14 Temmuz Direniþi oldu,
nerde 17 Mayýs Direniþi oldu, nerde Newroz
direniþi oldu. Var mýdýr bir örneði? Yoktur. 15
Aðustos Direniþi de öyledir. 15 Aðustos Direniþi de
tamamen Önderlik çizgisinin gereði, zindan
direniþinin daða taþýrýlmasý, her türlü köleliði kendi
þahsýnda yýkmak üzere, ilk kurþun denen olay

temelinde, kendi içindeki gericiliðe öldürücü
kurþun sýkma olayý olarak geliþti. Büyük bir ayaða
kalkýþ, öz eleþtirel sorgulama olayý olarak geliþti.
Her militan direniþte bu var. 

Unutmayalým ki kendini içten sorgulaya-
bilenler büyük militanlar oldular, partileþebildiler.
Büyük direniþ sahibi oldular. Dolayýsýyla da PKK
militaný olmayý hak ettiler. Kahramanca direndiler,
büyük þehitler ordusunun yaratýcýsý oldular. Ama
öyle özeleþtiri yapamayanlar, hep eleþtirel düzeyde
kalanlar, sorgulayýcý olanlar, hak arayýcýsý olanlar,
sorgulamayý hep dýþta tutanlar yarým yamalak
yürüdüler, pamuk ipliðiyle baðlandýlar. Parti çizgi-
sine, Önderlik gerçeðine ödünsüz hesapsýz katýlan
deðil de mukaveleci bir biçimde sözleþmeli person-
el gibi, 'þu kadar bana verirsen, ben de san veririm'
dercesine parti içinde kalan bir durumu arz ettiler ve
süreç içinde koptular. Her gerici dalga, rüzgar onlarý
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savurdu, düþman yanýna götürdü, ihanete sürükledi. 
Yeni paradigmasal geliþme, Önderliðin

Ýmralý süreci de bir öz eleþtirel doðuþtur. "Üçüncü
doðuþ" dedi Önderlik buna. Yeni paradigmanýn
geliþimi, Demokratik, Ekolojik, Cinsiyet Özgür-
lükçü Toplum Paradigmasýnýn yaratýlmasý,
Demokratik Sosyalizm çizgisinin geliþtirilmesi, reel
sosyalizmin, sosyal demokrasinin ve ulusal kurtu-
luþçuluðun sosyalist teoride ve ideolojide ortaya
çýkardýðý yanlýþlarý, sapmalarý eleþtirerek aþan,
düzelten, çaðýn ihtiyaçlarýna ve özelliklerine göre
sosyalist ideolojiyi geliþtiren doðuþ böyle bir öz
eleþtirel sorgulama temelinde oldu. Hem sosyalist
hareketin öz eleþtirel bir sorgulamasý, hem PKK'nin
öz eleþtirel sorgulamadan geçirilmesi yeni paradig-
mayý ortayý çýkardý. Her türlü ideolojik-teorik
geliþme, Önderliksel doðuþ, özeleþtiri temelinde
oluyor. Bu üslup insaný görev ve sorumluluklarýnýn
bilincine ulaþtýrýyor, onlara sahip çýkar hale getiriy-
or. Öyle boþ boðaz, basit iþ yapan, toplum karþýsýn-
da sorumluluk duymayan bir tutumun aþýlmasý
ancak böyle ortaya çýkýyor. Bu tür duruþlar ve insan
özellikleri en tehlikeli özelliklerdir. Önderlik
gerçeðinin en çok reddettiði özellikler bunlardýr. 

PKK gerçeðinin, partileþme gerçeðinin
özünde derin bir sorumluluk duygusu ve görev aþký
vardýr. Tarih ve halk karþýsýnda kendini sorumlu
görme ve özgür birey olarak görev ve sorumluluk-
larýnýn gereðini yerine getirmeye kendini adama
vardýr. Fedailik iþte burada ortaya çýkýyor.
Fedailiðin özü budur. Fedailiðe dar yaklaþým, ciddi
biçimde eleþtirilmesi gereken bir husustur.
Dolayýsýyla bunlar öyle sýradan durumlar deðildir. 

HPG'de yanlýþ yaklaþýmlar çeþitlidir. Ben
en iyiyim diyende bile bir eksiklik var. Mesela fedai
duruþu çok bireyci, çok dar. Ýdeolojik, örgütsel
gerçeklikten uzak, dar bir askerliði ifade ediyor ve
yaþamýný feda etmeyi ifade ediyor. Oysa ki fedailik
bu deðildir. Fedailik, özgürlük çizgisi, tarih ve halk
karþýsýnda, halkýn özgürlük yürüyüþü karþýsýnda
kendini en ileri düzeyde sorumlu ve görev baðlýsý
görme, tutku düzeyinde halkýn özgür geliþimine
kendini baðlama olayýdýr. Buna fedailik denir.
Bunun bilinci, ruhu, duygusu, davranýþý, eylemi
fedailiktir. Yoksa öyle dar yaklaþýmlar tehlikelidir. 

Partileþmeye, kadrolaþmaya yaklaþýmda
bireycilik çok yaygýn. Sorun katýlým sorunu dedik
bu da Önderlik gerçeðiyle, felsefi, ideolojik çizgiyle
bütünleþme durumudur. Bu noktada katýlmakla,
doðru katýlma ve Partileþme yolunda ilerlemekle,
partileþememe, doðru katýlamama, bireyci kalma

iki ayrý tutumu ifade ediyor. Bireyciliðin ise çeþit
çeþit halleri var bizde. Dar ve bireysel bir fedailik
anlayýþý da bir tür bireyciliktir. Mesela ideolojik,
örgütsel çizgiden koparýlmýþ bir fedailik yaklaþýmý
bireyciliktir. Yeterli bir partileþmeyi ifade etmiyor.
Bazý arkadaþlarýmýz var emirlerinde yüzlerce fedai
savaþçý var, gelmiþler bize diyorlar ki, "raporlar
yazdýk, eylem yapmak istiyoruz, önümüzde
engeller var" 1 Haziran kararý alýnmýþ direniþ
içindeyiz, emrinde yüzlerce fedai savaþçý var;
yüzlerce eylem ortaya koyabilir, düþmaný yerle bir
edebilir, bunlarýn hiç birisini görmüyor, eylem
dediði -Önderlik diyordu ya bir atýmlýk barut mis-
ali- kendini bir yerde patlatmak. Yüzlerce patlama
yaratabilecek, gericiliði paramparça edebilecek
güce sahipken, onun üzerine kafa yormak varken,
bunun yerine bir atýmlýk barut gibi kendini patlatma
arayýþý da bireyciliktir. En üst komuta da bile bu var.
Acaba bu insanlar nerde olduklarýný, neyle görevli
olduklarýný, hangi imkânlara sahip olduklarýný hiç
görmüyorlar mý, þaþýrýyor insan. Bu kadar darlýk
olabilir mi. Bu da bireyciliktir ve doðru katýlama-
mak anlamýna geliyor. 

Þöyle anlayýþlar ve tutumlar da var, 'ben
yaþamýmý ortaya koydum', 'örgüt ne der, ne isterse
yerine getiririm, herhangi bir sorunum yok' diyor
yürüyor gidiyor. Görev, ideolojik, örgütsel, eylem-
sel çalýþmalar kendisine görev ve sorumluluk mu
yüklüyor, ideolojik mücadele mi verilmesi lazým,
örgüt mücadelesi mi verilmesi lazým haberi yok.
Onlarý kendisine görev de bilmiyor. Hatta en üst
yönetim olmuþ, HPG'yi þekillendirmesi gerekecek,
gece-gündüz demeden nerde hata var, doðru nedir,
ne yapmalýyým diye ateþ gibi bir çaba içinde olmasý
ve bunu bir örgüt, yönetim topluluðu içinde yap-
masý gerekirken onlarý hiç görmüyor. Diyor, bu
bana yeter. 'Ben bir hak, bir þey istemiyorum,
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yaþamýmý da ortaya koydum, hangi görev verilirse
de yaparým, bu yeterlidir' Bu yaklaþým da bireyci-
liktir ve çok tehlikelidir. Rehavet var burada, her
türlü yozlaþmaya, ahbap-çavuþluða, basit yaþama
açýklýk var. Ýdeolojik mücadele yürütme, örgüt
mücadelesi yürütme, yanýnda-yörende her türlü
zarar verilsin ona karýþma, en üst yönetim olmuþ-
sun, örgütü kuracaksýn, kendini ondan hiç sorumlu
görme, ondan sonra de ki, "ben herhangi bir þeye
itiraz etmiyorum, hiçbir çeliþkim yok, ne denirse de
yaparým, bu iyidir" Böyle iyilik olmaz, bu da çok
bireycidir. Hem de böyle her türlü basit yaþama açýk
bir duruþ, keyfi bir duruþtur. Ýdeolojik-örgütsel
görevlerden kendini uzaklaþtýran bir duruþtur ve
HPG yi çok zorluyor. Gördük ki bu yönetimi de çok
zorluyor. 

Bireyciliðin bir baþka biçimi kendini yeter-
li gören tutumudur. Savunmacýlýk var. Genel
eleþtiriye herkes katýlýyor. Ama 'senin sandalyeye
oturuþun yanlýþtýr' denildi mi 'yok asla' diyor. 'Ben
dosdoðruyum' diyor. Kendime söz bile söyletmem,
onurumla oynatmam, misyonumla bilmem ne yap-
týrmam diyor. Öyle þeyler söyleniyor ki, çok kötü
bir gurur, tepkisel bir duruþ yaþanýyor. Bu da bir bir-
eyciliktir ve çok tehlikelidir. Bu nedenle özeleþtiri
yoktur burada. Hep eleþtiri, þikâyet var, hep çevresi-
ni dýþýný yetersiz görüyor. Kendinde görmüyor.
Kendinde olsa da onun gerekçeleri vardýr. Baþka
nedenlerle kendisi öyledir, kendisinin öyle
olmasýnýn bir zararý yok, ama baþkasý olmamalý. Bu
en üst yönetimlerde var. Böyle olunca tabi aþýrý
derecede kendini savunma, yeterli ve baþarýlý
görme, dolayýsýyla da özeleþtiriden uzaklýk, iç
sorgulama yapmama, hep hata ve yetersizlikleri
dýþýnda görme yaþanýyor. Bu da bir bireycilik duru-
mu, doðru katýlmama durumu ve aþýlmalý. 

Bunlar dýþýnda daha ileri bir olumsuzluk olarak
hesapçýlýk var. Bireysel hesapçýlýk var, tutum var,
hak arayýþçýlýðý var. HPG'yi ideolojik, askeri bir
fedai örgütü olarak görmek yerine; politik örgüt gibi
ele alma, HPG içinde politika yapmak isteme, poli-
tik kariyer edinme yaklaþýmlarý var. Son süreçte
bunlar da açýða çýktý. Tartýþtýk ve eleþtirdik.
Yönetimde var, Yönetimden söz ediyoruz. Bunlar
yapý içindeki anlayýþlar deðil.  Yönetim derken de
tabi kim belirliyorsa yönetimi oradan söz ediyoruz.
Bu tehlikeli ve yanlýþ bir durum. Böyle bir ideolojik
çizgi hareketinde, fedai hareketinde böyle hesaplar
olamaz, olursa tehlikeli olur. HPG'nin çizgisiyle
çeliþir, yozlaþtýrýr, bozar, çatýþma arz eder. Var mý
böyle yaklaþýmlar? Bireyci, hesapçý, hak arayýþçý
tutumlar var ve aþýlmasý, düzeltilmesi gerekiyor.
Doðru ve yeterli katýlýmý engelleyen hususlar bun-
lar. 

Bunun dýþýnda eðitim sorunu olanlar var.
Çizgiyi ve Önderlik gerçeðini öðrenme HPG'de
önemli bir sorun. Genç ve yeni arkadaþlar açýsýndan
kendini eðitme, yetkinleþtirme sorunu var. Bu ayrý
bir konu. Ama bu yapýda da þimdiye kadar gelip
partiye katýlýnmasýna raðmen partileþme doðrul-
tusunda bir yönelim eksikliði var. Geldim, katýldým,
silah aldým yeterlidir diyor. Ýhtiyaç duymuyor,
araþtýrmýyor, çaba harcamýyor, zamaný boþ geçiriy-
or. Bunlar da yanlýþ. Yeni olmak, genç olmak,
bilmemek bir üstünlük deðildir. Kimse, 'haberim
yoktu, bilmiyorum, onun için herhangi bir sorumlu-
luðum olamaz' diyemez. Haberin olmak zorunda,
bilmek zorundasýn, baþarýyla yapmak zorundasýn.
Bilmiyorsan, yapmýyorsan yenilir gidersin. Senin
tarih karþýsýnda bir baþarýn olmaz. Öyle bir duruþun
Önderlik duruþuyla, Apocu çizgiyle bir alakasý yok.
Onu bir meziyetmiþ gibi, doðru bir duruþ tarzýymýþ
gibi ele almak, savunmak, dolayýsýyla da örgüt
karþýsýna öyle çýkmak doðru deðildir.

Bunlarla birlikte örgütsel sorunlar var.
Örgütsel sorunlarda en önemli yan, sorun üreten bir
tarz varlýðýdýr. Mevcut durumda örgütlerimizde
iþleyiþ itibariyle ideolojik çizgiye tam oturmadýðý
için, bireyciliðin çeþitli biçimleri örgüt gerçeðimizi,
kadro duruþunu çizgi karþýsýnda, çizgi dýþýnda tut-
tuðu için örgütsel iþleyiþ kendi içinde sorunlar
üretiyor. Kendini savunma düzeyi çok fazla, ikincisi
kapalýlýk var. Örgüt içi aleniyet özellikle yönetim
düzeyinde zayýf. Sorunlarý ideolojik-örgütsel çizgi
çerçevesinde çözme yerine, gizli tutma var. Eleþtiri,
öz eleþtiri iþlemiyor. Örgüt resmiyeti iþletilmiyor.
Eðitimlerde bile bir okuldur, kadro oraya gelmiþ,
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her türlü hatasý eksikliði açýða çýkarýlacak, eleþtir-
ilecek, öz eleþtiriden geçip, kendini yenileyecek
ama böyle olmuyor. Platformlarda bunlar yapýlmýy-
or. Neleri eksik, ne tür yanlýþlarý var, niye eðitime
alýnmýþ insanlar, yönetim bunlara söylemiyor. Öyle
kenardan, köþeden yüzeysel þeylerle geçiyor. Kadro
çýktýktan sonra görevlendirirken yönetim diyor ki,
'bunun þu sorunu var, bunun þu sorunu var, þuna
dikkat etmeliyim, buna dikkat etmeliyim' Gerçekten
var mý yok mu belli deðil. Oradan buradan aldýðý
bilgilere göre öyle. Ama doðru mudur o bilgiler
aleni etmemiþ, örgüt resmiyetinde, platform ortasýn-
da açýða vurmamýþ, netleþtirmemiþ ama onu hep
varmýþ gibi görevlendirirken, tayin-terfi iþlemlerini
yürütürken hep gündemde tutuyor. Bu bir önyargý
oluþturuyor, çözümsüzlük yaratýyor. Yönetim bu
biçimde yaklaþýyor, hep güvensiz gibi çýkýyor kadro
karþýsýna. Kadro diyor, 'bu yönetim bana güven-
sizdir' Yönetim kadroyu hep çözümsüz, hata yap-
maya adaymýþ gibi görüyor. Bunun sonucunda
güvensizlik, dedikodu, çekiþtirme ortaya çýkýyor.
Çünkü gönderirken, 'filan özellikleri var, þuna
dikkat edin, buna dikkat edin' diye tedbirler öneriy-
or. Böyle yapacaðý yerde açýk tartýþma olmalý.
Eleþtiri, öz eleþtiri olmalý, yoldaþça çözümleme
olmalý. Böyle olmuyor. Bu tarz sorun üretiyor,
çözmüyor. Küçük sorunlarý büyütüyor, olmadýðý
yerde ön yargýlarla sorun yaratýyor. Bir sürü çek-
iþtirme, didiþtirme, dedikodu, her türlü sorun var ve
çözemiyoruz denilen sorunlar böyle ortaya çýkýyor.
Bunlar yanlýþ, bu tarzýn kesinlikle aþýlmasý, bu sis-
temin düzeltilmesi gerekli. 

Demek ki, yeni bir PKK yýlýna doðru
giderken, yeniden partileþme sorunlarýný bu
biçimde ortaya koymak ve yeniden inþayý geliþtire-
cek, güçlendirecek çözümler ortaya çýkarmak
gerekli. Ýþin özü, partileþme sorunlarý ve görevler-

imiz karþýsýnda böyle aslýnda. Bu biçimde ele
alýnýp, çözümlenmezse geriye çeþitli örgütsel,
yönetimsel çekiþmeler kalýyor. Bunlarý Önder-
lik de iktidar kavgasý olarak tanýmladý. Yetki
kavgasý diyebiliriz esas itibariyle. Bu hiçbir
þeyi çözmez, tehlikelidir. Çoðu zaman bilinçli
de yapýlmýyor. Sorunlarý ideolojik, örgütsel
çizgide ele alýp, çözmeyen yaklaþýmlar, tutum-
lar, fiiliyatta o tür duruþlara, yetkicilik kav-
galarýna yol açýyor. Böyle çýkýyor ortaya. Tabi
çoðu zaman bu durumda olanlar anlamýyorlar
bile. Onun için reddediliyor, kabul edilmiyor,
anlaþýlmýyor nasýl olduðu. Çünkü aslýnda ken-
disi öyle yapmak istemiyor. Fakat onun tarzý
sistemi oraya götürüyor. Çünkü örgütsel

deðildir, ideolojik deðildir, çözümleyici deðildir.
Yoktan sorun üretici, sorun yaratýcý, baþkalarýna
havale edici, idareci. Böyle olmaz tabi, sorunlarý
çözücü olmalýyýz ama nasýl? Ýdeolojik, örgütsel
çizgide. Sorunlarý çözmek için mücadeleci
olmalýyýz. Neyle? Çizgi gerçeðiyle, örgütlü olarak,
bireysel tutumla falan deðil. Böyle olursa iþleri
yürütebiliriz.

Yeni bir parti yýlýna girerken kapsamlý bir
teorik çerçeveye sahibiz. Yeniden inþa süreci
geliþiyor. Dikkat edilirse hatalarýmýzý, sorun-
larýmýzý, eksiklerimizi, kaynaklarýyla, nedenleriyle
birlikte; çözüm yollarýný da bulacak þekilde ortaya
koyabiliyoruz. Bence önemli bir yoðunlaþmamýz
var. Çok þey söyleyebiliriz bu konularda.
Yoðunlaþma gerekli, çözümleme olmalý, özellikle
kiþilik çözümlemesi geliþtirilmeli, çünkü Apocu
devrimin özü, kiþilik devrimidir. Özgür insan
devrimidir. Özgür iradeli insan ve toplum yaratma
devrimidir. Kiþilik devrimini gerçekleþtirebilmek
için de kiþilik çözümlemeleri geliþtirilmeli. Bu
anlamda bir derinleþmemiz, yoðunlaþmamýz hep
olmalý. Ama sorun sadece düþüncede ve sözde
çözümleme yapmak ve yoðunlaþmak deðil; pratik
yapmaktýr, pratikte tutarlýlýktýr. Buna göre bir yaþam
içinde olmaktýr. Pratikleþebilmektir. 

Bazý arkadaþlar tepkilerini çok uzun süreli
kýlýyorlar, öfkeli oluyorlar, çok protestocu, bireyci
yaklaþým içinde oluyorlar. Küskün, kýrgýn duruma
geliyorlar, bunu uzatýyorlar. Bunlar yanlýþtýr. Doðru
tutumlar deðildir. Hatalar olabilir, eksiklikler ola-
bilir, insanlar parti içinde haksýzlýklarla yüz yüze
gelmiþ de olabilirler. Fakat önemli olan bunlarý
nedenleriyle birlikte anlamak, çözmek ve aþa-
bilmektir. Böyle oluyor diye kendini daraltmak,
kýrgýn, küskün hale getirmek, tepkilendirmek,
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hakkýmý arayacaðým demek dar, bireyci bir tutum
içinde olmak demektir. Halklaþmayan, par-
tileþmeyen, toplumsallaþmayan bir duruþ içinde
kalmak demektir. Bu da yanlýþtýr, yetersizdir. Öyle
bir hak arayýcýlýðý, hak elde etme yoktur. Öyle bir
çözüm de olmaz. Doðru çözüm, öyle bile olsa
nedenlerini bulup gidermektir. Baþkalarýnda varsa,
örgütte, yoldaþlarda ortaya çýkýyorsa bundan da
kendimize pay çýkarýp, kendimizi çare haline
getirmek, bir çözüm gücünü kendimizde yarata-
bilmektir. Doðru parti ve militan tutumu budur.
Apocu çizginin özü budur. Öz eleþtiri dediðimiz de
budur. 

Öz eleþtiri, çözüm, çare olmayan yerde,
kiþinin kendini çözüm haline getirebilmesidir.
Kendini çare haline getirebilmesidir. Bunlar çok
önemlidir. Böyle bir yaklaþým içinde olduðumuz
müddetçe pratiði geliþtirebiliriz. Örgüt düzeyimiz
geliþir. Pratik çalýþmada önümüze çýkan engel ve
sorunlarý rahatlýkla çözümleyebiliriz. Diðer türlü
çözüm olmaz. 

Bu bakýmdan da esas olan bunlarý pratik-
leþtirmektir. Sorunlar her zaman olacaktýr.
Eksiklikler her zaman ortaya çýkacaktýr. Önemli
olan aðýr sorunlar olmamasý, çizgi sorunlarýnýn
derinleþtirilmemesi, sorunlarýn nedenlerinin, kay-
naklarýnýn bulunarak hýzla çözümün ortaya çýkarýl-
masýdýr. Sorunlarý çözme gücü haline kendimizi
getirebilmemizdir. Öyle bir irade, düþünce gücü ve
deðiþim gücüne kendimizi getirebilmemizdir. Eðer
partinin militan yapýsý, kadro gücü böyle bir
anlayýþta olursa, örgüt çalýþmalarýna, pratiðe böyle
yaklaþýrsa bütün o bireyci tutumlar, sekter, yetersiz,
kýrýcý yaklaþýmlar, örgütle çeliþen anlayýþlar aþýlýr.
Eksikler, hatalar nedenleriyle birlikte bulunarak
giderilebilir. Bu konuda zayýf olan kiþilere yeniden
umut, heyecan, inanç verilebilir. Onlarýn da kendi-
lerini çözüm haline getirebilmelerine destek ver-
ilebilir. Örgütün etkilemesi, yoldaþça etkileme
böyledir. Bu da bizi yeniden güçlü bir partileþmeye
götürebilir. 

Böyle bir partileþmenin yaratýlmasýnda
militan yapýnýn, fedai gücün öncülük görevi ve
sorumluluðu var. Parti, bütün halkýn, özgürlük
hareketinin, demokrasi hareketinin öncüsü ise, par-
tiyi var etmede de fedai, militan güç en temel
güvencedir. Bu bakýmdan HPG'nin militan
yapýsýnýn, komuta yapýsýnýn Önderlik çizgisini en
ileri düzeyde özümseme, hayata geçirme, parti
öncülüðünü pratikte geliþtirme ve böylece sürük-
leyici bir öncülük konumuna gelme görevi ve

sorumluluðu vardýr. HPG bunu gerçekleþtirebile-
ceðini ispatlamýþ bir güçtür. 1 Haziran Atýlýmý
bunun en somut kanýtýdýr. Üç yüzden fazla þehidi
böyle bir militan öncülüðün en güçlü yaratýcýlarýdýr.
Dolayýsýyla aslýnda gerçekleþmiþ bir partileþme,
yeniden partileþme ve militanlaþma olgusu var.
Gerekli olan bize düþen bu gerçekliði görmek,
Önderlik þahsýnda, þehitlerimiz þahsýnda ortaya
çýkan yeniden partileþme ve PKK'lileþme gerçek-
liðini, PKK'de gerçekleþen sosyalizm gerçekliðini
görüp onun gereklerine göre kendimizi, eðitmek,
geliþtirmek, yenilemektir. Bu çizgiye sýký sýkýya
sarýlarak, bu çizginin güçlü, baþarýlý militaný haline
getirmektir. Böyle yaparsak bu militan çizginin iyi
bir neferi haline geliriz. Parti davasýný iyi yürütürüz.
Önderlik ve þehitler gerçeðiyle bütünleþiriz ve parti
bayraðýný yeni baþarýlara taþýrýz. Ýlerletiriz, yüksek-
lerde tutarýz. Doðru, gerekli olan partileþme
örgütleþme anlamýnda belirteceklerimiz bunlardýr. 

Bu konuda biz epeyce bir tartýþma yürüt-
tük, bir birikim yarattýk. HPG içinde epey tartýþtýk.
Tabi bu bir dikkat çekmeydi aslýnda ve bu oluþtu
denebilir. Þimdi ateþkes süreci bunu bilince
dönüþtürmek için büyük bir fýrsat sunuyor. Ýstiyoruz
ki bunu bu düzeye getirelim. 

Aslýnda pratikte sorunlarýn ortaya çýkmasý,
baþarýsýzlýklarýn yaþanmasýnýn altýnda kesinlikle
partileþememe var. Güçlü parti militaný haline gele-
meme var. Parti çizgisinin gereklerine göre
fedaileþememe var. Darlýk, bireycilik, ideolojik-
örgütsel çizgiden kopukluk pratikte sorunlara ya da
baþarýsýzlýða yol açýyor. Bunlarý ortadan kaldýrmak
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istiyorsak o zaman partileþeceðiz. Bu temelde par-
tileþme görevini temel bir görev olarak tüm arkadaþ
yapýsýnýn önüne koyduk. Þimdi HPG öz eleþtiriyle
kendini yenileme sürecindedir. Önderlik çizgisinde
gerçekleþen sürecin temel karakteri budur. Onun da
baþarýya ulaþmasý böyle bir sorgulamaya baðlý. Esas
olan ideolojik, askeri, örgütsel bütünlük içinde mil-
itanlaþmaktýr. Fedai olmak buna baðlýdýr. Baþarýlý
bir fedai çizgisi tutturmak buna baðlýdýr. Bir atýmlýk

barut olmaktan çýkarak, büyük eylem gücü haline
gelmek, dava insaný haline gelmek buna baðlýdýr.
Bunu hiçbir zaman unutmamalýyýz. Bu bakýmdan
da geçmiþte eksik kalan, yetersiz kalan konularý
tartýþýyoruz, eðitim konusunda ortaya çýkan eksik-
likleri gidermek için çalýþýyoruz. Ama bunu tam
gerçekleþtirmeliyiz. 

Sonuç olarak; bunu planlayan
arkadaþlarýmýz tam gerçekleþtirmeliler. Böyle
görünüþte olmamalý, dar olmamalý. Bu anlamda
eðer bir eksiklik var ve düzeltiyorsak o zaman
bütün sistemimiz, tarzýmýz, programýmýz deðiþmeli.
Eðitim programýmýz deðiþmeli, tarzýmýz deðiþmeli,
sistemimiz deðiþmeli. Birkaç ders koyup, bazý
tartýþmalar yaparak bunu giderdik diyemeyiz. Bu da
bir kendini kandýrma olur, yüzeysellik olur. Öyle
deðil kesinlikle daha güçlü, bütünlüklü bir yaklaþým
gerekiyor. Onun için iyi bir tartýþma, arayýþ ortamý,
gerektiði kadar insaný Önderlik çizgisini özümseye-
cek bir bilince ulaþtýracak bir eðitim planlamasý
nasýl olacaksa arkadaþlar bunu tartýþmalý ve
geliþtirmeliler. Katýlým da olmalý, istek de olmalý.
Sadece heyecanla ya da biraz teknik geliþmeyle
sonuç almak mümkün deðildir. Ýdeolojik-örgütsel
çizgiye oturmayan bir iyi niyette hiçbir þeydir. Her
an deðiþebilir. Tersine dönüþebilir. Ýnsaný ayakta tut-
maz, yürütmez, sonuca götürmez. Dolayýsýyla ide-
olojik-örgütsel çizgiyle bütünleþmiþ bir asker-
ileþme, militanlaþma fedaileþmenin esasýdýr. Böyle
bir temele oturduðu zaman yeterli olur, tam olur, her
zaman baþarý kazanýr, her soruna da çözüm olur. Bu
temelde eðitim çalýþmalarý sürmeli. Zayýf yaklaþ-
mamalýyýz. Þimdi bir fýrsattýr bu dönem, arkadaþlar
bu dönemi iyi deðerlendirerek boþ geçirmeden,
bürokratik bir planlama içine düþmeden, zamaný iyi

deðerlendirme temelinde bu eksikliðimizi gideren
bir çalýþma içinde olmalýlar.

Ne kadar böyle yaparsak fedai, militan
geliþme o kadar güçlü olur. Bu süreçte böyle bir
geliþmeyi ne kadar saðlarsak da tabi sürecin ruhuna
uygun davranmýþ oluruz. Her türlü geliþme
olasýlýðýna göre de kendimizi hazýrlamýþ oluruz.
Ateþkes sürecine, kýþ sürecine, hazýrlýk sürecine bu
temelde yaklaþýyoruz. Aslýnda tam bir kendini
yetiþtirme, düzeltme ve militanlaþtýrma seferberliði
yaklaþýmý içindeyiz. Böyle yaklaþýr ve bu temelde
çalýþýrsak bir bütün olarak baþarýlý olacaðýmýza
inanýyoruz. Bu temelde çaba harcayan her
arkadaþýn da baþarý kazanacaðýna inanýyoruz. Kýþ
sürecine yaklaþýmýmýz böyledir. 

Eðitimlerimizi bu temelde yürütüyoruz. Bu
temelde bu süreçte bazý zorluklar oldu, eðitimler
parçalý oldu. Ama gerilla böyledir. Zaman olsun,
sistem olsun, düzenli okulumuz olsun, þu gün
baþlayalým, þu gün bitirelim diyemez. Bunlar geril-
laya aykýrý arayýþlardýr. Bir gün fýrsat bulundu mu
bütün eðitim yapýlabilmelidir. Belki onu da bula-
mayabiliriz. Ýki gün bulduk mu onu, burada, dað
baþýnda, öbür tarafta bulduk mu onu deðerlendire-
bilmeliyiz. Gerilla tarzý bunu gerektiriyor. Bu
bakýmdan arkadaþlar bir deneyim edindiler. Demek
ki her þey istediðimiz gibi olmuyor. Öngördüðümüz
gibi olmuyor. Derler ya evdeki hesap çarþýya
uymayabiliyor. Biz kendimizi çarþýya uydur-
malýyýz. Evde kendimize göre hesap yapmamalýyýz.
Bu sübjektif yaklaþým olur. Oysa koþullara uygun
yaklaþým gösterebilmeliyiz. Bu ortaya çýktý. Birkaç
gün fýrsat ortaya çýktýysa bunu iyi deðerlendire-
bilmeliyiz. Ýhtiyaç duyduðumuz bütün verileri
almalýyýz ve ondan sonra her þeye hazýr olmalýyýz.
Doðru üslup, doðru tutum budur. Önderlik diyordu
"bizim bir dersimiz de militan yapar insaný" Bir
günde de militan oluruz. Önderlik, "Kemal Pir
yarým saat beni dinledi ondan sonra çizginin ruhu
biçiminde uygulayan bir militan haline geldi,
sonuna kadar da öyle gitti" dedi. Gerçekten de
öyleydi, çok tartýþýlan bir þey deðildi, anlayýþlý
olmak, katýlýmcý olmak, sorumluluk duymak önem-
liydi. Demek ki biz de böyle yaklaþmalýyýz. PKK
gerçeði bu, Kürdistan gerçeði bu. Kürdistan'da mil-
itanlaþma, fedaileþme gerçeði bu. Böyle yaklaþýlýrsa
baþarýlý olunur. Ýmkanlar çoktur, süre yeterlidir, fýr-
satlar vardýr. Bu fýrsatlarý en iyi deðerlendirip en iyi
militan haline gelmeyi esas alalým ve mutlaka bu
süreçte her türlü þeye kendimizi hazýr hale getirecek
bir geliþmeyi yaratalým. 

KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr 2121

Apocu devrimin özü, 
kiþilik devrimidir. 

Özgür iradeli insan ve 
toplum yaratma devrimidir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr

29. yýldönümü vesilesiyle PKK'nin yeniden
inþasýnýn dayandýðý paradigmal ve felsefi boyu-
ta iliþkin Bozan Tekin yoldaþ ile yaptýðýmýz
röportajdýr.

 Ýdeolojik derinleþme, teorik zengin-
leþme ve örgütsel yeniden yapýlanmayý köklü
zihinsel, felsefi bir dönüþüme dayanan paradig-
mal deðiþimle ele alýyoruz. Hareket olarak
yaþadýðýmýz bu zorlu sürecin dayandýðý paradig-
mal deðiþimi nasýl tanýmlayacaksýnýz?

Sorularýnýza geçmeden önce birkaç gün
sonra  Partimiz PKK'nin 29. Kuruluþ ve mücadele
yýldönümünü kutlayacaðýz.  Ben öncelikle
Partimizin kuruluþ yýldönümünü Baþkan Apo'ya,
tüm yoldaþlara, halkýmýza ve tüm insanlýða kutlu
olmasýný diliyor, daha ilk günden baþlayarak
mücadelemizde þehit düþen yoldaþlarý,  mücaleyi
bugünlere getiren gerçek dava insanlarýnýn, par-
tililerin onlar olduðunu bilerek saygý ve minnetle
anýyor, anýlarýna baðlý kalacaðýmýz sözünü bir kez
daha belirtmek istiyorum.

Sorunuza gelince...Oldukça geniþçe ele
alýnan tartýþýlan bir konu. Dýþýmýzdakiler de, düþ-
manlarýmýz da tartýþýyor. Biz de tartýþýyoruz.
Ancak yer sýnýrlýlýðýný gözönüne alarak, yeni par-
adigmal deðiþimi satýr baþlarýyla ortaya koymaya
çalýþacaðým. Genelde devrimci partiler  ortaya
çýkarken somut  koþullarýn somut tahliline dayalý
olarak ortaya çýkarlar. Somut koþullardan
kastýmýz, dünyanýn, bölgenin ve ülkenin içinde yer
aldýðý tarihsel süreç ve toplumun özgün ayýrtedici
özellikleridir. Bu  özellikleri  gözönünde bulun-
durmadan iþlevsel ve devrimci bir parti olmak

zaten mümkün deðildir. Ancak toplumsal
dinamiklerin mücadelesi bilimde, teknikte,
toplumsal kesimlerde, düþünce, sanat, ahlak
hukuk vb. birçok deðiþime yol açar. Örneðin
dünya ne 19. yüzyýl ne de yirminci yüzyýlýn
dünyasýdýr. Hatta 1990 öncesi dünya ile  sonrasý
dünya çok farklýdýr. Hatta 2000'li yýllarýn
dünyasý...Bütün bunlarýn toplum ve birey üzerinde
yarattýðý etkileri görüp anlamaksýzýn, geçmiþte
çakýlýp kalarak baþarýyla mücadele yürütmek
þurda kalsýn, topluma yabancýlaþmak ve marji-
nalleþmek kaçýnýlmazdýr.

Eðer devrimci  öncü partiler, herhangi bir
dernek veya think-tank kuruluþu gibi deðil de
gerçekten de varoluþ gerekçelerine  sadýk kalacak-
larsa, yani halkýn  temel sorunlarýný çözmek için
varolacaklarsa, o halde sosyo-ekonomik deðiþim-
leri ve onun dinamiklerini çok iyi kavramasý ve
bunun gidiþatýný da kestirebilmelidir. Bu da doðal
olarak partilerin deðiþim-dönüþümlerinin
gerekçelerini oluþturur. 

Bilindiði  gibi Partimiz  1978 yýlýnda
kuruldu. Doðal olarak o yýllarýn etkilerini taþýya-
caktý. O yýllarda  ve öncesinde bizim gibi ulusal-
demokratik sorunlarý  çözülmemiþ halklarýn amen-
tu olarak bildikleri, ulusal sorun eþittir, herkesin
kendi kaderini  devletini kurarak tayin etmesi,
olarak algýlanýyordu. Devlet kurulur ya da ele
geçirilirse ezilen halk ve kesimlerin yararýna
düzenlenirdi. Böylelikle özgürlük ve demokrasi
sorunu da çözülürdü. Bunun için ulusal kurtuluþ
savaþýný yürütmek kaçýnýlmazdý. Bu da kendiliðin-
den Halk Savaþý stratejisine götürürdü. O da kendi
mantýðý  içinde bir zor-þiddet  kavrayýþýný ortaya
çýkarýrdý. Ülkeyi iþgal eden sömürgeci güçlerden
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temizlemek için bu gerekliydi.
Örgütü de doðal olarak Parti-
cephe-ordu biçiminde olacaktý.
Fakat reel sosyalizmin  SSCB
baþta olmak üzere tüm
dünyadaki  UKM ve Avrupa
aðýrlýklý Sosyal Demokrasi
pratikleri bir gerçeði ortaya
çýkardý. O da  devlet-iktidar ve þiddet kavrayýþýnýn
özünde beþ bin yýllýk devlet anlayýþý olduðu
gerçeðiydi. Burdan da özgürlük ve demokrasi
deðil, olsa olsa çürümüþ bir devlet kapitalizmi,
demokrasi yoksunluðu ve aþýrýðý bürokratikleþme
ve yozlaþma ortaya çýktý. Artýk paradigma, pratik
ve sonuçlarýyla bir gerçeklik tüm dünyanýn
gözünün önündeydi. 

Yine dünyada özellikle 1950'lerle birlikte
ortaya çýkan bilimsel-teknolojik devrim ve bunun
üretim iliþkileri ve tüm toplum üzerinde yarattýðý
sarsýcý ve deðiþtirici etkiler, daha çok devleti ele
geçirme ve onu demokratikleþtirme deðilde,
devlet dýþýnda tabandan baþlayarak  demokrasiyi
yaratma ve geliþtirmeyi ifade eden sivil toplumcu-
luk daha fazla öne çýkmaya baþladý. Yine çeþitli
anarþist akýmlar ortaya çýktý.  Reel sosyalizmde
devlet aþýlýrken, kapitalist merkezlerde keynesçil-
iðin aþýlmasýyla birlikte devlete çok fazla güven
kalmamýþtý. Devletin  hükümranlýk sahalarý ve
kanunlarý  bilimsel teknolojik devrimin yarattýðý
imkanlarla devleti son derece gereksiz hale
getiriyordu. Bu temelde hem güvensizlik geliþiyor
hem de onu aþma arayýþlarý daha yoðun gündeme
gelmeye baþladý. Bunlar çevreci, ekolojist, femi-
nist, anarþist biçimlerde kendilerini ifade etmeye
baþladýlar.  Ancak bu arayýþlarýn  hiçbirisi de
çözüm üretecek bir konumda deðildi. 

PKK'ye karekterini ve ruhunu veren,
Önderliktir. Önderlik daha yedi yaþýndan itibaren
dayatýlan yaþamý boðucu, kabul edilmez olarak
görür ve özgür bir nefes almak için sorgulama ve
arayýþlarýný  sürdürür. Özgürlük Önderlikte bir
felsefe, bir düþünce tarzý ve ruhudur. Bu par-
timizin de özünü oluþturur. Dolayýsýyla hiçbir
zaman bazý dogmalara takýlýp kalarak özgürlüðü
geliþtireceðini hiç düþünmedi. Þunu hep esas aldý.
Felsefe, teori, program, strateji ve taktik, örgüt ve
eylem gerçekten özgürleþtiriyor mu? Özgür-
leþtirdiði kadar Önderlik bunlarý esas aldý, zarar
verdiði oranda da eleþtirdi, uzak durdu. Önderlik-
teki bu tarz daha iþin baþýndayken, reel sosyal-
izmin deyim yerindeyse gücünün zirvesinde

olduðu dönemde bile, hep
mesafeli, eleþtirel ve  sorgu-
layýcý yaklaþýmýný sürdürdü. 

Gelinen aþamada
yaþanan sýradan bir kaos
deðildir. Salt kapitalist sis-
temin krizi veya kaosu
deðildir. Devletçi, iktidarcý ve

þiddeti toplumsal sorunlarýn  çözümünde esas alan
beþ bin yýllýk erkek egemenlikli sistemin kaosu
yaþanmaktadýr. Burda artýk devleti restore ederek
veya gözboyama tarzýnda bazý reformlar yaparak-
te devletçi sistemin insanlýðýn aðýrlaþan sorunlarý-
na çözüm bulamaz. Ne kapitalist modernist para-
digma, ne bu sistemin bir mezhebi konumundaki
reel sosyalizmin çözüm olmamasý, gelinen aþama-
da bunlarýn dýþýnda, toplumun sorunlarýný,
toplumla birlikte çözmeyi esas alan bir paradig-
maya geliþme imkanlarýný sunmaktadýr. Bu  para-
digmanýn özünü ise toplumun demokratikleþtir-
ilmesi, kadýn devrimi ve ekolojik devrim oluþtur-
maktadýr.  

 Sözünü ettiðiz paradigmal deðiþim
özünde modernist paradigmanýn eleþtirisi üzer-
ine oturmaktadýr. Modernist paradigmayý ve bu
paradigmanýn yansýmalarýný, gerçeðimizde ki
çýkmazlarýný nasýl ele alabiliriz?

Modernizm, kapitalist sistemi ekonomik,
sosyal, siyasal ve felsefi olarak ifadesidir. Ulusal-
devlete, ekonomik olarak liberalizme, felsefi
olarak pozitivizme, yöntem olarak kaba bir
indirgemeciliðe dayanmaktadýr. Marks kapital-
izmin baðrýnda sosyalizmin geliþeceðini
söylerken, baþlangýçta proletarya diktatörlüðü
kavramýný kullanmazken, Paris Komünü deneyi-
minden sonra daha belirgin olarak Proleterya
Diktatörlüðü kavramýný kullanmaya baþladý. Bu
giderek marksizmin temel ilkelerinden birisi oldu.
Lenin ise bunu daha da geliþtirerek, Ekim
Devriminde pratikleþtirdi. Bununla aslýnda mod-
ernizmi aþmak istemelerine raðmen, aþýlamadý.
Reel sosyalizm modernizmin bir  mezhebi olduðu-
na göre ve biz de eleþtiri ve mesafeli duruþumuza
raðmen ideolojik olarakta bu etkilenmeleri
yaþadýðýmýzý belirtebiliriz. Bir de modernist bir
eðitim ve kültürle yetiþtirilme durumumuz vardýr.
Kürdistan'ý sömürgeleþtiren güçler baþta Türkiye
ve  Ýran olmak üzere diðer güçler  geçen yüzyýlýn
baþýndan itibaren  bu zihniyeti geliþtirmek için
özel politikalar uyguladýðýný belirtebiliriz. Bunun
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içimizdeki yansýmalarý elbette
bulunmaktadýr. 

Önderlik, uluslar arasý
komplo sürecinde, kendisindeki
modernist politikanýn iflas ettiðini
söylerken,  ne demek istediðini iyi
anlamak gerekir. Yine Ulusal
soruna iliþkin Leninst tez olan,
uluslarýn kendi kaderlerini tayin
hakký ilkesi ile Vilson'un 14 ilkesi
arasýndaki paralelliði hatýrlamak
yerinde olacaktýr. Mao'da Çin devrimini
anlatýrken, devrimlerinin yeni türden burjuva
demokratik devrim olduðunu söylerken aslýnda,
Marksist-leninist yaklaþýmýn modernist yönünü
ortaya koyuyordu. Özü þuna dayanýyordu, bir
dönem burjuvazi ulusu örgütlerken, yeni dönemde
ulusu proletarya örgütleyecekti. Yani sonunda
ulaþýlan nokta ulusal devletti. Muhtevasýnýn da
sonuçta farklý olmadýðý, modernizmin versiyonlarý
olduðu, birisinin devlet kapitalizmi, diðerinin lib-
eralizme dayandýðý ortaya çýktý. Marksizm-
Leninizm ne kadar eleþtirse de, özünde sýnýflý
toplum uygarlýðýný aþamadýðý ortaya çýktý.
Hareketimiz de her ne mesafeli durduysa da,
sonuçta ulusal kurtuluþ espirisiyle hareket etmesi,
hareketimizi devletçi kýldý. Paradigma bir kez
böyle oluþunca da, bunun  mantýk zincirinin
halkasý olarak iktidarcýlýk ve þiddetin kendisi öne
çýkmaya baþladý. Önderlik bir halký savunma adlý
eserinde, devletçilik, iktidarcýlýk ve þiddeti
yeniden bir tanýmlamaya kavuþturmasý önemli
olmaktadýr. Tümüyle bununla izah edilmezse de,
hareketimizde ortaya çýkan bireycilik, milliyetçi-
lik, erken iktidarcýlýk, çetecilik, kariyerizm vb.
dayatmalar kaynaðýný biraz da bu modernist yak-
laþýmlardan almaktadýr.

Önderlik modernizmin etkilerini taným-
larken, çok özlü bir biçimde, hatanýn temelinde
devlet, siyaset ve hiyerarþik uygarlýðý, özelde
onun en geliþmiþ biçimi olan kapitalist sistemi ve
ona alternatif olarak doðduðu iddiasýnda olan reel
sosyalist uygulamalarý, inanç yaný aðýr basan bir
biçimde dogmatik olarak deðerlendirmeme
olduðunu belirtir.

En önemlisi özellikle Kuzey Kürdistan'da
Kemalizm kendisini kýþla kültürü yoluyla Kürt
toplumuna ve yedirmeye çalýþmýþtýr. Hemen
hemen her birimizin özeleþtiri ve kiþilik çözümle-
memizde, kendimizdeki Kemalist özellikleri açýða
çýkarma yaklaþýmlarýmýz önemli oranda

kendimizdeki modernizmi çözüm-
lemek oluyordu.
Devletçi, iktidarcý mantýk, tüm iyi
niyete raðmen bürokratikleþme,
halka yabancýlaþma, elitleþme
geliþtirmektedir. Tüm
çaðrýlarýmýza raðmen kadronun
hala ciddi bir biçimde halk çalýþ-
masýna yönelmemesi, daha çok
egemen politika tarzýyla hareket

etmesi öne çýkmaktadýr. Halk çalýþ-
masý sivil toplum çalýþmasý yerine daha çok
siyasal partiye yönelmeleri bunun en somut ifade-
si olmaktadýr. Yine tam bir iktidar ve kendi iktidar
alaný olarak kurulan sivil toplum kurumlarýna yak-
laþým, yerel yönetimlere rantçý, iktidarcý yaklaþýmý
bu temelde ele almak mümkündür. Tabi tüm bu
yaklaþýmlarýn, en fazla devlet ve iktidar man-
týðýnýn eleþtirildiði bir süreçte hala sürüyor olmasý,
genelde devletçi zihniyetin ve bunun son biçimi
olarak modernizmin gücünü ortaya koymaktadýr.
Tabi bu yaklaþýmlar demokratik ekolojik  ve cin-
siyet özgürlükçü toplum paradigmasýný, yani
demokratik komünalizmi inþasýna yönelmeye gir-
iþi engellemektedir. Zorlayýcý olmaktadýr. Bu yeni
paradigma temelinde yeniden partileþmeyi de zor-
layan en temel etken olmaktadýr.

Klasik politikaya eðilimin bu kadar
geliþtiði bir dönemde, isavari, derviþvari hizmet
anlayýþýyla hiçbir karþýlýk beklemeksizin, hesap-
sýzca kendisini adayan bir kiþilik olma yeni döne-
min kadro profilini çizmektedir. Bu köklü bir
biçimde modernist zihniyetle köklü bir hesaplaþ-
mayý, kendimizde modernizmin her biçimini açýða
çýkararak çözümlemeye tabi tutmayý ve ondan
kurtulmak için Önderlik paradigmasýný derinliðine
araþtýrýp-incelemeyi gerekli kýlmaktadýr. Bunun
pratikteki ifadesi ise bulunduðumuz her yerde
komünü kurup geliþtirmeyi, komün dýþý bireyci
anlayýþlarla mücadele etmek olmaktadýr. 

 Tüm bu çýkmazlarýn köklü bir
eleþtiri- özeleþtirisi üzerine oturan ideolojik
derinleþmenin temel ayaklarý nelerdir? Bu ayak-
larýyla ele alýndýðýnda ortaya çýkan ideolojik for-
mun, çað gerçeðinde insanlýðýn yaþadýðý temel
çýkmazlara- sorunlara çözüm olma düzeyini
nasýl ele alacaksýnýz?

Gerçekten de Sümer Rahipleri öylesine
ustalýkla devleti kutsallaþtýrdýlar ve toplumlarýn ve
bireylerin kafasýnda öylesine meþrulaþtýrdýlarki,
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neredeyse devletsiz düþünmek mümkün olma-
maya baþladý. Bugün de yeniden ve yeniden
üretilen ve topluma binbir yol ve yöntemle
yedirilen düþüncelerin aðýrlýklý yönü devlet aðýr-
lýklýdýr. Eðemenler cephesinden bunu anlamak
mümkün de, ezilenlerin, devletin baskýsýndan kur-
tularak özgür bir yaþamý kurmak isteyenlerin
devletçi olmalarýný anlamak mümkün deðildir.
Elbette bir izahý vardýr. Ama bu
duruma bizi nasýl getirdiler
diye hayýflanmaktan da insan
geri duramýyor. Aydýnlanma
döneminde ortaya çýkan ütopya
yazarlarýnýn hemen hemen
hepsinin de çizdikleri ütopyada
devlet veya devlet þemasýna
benzer çözüm önerileri aslýnda bu zihniyetin kök-
leþme düzeyini ortaya koymaktadýr. Köle, serf
veya iþçi eylem ve isyanlarýnýn ufkunun devleti
aþmamasý, ellerine geçmesi halinde "iyi devlet"
olacaklarýný düþünmekten öteye gitmeyen yak-
laþýmlarý da bunu ortaya koymaktadýr. Sonuçta bir
benzeþme yaþanmaktadýr. Elbette devletsiz düþü-
nenler de oldu. Ancak bunlar da, kendi sistemleri-
ni yaratarak uygulanabilir kýlamadýlar. Bilimin
ulaþtýðý düzey ve toplumu çözümleme ufuklarý
buna yetmedi.

Hareketimiz ortaya çýkarken, baþta
sömürgeciliði ve emperyalist düþünce sistemi, içte
ise sosyal þovenizmi ve ilkel milliyetçiliðin
eleþtirilip mahkum edilmesiyle geliþme
olanaklarýn yarattý. Bugün ise hareketimiz temel
olarak devletçi, iktidarcý ve þiddeti esas alan mod-
ernist paradigmanýn eleþtirisi  ve ona karþý halkýn
komünal demokrasisinin olanaklarýný koyan bir
ideolojik çerçeve geliþtirmektedir. Partimiz bu
olanaklarý elbette sistemin yaþadýðý kaos aralýðý
sürecinin yarattýðý olanaklarýn bilimsel analizi
temelinde ortaya koymaktadýr. Nedir  bu
olanaklar? Öncelikle ulusal devlete dayalý sis-
temin sorun çözen deðil, üreten hatta aðýrlaþtýran
bir konumda olmasýdýr. Milliyetçi-dinci-mezhepçi
boðazlaþmalar, milyonlarca insanýn kaybý, maddi
ve teknik imkanlarýn insanlýðýn refahý için kul-
lanýlacaðýna, insanlarý denetim altýnda tutma, iste-
diði gibi yönlendirme ve savaþtýrma temelinde
kullanma, artýk insanlýðý býktýrmýþ bir konuma
gelmiþtir. 

Özellikle bilimsel-teknolojik devrimin
toplumsal yapýda, ekonomide ve zihniyette yarat-
týðý deðiþimler, insanlýðýn artýk devlet merkezli

deðil de, onun dýþýnda da sorunlarýný çözme
imkaný olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu kendil-
iðinden devletin, iktidarýn ve þiddetin  sorgulan-
masýný beraberinde getirmektedir.

Bütün bunlardan hareketle özellikle
sosyal bilim alanýnda eski zihniyetin döþeme
taþlarý niteliðindeki kavramlarýn yeniden
tartýþýlarak üretilmesine büyük bir ihtiyaç vardýr.

Bu temelde egemenlerin dilini
kullanmaktan ve zihniyetine
göre düþünüp-davranmaktan
kendimizi kurtarabiliriz. Bu da
devlet-iktidar-þiddet üçlüsünü
ve ilgili kavramlarý,( ulus,
etnisite, siyaset, toplum, birey,

sanat, felsefe, bilim, hukuk,
ahlak vb. ) yeniden yorumlamak, egemenlerin
yükledikleri anlamlarýndan kurtararak bilimsel
gerçekliðine kavuþturmak gerekmektedir. Özcesi
öncelikle kendi dilimizi yaratmalýyýz. 

Dünyanýn bir ekolojik felaketin eþiðinde
olduðu, son derece adaletsiz gelir daðýlýmýnýn
olduðu, eðitim ve saðlýk sorunlarýnýn geliþtiði,
saðlýksýz kentleþmelerin geliþtiði, bilim-tekniðin
bir avuç sermaye sahibinin elinde korkunç bir ege-
menlik silahýna kavuþtuðu, kaynaðýný ulusal
devletten alan çatýþmalarýn hemen hemen eksilme-
den devam ettiði bir süreçte, tüm bu konulara zih-
niyet devriminden baþlayarak demokratik komü-
nalizmi hayatýn her alanýnda geliþtirmeye çalýþ-
mak kadar insanlýðý çeken bir baþka sürükleyici,
heyecanlandýran toplumsal proje olabilir mi? 

Elbette iþler öyle sanýldýðý gibi kolay
deðildir. Kökleþmiþ, ruhumuzun derinliklerinde,
ahlaki davranýþlarýmýzda bu kadar yer etmiþ bir
sistemi söküp çýkarmak kolay deðildir. Burada,
kendisini insanlýðýn hizmetine aþkla adayan,
toplumun, halkýn acýlarýndan, sýkýntýlarýndan biraz
kurtularak sevinmesinden sevinen, bundan zevk
alan ve kendisiyle bu yüce dava arasýna hiçbirþey
koymayacak denli amacýyla kaynaþmýþ ve bir
baþka dünyasý olmayan kiþiliklerle olacaktýr.
Birey burada rolünü elbette oynayacaktýr. Öyle
tasfiyecilerin militan ölçülerde aþýnma yaratan,
militaný öncü konumundan çýkararak sýradan-
laþtýrmaya çalýþtýðý biçimiyle deðil, bireyin yeni
paradigma içindeki rolünü daha aktifleþmiþ olarak
ele alan biçimde kavranmasýyla ve bu bireylerin
kendilerini en güçlü bir biçimde örgütlendirmesi
temelinde bu görevler baþarýlacaktýr. Yoksa bu
kendiliðinden geliþecek bir süreç deðildir. Bireyin
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özgürleþen iradesinin örgütlü kýlýnmasýyla
baþarýlacak bir görevdir. 

 Tüm anlatýmlarýnýzýn dayandýðý
felsefi bir arka plan var. Bu felsefi arka planýn
en önemli verilerinden biri kuantum fiziði.
Kuantum fiziðinin farklý yorumlarý söz konusu.
Buradan yola çýkarak, kuantum fiziðinin
diyalektik ve tarihsel meteryalizm içinde nereye
ve nasýl oturtursunuz. Daha farklý bir ifadeyle,
kuantum fiziðinin diyalektik ve
tarihsel materyalist yorumu
nedir- ne olmalýdýr?

Karþý karþýya olduðumuz
olgu ya da sorunu doðru tanýmla-
mak önemlidir. Eksik, yetersiz,
dar ve yüzeysel taným ve teþhisler
kendisiyle birlikte çözüm
olanaklarýný da sakatlamayý
beraberinde getirir. Bu konuda
yöntem önemlidir. Bilim yön-
temiyle yaklaþmak, hiçbir veriyi
kendi subjektif niyetlerimize göre ele almak,
yorumlamak, ya da bazý verileri görmezden
gelmek, veya olguyu oluþum sürecinden, çeliþki
ve iliþkilerinden soyutlayarak ele almak ne kadar
çözümleyici kýlar insaný? Bu nedenle toplumsal
sorunlarýn çözümünde bilim yöntemi son derece
önemli hale gelmektedir. Pozitivizmin faþizme
kadar uzanan bir öyküsünün olduðunu artýk biliy-
oruz. Yine pozitivizmi fazlaca aþmayan kaba
materyalizmin, yine tarihi sýnýflarla baþlatan tarih-
sel materyalizmin topluma uyarlanmasýyla nasýl
bir reel sosyalizm pratiði ortaya çýktýðý bilinmek-
tedir. Özü analitik zekaya dayanan ve salt olgucu-
lukla sýnýrlanan ve insanýn duygularýný, algýlarýný
adeta hiçe sayan ve duygusal zeka olarakta taným-
lanan gerçeðin dýþýndaki yaklaþýmlar birey-toplum
iliþkilerinin doðru ele alýnmasýný engellemektedir.

Yine doða  ve toplumu düz çizgisel ve
tümüyle kaba bir nedenselliðe dayanan determin-
ist yaklaþýmlar, doðanýn sonsuz çeþitliliði, bireyin
zamanýn olabilecek en kýsa anýnda çok farklý ter-
cihlere, tartýþmalara ve algýlamalara açýk yapýsý
öncelikle hem düz çizgiselliði ve önceden kesin
belirlemeleri ortadan kaldýrýr, geçersiz kýlar. Bu
olasýlýklarý, dolayýsýyla belirsizlikleri ifade eder.
Bu da kendisiyle birlikte tek bir þeye bilim dýþý bir
tarzda veya dogmatikçe takýlýp kalmamayý, kader-
ciliðe düþmeden, pasif bir bekleyici veya izleyici
konuma düþmeden insan iradesine daha fazla yük-

lenmeyi gerekli kýlmaktadýr. 
Bu elbette geliþmeleri belirsizlik adýna,

hiçbir öngörü olmayacak, gidiþat doðruya yakýn
bir tarzda hiç tespit edilemeyecek anlamýna
gelmemelidir. Toplumsal geliþmelerin yönü
kestirilmeden ve bu konuda kendini buna göre
örgütlendirmeden, hiçbirþeyin yapýlamayacaðý
bilinmelidir öncelikle. Kuantomik düþünmek,
bundan yoksun olmak her þeyi belirsizliðin, bilin-
mezliðin içinde kendini eylemsiz-örgütsüz kýlmak

anlamýna gelmemektedir. Ya da
görev ve tarih karþýsýnda  acaba
þu mu bu mu diye diye, iþi þansa
býrakan, kendini eylemsiz
býrakan bir durum olamaz. Tam
tersine olasýlýklarý hesaplayarak
ön kestirimlerde bulunmayý ve
buna göre kendini örgütlemeyi ve
hazýrlamayý  daha fazla olanak
dahiline girmektedir. 
Bazýlarý bu felsefe içinde, sanki
örgütlenmiþ bireyin, yani mili-

tanýn görevi bitmiþ, gerekli deðilmiþ
gibi bir yanýlgý içinde veya bilinçli bir çarpýtma
içinde de bulunmaktadýrlar. Oysa Önderlik
"Kendini Bil" ilkesine dayanarak, örgütlü olan
bireyin atomdan da daha güçlü olduðunu, yine
örgütlü güç yenilmez gerçekliðine büyük anlam
kazandýrmaktadýr. Diðer bir yön ise sanki her
zaman haklý ve doðru olan kazanýr, yine tarih hep
ileriye doðru evrilir yaklaþýmý gibi, insaný kader-
ciliðe teslim eden yanlýþ kavrayýþlarý aþarak, fark-
lý tercihlerin, olasýlýklarýn ayný zamanda birer
toplumsal zemini olduðunu da bilerek, bir anlýk
gevþeklik ve yavaþlamanýn önemli bir zaman
kaybý ve olanak kaybý anlamýna da geldiðini bil-
erek sürekli bir arayýþ ve mücadele içinde bulun-
mayý ifade etmektedir.

Kuantum, bilimin ulaþtýðý düzeyde
diyalektik materyalizmin daha geliþkin bir aþa-
masýný ve doðrulanmasýný ifade etmektedir.
Diyalektik materyalizmin þöyle bir ilkesi vardýr:
Her þey zamanla bilinebilir. Örneðin marks ve
engelsin döneminde ne pozitif bilim ne de toplum
bilim bu kadar geliþkin olanaklara ve verilere
ulaþmýþ deðildi.  Bu nedenle o dönemde henüz
sýrrý-þifresi çözülmemiþ birçok þeyin olmasý ya da
sadece iþin bir yanýnýn görülmesinden daha doðal
bir þey olamaz. Dolayýsýyla onlarýn düþünebilme
ve çözümleyebilme sýnýrlarýnýn, bilimin veri-
lerinin ötesinde olmasýný beklemek haksýzca bir
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yüklenme olacaktýr. Örneðin literatürümüze yeni
yeni giren  Nano teknoloji henüz yoktu. Bunun
sunduðu imkanlarla verilere ulaþmak henüz yeni
sayýlýr. Ancak  doðru tarih bilincinden yoksun bazý
bireyler, marksizmi-leninizmi mark-engels ve
leninden deðil de daha çok onlarýn yeminli düþ-
manlarýnýn eleþtiri adýna düzdüðü küfürnameler-
den öðrenen köksüzleþen bireyler eleþtiri adýna,
adeta niye bunlarý bilmediler, yazmadýlar diyerek
ucuz suçlamalarda bulunmaktadýrlar. Tabiî ki bun-
larýn ne kadar subjektif ve bilim yönteminden
uzak olduklarý ortadadýr. Elbette bu demek
deðildirki, onlarýn düþünceleri birebir kuantomik-
ti. Eðer kuantomik düþüncenin evrimi ince-
lenecekse, Marksizm-leninist felsefe bu evrimde
bir aþamadýr. Bu anlayýþ sahipleri  bazen parti tar-
ihimize de ayný yöntemle yaklaþmaktadýrlar.
Tasfiyecilikte  kendisini bu mantýk üzerinden üret-
ti denilebilir. 

- Son olarak; tüm bu anlatýmlara day-
alý olarak gerçekleþtirilen PKK'nin yeniden
inþasý iki yýlý buldu. Bu iki yýl içinde belirtilen
ideolojik arayýþ ve düzey, özelde PKK(yeniden
yapýlanma bünyesinde) kadrosunda, genelde ise
hareketin tümünde bir kimlik yaratýmýna
dönüþebildi mi? Daha doðrusu PKK'nin yeniden
inþasýyla amaçlanan zihinsel, felsefik ve para-
digmal deðiþime dayalý ideolojik kimlik
yaratýmýnda kadro gerçeði hangi düzeyi ifade
etmektedir?

M.Hayri Durmuþ yoldaþ, en büyük yeter-
sizliklerinin Önderlikle kendi aralarýnda tempo
farký olduðunu belirtiyordu. Bu pratikte Önderliði
geriden, bazen de çok geriden izlemek oluyor. Bu
hem pratik açýdan böyledir hem de düþünsel üre-
tim açýsýndan böyledir. Önder Apo, aslýnda
devletçi paradigmayý aþarak partiyi yenileme
arayýþlarýný hep sürdürdü. Bunu daha önceki
çözümlemelerinde görmek mümkündür. Ancak
köklü, paradigmal düzeydeki deðiþiklik son yýl-
lara dayanmaktadýr. Bunun daha da derinleþtir-
ilmesi sürdürülmektedir.

Önderliðin yeni paradigmasý temelinde
PKK'nin yeniden inþasý gerçekleþtirildi. Ancak bu
tüm sorunlarýn çözüldüðü anlamýna gelmemekte-
dir. Bugün þunu rahatlýkla söyleyebilirizki, para-
digma öz olarak öncü kadrolar düzeyinde belli bir
kavrayýþa ve pratikleþtirme düzeyine kavuþturul-
muþtur. Kabul ediþte, benimsemede bir sorun yok-
tur. Sorun pratik sahaya aktarýlmaya baþlandýðýn-

da, onun örgütsel sistemi, kadro politikasý, KKK
sisteminin inþasý, siyaset vb. temel konularda bir
dizi sorun ortaya çýkmaktadýr. Bunlarýn bazýlarý
gerçekten iyi niyetlice kavrama ve derinleþme
sorunlarýdýr. Bir de eski alýþkanlýklarýndan ve
onun yarattýðý tarzdan, hatta çýkarlardan kendini
arýndýrmamanýn yarattýðý dirençler vardýr.
Kendisinde, tarzýnda köklü zihniyet devrimine
yönelmemenin sonuçlarý olarak ortaya çýkan bu
sorunlar bugün mücadelemizi en fazla uðraþtýran
sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Diðer bir yanlýþ
ve yetersiz yaklaþým ise, Önderliðin ulaþtýðý
sonuçlarý deðil, daha çok önderliðin bilgilenme
kaynaðý yazarlarýn etkisinde kalarak, bazen sivil
toplumculuða, bazen anarþizme, bazen de liberal-
izme savrulan yaklaþýmlar bulunmaktadýr. Bu
sorunlar hemen hemen her yeni oluþum sürecine
girilirken yaþanan veya yaþanabilecek sorunlardýr.
Bunda korkacak, yadýrganacak bir yan yoktur.
Ancak yaygýn ve yoðun bir ideolojik mücadele
gerekçesi olabilecek bu sorunlar aþýlmadan da par-
tileþmeyi ilerletmek mümkün deðildir. 

Bu yetersiz yaklaþýmlar içinde üzerinde
en fazla durulmasý gereken yön, KKK sistemi
içindeki Parti öncülüðü,  partileþme, onun örgütsel
duyarlýlýk, militan ölçüler konusundaki has-
sasiyette yaþanan bir yetersizliktir. Bu hem genel
olarak dünyada solun yaþadýðý savrulmanýn, yön-
süzleþmenin etkisiyle hem de Tasfiyeciliðin Parti
öncülüðünün gereksizliðine ve militan ölçülerin
belirsizleþtirmesine yönelik çabalarýnýn yarattýðý
atmosferin etkilerinin bir sonucudur. Mutlaka ide-
olojik aydýnlatma ve eðitimle düzeltilmesi
gereken bir yetersizliktir. 

Ancak tüm bu yetersizliklere raðmen,
PKK'nin yeni paradigma temelinde yeniden inþa
edilmesi dahi tasfiyeciliðe ve uluslar arasý kom-
ploya karþý genel hareketimizin toparlanmasýna ve
her alanda bir hamle yapmasýna yol açmýþtýr. Bu
kendisiyle birlikte yeni bir ideolojik kimliði de
oluþturmuþtur. Ancak daha önce de belirttiðimiz
gibi halkýn içinde demokratik komünalizmi
geliþtirmede pratiðin önümüze çýkardýðý sorunlar
bulunmaktadýr. Fakat PKK'nin dünya görüþü,
KKK program ve hedefleri, temel taktiði, örgüt,
kadro ve eylem anlayýþýnda tartýþmasýz bir
sahiplenmenin olduðunu da belirtebiliriz. Pratiðin
önümüze çýkardýðý sorunlar hep oldu, bundan
sonra da olacaktýr. Bu parti kimliðinin oluþmadýðý
anlamýna gelmez, gelmemelidir de. 
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PKK, 27 Kasým 1978 yýlýnda bir parti
olarak resmi ilanýna kavuþtuðunda, Kürdistan'da,
Ortadoðu'da ezilen halklar ve yine ezilen cins
olan kadýn adýna tarihi bir eylemin ilk cümlesi
oldu. "Özgür olmayan bir ulus, yine ulusal rengi
olmayan bir özgürlük" anlamsýzdý Kürdistan'da.
PKK herhangi bir legal ya da illegal siyasi parti
oluþumu olarak doðmadý, Önderliðin söylemiyle
"yeni yaþam tarzý, onur meselesi", "tarihsel
toplumsal anlamý olan bir namus eylemi" olarak
doðdu. PKK'nin orijinalitesi ve hafýzalarda silin-
mez izler býrakan mücadele deðerleri, esasta
doðuþun bu karakterinde, söylenen ilk cümlelerin
coþkusu, heyecaný ve özgürlük inadýnda gizlidir. 

PKK 28. yýlýný doldurur ve 29. yýlýna
doðru yol alýr iken, Mezopotamya'da ilk toplum-
sal yaþamýn özgürlük, eþitlik öðelerini baðrýnda
taþýdýðýný ve binlerce yýllýk egemen sisteme her
açýdan alternatif olduðunu tüm canlýlýðý ile ortaya
koymaktadýr. Bu taþýdýðý eþitlikçi, özgürlükçü öz,
ilk söylenen cümlelerde de mevcuttu, bugün artýk
bir romana dönüþen gerçekliðinde de mevcuttur.
'99 Ýmralý süreci ile birlikte stratejik deðiþikliðe
giden PKK gerçekliði, zamanla Önderliðimiz
tarafýndan yeniden yapýlanma kapsamýnda çok
boyutlu bir deðiþim sürecine dahil edildi. Tabii bu
deðiþimin kendisi, baþlangýçtaki özüne

yabancýlaþma veya onun inkârý üzerinden geliþen
bir deðiþim olarak deðil, bilakis bu özün
geliþmesini, serpilmesini engelleyen bazý yön-
lerinden arýnma üzerinden geliþen bir deðiþim
oldu. Yani bir ideolojik inkâr olarak deðil, ideolo-
jik özüne daha akýþkan, süreklilik ve derinlik
kazandýran bir yaklaþýmla deðiþim gündeme
geldi. Reel sosyalizmin yapamadýðý ve yenildiði
en temel neden de buydu ve PKK kendi tarihi
geliþim seyri içerisinde bunu geliþtirme gücünü
gösterdi. Bu, halklarýn sosyalist, demokratik
mücadelesi açýsýndan çok önemli bir deneyim
olarak geliþti. 

Doðadaki yaþam gücü gösteren her olgu,
kendi yaþam amaç ve çizgisinde bir iç tutarlýlýkla
deðiþim evrelerinden geçer. Bu, insan toplumlarý
ve oluþturduðu kurum ve kavramlar açýsýndan da
geçerli bir diyalektiktir. Deðiþemeyen ise artýk
yaþam gücünü ortaya koyamayan, ölen veya
ölüme yakýnlaþmýþ demektir. Kürdistan'da ideolo-
jik amaçlarýný ortaya koyarak geliþen PKK
hareketi de, doðanýn ve toplumun bu deðiþim
diyalektiðine sadýk kalarak bir deðiþim süreci
içerisine girdi. 

Baþta da ifade etmeye çalýþtýðýmýz gibi,
daha baþýndan itibaren kendi ulusal kimlik geliþi-
mini mutlak anlamda özgürlük çizgisine baðlayan
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PKK, tüm geliþim süreçlerinde de bunu esas aldý.
Dolayýsýyla mücadele süreci içerisinde de gerek
parti içinde ve gerekse de parti dýþýnda geliþen
gerici geleneksel, egemen ideolojilere karþý her
zaman mücadele içerisinde oldu. Bu nedenle de
PKK'de sorun hiçbir zaman salt Kürt ulusal
mücadelesi ile sýnýrlý kalmadý, inkâr edilen ve
imhaya yatýrýlan Kürt kimliðinin bir bütün eþitlik,
özgürlük, adalet ilkeleri, yani sosyalizm ideolojisi
ekseninde geliþimi esas alýndý. Mücadelenin bu
esaslar etrafýnda geliþtirilmesi ise, hem dünya
ulusal mücadelelerine ve hem de sosyalist
mücadelelere çok önemli bir geliþim kazandýrdý
ve yepyeni bir deneyim yarattý. 

PKK'de ortaya çýkan bu deneyimin
ve geliþimin temel ayaklarý, yeni yaþamý
ve yeni insaný, kadýný, erkeði yaratma
amaçlý geliþtirilen toplum ve kiþilik
çözümleme tarzýna dayanýr. "Tarihsel,
toplumsal anlamý olan namus eylemi"
biçiminde geliþen Partileþme hamlesi,
yeni insaný yaratma açýsýndan büyük
bir iç savaþým olarak geliþti mücadele
tarihimiz boyunca. Tabii PKK deneyi-
minin Ortadoðu coðrafyasý ve tarihsel
kültürel þekillenmesi içerisinden çok
deðiþik ve orijinal bir deneyim olarak
çýkýþ yapabilmesi, en baþta Önderlikten
ve O'nun sürekli bir iç devinim yaþayan
sorgulama yaratma karakterinden ve yine
ortaya konulan bu çizgiye kendini fedaice yatýran
þehitler gerçeðinden ileri gelir. 

Ortadoðu ve özellikle de Kürt kimliði,
binlerce yýlýn egemenlikli kültürü tarafýndan tari-
hi köklerinden koparýlýp savrulmaya, kölelik
girdabýnda boðulmaya mahkûm edildi. Tüm
kavramlar özünden boþaltýlýp tersine çevrildi. Bu
nedenle de Ortadoðu halklarý için mücadelenin,
Kürt kimliði için verilecek mücadelenin, mutlaka
bu kördüðümden baþlamasý zorunlu idi. Ýþte bu
mücadelenin kendisi, her þeyden önce büyük bir
iç savaþýmý, kiþilik savaþýmýný gerektiriyordu. Ve
27 Kasým'la bazý temel hatlarý ile konulan özgür-
lük mücadelesi, süreç ilerledikçe ve pratik iç
engellerle karþýlaþtýkça, derinleþmeye baþladý.
Bu, klasik tüm anlamlarýný aþan bir namus
eylemiydi gerçekten de. Namus genel yargý
itibariyle kadýna ve onun cinselliðine indirgenen
bir olgudur Ortadoðu ve Kürt gerçekliðinde.
Ancak Önderlik ideolojisi ile egemen tarihin ve
güçlerin ortaya koyduðu tüm deðerlere karþý bir

mücadele kapsamýna ulaþtýrýldý. Bu,
coðrafyamýzýn en büyük devrimlerindendir.
Erkek, kadýn, siyaset, savaþ, devlet, iktidar,
kültür, ahlak, gelenek, aile, sevgi, aþk, davranýþ,
kiþilik vs. tüm insan yaþamýný ilgilendiren olgu-
lar, bu yeni namus anlayýþýnýn geliþtirilmesinde
bir mücadele öznesi ve gerekçesi olarak ortaya
konuldu. Dolayýsýyla PKK insanýmýzý yürekten ve
beyinden boðan klasik namus anlayýþýna karþý en
radikal biçimde mücadele ederek, yeni ve özgür
namus anlayýþýný geliþtirdi ki bunun kendisi yeni
insan, yeni kadýn, yeni erkek ve yeni toplumsal
þekilleniþten baþka bir þey deðildir. Yani yüzey-
den deðil, bireyin ve toplumun yüreðinde,

beyninde yer edinerek geliþen bir sosyalizm
mücadelesidir bu. 

Tabii bu mücadele öyle
pürüzsüz, rahat geliþtirilen bir
mücadele olmadý. Bir yandan düþ-
manýna karþý kýyasýya verilen bir
mücadele, bir yandan da bu mücade-
lenin öznesi olan militan gerçek-
liðinin sýnýfsal, ulusal, cinssel, yöre-
sel kördüðümlerine karþý kýyasýya
verilen bir mücadele yaþandý.
Hareketimiz içerisinde bu çizgi

mücadelesine kendisini yatýran ve
adayan direniþçi gerçeklik ortaya çýktýðý

gibi, bu çizgiye karþýt geliþen egemen sis-
tem gerçekliðini parti ortamýnda da yaþat-

maya ve iktidarlaþtýrmaya çalýþan çeteci, ihanetçi
gerçeklik de ortaya çýktý. Haki Karer'le baþlayan
Mazlum, Hayri, Kemal Pirlerle, Agit, Zilan,
Beritan, Serxwebun, Þilan, Viyan, Sorxwin,
Yýldýzlarla devam eden ve sayýsý binleri bulan
nadide güzellikte ve karakterde þehitlerimiz,
mücadele yolunun çatallaþan ayrýmýnda direniþ
yolunun aydýnlatýcýsý, yol göstericisi oldular.
Diðeri ise Ortadoðu'nun kördüðümünde namus-
suzlukta ýsrar ederek ihanette boðulan bir gerçek-
lik oldu. Sonuçta bu iki çizginin amansýz mücade-
lesi ve direniþ çizgisinin baþarý gücünü ortaya
koymasý sonucu, PKK bugüne kadar da ulaþan
kalýcý deðerlerini yarattý. PKK içinde geliþen
kadýn özgürlük hareketi ve çizgisi de, en temelde
Önderlik paradigmasý ve bu direniþ çizgisinin bir
yaratýmýdýr. 
PKK mademki Kürdü özgür, eþit ve adil
temellerde yeniden yaratacaktý, o zaman bu kim-
liðin temel bir parçasý olan kadýn da bu yaratým
eyleminde mutlaka yer alacaktý, bu kýzgýn ve

KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr 2929

PKK 
"yeni

yaþam tarzý,
onur meselesi",

"tarihsel toplum-
sal anlamý olan
bir namus eyle-

mi" olarak
doðdu. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr
zorlu savaþým içerisine her þeyiyle girecekti.
Coðrafyamýzýn kördüðümü mademki en baþta
kadýnda düðümlenmiþti, kadýnda kilitlenen namus
anlayýþý ile bir bütün toplumun eli ayaðý baðlan-
mýþ, köleleþtirilmiþti, öyleyse bu mücadele de en
baþta kadýn ve namus etrafýnda geliþtirilen bu
derin anlam yitimine son verecek ve yeni
anlamlar yükleyecekti. Ýlk baþlarda çok
derinlikli olmasa da, sezgisel ve o döne-
min mevcut bilinç düzeyi kadar kadýn
özgürlük mücadelesine yönelindi,
ancak süreçle kadýn katýlýmlarýnýn
çoðalmasý ve yine kiþilik çözüm-
lemelerinin kadýnda ve erkekte
derinleþmesi ile daha da derinlik
kazandý. Kadýn artýk kendi özgün
örgütlülüðü, ordusu ile yeni
yaþamýn mücadelesini vermeye
baþladý, bu da yetmedi Önderliðin
geliþtirdiði kadýn kurtuluþ ideolojisi
ve kadýn partileþmesi ile mücade-
lesini derinleþtirdi. Ve þimdi de
yaygýnlaþan örgütlenme kimliði ve
kadýn kurtuluþ ideolojisi ile bu
mücadeleye devam etmektedir.
Mevcut durumda KKK sistemi gerçek-
liði içerisinde kadýn, ideolojik, siyasi ve
meþru savunma örgütlenme ayaklarý ile
özgürlük mücadelesini yürütmektedir.
PKK'nin kuruluþu ve mücadelesi kadýn
açýsýndan bu tarihi özgürleþme fýrsatýný ortaya
koydu.   

PKK'de kadýn gerçekliðinin tüm boyut-
larýna girmek ciltler dolusu yaz-
mayý gerektirir. Çok kapsamlý
ve detaylý boyutlarý vardýr. Bu
yazýda ancak bazý temel boyut-
larýný, giriþte izah etmeye
çalýþtýðýmýz boyutlarla baðlan-
týlý deðerlendirebiliriz. Önder-
lik '99 sonrasý deðiþim ve
yeniden yapýlanma sürecini
fiili ve radikal biçimde
geliþtirmeye baþladýðýnda,
'70'li yýllarýn sol ve ulusal
mücadeleler kapsamýnda yük-
selen deðerlerinin etkisi altýn-
da geliþen yanlarýný yeniden
sorgulamaya baþladý. Bir Halký
Savunma kitabý ile zirveye týr-
manan bir arýnma, derinleþme

geliþir iken, yeniden yapýlanma kendi orijinal
köklerine daha güçlü ve saðlam tutundu. Zaten
bu, '99 sonrasý genel örgüt mücadelemizde de
ortaya çýkan dalgalanmalara, yanlýþ anlamalara
veya bu zemini kendi çýkarlarý için kullanmak
isteyen kiþilere karþý da daha güçlü mücadele

etme zeminini ortaya çýkardý ve örgütsel net-
lik de geliþti. 

Aslýnda Ýmralý ile baþlayan
deðiþim sorgulamasý ve tavrý, hemen o
süreçte baþlamadý. '90'lar sonrasý bu
sorgulamanýn çok çeþitli biçimlerde
geliþtiðini Önderliðin geçmiþ
çözümlemelerinde, röportajlarýnda
gördük. Ancak bu sorgulama,
yoðun pratiðin tazyiki altýnda çok
köklü bir ele alýþa, tarihi ve strate-
jik geliþime dönüþememiþti. Ýmralý
süreci, geliþen uluslar arasý kom-
ployu da köklü çözümleme ve
ortaya koyma doðrultusunda çok
köklü bir inceleme-araþtýrma,
yoðunlaþma, eleþtiri-özeleþtiri
sonucuna yol açtý. Önderlik,

öncesinden yakaladýðý bazý ipuçlarýný
daha güçlü takip etti ve derinliðine

ulaþtý.  
Önderlik, PKK'de yeniden

yapýlanmanýn esasýný devletçi-iktidarcý
politika, savaþ, ulus yaþam anlayýþýna karþý

devlet odaklý olmayan ve özgürlük, eþitlik, komü-
nal deðerlere dayanan partileþmeye, uluslaþmaya,
demokrasi terbiyesine dayandýrdý. Ki böyle bir
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mücadelenin temel eksenini tabii ki kadýn özgür-
lük mücadelesi oluþturmaktadýr. Önderliðin þu
cümleleri bu gerçekliði çarpýcý ifade etmektedir:
"Kadýn etrafýnda yeni bir dünya doðmaktadýr.
Yeni teorik ve paradigmatik yaklaþýmlarýn asýl
öðeleri kadýn özgürlüðünden geçmektedir"
Felsefe, ahlak ve politika üçlüsünün ortak ifadesi
olarak geliþen demokratik ya da bilimsel sosyal-
izm, böylece yeniden yapýlanan PKK ile somut
ifadesine kavuþtu ve bu ifadede kadýn özgürlük
örgütlülüðü ve mücadelesi temel bir özne, aktör
konumuna geldi. Daha doðrusu 27 Kasým'la
baþlayan PKK'de geliþen bu konum, daha yerli
yerine oturdu, deðiþimin, stratejinin, toplam
gerçekliðin temeline daha güçlü oturdu. 

Savunmada ortaya konulan perspektif
doðrultusunda gerçekleþtirilen kuruluþ Kongresi
ile PKK yeniden kuruldu ve örgütsel mekaniz-
malarýný, kurumlarýný oluþturdu. 27 Kasým 1978
ilk kuruluþ kongresinde iki kadýn katýlýmý var
iken, PKK'nin yeniden inþasý ile gerçekleþtirilen
kuruluþ kongresinde ise onlarca kadýn vardý.
Yönetim mekanizmasýnda eþbaþkanlýk sistemi ile
kadýn ve erkek eþit statüde temsilini bulur iken,
meclis oluþumunda ise kadýn aðýrlýklý bir temsil
söz konusudur. Sorun tabii ki sadece nicelik
olarak sayý çokluðu deðildir, nitelik ve katýlým
boyutu belirleyicidir. Fakat PKK gibi bölge poli-
tikalarýna damgasýný vurmuþ bir partinin tarihi
sorumluluklarýný, toplumsal dönüþümün zorlu
görevlerini omuzlamak üzere kadýnýn kendisini
aday göstermesi ve sorumluluk almasý elbette ki
çok önemlidir. Ve yine kadýn bakýþ açýsýnýn, yak-
laþýmýnýn özgürlük çizgisi doðrultusunda siyasal
geliþmelere, toplumsal dönüþüme etkide bulun-
masý çok stratejiktir. Bu, kadýn özgürlük
çizgisinin genel geliþmelere tazyikte bulunmasýn-
da ön açýcý olmaktýr. Tabii ki PKK içinde kadýn
örgütlülüðünü daha güçlü geliþtirme, geliþime
daha üst düzeylerde katýlým saðlama boyutunda
hala kat edilmesi gereken aþamalar var, kadýnýn
kendi iç engellerine karþý daha güçlü mücadele
verme sorunu vardýr. Zaten süreçle PKK içindeki
kadýn gücü, 1.YAJK Konferansý ile PAJK'la da
eþgüdümlü olarak YAJK adýyla kendini örgütledi.
Kadýn boyutuyla yaþanan sorunlarý aþmak ve yine
topluma model oluþturacak kiþilik ve kimliði
yaratmak açýsýndan elbette ki bu örgütlenmenin
önemi çok boyutludur. Konferanstan bu güne
kadar da kendi iç sistemini oturtma ve ideolojik
alanda daha güçlü kendini örgütleme çalýþmasýný

yürütmektedir. Bu yönlü alanlarda komiteleþme
çalýþmalarýný ve yine eðitim çalýþmalarýný
sürdürmektedir. 

Sonuç olarak yeniden yapýlanan PKK'de
kadýn özgün örgütlülüðünün adý olan YAJK, çok
tarihi ve önemli sorumluluklarla karþý karþýyadýr.
PKK'nin baþlangýç karakterinde var olan özgür-
lükçü, eþitlikçi öz, egemenlikli sistemin varlýðý
karþýsýnda çok güçlü mücadeleleri vermeyi hala
zorunlu kýlmaktadýr. Ve yaþadýðýmýz topraklarda
namus mücadelesinin, PKK'nin ilk çýkýþýnda
olduðu gibi, hala "tarihsel, toplumsal anlamý olan
bir namus eylemi" olarak geliþtirilmesinin zorun-
luluðu vardýr. Bunun öncü gücü de kadýndýr. Bu
anlamda YAJK PKK ve PAJK ile ortak
örgütlülüðünde, ideolojik sahadaki mücadelesini
kadýnlýða, insanlýða yaraþýr bir yeni yaþamý, yeni
insaný yaratma boyutunda verecektir. Önder-
liðimiz, tüm þehitlerimiz ve mücadele tarihi
boyunca ortaya çýkan tüm direniþ deðerlerimiz
YAJK'ýn üzerinden yükseldiði temeldir. Yine
PKK'nin yeniden inþa çalýþmalarýna ve Kongre
çalýþmalarýna aktif sorumluluk alarak katýlan
Þehit Viyan arkadaþýn fedai çizgisi ve özgürlük
çizgisine kendini bir bütün adayan partileþme
kimliði ve onurlu, özgür kadýn kimliði, YAJK'ýn
esas aldýðý kimliktir. Bu çizgi ile yeniden par-
tileþmek, zaferi yaratacak ve özgürlük, eþitlik
ihtiyacýný karþýlayacak yaþamý, kadýný, erkeði
biçimlendirecek tarihi adým olacaktýr.
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Partileþme günümüzde çok köklü bir þek-
ilde sorgulanmaktadýr. Devlet ve iktidar eksenli
tartýþmalarýn gölgesinde, buna paralel olarak parti
olgusu da önemli bir çýkmazý ve kimlik sorununu
yaþamaktadýr. Parti gerekli mi, kim ve ne için parti,
nasýl parti gibi sorular partilerin yaþadýðý krizin
önemli göstergeleridir. Ýktidarý amaç edinmiþ, ona
göre kendisini yapýlandýrmýþ ve kadrosunu yarat-
mýþ partilerin, bu partiler etrafýnda oluþturulmaya
çalýþýlan devletli toplum anlayýþlarýnýn yaþadýðý
çýkmaz köklü deðerlendirmeleri ve tartýþmalarý
gerektiriyor. Buna klasik Marksist-Leninist partiler
de dahildir.

Belki de sýnýflý zihniyetin kendisini en
güçlü bir þekilde proðramladýðý, örgütlediði ve
kadrosunu en çok mülkleþtirerek þekillendirdiði
saha, partiler olmuþtur. Denilebilir ki, partiler
modernist paradigmanýn ve sistemin kendisini en
yoðunlaþmýþ olarak yumak halinde ürettiði  alanlar
konumundadýrlar.  Parti, iktidarýn en etkili
araçlarýndan biri olagelmiþtir. Parça-bütün ikicil-
iðinin toplum-birey gerçekliðini en etkili ve derin
bir biçimde tahrip ettiði saha da yine partiler
olmuþtur. Tahribat her iki cephede de çok derindir;
parça kendi doðasýndaki tamamlayýcýlýk, öznellik-
yaratýcýlýk ve farklýlýk gibi özelliklerini yitirip,  bir
özgürlük alaný haline gelemediði gibi, iktidarcý
yapýlanmadan kaynaðýný alan belirlenimciliðin bir
sonucu olarak parçalýlýk ve parçacýlýk her þeye

sýzmýþtýr. Particilik, sýnýfçýlýk, milliyetçilik-þov-
enizm, hertürlü fanatizm, totalitarizm, ýrkçýlýk
veya faþizm öncülünü hep partilerde bulmuþtur.
NSDAP (Alman Nasyonal Sosyalist Ýþçi Partisi)
bunun en çarpýcý örneklerinden biri olmaktadýr.
Gizli istihbaratýndan tutalým, polis gücüne, askeri
birimlerine kadar kendisini kýsa sürede devletten
daha yaygýn ve derinden toplumun her kesimine
sýzarak örgütleyebilmiþtir.  Parti kendisini her
þeyin kadr-i mutlak'ý sayarak, adeta Tanrý yerine
koymuþ, kadro ise tam bir kulluk içerisinde uygu-
layýcý olmuþ, dogmatizm ve fanatizm kiþilik for-
masyonuna, onun duygu-düþünce, beden-ruh
ikilemine kadar sýzmýþtýr. Parti toplum karþýsýnda,
kadro partisi karþýsýnda, alt birim üst birim
karþýsýnda bu ikilemin parçalayýcý, karþýtlaþtýrýcý ve
tutarsýzlaþtýrýcý etkisindedir. Bütün ise kapsayýcý,
ortaklaþtýrýcý, dengeleyici ve zenginleþtirici bütün
özelliklerini yitirip, tekleþtiren, homojenleþtiren
ezici bir nitelik kazanýr. Parçanýn bütün üzerindeki
önceliði ve üstünlüðü, parçadan bütüne bakýþ,
parçalar arasý karþýtlýk, eþitsizlik veya hiyerarþi;
hepsi toplumsallýðý ve toplum bilincini felç eden
egemen bakýþ açýlarý. Nihayetinde partiler tek-tan-
rýcýlýðýn, ataerkilliðin ve sýnýfçýlýðýn bir zihniyet
halinde kendisini devletten sonra en etkili bir
biçimde kurumlaþtýrdýðý yapýlanmalardýr. Parti
olgusunu çözümlemek, tüm bu egemen bakýþ
açýlarýnýn birbirini besleyen, koþullayan ve iç içe
geçen adeta bir að niteliðinde olan ortak biçim-
leniþini çözmek anlamýna gelmektedir. 

Toplum- ve birey-üstü soyut bir yapýlan-
ma olarak parti, devletleþmenin adeta bir prototip-
ini oluþturmaktadýr. Kendisini her an iktidara hazýr
halde tutmak bütün sistem partilerinin temel for-
masyonlarýný belirlemektedir. Bu anlamda parti,
devlet oluþumunun önemli bir ön-duraðý konu-
mundadýr. Kýsacasý parti, devlet iktidarýnýn basit
bir deðiþim aracý olmamaktadýr. Parti, kendisini bir
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devlet gibi örgütler, kendi etrafýnda merkezinden,
meclisinden, kadrolarýndan, sempatizan ve
taraftarlarýndan örülü bir parti sosyalitesini yaratýr.
Sovyetler Birliði Komünist Partisinin milyonlarca
üyesi vardý. Ve hedefi bütün toplumu parti üyesi
kýlmaktý. Partiye ne kadar çok üye kazandýrýldýysa,
sosyalizm o kadar baþarýlý olacaktý. Parti
hakimiyeti, birliði eþitti proletarya diktatörlüðünün
hakimiyeti ve birliðiydi, bunun için sayýsýz
katliam, parti içi tasfiye hareketleri geliþtirildi.
Parti üyesi olmak toplum içinde ayrýcalýklý bir kon-
umu ve daha rahat yaþam koþullarýný elde etmek
demekti. Þimdiye kadar ezilen veya ezen sýnýf par-
tisi gibi ayrýmlarý çok fazla koymadýk; bir
genelleme olarak beþ bin yýllýk sýnýflý uygarlýk tar-
ihi boyunca parti olgusuna genel bir giriþ yaptýk. 

Partiler toplum-
larýn sosyalizasyonunda
çok sýnýrlý ve dar
kalmýþlardýr. Kapsam
alanýnýn darlýðý ve sýnýr-
lýlýðý içerisinde demokratik
öðeler çok daha sýnýrlýdýr.
Oysa partiler toplumlarýn
kendilerini gerçek-
leþtirmeleri, gittikçe zenginleþen ve karmaþýklaþan,
ayrýntýlarda kurulan ortaklaþma ve dayanýþma
zeminlerinin yaratýlmasýnda, toplumlarýn kendi
iliþkiler sistematiðini kurmalarýnda ve bunlarýn
ideolojik-felsefik esaslarýnýn ortaya çýkarýlmasýnda
önemli bir rolün sahibidirler. 

Parti olgusunu kavram olarak da, tarihsel
geliþimi içerisinde ve yaþadýðý deðiþimlerle birlik-
te deðerlendirmek gerekiyor.  Önderlik "Parti
toplumdaki ilk tecrübeli yol gösterici grup"tur
diyor, hatta "topluluk geleneklerini de ilkel parti"
olarak tanýmlýyor. Bu deðerlendirmelerden
Partinin özünde bir zihniyetin oluþumunu ifade
ettiðini, toplumsal yaþam içerisinde denenmiþ-
sýnanmýþ ve birer ilke, ahlak haline gelmiþ,
toplumsal farklýlaþma ve deðiþimin yolunu ortaya
koyan temel bakýþýn oluþturulmasý olduðu
anlaþýlýyor. Dolayýsýyla partinin toplumsal hafýza
ve kolektif bilinç dýþýnda fazla bir anlamý yoktur.
Parti anlamýný, toplumla olan baðlarýndan almak-
tadýr. Partileþmenin toplumsallýkla olan baðlarý
onun toplumsal geliþim içerisindeki farklýlaþmalarý
ortak bir anlam zemininde daha üst düzeyde bir
ortaklaþmaya, özdeþliðe doðru götürmesi veya
ortaklaþmada ayný zamanda farklýlýklarý ortaya
çýkarmasýdýr.

Parti özünde ideolojik yönü aðýr basan bir
yapýlanmadýr. Çaðýn bütün zihniyetlerinin,
düþünsel-teorik egilimlerinin ve insanlýðýn bütün
teknik-bilimsel, ekonomik, sosyolojik, psikolojik
vs. bütün pratik yaþam deneyimlerinin ulaþtýðý
sonuçlarýnýn derlendiði, sosyolojik, kültürel, tarih-
sel baðlam içerisinde felsefik olarak yorumlandýðý,
parametrelere ulaþtýrýldýðý ve yeniden yapý-
landýrýldýðý bir havuza benzetebiliriz. Aslýnda her
þeyin biraz da rafine edildiði bir havuz. Parti
özünde bir siyaset aracý olarak tanýmlanýr, fakat bu
çok dar bir tanýmlama olduðu gibi, kendi içerisinde
bazý tehlikeleri de barýndýrmaktadýr. Ýdeolojik rol-
lerinden düþürülen ve güncel politikanýn bir aracý
haline getirilen parti, hertürlü çýkar çatýþmalarýnýn
ve iktidarýn zemini haline gelir. Ýdeoloji ile poli-

tikayý birbirinden kesin
çizgilerle ayýrmak veya
aynýlaþtýrmak, birini
diðerinin yerine koymak,
aracýn amaçla karýþmasý,
birinin diðerinin yerine
geçmesi partileþmenin ikti-
darcý, sýnýfçý geliþiminde
önemli problemdir.  Çünkü

nihayetinde siyaset veya politikanýn yoðunlaþmasý
ideolojidir. Bir toplum nasýl evrilir, doðasý, geliþim
yasalarý nedir? Toplumu toplum yapan veya
toplum olmaktan çýkaran nedir? Komünalitenin
tanýmý, yine bireyselliðin tanýmý, toplum-birey
dengesinin optimalleþtirilmesinde temel hususlar
nelerdir? Bunlar ve daha birçok sorular veya
sorunlar ve bunlarýn çözüm yollarýnýn araþtýrýl-
masý, insanlýðýn bütün bilinç formlarýnýn ve tarih-
sel birikiminin bir anlamda seferber edilmesidir
parti. Sorun yeni bir toplum mühendisliði yarat-
mak deðildir, ama sosyal-toplumsal deneyimlerin
ve toplumsal gerçeklerin ve tarihinin, dilinin
çözülmesi, tarihin, sosyal-bilimlerin  ve doða bil-
imlerin bir anlamda buluþacaðý, kaybolmayacaðý,
bir anlamsýzlýk içerisinde hiçleþmeyeceði, bir
geliþime, daha insani ve daha bilimsel bir üretime
yol açacaðý bir merkez. Merkez kelimesinin ne tür
reaksiyonlara yol açtýðýný biliyoruz. Merkezkaç
eðilimlerin ne kadar etkili olduðunu da.  Fakat
sýnýflý toplum tarihinin insan bilinç ve üretiminde
yarattýðý yabancýlaþma ve parçalýlýk, yine formel
mantýðýn ve mekanik fiziðin ve genelde de bilimin
gerçekleri ayýklama, belirlenimci, pozitivist yak-
laþýmlarý ve kendi içindeki binbir parçaya
bölünüþü göz önüne getirildiðinde ortada zihinsel
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anlamda ciddi bir yapýsýzlaþtýrmanýn olduðu
anlaþýlýyor. Ýnsan bilinç ve bedeni, toplumsal
hafýza ve beden indirgemeci ve belirlenimci bilim
tarafýndan adeta hallaç pamuðuna dönüþtürülmüþ.
Duygu ayrý ve bin-bir gerçekliði dillendiriyor, akýl
bambaþka bir gerçekliði. Toplumsal hafýza çok
büyük kara-deliklerle doludur. Týp bile iktidarýn bir
sahasý olarak insan doðasýna, doðal geliþim evrim-
ine yapýlan çok ciddi bir müdahale ile adeta "norm-
laþtýrýlmýþ", standart insan yaratma merkezi gibi
iþlemekte. Standart dýþýnda "hasta"lar vardýr.
Korkunç bir kiþilik ve toplum parçalanmasý,
çeliþkilerin uçlaþtýðý, birbirini beslemediði, her
þeyin birbiriyle adeta kanlý-býcaklý olduðu, uyuþ-
madýðý, birbirini beslemediði, ortaklaþamadýðý bir
alan. Tanýmlanamayan yýkýcý ve çok çeliþik duygu
dünyalarý, anlamsýzlýkta derinleþen, konsantre ola-
mayan bir noktaya odaklanamayan düþünce ve
duygular. Bunlar bireyin sorunu deðil, toplumsal
parçalanmýþlýðýn, toplumun atomize edilmesinin
birer sonuçlarýdýrlar. Kontrolsüz üreme ve üretim,
düþünsel, sosyal yapýsýzlaþtýrma toplum dokusunu
alabildiðine zedelemiþtir. Ýnsanýn eko-sistemi
zedelenmiþtir. Ki, Aristo bütün biçimsel mantýðýna
karþýn insanýn kaderinde kendi "gerçek doðasýna"
uygun olarak yalnýzca bir poliste yaþayabileceðini
söyler ve bunu coðrafik, demografik en ince ayrýn-
týsýna kadar inceler. Aristo kendi zamanýnýn parti
zihniyetidir adeta, el atmadýðý, analiz etmediði ve
belli bir mantýða ulaþtýrmadýðý hiçbir konu yoktur.
Coðrafyadan, botaniðe, felsefeye, sanata, etike her
türlü toplum ve insan bilimlerine kadar her konuda
derin bir bilgi ve yorum gücünü geliþtirir, bir sis-
tem kurar. Kendisi bir partiye mensup deðildir,
sýnýfçý, köleci, erkek egemenlikli bir sistemdir kur-
duðu. Bu öyledir zaten, fakat felsefesiyle, bilim-

mantýk yapýsýyla, kendisini ve kendisiyle birlikte
bir zihniyeti geliþtirme gücüyle tam bir partilidir.
Hepsini de toplumsal bir projenin zemini yapar,
binlerce yýl sonra bile sosyal-toplumsal ve felsefik
konularý anlamak için dönüp ona bakmak zorunda
býrakýyor bizi.  Doðu-Batý sentezinin ilk görkemli
ürünü Commagene uygarlýðý,  Aristonun pratik
politikaya aktarýlmasýndan baþka bir þey deðildir.
Aristo günümüz sosyal-bilimcilerini ve formel
mantýðýn ulaþtýðý uç sýnýrlarý görseydi ne derdi
acaba? 

Modernizmin en baþarýlý olduðu noktalar-
dan biri insanlýðýn bu eko-sistemini ,  zihniyet
yapýsýný, yaþam kültürünü  yerle bir etmektir.
Bundan çok deðil, sadece 50 veya 100 yýl önce
nenelerimizin, ya da dedelerimizin yaþadýðý bil-
gece ve doðal bozulmamýþ huzuru arar duruma
geliyoruz, bu kadar çok bilgi çaðýnda yaþarken ve
bu kadar bilgiye anýnda ulaþabilirken. Bilgi çok
ama cehalet de! Bu çok büyük bir çeliþki. Ýste-
diðimiz hertürlü bilgiye ulaþabiliyoruz daðýn
baþýnda bile. Fakat ondan bir sistem yaratamýy-
oruz, kurucu özelliklerimiz çok fazla tahrip olmuþ.
Düþünsel olarak belki az-çok yaratabilsek bile,
fakat bunun duygu-akýl dengesini yaratamýyoruz.
Bunun nasýl olacaðýna iliþkin bir fikir sahibi bile
olamýyoruz. Özgür kadýn, özgür erkek diyoruz;
fakat her biri kendi içerisinde özgürlüðe veya ortak
bir anlama odaklanamýyor, kendi iç örgütlülüðü-
bütünlüðü yoktur. Bunun entelektüel, kültürel ve
ahlaki kuruculuðu çok fazla yaratýlamýyor. Onun
için birbirini kandýrýyorlar. Bunun partileþme
anlayýþý ve kadro zihniyeti ile direkt iliþkisi vardýr. 

Bunlarý niye anlatýyoruz?  Týpký Babil
kulesi efsanesi gibi ortada o kadar birbirini bula-
mayan, aþýrý parçalanmýþlýktan kaynaklý anlamýný
bulamayan, bir dil oluþturamayacak denli kopuk,
lose olan binlerce, yüzbinlerce kavram, neredeyse
binlerce bilim dallarý, düþünce-felsefe ekolleri var;
hepsi adeta zorla iliþkisizlendirilmiþ, çatýþtýrýlmýþ.
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Partileþmenin toplumsallýkla olan
baðlarý onun toplumsal geliþim

içerisindeki farklýlaþmalarý ortak bir
anlam zemininde daha üst düzeyde bir

ortaklaþmaya, özdeþliðe doðru
götürmesi veya ortaklaþmada ayný

zamanda farklýlýklarý 
ortaya çýkarmasýdýr.
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Ama anlamýn oluþmasý için bir yapý gereklidir. Göz
bile ýþýk fötonlarýný birleþtirir, parçalarý bir araya
getirir öyle bir görünüm anlam kazanýr.
Kavramlarýn, bilinçlerin ve olgularýn ancak bir-
biriyle iliþki içerisinde, birbirine baðlanarak bir
anlam yarattýklarý anlaþýlýyor.  Bu öyle politikayla
veya politikanýn aracýlýðýyla yapýlacak bir þey
deðil. Nihayetinde "politika, pratik zeka ve
eylemdir"deniliyor. Belki eksik, yetersiz bir taným-
lama ama burada vurgusunu yapmak istediðimiz
nokta þu; pratik zeka veya eylemle aþýlacak durum-
lar deðildir. Bunlar da gerekli. Fakat parti daha
fazla bir þeydir. 

G ü n ü m ü z
koþullarýnda -Özgür Yurttaþ
Hareketinin yaptýðý gibi-
halka "alýn, siyaset yapýn, siz
kendi kendinizi yönetin"
demekle ve hatta bunun
örgütsel mekanizmalarýný
sunmakla yeni bir
demokratik-ekolojik ve cin-
siyet özgürlükçü toplumsal-
laþma projesi yaratýlamýyor.
Halkta bir toplumsal bilinç yükseltmesini ve
ruhunu yaratacak, onu kendi gerçekliðinde, kendi
bütünlüðünde, ortaklaþmacýlýðýyla ve farklýlýk-
larýyla birlikte yaþayabilme kudretine ulaþtýracak
zemindir. Özgür-Eþit Yurttaþlýk. Fakat kadronun
kendi kendisini yönetemediði, örgütleyemediði
halde, ama toplumu yönetmeye kalktýðý çok çeliþk-
ili bir durum var ortada. Kadro hem yöneten, hem
yönetilen konumda, kendisini bu iliþki düzlemi
içerisinde tanýmlayabiliyor, onun dýþýna çýktý mý,
tanýmsýzlaþýyor, bir kiþilik, iliþki sistematiðini
kuramýyor. Parti ile halkla ve yoldaþýyla olan iliþk-
isi bu taným üzerinden þekilleniyor. Buradaki sorun
bireylerin niyetleriyle veya iradi güçleriyle alakalý
bir durum deðildir kuþkusuz. Burada tek yanlý bir
ele alýþ zorlayacaktýr, zorlamaktadýr da. Zorlanma
ve týkanma tarihseldir. Parti olgusunda da.

O halde çaðýmýzýn parti ve öncülük
anlayýþý ne olmalýdýr? Partinin yine bir iç
örgütlülüðü, idari sistemi olacaktýr, proðramý,
tüzüðü vs. olmak durumundadýr. Ama Parti her
þeyden önce bir zihniyetin kurulmasýdýr. Bu bir
diyalektiði gerektirir. Diyalektik, zihniyetin kuru-
luþ yoludur. Parti zihniyetinin üç temel ayaðý
vardýr. Önderlik bunlarý koyuyor. Birincisi;
"sosyal-bilimlerin en kapsamlý genellemesi olarak
felsefe", ikincisi "toplumsal ahlak olarak özgürlük

bilinci" üçüncüsü "deðiþtirme-dönüþtürme gücü
olarak politika" diyor Önderlik. Kýsacasý felsefe,
ahlak, politika. Fakat Önderlik her biri için ayný
zamanda yeni tanýmlar da getiriyor. Kadýn Özgür-
lük Partileþmesi için de her üç düzleme denk gelen
Tanrýçalaþma, Melekleþme ve Afroditleþme diyor.
Burada daha özgün yönler var, fakat partileþme
zihniyetinin kurulmasý gerekliliði burada da vardýr. 

29. kuruluþ yýldönümünde PKKnin beslendiði
çaðdan aldýklarý, oluþum özelliklerindeki bilinen
parti þekillenmelerinden ayýrýcý yanlarý, ayný
zamanda kendi özgün halk zemininin ve tarihinin

özgünlüðünden kaynaðýný
alan, fakat daha çok da
Önderlik yaþam ve felse-
fesinin ortaya çýkardýðý
gerçekleri yeniden ele alýy-
oruz, tanýmlamaya ve anlam-
landýrmaya çalýþýyoruz.
Kendi çaðýnýn partililik
anlayýþýndan, onun devletçi,
iktidarcý ve zoru kutsayan
zihniyetinden da etkilenen,
ama toplumsallaþma düzeyi

ve ideolojik özüyle yeni parti anlayýþýný da baþtan
beri tohum halinde kendisinde barýndýran bir
gerçeklik sözkonusudur. Önderlik bir anlamda
parti adýna, bir anlamda dünya parti tarihleri adýna
da özeleþtirisini verdiði gerçekler hala derinlikli
anlamlandýrmayý istiyor. Ama diðer yandan Önder-
lik tarihinden gelen ve anlamlandýrmayý isteyen
derin gerçekler de vardýr. Anlamsýz ve tanýmsýz
asla deðiliz. Duygu yaratan, heyecan veren, anlam-
landýran, yürüme ve yaratma gücünü veren bir
tarih ve gelenek sözkonusudur. Nasýl yaþaya-
caðýmýza, nasýl seveceðimize ve nasýl toplumsal-
laþacaðýmýza iliþkin kurucu anlamlar ve tanýmlar
bu tarihin içinde gizlidir. Bir Kemal Pir yoldaþýn
partililik anlayýþý, devleti versen bile almayacak,
onsuz yaþamasýný bilen özgürlük bilinci ve hisleri
çok güçlü olan, verilen hiçbir þeyi olduðu gibi
almayan, deðiþtiren, anlamlandýran, her þeyi
kendinde yeniden kuran bir anlayýþtýr. Bir Beritan
yoldaþýn çok kýsa sürede kendisinde yarattýðý ide-
olojik çekirdekleþme gücü, onur, sevgi, ahlak ve
özgürlük tercihi ve kendi özgürlük eyleminde
açýða çýkarttýðý ideolojikleþmenin yürütme gücü ve
bir roman gibi yaþayýþý hepsi yeni partileþmenin
temel taþlarýný örüyor. Yani anlamsýz ve tanýmsýz
deðiliz.  
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Anlamsýz ve tanýmsýz 
asla deðiliz. Duygu yaratan,

heyecan veren, anlamlandýran,
yürüme ve yaratma gücünü
veren bir tarih ve gelenek
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www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr

YYeni bir yaþam yaratmak isteyen tüm
dinler, felsefeler, siyasi hareketler ilk önce
öngördükleri sistemin kuruluþuna öncülük edecek
kadroyu ortaya çýkarmayý hedeflemiþtir. Kendi
öngördükleri yaþamý ve sistemi her þeyden önce
kadro þahsýnda oluþturmak istemiþlerdir. Bu tür
kadrolarý oluþturduklarý düzeyde baþarýlý
olmuþlardýr. Baþarýsýzlýklarý ideolojilerine ve poli-
tikalarýna uygun yetenekli kadro yaratamamaktan
kaynaklanmýþtýr. 

Ýdeolojik, teorik ve siyasal olarak doðru-
lar ortaya koymak kendi baþýna baþarýyý getirmez,
getirmemiþtir. Tarihin akýþýna uygun koþullara
cevap verecek bir düþünce sistemi ve onun
yapýlanmasýný ortaya koymak önemlidir. Bunlar
doðru ve sonuç alýcý bir kadrolaþma için zemindir
ancak kendiliðinden kadro oluþumunu saðlatmaz.
Kadro yaratmak her zaman özel bir çaba gerektir-
miþtir. Bu kadrolarýn ideolojik, teorik ve siyasi
belirlemelere uygun ölçü, tarz ve üslup kazanmasý
için çaba harcayanlar programlarýný yaþama
geçirme imkâný bulmuþlardýr. Eðer tüm dinler,
felsefeler, tarikatlar, siyasi hareketler incelenirse,

kadro nasýl olmalýdýr sorusuna cevap vermeyi ilk
görev olarak önlerine koyduklarý görülür. Ýyi bir
Zerdüþti, iyi bir Müslüman, Yahudi, Hýristiyan ya
da Budist þu özelliklere sahip olmalýdýr
demiþlerdir. Rahip ve din adamlarýnýn bu ölçüleri
en yüksek düzeyde kendilerinde temsil etmeleri
gerektiðini vurgulamýþlardýr.  Böylece amaçlarýnýn
yaþam bulacaðýný söylemiþlerdir. Ayný þey tüm ide-
olojik ve siyasi hareketler tarafýndan da esas alýn-
mýþtýr. Devletler bile kendilerini ayakta tutmak ve
sürdürebilmek için yönetim kadrolarýnýn ölçülerini
açýk biçimde ortaya koymuþlardýr. Her düþünce ve
sistem arzuladýðý toplumu kadrolarýn izdüþümünde
yaratmayý hedeflemiþtir.

Önderliðimiz tüm devrimci yaþamýnda
esas olarak ta kadro ve partileþme üzerinde yoðun-
laþmýþtýr. Kendi baþarýsýnýn temelinde yatan iki
þeyin ideolojik ve örgütsel hâkimiyet olduðunu
vurgulamýþtýr. Çözümlemelerinin aðýrlýk noktasýný
da bu iki konu teþkil etmiþtir. Ýdeolojik ve kadro
çalýþmasýný iç içe yürütmüþ, bu çalýþmalarý çalýþ-
malarýn anasý biçiminde deðerlendirmiþtir. Önder-
lik gerçeðinden söz ederken de en çok bu alandaki
çalýþmalarýný örnek göstermiþtir. Önderliðimiz bir
düþünce adamý olduðu gibi kadro ve partileþme
konusunda ki büyük çabasýyla ortaya çýkardýðý
mücadele gücüyle de tarihin en büyük eylem
adamlarýndan biri olma konumuna eriþmiþtir. 

ÖÖnderliðimiz bir özgürlük savaþçýsýdýr.
Bu nedenle gerçek ve tam özgürlüðe ulaþmanýn
felsefesini, ideolojisini ve buna ulaþtýracak
yapýlanma ve eylem biçimlerini bilim ahlakýna
sadýk kalarak kapsamlý biçimde ortaya koymaya
çalýþmýþtýr. "Bir Halký Savunmak" adlý eseri bu
alandaki çalýþmalarýnýn en son ulaþtýðý noktadýr.
Tabiî ki önderliðimiz, bu çözümlemelerini de her
fýrsatta geliþtirerek insanlýðýn özgürlük tarihindeki
tüm birikimlerini yeni sentezlere kavuþturup tüm
insanlýða sunmaya devam edecektir. 

Konumuz partileþme, daha yalýn ifadeyle
özgürlük mücadelesini yürütecek kadrolar nasýl
olmalýdýr, bu konudaki yanlýþ yaklaþýmlar nedir?
Sorusunu irdelemek olduðundan, ideolojik ve
teorik konulara sadece konumuzla ilgili olduðu
kadar deðineceðiz. 

Önderliðimiz "Bir Halký Savunmak" adlý
kitabýnda kadro örgütlenmesi olarak partileþmeyi
izah ettiði bölümde; Hz. Ýbrahim, Musa, Ýsa ve
Muhammed den ilk partileþme hareketleri ve
sosyal devrim önderleri olarak söz eder. Bunlarda

3636

VVICDANICDAN DDEVRIMIEVRIMI
KKADROLARINADROLARIN

EESKISINDENSKISINDEN DDAHAAHA
FFAZLAAZLA SSORUMLUORUMLU
DDAAVRANMASINIVRANMASINI

EEMRETMEKTEDIRMRETMEKTEDIR!!
Mustafa Karasu

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kendi inançlarýnýn kadrolarýnýn nasýl olmasý gerek-
tiðini ayrýntýlarýna kadar ortaya koymuþlardýr. Esas
olarak ta kendi izlerinden yürüyecek olanlarýn
kabul ve ret ölçülerini belirleyerek ayýrt edici özel-
liklerini netleþtirmeye çalýþmýþlardýr.
Hýristiyanlýkta ve Müslümanlýkta hala" havariler
ve sahabelerin nasýl yaþadýklarý, nasýl çalýþtýklarý,
iliþkileri, insanlara ve olgulara yaklaþýmlarý" örnek
vererek gerçek Hýristiyanlýðýn ve Müslümanlýðýn
kadro tipolojisini gösterirler. Çünkü söz konusu
dinler bu kadro ölçüleriyle kendilerini var etmiþler
ve bu günlere getirmiþlerdir. Hýristiyanlýk ve
Ýslamiyet tarihte olumlu olumsuz nasýl rol
oynadýlar? Bu ayrý bir konudur. Ama dinlerin,
felsefelerin siyasi hareketlerin var oluþunda kadro-
larýn önemini anlamak açýsýndan bunlarý irdelemek
çok öðreticidir.

HHz. Musanýn köleliði iliklerine kadar
içselleþtirmiþ Mýsýrdaki Ýsrail oðullarýný nasýl
yeniden yarattýðýnýn hikâyesi çok çarpýcýdýr. Musa
bu kavmi eleþtire eleþtire, yeni ölçüleri kafalarýna
çakar gibi her an hatýrlatarak, yaþamlarýnýn her
anýna müdahale edip her davranýþlarýný yeniden
düzenleyerek tarihin en yoðunlaþmýþ, ortak
ölçülere sýký sýkýya sarýlan bir topluluk haline
dönüþtürmüþtür. Öyle ki günümüzde azýnlýk bir
topluluðun çoðunluða hükmeden en çarpýcý örneði
haline gelmiþlerdir. Yahudilerin bu hale
gelmesinde bu dinin öncü kadrolarýnýn payý belir-
leyicidir. Babil ve Roma imparatorluklarý tarafýn-
dan tarihin en büyük sürgünlerini yaþamalarýna
raðmen özelliklerini kaybetmeyerek kendilerini en
zor koþullarda idame ettiren topluluk olarak tarihe
geçmiþlerdir. Bunda toplumsal izdüþümü saðlayan
kadrolarýn niteliði etkili olmuþtur.

Bugün hala birçok tarikat ve mezhep var
olan öncü kadrolarýnýn söz konusu düþünceleri
toplumsal düzeyde ne kadar yaydýklarý ve
yedirdiklerine paralel olarak varlýklarýný
sürdürmektedirler. Varlýklarý, öncülerin toplumu
örgütleme ve etkileme gücüne baðlý olduðu gibi
zayýf kalmalarý da bu niteliklerindeki yetersizlik-
lerden ileri gelmektedir.

Tarihteki önemli felsefi ve dini akýmlar-
dan olan Manizmin varlýðýný sürdürememesi,
Zerdüþtlüðün ise genelleþememesi öncü kadro-
larýnýn bu düþünceleri toplumla bütünleþtirecek,
toplumun kültürüne ve yaþamýna yedirecek bir
yeteneði gösterememeleriyle ilgilidir. Tarihsel
koþullar, sosyal ve kültürel durumun özellikleri

yaygýnlaþamamalarýnda bir engel olarak göster-
ilebilir. Ancak bu düþünceleri geleceðe taþýyacak
havarilerin, sahabelerin yaratýlamamasý,
düþüncelerini toplum yaþamýnýn parçasý ve bir
kültür haline getirecek bir kadrolaþmanýn var
olmamasý önemli etken olarak görülmelidir. Yoksa
sadece düþünce alanýndaki yetersizlikleriyle açýk-
lanamaz. Havarilerin Ýsa'nýn kök düþünce olarak
ortaya koyduklarýný yaþamýn canlý diyalektiði
içinde yeniden üreterek Hýristiyanlýðýn yaygýnlaþ-
masýný ve etkin olmasýný saðladýklarý bilinmekte-
dir. 

ZZerdüþtlük toplumda etkili olacak bir
felsefe ve düþünceye sahiptir. Sonraki felsefi ve
dini akýmlarý da etkilediði kesindir. Ancak öðüt
veren konumu fazla aþamadýðý için felsefi bakýþý
yayacak kadro ve örgütlenme düzeyi zayýf
kalmýþtýr. Kadro ve örgütlenme gerçeði topluma ve
tabana yayýlmayý yaratacak esas güçtür. Sadece
öðütlerde kalma, ideolojik duruþu toplumsal-
laþtýracak araçlarý-her þeyden önce kadrolarý-
harekete geçirememe sýnýrlý kalmayla sonuçlanýr.
Aslýnda Zerdüþt kendi yaþam projesinin ölçülerini
koymuþtur. Bu konuda ayýrt edici ve kimlik
kazandýrýcý ret ve kabul ölçüleri vardýr.
Toplumlarda yankýsýný da bulmuþtur. Ancak
örgütlü olan ve kadrosunu yaratmýþ karþý güçler
tarafýndan sýnýrlandýrýlmýþtýr.

Önderliðimiz sosyalist hareketlerin
"kadro olmadan örgütlenilemez ve toplumsal alter-
natif olunamaz" düþüncesinden haberdardýr. Ancak
sorumlu kadro gerçeðinin - ya da sorumsuz kadro
gerçeðinin- baþarý ya da baþarýsýzlýkta ne kadar
önemli olduðunu en fazlada Kürt ve Kürdistan
gerçeðini irdeleyerek bilince çýkarmýþtýr.

Eðer nasýl kadro olmalýyýz? Sorusuna
cevap arayacaksak bunu önderlikte bulmalýyýz.
Önderlik gerçeðini anlamak esas olarak ta ortaya

KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr 3737

Önderliðimiz bir özgürlük
savaþçýsýdýr. Bu nedenle gerçek ve

tam özgürlüðe ulaþmanýn felsefesini,
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yapýlanma ve eylem biçimlerini bilim
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koyduðu kadro ölçülerini anlamakla mümkündür.
Kadro gerçekliðinden soyutlanmýþ bir önderlik
anlayýþý yanýlgýlýdýr. Hatta önderliðe sahte baðlýlýk-
lar ortaya çýkarýr. Önderliðin kadro kavrayýþýný
anlamak kürdü ayaða kaldýrma hikâyesini anla-
maktýr. 

Önderlik ilk günden itibaren Kürt toplum-
sal oluþumunu ve bunun kiþiliðe yansýmasýný kap-
samlýca irdelemeye yönelmiþtir. Öncülük edeceði
ve mücadelesini ortaya çýkaracaðý toplumu taný-
madan örgüt olunamayacaðýnýn ve halký harekete
geçiremeyeceðinin bilincindedir. Dünyanýn en zor
coðrafyasýnda yaþamanýn ve özgürlük mücadelesi
vermenin kanunlarýný ve tarzýný ortaya çýkarmayý
ve ona göre hareket etmeyi temel bir ilke edin-
miþtir. Kürt insanýnýn tarihte çok isyana
kalkýþtýðýný, çok acý çektiðini ama baþarýyý getire-
cek bir öncülüðe ve tarza sahip olmadýðýný tespit
etmiþtir. Bu coðrafyanýn zorluklarýna ve tarzýna
uygun bir sorumluluk düzeyinin olmamasýný en
önemli eksiklik olarak görmüþtür. "Acý çeker, ölür,
ama baþarýnýn sorumluluk tarzýný kendinde somut-
laþtýrmaz, hatta ölürken bile nasýl öldüðünün farký-
na varmaz "diyerek kürdün kendi gerçekliðinin
farkýna varamamasý ve bunun gereklerini yerine
getirmemesi gerçekliðini anlatýr.

KKöleliði kýracak sorumluluk ve baþarý
tarzýnýn ortaya çýkarýlmasýný yaþamsal önemde
görmüþtür. Duruþuyla egemenlikçi sistemin var-
lýðýný sürdürmesinin zemini olan o günkü Kürt
gerçekliðinden hareketle" kendine ihanet ettir-
ilmemiþ Kürt yoktur" sözünü kullanmýþtýr. Bu
belirlemede, kürdün kendinin farkýna varýp baþarý
tarzýný ve sorumluluðu üslenmesi çaðrýsý vardýr.
Nitekim bu eleþtirel düzey, köleliði kýrmayacak
hiçbir duruþun kabul edilmemesi, kürdü ayaða
kaldýrmýþ ve bugünkü düzeye ulaþtýrmýþtýr.

Önderlik, grubu oluþturacak ilk arkadaþlýk
iliþkilerini kurmasýyla birlikte sorumluluk duy-
gusunu geliþtirme ve baþarý tarzýný ortaya çýkar-
mayý temel görevi bilmiþtir. Ýdeolojik teorik
yoðunlaþmalarýyla; görevlere sahiplenen, bir iþin
en iyi yapýlmasýný önüne koyan bir kadro gerçeði
ortaya çýkarma çabasý içinde olmuþtur.
Sorumluluktan kaçan, kendine göre iþleri ele alan
Kürt bireyinden, yüksek sorumluluk duygusu
taþýyan, görevlerden kaçmayan ve iþleri kendine
göre deðil de baþarýyý getiren örgütsel tarzý ken-
disinde somutlaþtýran kadro gerçeðini kabul
edilebilir bir kiþilik olarak arkadaþlarýnýn önüne

koymuþtur. Kendine göreliði her saniye ve
yaþamýn her anýnda mahkûm etmiþtir. Bunun için
de en fazla kendi üslubunu, tarzýný, pratiðini böyle
bir kadro duruþu haline getirerek, ölçülerin ne
olduðunu somut olarak göstermiþtir.

Apocu grup daha küçük bir toplulukken
tarzýyla, duruþuyla ve iþleri ele alýþýyla dikkat çek-
miþse bunun esas nedeni bu ayýrt edici özelliðiyle
olmuþtur. Bu ayýrt edici özellik; kendini verili
yaþam felsefesini reddederek, bundan koparak

ortaya koymuþtur. Önderlik bunu kendi toplumsal-
lýðýný yaratma olarak belirtmiþtir. "Çevremdeki her
türlü toplumsallýk ve iliþki biçimi beni tatmin
etmiyordu, her þeyin kirli ve insanlýk deðer-
lerinden kopmuþ olduðunu görüyor, dolayýsýyla
bunlardan koparak yeni þeyler yaratýlabileceðini
hissediyordum" diyerek kendi duruþunu taným-
lamýþtýr. 

Bunun için de kendi arkadaþlarýný her
türlü verili iliþkilerden kopmaya teþvik etmiþtir.
Tümüyle halkýn özgürlüðünü düþünen ve bunun
için yaþayan bir kadro ölçülerini grubun temel
ilkeleri haline getirmiþtir. Bu nedenle o süreçte var
olan Kürt gruplarý "Apo býrakmýyor ki gençler
okusun, aile kursun, iþinde çalýþsýn" biçiminde
aleyhte propagandalarla bu grubun en önemli özel-
liklerini eleþtirme durumuna düþmüþlerdir.
Yaþamýný halk için ortaya koyan Apocu grubun bu
özelliklerini öveceklerine yermiþlerdir. Zaten söz
konusu gruplarýn örgüt olmamalarý ve eriyerek
marjinalleþmeleri, hatta silinmeleri bu anlayýþlarýn
sonucu gerçekleþmiþtir.

ÖÖnderliðin kadroyu böyle ele almasýna
Devlet ve çeþitli Sol gruplarda "Apo insan irade-
sine yer vermiyor" biçiminde suçlamalarda bulun-
muþlardýr. Önderlik kadrolara "sizlerin yaþamýnýzý
çalmakla suçlanýyorum, ben yaþamýnýzý alýyorum,
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çalýyorum ama bu alýnan ve çalýnan yaþam,
halkýmýzýn aleyhine olan, halkýn çýkarýna karþýt
haline getirilmiþ yaþamlardýr. Dolayýsýyla bizim
yaþam kanunlarýmýza göre yaþanýlacaktýr. Halka ve
insanlýða karþý görevler ancak bu yeni yaþam
kanunuyla yerine getirilebilir" diyerek PKK kadro
gerçeðinin verili yaþam gerçekliðinden köklü bir
farklýlýðý olduðunu hatýrlatmýþtýr. 

Apocu grubun kadrolarýnýn en temel özel-
liði görevlere sahiplenme ve hiçbir görevden kaç-
mama olarak kendini pratikte göstermiþtir.
Devrimci çalýþmanýn her türlü iþine koþturma,
hiçbir iþten kendini geri çekmeme kadrolarýn doðal
duruþu haline gelmiþtir. Hiç kimse bir yetki ve
sorumluluk beklemeden ama her iþi yapmaya ve
yapabileceði her göreve hazýr bir kadro duruþu
þekillenmiþtir. "Ben þu görevi yaparým þunu yap-
mam" bu örgüt kültürünün söyleminde yer edin-
memiþtir. 

Þehitlerimiz bu konuda somut örneklerdir.
Önderliðin gizli ruhum dediði Haki o anda örgütün
ihtiyacý olan her iþe koþturmuþtur. Kimsenin ken-
disine þunu yap, bunu yapma demesine gerek
olmadan her iþi en iyi biçimde yapmaya
çalýþmýþtýr. Zaten bir devrimciye þu iþi yap
demenin anlamý yoktur. Tespit edilen görevler ve
varýlmasý gereken hedefler belli olmuþsa bir
devrimci onu sahiplenen ve yerine getirendir. Haki
þahadetine kadar hiçbir görevden kaçmamýþtýr.
Hiçbir iþ ve görev beni ilgilendirmez dememiþtir.
Þu iþi baþkalarý yapsýn yaklaþýmý içinde
olmamýþtýr. Tabiî ki baþka arkadaþlarda vardýr,
onlarda çalýþmaktadýr, ancak o bulunduðu alanda
yapýlacak bir iþ varsa en iyisini ben yapmalýyým
diyerek koþturmuþtur. Devrimin ve grubun iþlerine
yüksek derecede sahiplenme duygusu bu tutumlar-
la geliþmiþtir. Bir yetkiye deðil ama görevlere ve
örgüte sahiplenme bu duruþun ruhudur. 

KKemal hiçbir zaman resmi sorumluluk

almadý ya da böyle sýfatlarý olmadý. Ama örgüte ve
devrimin iþlerine sahiplenmede de hiçbir kusurda
bulunmadý. Eksik ve yetersiz yaptýðý iþlerde bile
sahiplenme ve sorumluluk düzeyi çok yüksekti.
Her hangi bir görevden kaçmak ve örgüte sahiplen-
me duygusunda zayýflýk onun için devrimci olmak-
tan çýkmakla eþ deðerdeydi. Önderliðimiz Kemal
Pir devrimciliðinden söz ederken esas olarak da bu
özelliðini vurgulamaktadýr. Özgürlük iþleri, örgüt
iþleri ve bunun pratiði onun için yaþamýn gerçek
anlamýydý. Bunun dýþýndaki her davranýþ Kemal
için bir anlam ifade etmezdi. Bu nedenle bir iþe
coþkuyla sarýlan bir kiþi gördüðünde ona deðer
verirdi. Bir memur gibi deðildi. Özgürlük iþlerinde
heyecan duyan davranýþlar onun deðer verdiði
ölçüler oluyordu. Kemal bir görev olduðunda ben
yaparým, sahiplenirim diyeni gerçek yoldaþý bilir-
di. Ben þunu yapmam, ben bu kadar yaparým diy-
erek kendine göre yaklaþanlar ise onun gözünde
derhal deðer yitirirdi. Devrimci kadro ölçülerinin
geriye çekilmesine tahammül etmezdi. "Bir
devrimci, bir kadro iþlere en yüksek düzeyde
sahiplenmeli, bir devrimci isterse her iþi yapabilir;
örgütü ve görevleri kavrar "derdi. 

Kemal, kadro ölçüleri konusunda hassas
ve titiz olduðu kadar her insaný çalýþtýrmasýný da
bilirdi. Devrimci kadro ölçüleriyle, sempatizanlýk,
yurtseverlik ve dostluk ölçülerini birbirine karýþtýr-
mazdý. Ama bir sempatizaný, yurtseveri ve dostuda
en verimli biçimde çalýþtýrýrdý. Bu konuda çok
yaratýcý ve sürükleyiciydi.  Onunla çalýþan bir sem-
patizan bir kadro gibi, bir yurtsever bir sempatizan
gibi, bir dostta en iyi bir yurtsever olarak iþlere
koþardý. Kemal Pirin devrimciliði böyle pratik-
leþirdi. PKK ölçüleri böyle olan bir kadrolaþ-
manýn partisi olarak tarih sahnesine çýktý. PKK'nin
ve kadrolarýnýn halk içinde itibarlý hale gelmesi bu
ölçülerle saðlandý. Kürt tarihinin efsane haline
gelen partisi PKK, Kemal Pir'de somutlaþan
sorumlu ve özgürlük iþlerine sahiplenen kadro-
larýyla tüm deðerleri yarattý. Ortaya çýkan olumsu-
zluklarda bu kadro ölçülerine gelmeyen ve bundan
uzaklaþan kadrolardan kaynaklandý.
PKK kadrolarýnýn sorumluluk düzeyi ve görevlere
sahiplenme duygusu halkýmýzýn sorumluluk duy-
gusunu ve mücadeleyi sahiplenme düzeyinide yük-
seltti. Bugünkü Kürt halk gerçekliðini PKK de
somutlaþan sorumlu kadro ölçülerinden kopuk ele
almak yanlýþtýr. Eðer kadrolarýn sorumluluk düzeyi
yüksek olmasaydý, kendine göre görevlere yak-
laþan bir kadro duruþu olsaydý halkýmýzýn mücade-
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Kadro gerçekliðinden soyutlanmýþ bir
önderlik anlayýþý yanýlgýlýdýr. Hatta
önderliðe sahte baðlýlýklar ortaya

çýkarýr. Önderliðin kadro kavrayýþýný
anlamak kürdü ayaða kaldýrma

hikâyesini anlamaktýr. 
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KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr
leyi sahiplenme düzeyi bugünkü gibi olmazdý. Bu
gerçeklik görülmeden özellikle dünyanýn en zor
özgürlük mücadelesinin verildiði Kürdistan'da
halkýn nasýl mücadeleye çekildiði anlaþýlamaz.
Kürdistan'da özgürlük mücadelesi fazla bedelleri
olan bir gerçekliðe sahiptir. Kadro kendi þahsýnda
zorluklara karþý koyma ve bunun duruþunu
gösterme gücünü göstermezse dünyanýn herhangi
bir yerindeki bir halkta bulunan özgürlük ve
demokrasi isteðiyle bir þeyler geliþtirilemez.
Halkýmýzýn hiçbir yerdeki mücadelede olmadýðý
kadar deðerlere baðlý, sorumlu ve sahiplenici hale
gelmesi Önderliðimizin kadro ve buna baðlý olarak
yurtseverlik ölçülerini yüksek tutmasýyla saðlan-
mýþtýr. Yoksa" Kürdistan'da yaprak bile kýmýl-
damazdý!" PKK'den önceki hareketler nasýl
bastýrýldýysa öyle bastýrýlýrdý.

ÖÖnderlik yeni bir toplum yaratmada
kadrolarýn rolünü bildiðinden bütün ömrünü kadro
ve örgütlenme çalýþmasýna vermiþtir. Yaþamýn her
aný insan eðitimiyle geçmiþtir. Kadro oluþturdukça
ve eðittikçe Kürt toplumunun güç olacaðýna inan-
mýþtýr. Kadro örgütlenmesiyle parti olunacaðýný,
parti olmanýn da halkýn özgürlük eðilimini güç
haline getireceðini, bir mücadele ve yaþam kanunu
olarak bilmiþ ve kendisini bu çalýþmaya adamýþtýr.
"Benim partili olmaktan, partileþmeyi saðlatmak-
tan baþka bir gücüm yoktur" diyerek parti ve
kadrolaþmanýn neyi ifade ettiðini vurgulamýþtýr. Bu
nedenle eðitimlerde ve toplantýlarda, konferans ve
kongrelerde yaptýðý çözümlemeler aðýrlýklý olarak
kadro ve partileþme üzerine olmuþtur. Kadro ve
komuta sorunlarýnýn çözümünün mücadelenin tüm
sorunlarýnýn çözümünün anahtarý olduðunu belirt-
miþtir. Tüm yönetim kademelerinin esas görevinin
de eðitim, kadro ve partileþme üzerinde durmak
olduðunu her fýrsatta dile getirmiþtir. Eðitimin
olmadýðý, kadrolaþma ve partileþmenin etkin kýlýn-
madýðý yerde hiçbir baþarý þansýnýn bulunmadýðýný
ve görevlerin yerine getirilemeyeceðini
söylemiþtir. Önderlik olarak gücünü ve etkinliðini
bu çalýþmalarý yapmasýyla saðladýðýný özellikle
belirtmiþtir."Abdullah  Öcalan" olgusunun bu
topraklara damgasýný vurmasý bu konulardaki has-
sasiyeti ve gereklerini yerine getirmesiyle saðlan-

mýþtýr. Önderlik gerçeði böyle anlaþýldýðýnda iþler,
görevler doðru yerine getirilir, amaçlar ve hedefler
doðrultusunda geliþme yaratýlabilinir. 

TTüm tasfiyeci eðilimler PKK ve Apo
karþýtlarý her þeyden önce bu kadro duruþu ve bu
temelde yaratýlan partileþme gerçekliðimize saldýr-
mýþlardýr. Semir "ben PKK'yi Apo gibi anlamak
zorunda deðilim" yaklaþýmýyla kendine göreliði,
dolayýsýyla bir amaca göre þekillenecek kadro
duruþu ve örgüt anlayýþýný reddetmiþtir. Þener fark-
lý yaþamayý, çalýþmalara istenildiði gibi yaklaþ-
mayý, ideolojik ve teorik çizgiyi kendine göre ele
almayý dayatarak kadro ve partiyi amaçlardan ve
mücadele üzerinde yoðunlaþtýrmaktan uzaklaþtýr-
maya yönelmiþtir. Nitekim iliþkilendiði her birey
partiyi sahiplenme sorumluluðundan uzak-
laþmýþtýr. Mücadelenin temel sorunlarý gündem-
lerinden çýkmýþ, geçmiþ yaþam ve sistem etkilerine
çark ederek sýradanlaþmaya koþmuþlardýr. Ýþbir-
likçi çete eðilimi olarak ortaya çýkan Þemdin ise
önderliðin bireyi deðiþtirme ve kadro haline
getirme çabasýný tersine çevirmek ve kadrolarý
Önderlikten koparmak için zayýflýklara seslenmiþ,
bunlarý tahrik ederek etrafýnda bir çete oluþtur-
maya çalýþmýþtýr. Örgütü daðýtmak ya da örgütte
farklý eðilimler ortaya çýkarmak isteyen her güç ilk
önce kadro ölçülerini tavsatma ve kadrolarý par-
tileþme gerçeðinden koparmaya yönelmiþtir.

Parti tarihinde ortaya çýkan tüm pro-
vokatif-tasfiyeci eðilimlerin olumsuzluklarýnýn
tamamýný kendinde birleþtiren son tasfiyecilik olan
Ferhat - Botan çeteciliði de en fazla kadro ölçüleri-
ni bozmayý hedefledi. Önderliðin 30 yýldýr büyük
emek vererek ortaya çýkardýðý kadro ölçülerine
saldýrdý. Bunun anlamý partileþmeyi ortadan
kaldýrmaktýr. Önderliðin "benim en büyük gücüm
partileþmedir" tespitini tersine çevirme hareketi
yapýlmýþtýr. Partileþme ruhu; kadro öçlülerinin
yüksekliði ve sorumlulukla ortaya çýkarýlan bir
olgudur. PKK'nin gücü böyle bir kadro duruþunu
yaratmayla saðlanmýþtýr. Kendine göre deðil
görevlere en yüksek sahiplenmeyle geliþen kadro-
lar topluluðuyla partileþme geliþtirilir. Böyle bir
örgütlenme ortaya çýkaran ideolojik- politik
hareketlerde hedeflerine ulaþmada baþarý saðlar.
Son tasfiyecilik Kürdistan tarihinin en güçlü
örgütlenmesi olan PKK'yi, kadrolarýn sorumluluk
duygusunu zayýflatarak bitirmeye yönelmiþtir.
Böylelikle yenilginin kapýsýný aralamýþtýr. 
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BBunu önderliðimizin parti ve halk özgür-
lük eðilimini yeniden yapýlandýrma önerilerini ter-
sine çevirerek gerçekleþtirmeye yönelmiþtir.
Önderliðimiz Halk özgürlük eðiliminin
demokratik niteliðini derinleþtirmek için, komün-
lerden, yerel meclislerden genel halk kongresine
kadar tabandan örgütlenen ve halkýn gücünün
örgütlenmeye ve siyasete yansýdýðý bir sistem
öngörmüþtür. Tasfiyecilik ise tüm bu açýlýmlarý
PKK'nin ortadan kaldýrýlmasý için kullanmak
istemiþtir. 

Bilindiði gibi PKK halk örgütlenmesi
olarak 1985'te ERNK'yi kurmuþtur. ERNK halk
örgütlenmesi açýsýndan belirli bir rol oynadý.
ERNK bir halk örgütlenmesi yanýnda çeþitli Sýnýf
ve tabakalardan farklý siyasi görüþlerden toplumsal
tabakalarý çatýsý altýna alýyordu. Herhangi bir
dünya görüþünün öngördüðü sosyal ekonomik sis-
temden çok ortak paydalarda birleþen sosyal kes-
imlerin karma bir sistem gerçekliðini hedefliyordu.
Esas olarak da iktidarý ele geçirmenin programý ile
hareket eden bir oluþumu ifade ediyordu. ERNK,
Kürdistan baðýmsýzlaþýrsa nasýl bir sosyal ve
ekonomik programla iktidar olacaðýný ortaya koy-
muþtu. Bir taraftan iþçi ve köylüleri esas alan bir
sýnýf bakýþý vardý, diðer taraftan farklý sýnýf ve
tabakalarý gözeten bir programla hareket ediyordu.
Kuruluþ gerekçeleri ve felsefesi bu yönlü olsa da
önderliðimiz 1991 yýlýnda Koma-Gel'ler kurulmalý
diyerek halkçý yönünü öne çýkarmak istemiþti.
Ancak böyle bir perspektif gerçekleþememiþ,
ERNK sadece iktidarý hedefleyen ve gerillayý
besleyen bir oluþumdan öteye geçememiþti. Halkýn
demokratik örgütlenmesini derinleþtirip halkýn
iradesini yaþamýn her alanýnda aðýrlýðýný koyduðu
örgütlenme haline gelememiþti. Eðer mücadelemiz
alan kurtarsa ya da baðýmsýz Kürdistan hedefine
ulaþsaydý diðer ulusal kurtuluþ savaþlarýnýn son-
rasýnda görüldüðü gibi halkýn iradesinin aðýr
bastýðý bir siyasal, sosyal, ekonomik yaþam yerine
burjuvazi ya da diðer egemen- sömürücü toplum-
sal kesimlerin giderek kendi hâkimiyetini kurduðu
bir sistem gerçekliði ortaya çýkabilirdi. Zaten
önderliðimiz eski siyaset ve zihniyet anlayýþýyla
böyle olabileceðini "Bir Halk' Savunmak" adlý
eserinde vurgulamaktadýr.

Önderliðimiz Ýmralý savunmalarýyla bu
konuda yeni bir yaklaþým ortaya koymaya
baþlamýþtý. Silahlý güçlerin Türkiye sýnýrlarýnýn
dýþýna çýkarýlmasýyla birlikte halk örgütlenmesine
ve demokratik mücadeleye aðýrlýk verilmesini

önümüze koymuþtur. 7. Kongre'de Önderliðimizin
perspektifleri yeterince anlaþýlamadý. Bunda o
günkü koþullarda Atina Savunmasý ve Bir Halký
Savunmak eserinde izah edildiði gibi kapsamlý bir
açýlým yapýlmamasýnýn da etkisi vardý. Önder-
liðimizin halkýn güç yapýlmasýný esas alan yak-
laþýmý karþýsýnda 7. Kongre, ERNK'yi feshetti.
Bunun yerine halkýn demokratik iradesini açýða
çýkaracak bir örgütlenme koyamadý. Oluþturulmasý
öngörülen Demokratik halk birlikleri herhangi bir
sistemsel örgütlenmeyi ifade etmediðinden ihtiya-
ca cevap verici nitelikte deðildi. Bu nedenle
ERNK'nin yerine alternatifi konulmayýnca halkýn
demokratik örgütlenmesi yapýlanma anlamýnda bir
boþluk yaþadý. Bu önemli bir eksiklikti ve daha
sonra demokratik mücadelenin koþullar elveriþli
olmasýna raðmen geliþtirilememesine yol açmýþtý. 

ÖÖnderliðimiz halk için demokrasi, özgür-
lük ocaðý olacak bir örgütlenmenin eksikliðini
görüyordu. Bu nedenle mevcut örgütsel yapýlanma
yerine yeni örgütlenme modellerinin oluþturul-
masýný önerdi. KADEK'in kuruluþ süreci böyle
ortaya çýktý. Ne varki KADEK öncü(parti)
örgütlenmenin ve demokratik halk örgütlen-
mesinin karþýlýklarýný iyi ifade edemeyen bir yak-
laþýmýn sonucu kuruldu. Ne PKK'nin yeni rolüne
ne de halký irade yapacak demokratik örgütlenm-
eye cevap veren bir yapýlanma gerçeðini ifade
ediyordu. Bir yönüyle PKK, bir yönüyle de cephe
örgütlenmesine benzeyen bir oluþum olarak ortaya
çýktý. Dolayýsýyla 7. Kongre öncesindeki yapýlan-
ma anlayýþýnýn da gerisine düþülmüþtü. 

Aslýnda KADEK kongresi belirli yön-
leriyle tasfiyeciliðin etkisini taþýyan bir oluþum
olarak þekillendi. Tasfiyecilik daha o zaman PKK'
de somutlaþan kadro örgütlenmesini tasfiye edip
geriye çekmeyi hedeflemiþti. Ancak hemen yapa-
mayacaðýný görerek KADEK'i tasfiyeciliðini
hâkim kýlmada bir geçiþ dönemi olarak deðer-
lendirmek istemiþtir. Amaç parti örgütlenmesi ile
bir halk örgütlenmesinin iþlevlerini netleþtirmek ve
buna göre yapýlanma olmadýðýndan KADEK
demokratik halk iradesini yansýtan bir kongre olma
özelliðine de sahip olmamýþtýr. Sadece tasfiyeci
eðilimin geliþmesine zemin saðlayacak bir
yapýlanma olarak görülmüþtür. Zaten KADEK'in
kurulduðu 8. Kongre'de "PKK'nin rolü tamam-
landý" denilmesi bunun sonucudur. 

Önderlik daha KADEK'in kuruluþuyla
birlikte kendisinin öngördüðü bir yapýlanma

KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr 4141

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr
olmadýðýný görerek bu oluþuma sýcak bakmadý.
Zaten bir yýl geçmeden Atina Savunmasý ile yeni
bir yapýlanmaya gidilmesini istemiþtir. Bir halk
kongresi kurularak halkýn iradesinin ortaya
çýkarýldýðý bir yapýlanmayý hareketimizin önüne
koymuþtur.

TTasfiyecilik ise önderliðimizin halk
özgürlük eðiliminin Kongra-Gel biçiminde
örgütlenmesini, KADEK oluþumunda yaklaþtýðý
gibi tasfiyeci anlayýþýný daha da ilerleterek PKK'yi,
daha doðrusu kadro oluþumunu tümden tasfiye
etme doðrultusunda bir araç haline getirmek
istemiþtir. Kongra-Gel bir halk örgütlenmesi daha
doðrusu PKK'nin yeni halk örgütlenme sistemi
olarak öngörülmüþtür. PKK ise bu örgütlenmenin
ideolojik doðrultusunu verecek ve örgütlen-
mesinde öncülük yapacak biçimde Kongra-Gel
içinde konumlanacaktý. Tasfiyecilik ise PKK'nin
oynayacaðý rolü etkisizleþtirip ortadan kaldýrarak
Kongra-Gel'i doðrultusuz ve öncüden yoksun
býrakarak tasfiyeciliði derinleþtirme ve halk özgür-
lük eðilimini baþka ideolojilerin hâkim olduðu
oluþum haline getirmeye yöneldi.

Kongra-Gel bir kadro örgütlenmesi olarak
yapýlanmayacaktý. Kadro örgütlenmesi ve duruþu
PKK biçiminde ama Kongra- Gel içine yedirilmiþ
olarak devam edecekti. Ancak tasfiyecilik PKK'yi
Kongra-Gel içinde yedirilmiþ biçimde olsa da
kabul etmeyip ortadan kaldýrarak tasfiyeciliðini
yeni bir aþamaya taþýmak istedi. Bunu da Kongra-
Gel'in  "PKK olmadýðý" biçimindeki bir doðruyu
kendine göre ele alarak yaptý. Tabii ki ne Kongra-
Gel PKK, nede PKK Kongra-Gel'di. PKK kendisi-
ni farklý biçimde devam ettirecekti. Ancak tasfiye-
cilik Kongra-Gel'i PKK'nin yerine ikame ederek
varlýðýna son verdi. Çünkü tasfiyeciliðe göre
Kongra Gel kurulmuþ ve PKK tarihi rolünü bitir-
miþti. Ama Kongra-Gel de PKK'nin rolünü
oynayamazdý. Ýþte bu önemli nokta atlanarak tas-
fiyecilik kendini hakim kýlmak istedi.
Tasfiyeciliðin kendini Kongra-gel in kuruluþuyla
gizlemesi ve önderliðimizin projesini tersine çevir-
erek egemen sistem ve sýnýflar adýna kullanmak
istemesi böyle gerçekleþti.

Tasfiyecilik daha sonra önderliðimizin
çabalarý ve örgütün önderliðimizin yolundan
gitmesiyle etkisizleþtirildi. Ancak tasfiyeciliðin
KADEK ile birlikte örgüt anlayýþýný muðlaklaþtýr-
maya yönelmesi, Kongra-gel sürecinde de kavram-
larý ve öngörülen yapýlanmayý ters yüz etme

çabalarý kadro içinde belirli düzeyde etkili oldu.
Tasfiyeciliðe karþý çýkan birçok kadro bile; tasfiye-
ciliðin ideolojik ve örgütsel düzeydeki çarpýt-
malarýný anlayamadý, hatta belirli düzeyde tasfiye-
ciliðin yarattýðý kafa karýþýklýðýndan etkilendi.
Bunun yarattýðý en büyük olumsuzluk kadro
duruþunda ortaya çýktý. Bireysel irade adýna kadro-
nun kendine göreliði kýþkýrtýldý. Örgütün ihtiyacýna
göre düzenleme deðil de kadronun istediði iþi yap-
masý gibi sonuçta örgütü daðýtacak bir eðilim
geliþti. Öyle ki kiþiye keyfi davranma imkâný
veren, fazla sorumluluk istemeyen iþlere talep
artarken, örgütün temel çalýþma alanlarýndan
kaçma normal hale getirilmek istendi. Örgütün
dengesini bozacak, çalýþmalarý ve örgütsel
mücadeleyi zayýflatacak tasfiyeci eðilim örgüte
dayatýldý. 1980 yýlýnda mahkûm edilen ve bu
temelde 1984 atýlýmýnýn gerçekleþmesini saðlatan
mültecilik yeniden hortlatýldý. Avrupa, Rusya gibi
daðdan uzaklaþma bir hastalýk biçiminde örgüte
dayatýlmak istendi. Bu eðilim Avrupa ve diðer
alanlarda ise sorumluluktan kaçma ve kendine
göreliðin artmasý biçiminde kendini dýþa vurdu. 

TTüm bu yanlýþ eðilimler tasfiyeciliðin
önderliðimizin 30 yýlda ortaya çýkardýðý Partililik
ruhu ve kadro duruþunda yarattýðý gevþetmenin
sonuçlarýydý. Tüm kadrolar açýsýndan sorumluluk
duygusunun ve katýlýmýn her gün daha güçlü hale
getirilme çabasý verilmiþken tasfiyecilik bu düzeyi
geriye çekmeye çalýþmýþtýr. Böylelikle zayýf kiþi-
likli kadrolarý yanýna çekerek etkili olmak
istemiþtir. Tasfiyeciliðin neyi amaçladýðýnýn ortaya
çýkmasýndan sonra, bu tür eðilimler ülkede giderek
azalmýþ olsada, diðer alanlarda belirli düzeyde
sürmektedir.

Önderliðimiz zihniyet ve vicdan devrim-
ine vurgu yapmýþtýr. Ýktidarcý ve devletçi zihniyet-
ten tümüyle kopulmasýný istemiþtir. Tüm çalýþ-
malarda halkýn özgürlük ve demokrasisini
geliþtiren bir tarz, uslup ve temponun yakalan-
masýný kadrolarýn önüne koymuþtur. Bürokratik,
memurvari ve çeteci eðilimlerden uzak durul-
masýný özgürlük iþlerine bir aþk derecesinde
katýlým gösterilmesini ýsrarla belirtmiþtir.
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Dünyanýn ve bölgenin bir kaos aralýðýndan
geçmesinin, tarz yetkinliðini, üslup olgunluðunu
ve tempo yüksekliðini gerektirdiðini vurgulamýþtýr.
Nevarki kimi kadrolar daha fazla sorumluluk alma
yerine kendini geri çeken yaklaþýmlar içine gir-
miþtir. Mücadele çok zorlu bir süreçten geçmesine
raðmen örgütsel çalýþmalara kendi istediði kadar
katýlmaya yönelmiþlerdir.

ÖÖnderlik yetkici olmayýn diyerek
memurvari ve bürokratik yaklaþýmdan uzaklaþýl-
masýný isterken, ben yetki istemem diyerek örgütün
görevlerine sahiplenmeme anlayýþý içine gir-
ilmiþtir. Bir kadro olmanýn gereði olarak görevlere
en üst derecede sahiplenme yerine, bana bir görev
verilsin yaparým yaklaþýmý örgüte dayatýlmýþtýr. Bir
sorumluluk altýna girmeme "ben yetki istemiyo-
rum" kýlýfý altýnda meþru-
laþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Böylelikle tasfiyeciliðin
kadroda yarattýðý aþýn-
mayý normal hale getiren
bir yaklaþým örgüte day-
atýlmýþtýr. Bu tutumlar
önderliðin 30 yýlda ortaya
çýkardýðý sorumluluk
duruþuna karþý niyet ne olursa olsun açýlmýþ bir
savaþ anlamýna gelmektedir. Önderlik bu tutumu
gösteren her kiþiye karþý tutum alýr, bunlarý örgüte
karþý bir direniþ olarak tanýmlardý. Bugünde böyle
tanýmlanmak durumundadýr. "Ben yetki
almýyorum" diyerek kendine göre sorumluluk
yürüten birisini örgüt biraz eleþtirse rahatlýkla
býrakýp gidebilir. Çünkü bir defa kendi duruþunu
örgüte göre deðil kendi isteðine göre ayarlamýþtýr.
Dolayýsýyla örgütün istediði sorumluluðu yap-
mayanlarý tasfiyeciliðin farklý biçimi olarak
görmek ve mahkûm etmek gerekir. PKK vasat ve
kendine göre kadro duruþuyla hareket etseydi daha
baþtan diðer örgütlerin durumuna düþerdi.
Vasatlýðý ve iddiasýzlýðý bir tarz haline getirmek bu
hareketin yarattýðý kadro ölçülerini geriye çekmek
ve tasfiyeciliðin kapýlarýný sonuna kadar açmaktýr.
Bu yaklaþým bir defa kabul edildimi bir kanser gibi
bütün vücuda yayýlýr. Sorumluluktan kaçan ve
iþleri kendi bildiði gibi yapan bir kadro tipolojisi
ortaya çýkar. Zaten bazý alanlarda bu yaklaþým bir
tehlike haline gelmiþtir. "þu da oturdu buda oturdu,
terk etti" gibi raporlar verilmesi örgütün içine bir
fitne gibi sokulan bu anlayýþýn sonucudur. Çünkü
kadro kendine göre görev yeri belirler ve bu

meþrulaþýrsa bu tür çekip gitmelerde bunun baþka
bir türevi olarak karþýmýza çýkar. Neden oturuyor-
lar? Sorusunun cevabýný bu tür anlayýþlarý meþru
ve doðal görmekte aramalýyýz.

Görevlerden istifa etmede belirttiðimiz
örgütü ve kadro duruþunu bozan anlayýþlarýn diðer
bir yüzüdür. "Ben yetki almýyorum, bir militan gibi
çalýþýrým" biçimindeki örgüte karþý hesapçý ve
pazarlýkçý yaklaþýmýn benzeridir. Örgütü kemiren
bu tür anlayýþlar masum ve güzel sözlerle süslense
de özü budur. Bunlar militanlýk deðildir. Bireyin
bencilliði ve kendini dayatmasýdýr. Mütevazýlýk bir
kadro için, örgüte gösterilen yaklaþýmla belli olur.
Örgüte Önderliðimizin hiçbir zaman kabul
etmediði anlayýþlar dayatýlacak, bu da yetki alma-
ma mütevazýlýði olarak yutturulmaya çalýþýlacak!
Birazcýk örgüt kültürü olan ve PKK gerçeðinden

nasibini almýþ hiçbir
kadro bunlara inanmaz
ve tavrýný kor. Kadro
olmanýn ve örgüte karþý
sorumluluðun birinci
görevi öncelikle bu tür
anlayýþlara tutum almak
olmalýdýr.

AAdama göre iþ deðil, iþe göre kadro ver-
mek esas ilkemizdir. Üstesinden gelemeyeceði
görevi almamak lazýmdýr. Yetkici, mevkici olma-
mak bir PKK'linin temel ahlaki duruþudur.
Yapamayacaðý göreve talip olmamak ya da sorum-
luluklarý iþgal etmemek önemlidir. Üstesinden
gelinemeyecek görevler için örgüte rapor verilir,
bu görevden baðýþlanmasý istenir. Bu tutum bizim
geleneklerimizde vardýr. Bizim söz ettiðimiz bu
durumlar deðildir. Yapma gücü olan, baþka zaman
benzer görevleri yapmýþ olanlarýn özellikle tasfiye-
ciliðin örgüt içine soktuðu bireyci ve kendine göre
sorumluluk anlayýþýndan sonra bu tür tutumlar
takýnmasýndan söz ediyoruz. Parti tarihinden
haberi olanlar hiçbir zaman bu tür kendini geri
çekmelerin görülmediðini ve bu tür tutumlarýn da
örgüt karþýtlýðý olarak çözümlendiðini bilir. Bu tür
yaklaþýmlar bir fabrikanýn mevcut kapasitesinin
altýnda çalýþmasý gibi örgütün etkinliðini ve
gücünü zayýflatýr. Bizim gibi tüm imkânlarýný en
üst düzeyde çalýþtýrma gibi bir geleneði olan ve
ancak böyle baþarýyý yakalayabilen bir hareket için
bu tür anlayýþlarý tasfiyeci eðilimden baþka türlü
deðerlendirmemiz söz konusu olamaz.

Bu tür eðilimler bazen kendini doðal
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sorumluluk olarak ifade ederek tasfiyeci kadro
duruþlarýný kamufle etmektedirler. Doðal sorumlu-
luk duygusu iþlere en fazla koþturma ve elini taþýn
altýna koymakla gerçekleþir. Önderliðimiz "kimse
bana þunu bunu yap demedi. Halka karþý sorumlu-
luðum ve vicdaným beni böyle bir sorumluluk taþý-
maya sevk etti" derken geri çekilmeyi deðil
oldukça fazla sorumluluk taþýnmasý gerektiðini
öðretmektedir. Doðal sorumluluk, alýnan görevin
kimseler bir þey demeden en iyisini yapmayý ifade
eder. Doðal sorumluluðu kendine görelik gibi anla-
mak bu kavramý yozlaþtýrmak anlamýna gelir. Tüm
devrimciler doðal sorumluluk taþýyan insanlardýr.
Zor iþlere girdikleri ve baþkalarýnýn yapýlacaðýna
inanmadýklarýna inandýklarý için devrimci sýfatýný
taþýrlar. Ben yetki almak istemiyorum sahteliði ile
görevlerden kaçmak ve kendi düþündüðü kadar
yapmak doðal sorumluluk deðildir.

OOrtaya çýkan bir yanlýþ eðilimde "biz
insan deðil iþ yönetimi olmak istiyoruz" biçiminde
karþýmýza çýkmaktadýr. Bu söylem; Önderliðimizin
ve hareketimizin vurguladýðý bir doðruyu bu
söylemle demagojik biçimde çarpýtmayý ifade
etmektedir. Hareketimiz tabii ki yönetimlerin
sorumluluk aldýðý topluluk ve bireyler üzerinde
aðalýk, beylik yapmasýna karþýdýr. Bir aða, bir
memur, bir bürokrat olmayý kabul etmek mümkün
deðildir. Bu tür yaklaþýmlar bir devrimcide ve
devrimci harekette olmamasý gereken þeylerdir.
Önderliðimiz yalnýz bugün deðil, on yýllarca bu tür
kadro duruþlarýný ve yönetim anlayýþlarýný
mahkûm etmiþtir. Kadrolara ve savaþçýlara" bu tür
yönetim ve komuta duruþunu kabul etmeyin ve
karþý çýkýn" perspektifini ve talimatýný vermiþtir.
Bunlar bizim yönetim ve komuta gerçeðimize
uygulanmasý gereken doðrularýmýzdýr. 

Bizim en önemli doðrumuz ve özelliðimiz
ise; kadroyla, savaþçýyla, insanla ve halkla ilgilen-
me gerçeðimizdir. Önderlik insan yönetimi
olmamýþ ve insanla uðraþmayý, deðiþtirmeyi ve
dönüþtürmeyi en temel iþi olarak görmüþtür. Kendi
Önderlik gerçeðinin en ayýrt edici özelliðinin ise
insanla uðraþma olduðunu her fýrsatta dile getir-
miþtir. Yaþam ve mücadele pratiði zaten bu
çabalarýn kanýtýdýr. "Ýnsan yönetimi deðil iþ yöneti-
mi olmak istiyoruz" diyenler esas olarak Önderlik
gerçeðini ters yüz etmektedirler. Bu tür anlayýþta
olanlar "Bize bir iþ verin memur gibi çalýþalým,
bürokrat gibi iþleri yönetelim" demektedirler.
Ýnsan eðitme, insanýn yanýlgýlarýna müdahale etme,

insanlarý deðiþtirme bu anlayýþýn uzak durduðu
temel konulardýr. Hareketimizi temel devrimci
görevlerden uzaklaþtýrmak, memur ve iþçilerin
iþlerini yapma tarzýný dayatmak kabul edeceðimiz
yaklaþýmlar olamaz. 

Önderlik gerçeði ve PKK bugüne kadar
yaptýðý bütün iyi iþleri insan üzerinde durarak, onu
deðiþtirerek baþarmýþtýr. Toplumu eleþtirerek ve
eðiterek bugünkü düzeye ulaþtýrmýþtýr. Þu iþi, þu
görevi yapsýnlar baþka bir þey istemiyoruz,
denilmemiþtir. Çünkü insanla uðraþmadan hiçbir
iþinde baþarýlý yürütülemeyeceðinin bil-
incindedirler. Özellikle Kürdistan'da bireysel ve
toplumsal kiþilik dönüþümü baþarý için þart
görülmüþtür. Bu nedenle Önderlik çözüm-
lemelerinin aðýrlýklý bölümü kiþilik ve toplum
çözümlemesidir. Kadro ve komuta eleþtirisidir.
Ýnsanla bir kuyumcu titizliðiyle uðraþmýþtýr. Zaten
devrimci bir hareket, toplumsal dönüþümü hede-
fleyen bir çalýþma, verili toplum ve bireyle
öngördüðü amaçlarýna ulaþamaz. 

BBireyle birey, bireyle toplum ve toplumun
davranýþlarý herhangi bir sosyal düzenle baðlantýlý
olarak ortaya çýkar. Bireyin duruþu sadece kendisi-
ni ilgilendirmez. O toplumsal bir biçimleniþin
parçasýdýr. Eðer yeni bir yaþam arzulanýyorsa mev-
cut iliþkilerin ve kültürün deðiþime uðratýlmasý ve
yenilenmesi gerekmektedir. Bu toplum Kürt halký
gibi binlerce yýl yabancý egemenlik altýnda
kalmýþsa, kölece yaþam normal hale gelmiþse
toplum ve bireyin davranýþlarýný deðiþtirmek
baþarýnýn koþuludur. Ýnsanlýk ve toplum, insan ve
toplumun doðasýna uymayan bir yaþama mahkûm
edilmiþse bunu insan doðasýna uygun biçimde
demokratik ve özgürlükçü hale getirmek tarihsel
insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu bazý
yazarlarýn belirttiði gibi basit bir toplum
mühendisliði deðildir. Devletler ve egemen düzen-
ler toplumu ve bireyi kendine göre þekillendirmek
isterler, bireyi ve toplumu doðasýndan koparýp
kendi sistemlerinin hizmetine koþtururlar.
Devrimciler ise buna müdahale ederek toplumu ve
bireyi özgürleþtirmeye çalýþýrlar. Bunu sadece
siyasal ve sosyal-ekonomik programlarla yapmak
mümkün deðildir. Bu programa sahip çýkacak ve
bunu uygulayacak birey ve toplum yaratmak esas
hedeftir. Bunu baþarmadan programlar ayaklarý
havada ve yaþamsallaþmayan yazýlý metinler ve
sözlü vaatler olarak kalýrlar. Bu gün birey ve
toplum üzerinde bio iktidar kurulduðu kabul
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ediliyorsa birey ve toplumu devrimci dönüþümler
için mücadele eder hale getirmek tarihsel bir
sorumluluk haline gelmiþtir.

Bunu en iyi bilen önderliðimiz ve hareke-
timiz bireyi ve toplumu deðiþtirmeyi birinci görev
bilmiþtir. Bu nedenle tarihte hiçbir din, hiçbir
felsefe ve siyasi akým önderlik ve PKK kadar birey
ve toplumla ilgilenmemiþtir. Bireyin ve toplumun
tüm yaþamýna müdahale eden ve deðiþtirmeye
yönelen bir çaba içine girmiþtir. Bu gerçeklik orta-
dayken biz insan yönetimi olmak istemiyoruz,
demek bu gerçeði tersine çevirmek olur. Esas
olarak da bu yaklaþým sadece insaný yönetmeyi
esas alan devletçi zihniyetin görev ve sorumluluk
anlayýþýdýr. Bize bir iþ verin yapalým, demek
memurculuktur ya da bana bir çalýþmanýn yöneti-
mini verin onu bir bürokrat gibi idare edeyim,
demektir. Kadrolara "þunu yap, bunu yapma."
Diyecek bir yönetim olma isteðidir. Bizim kadro
ve yönetim gerçeðimiz bunu kabul edemez.
Yanýndaki yoldaþýna karþý sorumluluk duymayan,
kadrolarýný eðitmeyen, onlarýn yaþamýný, duruþunu
amaç doðrultusunda ve devrimci yaþam çizgisinde
düzenlemeyen ve düzeltmeyen bize ait olamaz. 

ÞÞimdi bu anlayýþýn bir parçasý olarak
bireyin kendi dünyasý var, onu ilgilendirir, diyerek
kiþinin duruþuna ve yanlýþlýklarýna karýþmayan bir
yaklaþým da örgüt içinde meþrulaþtýrýlmak isten-
mektedir. Bu da tasfiyeci eðilimin içimize ektiði
fitne tohumlarýndan biridir. Tabiî ki yoldaþlarýmýzý
anlayacaðýz, duygu dünyasýný bileceðiz, ona göre
doðru üslup ve yöntemle arkadaþlarýmýzýn sorun-
larýný çözmesine yardýmcý olacaðýz. Ama örgüt
içinde olan kadrolarýn ve yoldaþlarýmýzýn her
davranýþýnýn örgütü ve mücadeleyi ilgilendirdiðini
düþünerek "bana ne!' demeyeceðiz. Örgütü ve
çalýþmanýn baþarýsýný ilgilendiren her birey
davranýþýna karþý duyarlý olacaðýz. Birbirini ortak
yaþamýn ve amacýn parçalarý olarak eleþtirmeyen-
ler yoldaþ olamazlar. Eleþtiri ve özeleþtirinin kalk-
týðý ortamda yoldaþlýk da kalkar. Birbirlerinin
eleþtirilerini dinlemeyenler ve tahammül ede-
meyenlerden yoldaþlar topluluðu olan bir örgütlen-
me ortaya çýkamaz. Nitekim bazý çalýþma ortam-
larýnda birbirlerini eleþtirme ortadan kalkmýþtýr.
Dolayýsýyla da örgüt çizgisinde süreklileþen bir
düzeltme olmadýðýndan da orada örgüt ortamý ve
yoldaþlýk kalmamýþtýr. Sadece bir memur gibi ya
da herhangi bir burjuva partide çalýþanlardan
oluþan topluluklar ortaya çýkmýþtýr. Bunlarýn

önderlik gerçeði ile ve PKK ile ilgisi olamaz. Hele
zihniyet ve vicdan devrimiyle canlý ve dinamik bir
toplum yaratýlmak istendiði bugün bu tür yak-
laþýmlarýn bizimle baðdaþýr hiç bir yaný olamaz. Bu
tür tutumlar bizi devlet kurumlarýna ya da KDP ve
YNK gibi örgütlenmelere benzetir. Devrimci iddi-
alarýnda dünden daha fazla ýsrar eden bir hareket
içinde bunlar kabul edilemez. 

Önderlik, tasfiyeciliðin "bireyin yaþamýna
karýþýlmasýn, istediði gibi yaþasýn ve çalýþmalara
katýlsýn" dediði bir süreçte ben arkadaþlarýmýn aþk-
larýna da karýþtým, takoz koydum, engelledim,
demektedir. Engellemenin sistemin zihniyeti ve
onun aþk ve sevgi yaklaþýmýna olduðu açýktýr.
Zaten verili olan duygular kabul edilseydi ne
önderlik gerçeði olabilirdi ne de PKK yeninin
yaratýcýsý örgüt haline gelebilirdi. Dolayýsýyla
kadroyum diyenler, bunun sorumluluðu altýna
girenler kendilerini örgütün yeni yaþam ölçülerine
göre düzenleme taahhüdü altýna girmiþlerdir.
Kadronun özgürlük iþlerine aþk ve tutku ile yaklaþ-
masý, bunun için de her þeyden önce örgüt ve çizgi
ölçülerinde kendini bir kadro duruþuna getirmesi
gereklidir. Yetki, hýrs ve kariyer duygusuyla bu
örgütte kadro olunamayacaðý gibi, sorumsuz,
kendine göre göreve yaklaþan, kendine göre yaþam
ölçüleriyle de kadro olunamaz. Bizleri örgüt ölçü-
lerine davet eden örgüt ve yoldaþ eleþtirilerine açýk
olmak, özeleþtiri vererek örgüt çizgisinde yürümek
bu hareketin kadro gerçeðinin en vazgeçilmez
vasýflarýdýr. 

KKadro sadece bir çalýþan deðildir. Ayný
zamanda maddi ve manevi deðerleri koruyan ve
üzerine her gün yeni deðerler katma sorumluluðu
taþýyan kiþidir. Kadro olma ölçülerimiz muðlâk
deðildir. Hiçbir harekette olmadýðý kadar netleþmiþ
ölçülere sahiptir. Bizim kadromuz bir teknik ele-
man, sadece kendi iþini yapan olamaz, örgütün tüm
çalýþmalarýndan sorumluluk duymak duru-
mundadýr. Baþarý kolektiftir. Herkes kendi iþini en
iyi yapan olmanýn yanýnda diðer arkadaþlarýnýn ve
çalýþmalarýnýn baþarýsý konusunda da duyarlýlýk
gösteren ve üzerine düþeni yapandýr.

Özgürlük hareketinin kadrolarý dýþýnda
binlerce taraftarý, sempatizaný ve çalýþmalara
katýlan insaný vardýr. Herkesi düzeyine ve
yeteneðine göre çalýþtýrýr. Ancak bu çalýþmalarýn
baþarýlý olmasý için dönüþüm ve geliþmenin kur-
mayý, yol göstericisi olan kadrolarýn sorumluluk-
larýný yerine getirmesi þarttýr. Bizim ortaya koy-
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duðumuz ölçüler kendini kadro görenler içindir.
Kadrolarýn yaptýðý iþin küçüklüðü ve büyüklüðün-
den öte bir sorumluluk duygusu vardýr. Ret- kabul
ölçüleri vardýr. Bu düzey diðer tüm çalýþmalarýn
niteliðini yükselten bir özellik taþýmak zorundadýr.
Bu olmadýðý taktirde diðer tüm çalýþanlarýn ve
çalýþmalarýn düzeyi de düþer. 

Tüm toplumu özgürlük ve demokrasi iþine
koþturmak bir kadronun birinci derecede sorumlu-
luðundadýr. Ama bu konuda kendini örnek hale
getirmeden, ölçüleri kendinde somutlaþtýrmadan
bir taraftarýn, sempatizanýn, bir çalýþanýn sorgulan-
masý yapýlamaz. Kadro sözüyle deðil, duruþu,
tarzý, üslubu ve temposuyla sürükleyici olandýr.
Þimdi bu gerçeklik unutulmakta, aksaklýk ve yeter-
sizlik kadro duruþunda deðil de baþka bireylerde
ve etkenlerde görülmektedir, bu bir yanýlgýdýr.
Kadro duruþunun örgüt ve parti ölçülerine göre
düzenlenmediði ve buna göre davranýlmadýðý
yerde her türlü eksiklik ve yetersizlik doðal olarak
yaþanýr.

BBiz kendi tarzýmýza, ölçülerimize, önder-
lik gerçeðine ve onun önümüze koyduðu kadro
duruþuna bakarak kendimize yön vereceðiz. Baþka
örgütler þöyledir, baþka türlü de çalýþýlabilinir ve
kadro olunabilir denilerek kendimizi ele alamayýz.
Þimdi nerdeyse "Dünya böyle, böylede çalýþýlýyor,
yaþanýlýyor "denilerek sistemin etkisindeki tarz ve
kiþilik dayatýlýyor ve örgüte de bu kabul ettirilm-
eye çalýþýlýyor. Hatta sizin dediðiniz gibi olmaz
denilerek en azýndan objektif olarak direniþ göster-
iliyor. Kendini deðiþtireceðine, örgüt ölçülerine
geleceðine, örgütü kendi çizgisine çekmeye
çalýþýyor. Baþka türlüsü olmaz bizi olduðumuz gibi
kabul edeceksiniz deniliyor. Bunlarýn tasfiyeciliðin
dayattýklarýný farklý biçimde örgütün önüne koy-
maktan baþka anlamý olamaz.

Avrupa'daki örgüt tarihimiz ancak önder-
lik ve örgüt ölçülerine göre hareket edildiðinde
baþarýlý olunacaðýný gösteren bir tarihtir. Avrupa
tüm örgütleri eritti ve kendine benzetti. Sadece
PKK'yi kendi çizgisine çekemedi, eritemedi.
Avrupa buna hep öfkelendi, kendi sisteminin bütün
olanaklarýna raðmen PKK karþýsýnda baþarýlý ola-
madýðýný gördü. Çünkü Avrupa da örgüt ölçüleri
titizlikle korunmuþtu. Avrupa da ayakta kalmak
için her yerden daha fazla örgüt ölçülerine ve
kadro duruþuna baðlý kalýnmak zorundaydý. Yoksa
özgürlük hareketine deðil, Avrupa'nýn yedeðine
düþen ve onun yaþam felsefesine teslim olan bir

durumla karþýlaþýlýrdý. Bu nedenle sadece kadro-
larýmýz deðil yurtsever halkýmýz bile yaþamda ve
çalýþmada önderliðin ortaya koyduðu ölçülere
baðlý kaldý. Avrupa karþýsýnda böyle ayakta
kalýndý. Öyle ki Avrupa'da ki kadro ve halk için söz
konusu ülkeler "bunlar nasýl böyle kalýyor diyerek
"þaþýrýyorlardý. Bizim bu gün Avrupa da önemli
maddi ve manevi deðerlerimiz varsa böyle
kazanýldý. Ne var ki þimdi bu deðerler geri
görülüyor, aþýndýrýlýyor. Avrupa kültürünün etk-
isinde kalýnýyor. Yýllardýr direndiðimiz, uzak
kaldýðýmýz hatta örgütün yaþamýný, duruþunu
kendilerine göre çekmeye çalýþanlarýn dümen
suyuna giriliyor. Yükselen ve beðenilen deðerler
önderliðimizin ortaya koyduklarý deðil de burjuva-
liberal deðerler oluyor. Bunun aymazlýk olduðu
açýktýr. Önderlik hangi tutumlar, duruþlar ve yaþam
tarzlarýna karþýydý biçiminde bir sorgulama yapýl-
madan ölçüler gevþetiliyor.

BB iz herkesi kendimize dost yaparýz,
onlarý çalýþtýrýrýz, bu halka hizmet etmelerini
saðlarýz. Ancak onlarýn yaþam duruþlarýna ve
düþüncelerine kaymayýz. Biz onlarý elden
geldiðince kendi düþünce yapýmýza ve yaþam
çizgimize çekeriz. Dostlar bizim ölçümüz olamaz,
onlar bizim ölçülerimize yaklaþtýklarý için dost
olma sýfatýný kazanýrlar.

Dost,  dost ölçülerinde; taraftar, taraftar
ölçülerinde; Halk, hareketimizin kazandýrdýðý yeni
ölçülerde; Kadro ise önderliðimizin büyük
mücadele ve eðitimle kazandýrdýðý ölçü ve ilkeler-
le mücadele içinde yer almaktadýr. Biri diðerinin
yerine konulmayacaktýr. Herkes kendi konumunda
çalýþacak ve çalýþtýracaktýr.

Kadroda ki yanlýþ eðilimlerden biri de tas-
fiyeciliðin Kongra-Gel kuruluþunda, Kongra -Gel
ile PKK'nin iþlevleri konusunda muðlâklýk yarat-
masý ile ortaya çýktý. Kongra-Gel ile birlikte kadro
ölçülerinin deðiþtiði ve PKK gibi bir partiye gerek
kalmadýðý anlayýþýný hâkim kýlmaya çalýþtý. PKK
ortadan kalktý, Kongra-Gel de bir parti olmadýðýna
göre kadrolarda farklý ölçüler de olabilirdi. Bu; tas-
fiyeciliðin örgüte vurduðu darbenin esas noktasýy-
dý. Önderliðimizin "benim partileþmeden baþka bir
þeyim yok" dediði kadrolaþmanýn içini boþaltan bir
saldýrýyla bunu yaptý. 

Halk örgütlenmesine öncülük yapacak,
onun ideolojik ve siyasi çizgisini gözetecek,
pratikleþmesi içinde yer alacak kadro duruþuna
darbe vurdu. Bu, Kongra-Gel projesini de daha
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baþtan tasfiye etmek, halk özgürlük eðilimini ege-
men sýnýf zihniyetine teslim etmek oluyordu.
Nitekim bu yapýlmak istendi. Önderlik bu tasfiye-
ciliðe müdahale etti ve kadro duruþunu koruyacak
partileþmeyi yeniden baþlattý. 

Partileþme olmadan ne Konfederalizm
kurumlaþtýrýlabilinir, ne demokrasi, ne de özgürlük
mücadelesi verilebilinir. "Kongra-Gel kuruldu
kadroya gerek kalmadý, artýk baþka türlü kadro
olunur" anlayýþýyla mücadelemizin yarattýðý en
büyük deðerlerden olan kadro birikimini eritmek,
önderliðin büyük emeðini boþa çýkarmaktýr.
Önderlik bu kadrolarý eðitti, anlayýþ kazandýrdý. Bu
kadrolarý, halkýn Özgürlük ve demokrasisini
geliþtirsin, Kürt halkýnýn kara talihini tersine
çevirsin diye eðitmiþti. Þimdi bunun þu veya bu
kýlýfla geriye çekilmesini kabul etmek partimize
karþý on yýllardýr dayatýlan tasfiyeciliðe teslim
olmak anlamýna gelir.

KKadro ve partileþme olmadan, halkýn
deðerlerine sahiplenme gerçekleþemez. Her zaman
sorumluluk düzeyi yüksek kadrolara ihtiyaç vardýr.
Kadro da halkýn en sorumlu ve fedakâr evlatlarý
olarak, demokratik sistemin en fazla çalýþanlarý ve
özgürlük mücadelesinin fedakârlarý olmalýdýrlar.
Kadro olmak; yetki ve mevki kazanmak deðildir.
Eðitilerek, kadrolaþarak, partileþerek halka hizmet
etme yetenek ve güçlerinin açýða çýkarýlmasýdýr.
Kadrolaþma ve partileþmenin olmadýðý yerde, ne
demokratik yapýlanma gerçekleþir ne de
demokratik deðerlere sahiplenme ortaya çýkar.
Kadrolarýn partililik ruhuyla deðerlere sahiplen-
mesinin olmadýðý yerde, halkýn sahiplenmesini
beklemek hayaldir. Önderliðin dediði gibi
"Demokrasi ve Özgürlük bunlara âþýk evlatlarý
olmadan saðlanamaz." Halkýn tabandan örgütlen-
mesine öncülük yapacak, ideolojik doðrultu vere-
cek halk evlatlarý, demokratikleþmenin olmazsa
olmaz etkenlerinden biridir. Ýdeolojik saldýrýlarýn
yoðun olduðu, egemen sistemin her gücü ve bireyi
hizmetine koþturduðu yerde; deðerlere sahiplen-
menin, geliþtirmenin adý olan kadro duruþu ve
onun örgütlenmesi olan partililik, her zamankinden
daha fazla gereklidir.

Kadro sadece doðruyu söyleyen deðil,
bizzat yaþamýn ve demokratik yapýlanmanýn içinde
ve en önünde olandýr. Bu yetkili olmak deðildir;
halk adýna bir þeyler yapmak deðildir, bizzat halkýn
içinde olmak, özgürlük iþlerini hiçbir karþýlýk bek-
lemeden yapmaktýr. "ne dediklerine deðil, ne yap-

týklarýna ve nasýl yaþadýklarýna bakýlmasýný" saðla-
yarak halkýn doðru yapýlanmaya çekilmesidir. Kürt
halkýnýn ve tüm insanlýðýn hala bu sorumluluk duy-
gusuna ve deðerlere sahiplenme sorumluluðuna
ihtiyacý vardýr. Yoksa çaðdaþ köleler olarak kalmak
ve kendini þu veya bu biçimde sisteme satmaktan
baþka bir sonuç vermez. Özgürlük ve demokrasi
iþlerini geliþtirmeden, her bakýmdan kendi yaþam
alanlarýný yaratmadan kim kendini sisteme sat-
madan yaþatabilir. 

Kadro duruþunu bozmak, ben bu kadar
yapýyorum demek, ölçüleri geriye çekmek sis-
temin bir kadrosu ve çalýþaný olacaðým demekle
ayný þeydir. PKK devrimci bir partidir;
Demokratik Konfederalizm bu partinin yürüttüðü
sorumluluk düzeyiyle yaþam bulacaktýr. Bu ölçü-
leri gevþeterek, bozarak, geriye çekerek, sorumlu-
luk almayarak, biraz zorlandý mý ya da iþine
gelmediðinde istifa ederek yapýlanlar; þehitlerim-
izin, Önderliðin çabalarýna karþý yeniden eski Kürt
kiþiliðini ve hâkim sistem etkilerini hortlatmaktýr.

ÖÖnderlik, PKK için koyduðu kadro sýnýr-
lamasý, ölçülerin muðlâklaþtýrýlmasýný engellem-
eye yöneliktir. "Ölçüler bilinsin ve tüm kadrolar bu
ölçülere göre çalýþmalara katýlsýn"  yaklaþýmýyla
böyle bir sýnýrlama koymuþtur. Bu yaklaþým, tüm
kadrolarý daha az çalýþmaya ve ölçüleri kendine
göre olmaya deðil; hangi ölçülere göre çalýþmasýný
ve yaþanmasýný göstermeye yöneliktir. Bunun
dýþýnda algýlamalar; tasfiye edilen tasfiyeciliðin
içimizde yaþatýlmasý olur. Buna da kimsenin hakký
yoktur. Kendini özgürlük ve demokrasi kadrosu
olarak görmek, eskisinden daha fazla sorumluluk
duygusuyla çalýþmayý gerektirir. Yeni Paradigma,
zihniyet ve vicdan devrimi, sadece ve sadece bunu
yapmayý istemektedir.

Bunun dýþýndaki kadro anlayýþlarý yan-
lýþtýr. Halkýn ölçülerini yükseltme sorumluluðu
yerine, kadro ölçülerinin geriye çekilmesi hiçbir
söylemle izah edilemez. 

Kadro duruþu ve partileþme bugün hala
temel sorumluluðumuzdur. Kendine kadro diyen-
ler, bunu geliþtirme sorumluluðuyla karþý
karþýyadýr. Baþarýnýn anahtarý buradadýr. Bu konu-
da doðru anlayýþ geliþtirildikçe, Kürt halkýnýn
özgürlüðü de Demokratik Konfederalizm'de
yaþam bulacaktýr. Çünkü kadrolar zaten mevcut
olan ve yeni geliþtirilen örgütlerimizde çalýþacak
ve bu tarz, tempo ve üslupta sonuç aldýracaktýr.       
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Önderlik, özgür yurttaþlýðý savun-
duðu için yurttaþlýðý eleþtiriyor. Devlet
üyeliðiyle nereye kadar gidilebilir? Biz
devleti kabul etmiyoruz. Niye devlet
üyeliðini kabul edelim. Devlete üye vatan-
daþ, birey yurttaþ olarak tanýmlanýr. Doðru
görmüyoruz bu yaþayýþ biçimini ve bu
yaþayýþ biçiminin yeterli olacaðýna inan-
mýyoruz. O açýdan Özgür Yurttaþ tanýmla-
masýný yapýyoruz.

Özgür Yurttaþ tanýmlamasý resmi
yurttaþlýk tanýmlamalarýný da kapsayan,
bütün tarih ve toplum sürecinde, insanlýðýn
birey olma evrelerini içeren bir tanýmla-
madýr. Madem özgür yurttaþ tanýmlamasýný
yurttaþý da kapsayan ama onunla yetin-
meyen, kýlan toplumun ilk oluþumunda yer
alan insanýn üyeliðine kadar giden bir üyelik-
topluluk, üyelik-yönetim organizasyonu, üyelik-
inanýþ, yazýlýþ kurallar iliþkisini vb tanýmlamasýna
kadar götürmek istiyoruz;  o zaman devlet üyeliði
de dahil olmak üzere bir bütün insanlýk tarihine
göz atmalýyýz.

Toplumsallaþma ve birey nedir, nasýl
oluþmuþtur? Yönetimlerin gönüllü oteriteler döne-
minde birey-yönetim iliþkisi ve yine bireyi birey
yapan özellikleri ele alýnmalýdýr.

Bazý kaynaklarda "Proto yurttaþlýk"
denilmiþ. Proto yuttaþlýk bence Yunan sitelerinde
de deðil, Sümer sitelerinde ve sitenin baþlangýç
aþamasýnda ortaya çýkmýþtýr. Aslýnda büyümüþ
köylerde ve þehirlerde geliþmiþtir. Ama büyük
oranda tarýmsal üretim biçimleri ve buna dayalý
aile baðlarý, dayanýþmacýlýk henüz aþýnmamýþ ve
çok güçlü varlýðýný sürdürmektedir. Sümerliler,
Mýsýrlýlar ve Yunanlýlar da öyle yaþanmýþtýr.
Yurttaþ topluluklarý hiyerarþiyi aþan organizasy-
onlar altýnda bir araya gelmýþtir. Yavas yavaþ kýr-
dan kopup sýnýfsal iþ bölümüne tabii olduðu

kentler oluþmuþtur. Bu bir anlamda proto yurt-
taþlýktýr.

Bizim tanýmladýðýmýz özgür yurttaþlýk
anlamýnda, bunun nüvesini oluþturan birey için
daha geriye gidiyoruz. Devlete baðlý birey
anlamýnda yurttaþ için gitmiyoruz! Bu arayýþ bizi
en fazla bir alt basamaða, yani hiyerarþiye götürür.
Devletin en küçük biçimi hiyerarþidir.  Devlet hiy-
erarþinin büyütülmüþ halidir, netleþmiþ halidir.
Hiyerarþinin yönetiminde yaþayan bireylerin de
yurttaþlýk'ý vardýr. Hukuki bazý tanýmlamalara
kadar gidilmiþtir. Þamanlar yönetici olmuþlardýr.
Herkes onlara hizmet eder. Belli oranda bir iþley-
iþ saðlanmýþ, uymayan korkutulmuþtur. Bir küçük
devlet iþleyiþi baþlamýþtýr. Yine þamanlarýn, hiyer-
arþiyi kullananlarýn elinde bireyler þekillenmeye
baþlamýþtýr. 

Yurttaþlýk tanýmý bir kent devleti döne-
minde, bir de kapitalizmde vardýr. Ama biz biliy-
oruz ki ister kölecilik döneminde, isterse de
ortaçaðda yurttaþ vardýr. O devletlerin uygun
gördüðü kanunlarla düzenlenen bir üyelik biçimi
vardý. Feodal dönemin teba anlayýþýna dayanan
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yurttaþlýk, kavramlandýrmasa da vardý. Ýleriye
doðru böyle bir seyir izleyen
yurttaþlýðýn devlet öncesi
birey oluþum sürecine de
gözatmak faydalý olabilir.

Bireyin toplumla,
bireyin bireyle iliþkisi,
bireyin bir yönetim organi-
zasyonuna kavuþmasýnýn
daha genýþ bir tarihi var.
Onun için doðal topluma
da bakmak gerekir. Bir
devlet kurmak istiyor-
sanýz, onun haklarýný,
yönetim ve birey
anlayýþýný düzenlemek
istiyorsanýz, Sümer kent
devletine kadar gitmeniz
yeterlidir. Marksizm de
ancak bunu yapmýþtýr ve
bu tarihe hatalý bir yak-
laþýmý doðurmaktan öteye
gitmez. Tabi, Marksizmin
kent devletinin de Yunan
sitesi ile baþladýðý
düþünülürse bu yak-
laþýmýn ne kadar eksikli
olduðu daha iyi anlaþýla-
caktýr. Ama eðer özgür
yurttaþ tanýmlamasý,
özgür birey tanýmlamasýna
dayanmak istiyorsa, o zaman bütün toplumsal
süreçleri gözönünde bulundurmalýdýr. Þöyle bir
hataya da düþmemek lazým: "madem özgür yurt-
taþý tartýþýyoruz özgür yurttaþ aslýnda özgür birey-
dir. O zaman bütün birey olma süreçlerini özgür
yurttaþ olarak tanýmlayabiliriz." Böyle dersek de
yanlýþ olur. Toptancý bir taným yapmýþ oluruz.  Her
birey'leþme sürecini deðil, konumuzu yurttaþlýk
kavramýnýn temel özellikleri üzerinden ele almaya
devam etmeliyiz. Yani bireyin yönetim organiza-
syonuyla, yaþadýðý toprakla, kültürel sistemle,
inanýþla, üretim biçimiyle iliþkisi üzerinden taným-
lýyoruz. Günümüzde nasýl ki erkenden devleti yok
sayarak bir tanýmlama yapamayacaðýmýz gibi
tanýmlama kolaylýðý açýsýndan insaný kýlan döne-
mine de döndüremeyiz. Varolan tekniðin hepsini
silip bütün üretim biçimlerini kaldýramayýz. Hatta
insanlar nüfus olarak milyonlara varmýþ, onlarý
küçük topluluklar þeklinde yaþamaya mecbur ede-
meyiz. Ýnsanlar büyük kentlerde yaþamaya devam

edecek, çok büyük coðrafi alanlarý kulanacak, üre-
tim biçimleri müthiþ geliþmiþ

olacaktýr. O zaman bu seyir
içindeki bireyi izlemeye
devam etmeliyiz. Seyri yurt-
taþlýkla devam ettirebilir,
fakat devlet yurttaþlýðýný
s ý n ý r l a n d ý r a b i l i r s i n i z .

Kýsacasý özgür yurttaþlýðý,
özgür birey kapsamýnda
ele alýyoruz ve bu tarihin
ta baþýna kadar
götürülebilinir. Ama bir
soyut kavramlaþtýrma
olarak birey-toplum
tartýþmasý yapmýyoruz.
Yine yurttaþlýk dýþý toplu-
luk üyeliklerini, örneðin
dini üyeliði, mezhep veya
parti üyeliklerini vb. baz
alamayýz.'' Köken olarak
her üyelik özgür yurttaþ
tanýmýna denk geliyor"
denilemez. Bu noktada
bizim yurttaþlýk kavramý
ile bir baðýmýz var.
Baþta da dediðimiz gibi

Önderlik yeniden özgür
yurttaþý tanýmlarken
aslýnda, eþit-özgür birey

olma arayýþýndaki insaný
tanýmlamak istemektedir. Böylesi bir birey'leþ-
menin tarihi de toplumsallaþmanýn tarihi kadar
eskidir. Bu anlamda, doðal olarak, özgür yurt-
taþlýk, insanlýk tarihi içerisinde oluþan bütün birey
oluþum süreçlerine dayanýr.

Ýnsan, ömrünün yüzde doksan sekizini,
kýlan, kabile, aþiret üyeliði olarak yaþamýþken,
yüzde ikilik bir kýsmýný da devletli yapýlar altýnda
geçirmiþtir. O nedenle her iki dönemi de incele-
mek özgür yurttaþlýk tartýþmalarý için oldukça
önemlidir. Devletli sistem geliþip hakim olduðun-
da nasýl ki kömünal arayýþlar bitmemiþ ve alttan
alta sürmüþse,  devlet yurttaþlýðý geliþip hakim
olduðunda onu kabul etmeyen, alttan alta varlýðýný
koruyan özgür birey duruþlarý da olmuþtur. Özgür
birey duruþlarý ve günümüz yaþayan komünalitesi
her ne kadar günümüzde istediði oranda bir sis-
temleþmeye kavuþamamýþsa da önemli bir geçmiþ
tarihe sahiptir. O nedenle toplum içindeki bireyi
bu tarihsel kökeni ile birlikte ele alýrsak, komü-
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KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr
nalite içerisideki birey arayýþlarýna güç vermiþ
olduðumuz gibi devleti de sýnýrlandýrmýþ oluruz.

Özgür Yurttaþ Kimdir ve Nasýl Þekillenir?

Özgür yurttaþ kavramýmýz komünalite
içerisindeki bireyin duruþudur.  Biz bu nedenle
kesinlikle altaki damarý izlemeliyiz, yani insan-
lýðýn toplumsallaþmaya baþladýðý dönemdeki bir-
eye giden bir arayýþýmýz olmalý. Burada sorun
bireyin tarihini sýnýflaþmanýn baþýna kadar
götürüp býrakmak ve buradaki duruþunu proto-
yurttaþlýk olarak tanýmlamak deðildir. Özgür yurt-
taþýn kökenini arýyoruz ve bu nedenle toplumsal-
laþmanýn baþlangýcýna kadar gitmek gerektiði
sonucunu çýkartýyoruz.

Bireyi birey yapan temel özellikler olmuþ,  nedir
bunlar?  
1: Yaþadýðý yerle iliþkisi (ekolojik ilke)
2: Üretim biçimiyle iliþkisi 
3: Yönetim organizasyonuyla iliþkisi 
4: Ýnanýþ sistemleriyle iliþkisi
5: Kendi topluluðuyla iliþkisi  

Bütün bunlarý
tanýmladýðýmýzda ortaya
bir birey tanýmý çýkýyor.
Ayný zamanda bir toplum
kavramlaþmasýna ulaþýy-
oruz.

Hayvan topluluk-
larýndan, insanýn ayrýþmasý
bilinir. Evrimsel bir süreç yaþanýyor. Ýnsan türü
hem akli hem de duygularý ve duyumlarý ile fiziki
yapýda bir evrim yaþar. Sonuçta bir tür olarak fark-
lýlaþmaya gidiyor ve bu bir zemin oluþturuyor.
Yaþadýðý tabiat parçasýyla saðlýklý iliþki kuruyor.
Hatta kendisinin tabiatýn bir parcasý olduðu bilin-
ci hakimdir. Ýster hareketli olsun isterse yerleþik,
doðayla iliþkisini saðlýklý ayarlýyor. Yani bu
dönemde coðrafya ile iliþki, bir devletin sýnýrlarý
olan coðrafyaya baðlýlýk þeklinde deðildir.
Günümüzdeki vatan kavramý, o vataný kapsayan
siyasal sýnýrlar anlamýnda devlete indirgenmiþtir.
Artýk baðlý olunan vatan, yani coðrafya ve
yaþanýlan kültürel alan deðil, devlete baðlýlýktýr.
Mesela Türkiye'de, Tükiye cumhuriyeti devletine
baðlýlýktýr sözkonusu olan. Yine Kürdistan devleti
yoktur, ama Kürdistan diye bir toprak vardýr. Neye
baðlý olmalý Kürdistanlýlar? "Coðrafyayý, suyu,
topraðý, tüm güzellikleri ifade eden Kürdistana

baðlý olmak en iyisidir. Bu Kürdistan üzerinde
devletçi bir yönetim organizasyonu olmuþ beni
ilgilendirmez, ben topraðýna baðlýyým" Ýlk insan-
lar böyle düþünüyorlardý. O nedenle de yaþadýðý
coðrafyaya baðlýlýk anlamýnda yurt(vatan)
kavramý geliþtirilmiþtir. Þimdi yurt kavramý
yönetebildiðin sýnýrlara deniliyor, ama o dönem
yaþadýðýn topraklara yurt denmiþtir.

Diðer türlerden ayrýþan insan, bir zemine
dayanarak toplumsallaþýyor. Yavaþ yavaþ topraða
yerleþmeye baþlýyor. Daha sonra kendi toplu-
luðuyla arasýndaki farký görmeye baþlýyor, yani
bireyselleþme oluþmaya baþlýyor. Kendisinin
farkýna varýyor. Yani ilk insan topluluk olarak,
doðadan ayrýþtýðýný, hayvanlardan farklý olduðunu
anlamaz. Sonradan bu durum deðiþir. Diyorlar ki
ilkel topluluklarda bireysellik var mýdýr? Tabiki
vardýr. Ýnsan bir hayvan topluluðundan farklý
oduðunu önce topluluk olarak degil, bireysel
olarak anlamýþtýr. Þöyle denmez; "bak biz bir
topluluk olarak þu þeyden farklýyýz." Yani farkýn-
dalýk önce kendinden baþlar. Baþka bir deyiþle
toplumsallaþmanýn baþýnda bireyselleþme de

vardýr. Bireyselleþen ve
toplumsallaþan bireylerin
bu 'doðal' geliþiminin bir
yönetim organizasyonu ile
sömürüye tabi tutulmamasý
topluca gönüllü yaþamýn
oluþmasýna yol açar. Ýnsan
evriminin bu ilk dönemleri
ortak yaþamayý geliþtirmiþ,

bireyin kendinin farkýna varmasý, çevresinin farký-
na varmasý yavaþ yavaþ çevresiyle ortak yaþa-
masýný, birliktelikteliklerini geliþtirmiþtir. Burada
birey-topluluk dengesinin saðlýklý oluþtuðundan
bahsedilebilir. Yönetim organizasyonunun
geliþmesi, nitelikleri böyle geliþen bir toplumsal-
laþmadan sonradýr.

Artan topluluk içinden bir yönetim
çýkararak iþlerini düzenler. Ýlk topluluk içerisinde
yönetimin baskýcý, otoriter yönü yoktur, daha çok
gönüllü düzenleniþe dayalýdýr ve büyük oranda da
bu güç anadýr. Zaten ana deðerleri taþýyan doða
deðerleri de, yönetim organizasyonu ile ve
inanýþla içiçe kabul görmüþtür. Birçok inanýþ,
totem, yönetim organizasyonu gibi görülmüþ, yasa
koyduðu düþünülmüþ onun kurallarýna uyulmuþ,
yasalarý yerine getirilmiþ, böyle bir gönüllü otorite
geliþmiþtir. Ana kökenli olduðu nettir. Bu çok
doðaldýr çünkü toplumsallaþma da ana kökenlidir.
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Ýlk olarak, hem doðadan geliþini hem de
doðadan farklýlýðýný anlayan kadýndýr. Üretimsel
ve biyolojýk -biyolojinin kendisi de zaten toplum-
saldýr- farklý üretimi ile baþka bir deyiþle toplum-
sal üretim farký ile bu durum gerçekleþir.
Kadýndaki üretim farký tür içinde ilk defa kendisi-
ni fark etmeye götürür. Yine çocuðun kadýndan
gelmiþ olmasý, ilk topluluk yaratmada öncelik
yaratýr. Sonuçta kadýn etrafýnda toplumsallaþma
oluþtuðu gibi gönüllü otorite de kadýn etrafýnda
geliþir. Kadýnýn hamilelik döneminde koyduðu
yasaklar, ilk yasaklar olur.
Kadýnýn bedenini tanýmla-
masýndan kaynaklý konulan
kurallar ve bu kurallara
uyum sadece kadýný deðil,
erkeði de ilgilendirir. Yoksa
yaþam olmaz, hatta üretimi
etkiler, topluluk olmayý da
etkiler.  Bu gönüllü otorite
daha sonra tüm toplumun
düzenleniþine dönecektir.
Buna 'anaerklilik' denile-
cektir.

Ýnanýþlar herhangi
bir otoriterliðe, korkuya
dayanmýyor, büyük oranda yaþamdan çýkarýlan
inanýþ güçlerine dayanýyordu. Üretim stratejik
görülüyor, emek deðerleri kutsanýyordu.
Hayvandan kopmanýn, üretime dayandýðý fark edi-
lidiði gibi yaþamda kalýþýn da üretimden kay-
naklandýðý anlaþýlmýþtý. Üretim yapýlmasa ayakta
kalýnamayacak, hayvandan farklý üretilmese de
topluluk kurulamayacaktýr. Topluluðu sürdürmek
için üretimin devam etmesi þarttýr. O açýdan üre-
timle iliþki, önce topluluðu yaþatmak için þart,
yoksa sýnýflaþma yani kendi üretiminden dolayý
diðerini sömürmek hiç düþünülmez. Doðru
toplumsallaþmaya dayanan, anaerkil sistem
içerisinde üretim güçlerinin mülküyetine gerek
duyulmuyor. Refah için üratim araçlarýna el
koyma, bir kesimin diðer kesim üzerinde, üretim
güçlerini yasaklayýp sömürü geliþtirmesi
düþünülmez çünkü zaten yaþam ortakçýlýðý
içerisinde ürünler paylaþýlýyor ve yönetim organi-
zasyonu, inanýþ ve üretime katýlým sistemleri
böyle düzenlenmiþtir. Hem beli oranda bolluk
ihtiyacýný giderme, gittikçe topluluk ihtiyaçlarýnýn
daha iyi karþýlanmasý yaþanýyor, hem de bunlarýn
sömürü getirmeden düzenlenmesi yapýlýyor.

Diðer bir temel özellik ise toplumsal

dayanýþmacýlýðýn geliþtirilmiþ olmasýdýr.
Arkeologlar, neolotik döneme ait yüz yirmi yaþýn-
da bir erkek iskeleti bulmuþlar. Onu yaþatan
toplumdaki dayanýþmacýlýk deðil de nedir? Sistem
içerisinde dayanýþmacýlýk deðil de sömürme, dýþ-
talama, zayýfýn ezilmesi aðýrlýk kazansaydý, yüz
yirmi yaþýna kadar ayakta kalýnamazdý. Baþka bir
toplumsal dayanýþmacýlýk örneði de, o dönemin
yirmi kiþilik guruplarýndan günümüze ulaþýl-
masýdýr. Sekiz, onkiþilik guruplarla binlerce yýl
nasýl ayakta kalabildiler? Dayanýþma olmasa

ayakta kalamazlardý.
Doðal topluluklarda

emek-deðer iliþkisi þöyle
kurulmuþtur; 'herkes
toplumun yaþamýna, üre-
timine katýlmak zorundadýr
yoksa ayakta kalamayýz, ama
herkes ayný oranda bu
yaratýlan ortak deðerlerden,
hiç bir yeteneðine, farkýna,
rengine, yaþýna, cinsiyetine
bakýlmaksýzýn ihtiyacýný
karþýlama hakkýna sahiptir.'
Doðal toplumdaki emek-
deðer teorisi böyle oturtul-

muþtur. Bu ilke de insanýn toplumla iliþkisini,
yönetim organizasyonuyla olan iliþkisini düzen-
lemiþtir. Sömürüyü engelleyen temel ilkesel
deðerler oturtulmuþtur.

Ýnanýþ sistemi ise topluluðun ortak ruhuna
hizmet eder bir þekilde toplumcu inanýþ olarak
oturtulmuþtur. Devlet egemenlikli inanýþlarýn,
allahlarýn, tanrýlarýn, peygamberlerin korkutucu
güçlerin kurulmasý deðildir. 

O açýdan eðer özgür yurttaþ deðer-
lendirmesini yapacaksak doðal toplumdaki veya
toplumsallaþmanýn baþýndaki birey olma özelik-
lerini önemle gözden geçirmeliyiz. Buradan ala-
caðýmýz çok þey var. Buradaki tanýmlamalar þunu
açýða çýkarýyor ki yurttaþlýðýn öz tanýmýnda,
yaþadýðý caðrafyaya baðlýlýk, toplumsallaþma
içerisinde birey'leþme, yurdu düzenleyen yönetim
organizasyonuyla iliþki ve bu yönetim organizasy-
onuyla içinde yaþayan belli bir coðrafyaya otur-
muþ topluluðun ortakçý yaþam özelliklerini bireyi
aþmadan, bireyi de kabul eden bir tarzda ortakçý-
dayanýþmacý yaþam özellikleriyle geliþtirilmesi
belirleyici yer tutmaktadýr.

Günümüz özgür yurttaþýnýn temel alacaðý
bütün özellikler o dönem oluþmuþ gibidir. Belli bir
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KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr
zemine dayanmýþlýk, -ekoloji -, birey olma ve
toplum olma özelliklerini ortak taþýma, birbirini
aþmayan bu bireyin ve toplumun yönetim organi-
zasyonuyla iliþkisini iyi kurmasý, sisteminin,
sýnýflý bir üretim yapýsýna deðil, eþitlikçi-özgür-
lükçü bir ekonomik mekanizmaya dayanmasý
önemlidir.

Bir özgür yurttaþ bu iliþkileri düzenlemek
zorundadýr. Yoksa özgür yurttaþ olamaz.
Köksüzmüþ, bir topraða dayanmýyormuþ, tabiatýn
içinde yaþamýyormuþ gibi, bu tabiata istediðini
yansýtan bir bireyseniz özgür yurttaþ olamazsýnýz.
Ýçinde yaþadýðýnýz toplulukla doðru iliþkiler kura-
mamýþsanýz, toplumsallaþmanýn baþýnda kurul-
muþ, toplumu ayakta tutan, ona doðru temelde
veren, doðru alan bir iliþki sistemini kura-
mamýþsanýz özgür yurttaþ olamazsýnýz.

Bütün sistemler bir yönetim organizasy-
onu getiriyor. Toplumsallaþmanýn öz nüvesinde
yönetim var. Ama bu yönetim hiçbir þekilde yüzde
doksan sekiz insan ömrünün kanýtladýðý gibi sýnýf-
sal olmak zorunda deðil, gönüllü iþ bölümüne
dayalý, koordine eden þekilde olabilir. Siz bunu
kuramazsanýz, iliþkinizi kul köle iliþkisi deðil,
devlet yurttaþlýðý iliþkisi deðil, özgür yurttaþ ve öz
yönetim iliþkisi þeklinde kuramazsanýz, özgür
yurttaþ olamýyorsunuz. 

Ýnanýþlarýnýz sizi korkutuyor, sizi yön-
lendiriyorsa, bir þekilde devletin bir uzantýsý gibi
sizi özgür birey olmaktan alýkoyuyorsa; siz
inanýþlarýnýza yön veremiyorsanýz, inanýþlarýnýz
yaþamýnýza daha iyi yön vermenize hizmet etmiy-
orsa siz, özgür yurttaþ olamazýnýz.

Yine ortak bir topluluk kurmuþsunuz
ama, kalabalýðý aþmýyor, hiç bir dayanýþmacý ruh
içermiyorsa, insanlar bir birini tamamlamýyor, ya
kalabalýk  bütün bireyleri yadsýyarak onun adýna
hareket ediyor, yada bireyler atomize olmuþ kims-
enin kimseyi taktýðý yok, hiç kimsenin bir
komþusuyla bile ciddi dayanýþtýðý yok, ne toplum-
sallaþma, ne birey iliþkisi oturmamýþ ise siz o
zaman da özgür yurttaþ olamazsýnýz. O toplumdan
bir dayanýþma göremez, o topluma katýlamazsýnýz.
Sizi besleyen bütün baðlar, özgürlüðü-eþitliði
saðlayan bütün baðlar olmayýnca ayakta durula-
maz. Sonuçta toplumsallýk, bir sevgi-saygý iliþkisi,
bir dayanýþmacýlýk iliþkisidir. Toplumsallýk öyle
baþlamýþtýr. Özü, ana etrafýndaki birikmedir.
Anaya vermedir, almadýr. Onun için ana sevgisi
olmadan çocuk yetiþemez. Bir toplumsal baðdýr.
Ýnsan tek, bu sevgi- saygý sistematiðinin dýþýnda,

diðer insanlara ihtiyaç duymadan yaþayamýyor.
Onun için  'baðýmlýlýðýn farkýndalýðý içinde kendin
olma' deniliyor. Yani herkes birbirine baðlýdýr ama
hiç kimse kendisi olmaktan çýkmamalýdýr. Bütün
toplumun, sevgi, saygý ortaklýklarýna, düþünce
paylaþýmýna ihtiyacý vardýr. Kýsacasý toplumu
toplum yapan bütün deðerler, ortak dayanýþ-
macýlýk içerisinde geliþir. Bunlarýn bazýlarýný
koparýn ya birey ya da o toplum sakat kalýr. O açý-
dan dayanýþmacýlýk yoksa toplumsallaþma özünü
yitirmiþtir. Ýþte birey toplum dengesini iyi kurmuþ
bir iliþki sistematiði, o açýdan özgür yurttaþýn
temel tanýmlamalarýndan biridir.

Demek ki doðal toplum bireyinden
öðreneceðimiz çok þey var. Doðal toplum döne-
mindeki doðru toplumsallaþmayý saðlayan birey
olma özelliklerini alýp günümüz ilkeleriyle bir-
leþtirmeliyiz. Artýk özgür yurttaþlýðý daha rahat
tanýmlayabiliriz. 

Temel þartlarýný ortaya koyabiliriz
Bu anlamda özgür yurttaþlýk tanýmý için

yedi tane ilke belirtilebilir: 
1- Toplumsal birey baðlamýnda birey-

toplum dengesi içinde ele alýnan birey. Yani devlet
aidiyeti, devlet birey dengesi ile ele alýnmasý ve
tanýmlanmasý yapýlmaz. Özgür yurttaþ tanýmý bu
kapsama ulaþýyor. Bireyle-toplum iliþkisi
anlamýnda birey, yoksa devletle-birey iliþkisi
anlamýnda devlet yurttaþlýðý deðil tanýmlanan. 

2- Yaþadýðý yere baðlýlýk(ekolojisi ile
barýþýk insan). Bunu da devlet sýnýrlarý olarak
deðil, coðrafi-kültürel kavram olarak yaþanýlan
yer anlamýnda köye, kasabaya þehre ve
nihayetinde ülkeye baðlýlýk þeklinde yorumlaya-
biliriz. Mesela Kürdistan.  Kürdistan devlet sýnýrý
deðildir, ama Kürdistan diye bir coðrafya vardýr.
Yani demek ki Kürdistan yurttaþý dendiði zaman,
sýnýrlarý belli bir devlete baðlýlýk belirtilmiyor.
Bireyin köyü de onun topraðý, bu anlamda köyü
onun vatanýdýr. Þimdi Türkiye Cumhuriyeti
içerisinde bir tane köyün, Türkiye cumhuriyeti
olarak sayýlmasýný düþünebilir misiniz? Çünkü
Türkiye cumhuriyeti vatandaþý dediðimiz, Türkiye
cumhuriyetine baðlýlýk iliþkisidir. Hâlbuki vatan
kültürel-caðrafik bir kavram olarak tanýmlanýrsa,
yaþanýlan mezra da, köy de, kasaba da, þehir de,
ülke de vatandýr. 

3- Devlete karþý görev sorumluluðu deðil,
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toplumsal sorumluluk. 
4- Toplumsal ortak ruh anlamýnda

dayanýþma. 

5- Devletten beklemeden, kendi
ekonomik üretimini saðlamak. Metalaþmaya
karþý, merkezi sermaye üretimlerine karþý,
toplumsal üretim biçimleri ve yerleþim yeri ortak
mülkiyeti. 

6- Merkezi, resmi inanýþ ve ideojiler yer-
ine demokratik bilinç.

7- Kamu yönetimi olarak devletin
demokrasiye duyarlý kýlýnmasý ve gittikçe devletin
koordinasyonu haline dönüþtürülmesi.

Ýþte bu kavramlarý bir bütünlük içinde
düþünürsek, demokratik konfederalizmin yurt-
taþlýk tanýmý olan özgür yurttaþlýk tanýmýna
ulaþmýþ oluruz.

Yurttaþlýðýn Krizi, Ýlkelerinin Çarpýtýlarak
Uygulanmasýndan Kaynaklanýr

Ayný temel nitelikler üzerinden günümüz
yurttaþýnýn temel sorunlarýný da ele almak
mümkündür. Yurttaþlýðýn krizi de ayný kavramlar
üzerinden tanýmlanabilinir.

Öncelikle bireysellik bozulmuþ, bir
insanýn özgür-eþit-demokratik yaþayýþ düzeni
býrakýlmamýþtýr. Bireyselleþmesi daraltýlmýþ insan,
neyin doðru, neyin yanlýþ olduðuna bile karar ver-
mekte zorlanmaktadýr. Hatta özgürlük idealleri
benimsemesi, bunun için mücadele etmesi, özgür-
lük ideallerini ortadan kaldýran gerekçeleri tespit
edip bunlarýn kaldýrýlmasý için mücadele etmesi

çok zorlaþmýþ durumdadýr. Bunun temel sebebi ise
bireyselleþmesi ile oynanmýþ insanýn, gerçekleri,
doðrularý, eþitliði-özgürlüðü-demokrasiyi tespit
etmesinin zorlaþmasýdýr.

Diðer bir çarpýtma ise yaþadýðý
coðrafyanýn, doðal doðasýnýn, bir devlet parçasý
haline getirilmiþ olmasýdýr. Yaþadýðý coðrafya ister
kültürel alan, ister yaþadýðý ülke topraðý, isterse
dünyanýn kendisi olsun yani en küçüðünden en
büyüðüne, yerleþim yeri ile olan iliþkisini doðru
kurmasýna izin verilmemektedir. Bu alandaki bil-
inç çarpýtýlmýþtýr. Þimdi dünyada yaþadýðý yere
iliþkin sorumluluk duyan insan yok gibidir.
Yaþadýðý topraklarý gerçek bir yurtseverlik
temelinde, herhangi bir çýkar saðlamadan, doðru
bir iliþkiyle ele alan azdýr. Genel olarak oturtulan
bilinç; 'faydalandýðýn topraklar senindir' þek-
lindedir. Vatan kavramý bile o kadar çarpýtýlmýþ ki,
siyasi otoritenin sýnýrlarý vatan olarak tanýmlan-
mýþtýr. Ýnsanlarýn yaþadýðý coðrafyaya karþý
sorumluluk çarpýtýlmýþ, duyarsýzlýk geliþtirilmiþ
yada siyasal çerçeveden yaklaþýp çýkar iliþkisine
dönüþtürülmüþtür. Yurttaþ için ekolojik dengenin
bozulmasý esasýnda bu noktadan itibaren
baþlamýþtýr. 

Yine birey-toplum dengesi bozulmuþtur.
Yurttaþlýðý yurttaþlýk yapan temel kavramlardan
biri olan, birey-toplum iliþkisi, ya müthiþ bir bir-
eyciliðin kabulüne indirgenip hiç kimsenin hiçbir
þeyden sorumlu olmadýðý, her istediðini yaptýðý bir
duruma ya da toplumsallaþma adý altýnda birey
gerçekliðini görmemeye vardýrýldý. Ýnsan bir
toplumsal varlýk olduðuna ve sürekli bir topluluk
içinde yaþadýðýna göre, toplumun, doðru kurallar
temelinde bir araya gelmesi oluþmalýdýr. Saðlýklý
bireysel kriterler oluþmalýdýr. Doðru bireysel
davranýþ, ahlakla, saðlýklý bilgiyle oluþacaktýr.
Þimdi öyle bir zorlanma var. Çünkü yurttaþlýðýn
toplumla alýp veren özelliði kopartýlmýþtýr. O
nedenle yurttaþý sömürmek kolaylaþmýþtýr. Yine
bütün bir yurttaþ toplumu, götürülüp siyasal orga-
nizasyona baðlanarak iradesizleþtirilmiþtir.
Gittikçe pasif, kendi haklarýný savunamaz bir kon-
uma düþürülmüþtür. Bu artýk pasif yurttaþlýktýr.
Yine klasik cumhuruyet yurttaþlýðýdýr ki, görevleri
fazla, haklarý sözde olan yurttaþlýktýr. Yaþamýn her
alaný devletin kontrolü altýndadýr. Deyim
yerindeyse tebalaþtýrýlmýþ, sürüleþtirilmiþ,
iradesinden koparýlmýþ, pasif kitle durumuna
düþürülmüþtür. Bir diðer özellik olan yönetim
ozganizasyonlarýyla iliþkisinin gönüllülük esasýna
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dayanmasý, toplumsallýðýn bir öz failiyeti olarak
yönetimlerini kendi içlerinden çýkarmalarýný ele
alalým. Hatta yönetim faaliyetleri toplum içinden
çýktýðý için hiç bir zaman,  toplum üstü, onu yön-
lendiren bir etken durumuna gelmiyordu.
Yönetim, toplumun faaliyetine, yönlendirmesine
tabi oluyordu. Toplum meclisleri öyledir; meclis-
ten çýkan yönetim organizasyonlarý bütünüyle
meclise baðlýdýr. Bunlar ilk toplulukta vardýr.
Þimdi ise durum tam tersi, bütün toplum
devletindir. Bir zamanlar yönetim organizasy-
onunu bütünüyle kontrol eden, içinden çýkartan,
yaþamýn her alanýný denetleyen bir toplumsal
yapýlanmadan þimdi bütünüyle yönetime tabi olan
bir tolumsal yapýlanmaya geçilmiþtir. Örneðin
deniliyor ki ulus-devlet… Bu kavramda da
görüldüðü gibi ulus ile devleti birlikte anýyorlar.
Ulus, devletin oluyor. Gerçeklik de o hale getir-
ilmiþtir. Þu anda Türk ulusunun hepsi Türkiye
devletinindir. Onun içindir ki 'vatanýn milletin
bölünmez bütünlüðü' bir kural gibi sýkça dile
getirildiði gibi anayasanýn temel, deðiþtirilemez
bir maddesi haline de getirilmiþtir. Ulus ile
devletin evliliði böylece anayasalaþtýrýlmýþtýr.
Türkiye'de "ben bu devlete laf söylerim, devletin
çýkarý benim çýkarým deðildir" diyemezsiniz.
Devletin çýkarý ile ulusun çýkarýnýn birleþtiði
söylenir ve devletin olduðu kadar ulusun
davranýþlarý da o hale getirilmiþtir. Yaþayýþ biçim-
leri, refleksler öylece oluþturulmuþtur. Devlete
gelen zarar, ulusa gelmiþ gibi tepki gösterilir. Milli
birlik, bütünlük, homojenleþtirme yanýlsamasý
yaratýlmýþtýr. Devletle toplum sýký sýkýya iç içe

geçirtilmeye çalýþýlmýþtýr. Ve orada toplum ulus-
devletin kýlýnmaya çalýþýlmýþtýr. Ve bunda da
önemli mesafe kaydedilmiþtir. Kýsacasý bütün
toplum, devlet organizasyonu için, her þey devlet
çýkarýna ilkesi devrededir. Ulus-devlet bu demek-
tir. Bütün toplumsal iliþkiler, davranýþlar,
mülkiyetler, yaþayýþ biçimleri devletin geleceði
içindir.

Baþta bir yurttaþý yurttaþ yapan özellik,
kamu yönetimiyle iliþkisini doðru ayarlamaktý.
Kamu yönetimi gerçekten ortak yönetim olarak
toplumun içinden çýkýyordu ve toplumun dene-
timine tabiydi. Ama öyle bir noktaya vardý ki
bütün bireyler ve toplum, devlete baðlý oldu.
Demek ki yurttaþý yurttaþ yapan temel kavramlar-
dan biri daha bu þekilde dejenere edildi, çarpýtýldý,
bozuldu. 

Diðer bir özellik üretim ile yurttaþýn iliþk-
isi konusudur. Ýlk dönemler yurttaþ olmada kendi
özgür üretimi önemli yer tuttu. Onu hayvandan
kopartan da emekti. Ama sýnýflaþma ile birlikte
artýk emeðine sahip çýkamaz oldu. Ürettiði deðer-
leri baþka sýnýflarýn hanesine yazýldý ve gittikçe de
sýnýf emeðinin lehine, toplumsal emeklerin
bütünün geliþiminin yadsýndýðý bir toplumsal
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gerçekliðe ulaþýldý. Þimdi insanlarýn büyük bir
kýsmý kendi emeðinden uzaktýr. Ne yaratýðýnýn, ne
yaratmadýðýnýn, kendisine faydasýnýn ne kadar
olduðunun, yine olmadýðýnýn farkýnda olmamak-
tadýr. Kendi emeðine sahip olmayan bir insan
bireyselleþemeyeceði gibi topluma da doðru
katýlamaz, saðlýklý bir yönetim organizasyonu da
oluþturamaz. Emeðini kaptýrdýðý yere baðlý kalýr.
Ýþte buna sýnýfsallaþma deniliyor. O açýdan özgür
yurttaþ geliþmiyor. Demek ki emek, sömürüsüz
üretim olgusu da çok köklü bir þekilde
çarpýtýlmýþtýr.

Ýnanýþlarý Özgür Olmayanýn
Beyni ve Kalbi Özgür Olamaz 

Yurttaþlýðý tanýmladýðýmýz inanýþlarýn
doðru oturtulmasý çok önemlidir. Ýnanýþlar ya
doðrudur bireyi yönlendiriyordur, özgürlüðe,
eþitliðe, komünal demokratik yaþama, doðal
toplumsal evrime sevkediyordur ya da inanýþlar
korkutuyor, ataerkilliðe, tek tanrýlý dinciliðin
çeþitli inanýþ biçimlerine veya devlete baðlan-
mamýzý saðlýyordur. Korkularýn, inanýþlarýn büyük
kýsmý ataerkil ve devletçidir. Peki, böyle bir
inanýþýnýz varsa nasýl özgür olabilirsiniz?
Olamazsýnýz. Ýnanýþlar, devleti, ataerkilliði ve tek
tanrýlý dinleri onaylamaya götürüyor. Bu anlamda
inanýþý özgür olmayan birinin, beyni ve kalbi
özgür olamýyor. Günümüz insanýnýn, özgürlük
tutkularýnýn zayýflýðý da buradan kaynaklanýyor.
Ýdeolojik-yaþamsal yapýlanman güçlüyse, inanýþýn
özgürlükçü, eþitlikçi, ütopik oluyor. Ýyi oluyor.
Ama güçlü deðilse, belirtilen bu noktalarda, bireyi
birey yapan temel özelliklerde zayýflýk çýkýyor.
Örneðin karamsar, gelecek hayali olmayan,
yaþadýðý günü nasýl yaþadýðýný bilmeyen,
arayýþlarý olmayan bir insan, bir güç tarafýndan
rahat yönlendirilebilinir. Bireye, topluma doðru
inanç sistemi ile yaklaþmak, bu açýlardan çok
önemlidir. Bireyin, toplumun her türlü inanýþý var,
ama kendi ideolojik özü yok. Demokratik sosyal-
ist bilinç, demokrasi inanýþý zayýf.

Toplumlardaki ortak ruh dediðimiz
dayanýþma ruhu, aslýnda,  öz yönetim, öz
yeterlilik, tamamlayýcýlýk ilkelerinin hepsini
barýndýran önemli bir özellik olmasýna karþýn en
zorda olan durumu yaþamaktadýr. Toplumsal
dayanýþma yani toplumsallaþmanýn baþýndaki
ortak ruh zedelenmiþtir. Yurttaþlýðýn temel
dayanýþmasý, aðýrlýkla ortadan kaldýrýlmýþ veya

çok zor duruma getirilmiþ ki, bu da, yurttaþlýðýn
temel formlarýndan, tanýmlamalarýndan birinin
bozulmasýdýr. 

Tüm bu nedenlerle yurttaþlýk, genel
olarak krizdedir. Önderlik tarzýyla, özgür yurt-
taþlýk saðlýklý tanýmlanýp bir daha oturtulursa, bazý
verilere ulaþýlabilinir. Yoksa bu haliyle, ne birey,
ne devlet, ne devletin saðlýklý bir iþleyiþi var, ne de
toplumsallaþma güçlü ayakta tutulabiliyor.
Gerçekten, inanýþlardan tutalým ataerkilliðe,
toplumsal yapýlanmalardan yönetim sistemlerine,
hepsi çok köklü bir deðiþim halinde. Bu doðal
olarak 'bir þey'  getirecektir.

Özgür yurttaþlýk ve tanýmý, toplumsallaþ-
manýn doðru tanýmlanmasý, saydýðýmýz sorunlarý
giderebilir. Bazý olgularýn gerçekliðini açýða
çýkartýp yerli yerine oturtabilir.
Toplumsallaþmanýn gücünü devletin eline
geçirmesinin meþrulaþtýrýlmasý için, bu yalanlarýn
geliþtirilip öðretildiði açýða çýkýyor. Sýnýfsýz, hiy-
erarþisiz, belli bir birey-toplum dengesine
dayanan, toplumsal cinsiyetçiliðin oluþmadýðý,
otoriter deðil gönüllü yöneticiliðe dayanan ve
doðanýn göbeðinde kurulan toplumsallaþmanýn,
hiyerarþi, sýnýfsallýk ve devletçilik adýna ele geçir-
ilmesi yaþanýr. Özgür yurttaþlýk bilinci bunun
farkýna varmaktýr aslýnda.

Özgür yurttaþlýk ve özgür yurttaþla
toplumsallaþma, toplumsallaþmanýn düzeltilme-
sidir. Baþ aþaðý edilmiþ olunanýn ayalarý üzerine
oturtulmasýdýr. Devlet tarafýndan ele geçirilmiþ
topllumsalaþma gücünün, yeniden devletin elin-
den alýnýp topluma geçmesidir. Devletin ele
geçirdiði bireyin, devletin elinden alýnmasýdýr.
Ulusun, devletle olan gayri meþru evliliðinin
bozulmasýdýr. Ulusu yeniden kendi formuna oturt-
maktýr. 

En önemlisi de toplumun hepsi devletin
kýlýnmýþtýr. Öyle bir aþamaya varmýþ ki bütün
toplum, devletin olmuþ, çeþitliliði devlete ben-
zeþtirilerek ortadan kaldýrýlmak istenmiþtir. Bu
çok daha tehlikeli bir aþamadýr. Kapitalist
toplumun etkisinde olmayan kimse yoktur.
Ýnsanýn en büyük deðeri olan toplumsallaþma,
yönetim organizasyonlarý tarafýndan ele geçir-
ilmiþtir. Ýþte bunu düzeltmenýn tek biçimi olan -ki
bu düzeltilmeden, ne eþitlik, ne de özgürlük olur,
ne doðal inanç, doðal dil ve kültür, ne de doðal
örgütlülük olur-, bu deðerlerin devletin elinden
kurtarýlmasý faaliyetidir özgür yurttaþ bilinci ve
özgür yurttaþ toplumsallaþmasý.
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Ortadoðu; insanlýðýn öz deðerlerinin oluþ-
tuðu neolitik kültürün olduðu kadar, uygarlýkla bir-
likte geliþen köleci ve feodal devletçi toplum
kültürlerinin de oluþum mekanýdýr. Bu kültürlerin
iliþki, çeliþki, çatýþma ve uzlaþmasý içerisinde
yaþamsallaþarak var olmuþtur. Beslenme kay-
naklarý aðýrlýklý olarak Ortadoðu olan kapitalist sis-
tem ise Batý Avrupa'da geliþme göstermiþtir.
Ortadoðu'yu köleci ve feodal toplum biçimleri
kadar derinlikli etkileme gücüne sahip deðildir.
Ancak bu kapitalizmin gücünün zayýf olduðu
anlamýna gelmez. Çünkü son iki yüzyýlda insan-
lýðýn yaþadýðý sorunlar, uygarlýk tarihi boyunca
yaþanan sorunlardan daha aðýr olmuþtur. Ýnsanlýðýn
sorunlarý kapitalizmle baþlamadý ama kapitalizmin
sorunlarýn daha fazla çeþitlenmesinde ve karmaþýk-
laþmasýnda dönüm noktasýný oluþturduðu açýktýr.
Hiyerarþik ve devletçi toplumun doðuþuyla
baþlayan eþitsiz yaþam koþullarýyla toplumlarýn
etnik, dilsel, inançsal, cinsiyet vb. farklýlýklarý
uygarlýk tarihi boyunca hiçbir devletçi toplum sis-
teminde aðýrlaþmadýðý kadar kapitalist sistemde
aðýrlaþmýþtýr. Ýnsanlýk, toplumsal olarak hücrelerine
kadar ayrýþmayý, parçalanmayý yaþar hale gelmiþtir.
Kapitalizmin sýnýrsýz sermaye elde etmeye dayanan
felsefesi, hiçbir toplumsal deðer tanýmayan yaþam
anlayýþýna yol açmýþtýr. Uygarlýk sisteminin bütün

çirkinlikleriyle kendini açýða vurmasýdýr, kapital-
izm. Toplumsal sapmayla açýða çýkan bozul-
malarýn ulaþabileceði en son sýnýrdýr. Her þeyin
piyasa malzemesi haline getirilerek toplumsallýðýn
anlam yitimine uðratýldýðý, bireyciliðin þahlandýðý
bir sistemdir. Kapitalizmle insanlar, ideolojik ve
moral deðerlerden, maneviyattan koparýlarak
güdüleriyle yaþar hale getirilmiþtir. Ýnsanlarýn
makineleþtirildiði, etiket ve moda toplumu haline
getirildiði, kadýnýn cinsel bir meta haline
indirgendiði, boþ hayallere dayanan sanallýk
içerisinde nasýl yaþadýðýndan haberi olmayan bir
toplum yaratýlmaya çalýþýlmýþ ve bunda da önemli
ölçüde baþarýlý olunmuþtur. Halklar, hiçbir
devletçi sistemde bu kadar birbirine kin, öfke
besleyerek düþman gözlerle bakmamýþlar ve

kendilerine bu kadar yabancý hale getir-
ilmemiþlerdir. Oluþan toplumsal formlardan ege-
men kesimler hiçbir zaman halklarý bu kadar þid-
detin, savaþýn içine çekerek faþizan uygulamalara
yol açmamýþlardýr. Ulus devlet oluþumuyla açýða
çýkan tek dil, tek bayrak, tek kimlik anlayýþýna day-
alý tekleþtirme hiçbir dönemde yaþanmamýþtýr. Ak-
kara felsefesine dayanan dünyaya bakýþ açýsýyla
zihinler hiç bu kadar kurutulmamýþ, yaþam hiç bu
kadar canlýlýðýný yitirmemiþtir. Sýnýrsýz kar hýrsýnýn
yarattýðý sömürü anlayýþýyla, doða ve toplum bozul-
masý evreni bu düzeyde tehdit eden boyutlara hiçbir
devletçi sistem altýnda ulaþmamýþtýr. Böyle bir
sömürünün bilimsellik adý altýnda topluma dayatýl-
masý, yaþanan doðmatizmin boyutunu göstermesi
açýsýndan önemli olmaktadýr. Bilimi, bu eksende
çýkarlarý doðrultusunda kullanan egemen kesimler,
halklarý iliklerine kadar sömürmüþlerdir. Kapitalist
sistem olgunlaþýp- kurumlaþtýkça daha derinlikli bir
sömürü tarzýyla halklarýn varoluþ deðerlerine
yönelmiþtir. Ekonomik, siyasi, askeri vb. üstünlük-
leriyle feodal toplum güçlerini çýkarlarýna uygun
hale getirerek baðýmlý kýlmýþtýr. Kapitalist devletçi
toplumun 20.yy'ýn ortalarýna kadar insanlýða yaþat-
týðý süreç, sadece ideolojik, moral ve ahlaki olarak
deðerlerin yitimi deðil, fiziki olarak da imhasýnýn
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en yoðun yaþandýðý bir sistem olmuþtur. Devletçi
sistemler karþýsýnda halklarýn varoluþ gücü olan
komünal-demokratik deðerlerle beslenen düþünsel,
inançsal ve sosyal hareketler sistem içi edilerek
özünden boþaltýlmaya çalýþýlmýþtýr. 20.yy ortalarýna
kadar bu tarzda geliþim seyri gösteren kapitalizm,
halklarýn mücadeleleri, yaþadýðý iki dünya savaþýn-
dan çýkardýðý sonuçlar, bilim-teknik alanýndaki
geliþmelerin yarattýðý deðiþimler ve reel sosyalizm
tehdidi karþýsýnda demokratikleþmelerini geliþtir-
erek ayakta kalabileceklerini anlamýþlardýr.
Küreselleþen kapitalizm, devlet ve iktidar gücünün
bütün imkanlarýný kullanarak halklarý, kültürleri
sistemi içinde eritmeye dayalý 'demokratik açýlým-
larý' da pratikleþtirmekle yüz yüze kalmýþlardýr.
Küreselleþen kapitalizm karþýsýnda halklarýn küre-
selleþen komünal-demokratik mücadeleleri, kendi-
ni tüketen uygarlýk deðerleri karþýsýnda halklarýn
eþit-özgür yaþam arayýþlarýna dayalý halk
demokrasilerinin geliþim koþullarýný oluþturmuþtur. 

Uygarlýk tarihiyle baþlayan eþitsiz geliþme
koþullarýnýn zincirlerinden boþalýrcasýna geliþtiði
kapitalist sistem, insanlýk adýna varolan deðerlerin
özünden boþaltýlarak, yozlaþtýrýlarak iktidara bað-
landýðý bir sistem olmuþtur. Dýþardan gelen olgular
olarak Ortadoðu'ya yabancý ve Ortadoðu'nun kadim
tarihinin kabullenebileceði olgular deðildir.
Ortadoðu gerçeðine bugün bile baktýðýmýzda kapi-
talist cila çekilmiþ devlet yapýlanmalarýnýn altýnda,
kapitalist öncesi devlet kültürleriyle, neolitik
kültüre dayanan halklarýn komünal-demokratik

deðerlerinin varlýðýný koruduðunu görürüz.
Kapitalist emperyalizmin Ortadoðu'ya dayatýlmasý
bölge sorunlarýnýn daha fazla aðýrlaþmasýný, kar-
maþýklaþmasýný doðurmuþtur. Kapitalizmin etkileri
altýnda aðýr sosyolojik sorunlar yaþanmaktadýr.
Bölge devlet yapýlanmalarý ve emperyalist
sömürgeciliðin kýskacý altýnda toplum nefessiz
býrakýlmýþtýr. 

En eski ve yaratýcý bir halk olan Kürt
gerçekliði de kapitalist sömürgeciliðin en aðýr tahri-
batlarýna maruz kalmýþtýr. Uygarlýk deðerlerinin her
devletçi toplum sisteminde daha kapsamlý ve derin-
leþtirilmiþ tarzda toplumsal gerçekliðe empoze
edilmesi Kürtler de, baþ aþaðý giden bir sürece yol
açarken kapitalist devletçi toplumla, bu gidiþat
topraða gömülerek üzerinin betonlaþtýrýldýðý bir
seviyeye ulaþmýþtýr. Devletçi toplumlarla baþlayan
baþ aþaðý gidiþat kapitalizmle uçurumun eþiðine
kadar gelinmesine yol açmýþtýr. Kürt olgusu kendi-
ni var eden deðerleri, her devletçi toplum siste-
minde ve her tür saldýrý karþýsýnda koruyarak ken-
disini günümüze ulaþtýrmayý baþarmýþtýr. Devletçi
toplumlarýn, halklarýn deðerlerini çalarak egemen
ideolojiler haline getirerek sistemleri içinde eritme
gerçeði karþýsýnda, Kürt halký kendi içinde bir
daralmayý, içe kapanmayý yaþasa da varoluþ deðer-
lerine baðlý kalmayý bilmiþtir. Bu anlamda, Kürt
olgusunun varlýðý kendi baþýna mücadele gerekçe-
sidir. Çünkü bu olguda insanlýðýn öz deðerleri giz-
lidir. Sorun bir Kürt olgusu olmanýn da ötesin de
baþta Ortadoðu olmak üzere, insanlýðý ilgilendiren
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KKoommüünnaa rrKKoommüünnaa rr
bir gerçekliktir. Kürt olgusunun Proto Kürt
gerçeðinin Yukarý Mezopotamya'da, binlerce yýllýk
'emek-üretim- yaratým' gerçeðiyle topluluk-toplum-
sallaþma gerçeðinin kök hücresi olmasý bu
gerçeðiyle baðlantýlýdýr. Dolayýsýyla geriletilen,
daraltýlan, bastýrýlan, asimilasyona uðratýlan, imha
ve inkar edilerek yok edilmeyle yüz yüze kalan
Kürt gerçeði, insanlýðýn içine düþürüldüðü vahþetin
en açýk ifadesidir. Toplumsallaþmanýn yaratým gücü
olan Kürt olgusunda ve mekanýnda en acýmasýz bir
devletler terörü estirilerek varlýðýnýn bile kuþkulu
hale getirildiði bir duruma
yol açýlmýþtýr. Yaþanan bir
yönüyle diyalektik bir olgu
olurken diðer yönüyle de
ahlaki bir sorun olmak-
tadýr. Neolitiðin toplumsal-
laþma gücüyle insanlýðýn
ideolojik-maddi yaratým-
larý oluþurken, uygarlýðýn
kapitalizm biçimiyle bu deðerler tarumar edilerek
insanlýk Kürtler þahsýnda özünden boþaltýlan bir
sürecin içine çekilmiþtir. 

Kapitalist sömürgeciliðin son iki yüzyýlda
Kürtler üzerinde oluþturduðu statüyle, Kürtler
hiçbir dönemde karþýlaþmamýþlardýr. Tarihsel-
toplumsal gerçekliðinden aldýðý güçle açýða çýkan
direniþ kültürü, Kürtleri tüm devletçi toplum sis-
temleri karþýsýnda doðal bir özerkliðe kavuþturmuþ-
tur. Yaný baþýnda oluþan her merkezi devlet,
imparatorluk gücü Kürtleri tanýyarak birlikte yaþa-
mayý çýkarlarýna daha uygun bulmuþtur. Bu uygun-
luk zamanýn resmi ideolojik gerçekliði kadar,
siyasal hesaplara dayanan, inançsal deðerleri
gözeten bir durum olmaktadýr. Ancak kapitalizmin
ideolojik gerçekliði ve açýða çýkan sömürgeciliðin
kapsamý ve derinliði bütün bu dengeleri bozmuþtur.
Kapitalist emperyalizmle palazlanan Batý Avrupa
devletleri karþýsýnda, Osmanlý gibi feodal devlet
yapýlanmalarý giderek daðýlmayý yaþarken, impara-
torluk altýndaki halklara daha fazla yönelime yol
açmýþtýr. Bu yönelim 19.yy'a kadar devam eden
Kürt-Türk iliþkilerindeki dengenin giderek bozul-
masýna yol açmýþtýr. Vergilendirme, askere alma
gibi uygulamalarýn geliþmesi Kürt aþiret yapýlan-
malarýnýn mevcut konumlarýný, statülerini kaybet-
melerine, bu da isyanlara yol açmýþtýr. 19.yy'da
palazlanan Ýngiliz emperyalizmi Ortadoðu'nun
sömürgeleþtirilmesinde baþý çekmiþtir. Uyguladýðý
politikalarla halklarý birbirine düþman hale
getirirken, diðer yandan da kendine baðýmlý kýlarak

hakimiyetini geliþtirmiþtir. Kapitalist devlet
yapýlanmasýnýn üstünlüðü karþýsýnda kendisini
uyarlamaya çalýþan Türk, Fars, Arap devletleri de
geleneksel devlet güçlerine dayanarak sistemlerini
korumaya çalýþmýþlardýr. Kapitalist devlet ideolo-
jisinin ulus devlet anlayýþýna dayalý milliyetçilik
vebasý Ortadoðu'ya da bulaþmýþtýr. Güçlenen bölge
devletleri, milliyetçi yaklaþýmlarýný Kürtler
üzerinde uygulamaya baþlamýþlardýr. Emperyalist
güçlerin bölge devletleri üzerinde geliþtirdikleri
politikalarla, Kürtler üzerinde terör havasý estir-

ilmiþtir. Kürt aþiret önde
gelenlerinin, iþbirlikçi kes-
imlerin emperyalist güçlerin
aracý haline gelmeleri bölge
devletlerinin terörünün daha
þiddetli olmasýna yol açarak
Kürt halkýný dýþlayan, izole
eden, bastýran, asimle eden,
imha ve inkar eden yak-

laþýmlarýn geliþmesine yol açmýþtýr. Tarihsel olarak
uzlaþmacý, dostane olan ve yaný baþýndaki her
gücün önemli bir ittifak gücü olarak varlýk bulan
Kürt-Türk,  Kürt-Ýran iliþkileri giderek bozulmaya
baþlamýþtýr. 1639 Kasrý Þirin Antlaþmasýyla
Osmanlý ve Safevi devletleri arasýnda ikiye bölünen
Kürtler, 20.yy ilk çeyreðinde emperyalist ve bölge
devletlerinin çýkarlarý ve çeliþkileri içerisinde dört
parçaya bölünerek sömürge bile diyemeyeceðimiz
bir düzeye indirgenmiþtir. Kapitalist devlet ideolo-
jisiyle açýða çýkan milliyetçilik, Kürt kültürleþmesi-
ni dört parçaya bölüp, birbirine ve kendi tarihsel-
toplumsal gerçekliðine yabancý hale getirirken,
göçerterek dünyanýn dört bir yanýna savurmuþtur.
Neolitik kültüre, komünal-demokratik deðerlere
dayalý olarak yaþama, çok acýmasýz bir tarzda böyle
karþýlýk bulmuþtur. En solcusundan en saðcýsýna
kadar tüm kesimlerin, üzerinde hemfikir olduklarý
bir olgu haline getirilmiþtir. Öyle bir kapana
kýstýrýlmýþtýr ki, isyan etse bir tür etmese bir baþka
tür uygulamalara maruz kalan Kürt halký, uçuru-
mun eþiðine getirilmiþtir. Geliþen isyanlar ayrýlýkçý
temelde olmayan, otonom durumlarýnýn bozul-
masýyla baðlantýlý açýða çýkan tepkilerdir. Ancak,
halký isyana kaldýrýp daha sonra teslim olan, Kürt
üst tabakasýnýn ihanetçi-iþbirlikçi kesimlerinin rolü
böyle bir tablonun oluþmasýnda belirleyici olmuþ-
tur. Binlerce yýllýk geleneksel iþbirlikçiliðin,
özgücüne dayanmayan politikalarý, halký koyu bir
karanlýðýn içine sürüklemiþtir. Kiþisel, ailesel,
aþiretsel çýkarlara dayanan ilkel feodal- milliyetçi
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önderlikler Kürt halkýný, çýkarlarý doðrultusunda
pazarlamýþtýr. Varoluþlarýný egemen kesimlerin var-
lýklarýnda bulan ilkel milliyetçi-feodal burjuva kes-
imler uþaklýk ve iþbirlikçilik içinde halk gerçekler-
ine yabancýlaþarak yozlaþmýþlardýr. Kapitalist
sömürgeci güçlerin, bölge güçlerinin ve Kürt iþbir-
likçi kesimlerin çýkarlarý ve çeliþkileri içinde Kürt
halkýnýn tarihsel direniþ kültürü kýrýlarak, iktidara
baðlanarak sistem içileþtirme hedeflenmiþtir.
Tarihsel-toplumsal gerçekliðinden kopartýlarak,
zihniyet örgüsü dumura uðratýlarak yaratýlan ide-
olojik boþluk Nakþicilik tarafýndan doldurularak
sisteme entegre edilmeye çalýþýlmýþtýr. Þeyhlik,
beylik, mirlik, hacý-hocalýk takýmý eliyle geliþtirilen
tarikatlaþmalar ve örgütlenmelerle siyaset tüccarlýðý
yapýlarak 19.yy sonu ve 20.yy boyunca Kürt ege-
men kesimleri kendilerini pazarlamýþlardýr.
Kaynaðýný Tanrýça kültünden alan Zerdüþtlük ide-
olojisinin, feodal devletçi yapýlanmalar altýnda
sürdürülmesi olan Ezidilik ve Alevilik de, kapitalist
ideoloji içinde eritilerek özünden boþaltýlmak
amaçlanmýþtýr. Arap egemen ideolojisinin Sunni
yorumunun aðýr etkisi altýnda direniþ kültürü
kýrýlarak sistem içileþtirmeye çalýþýlmýþtýr. Bir yan-
dan Türk, Arap ve Fars milliyetçi etkilerle asimi-
lasyona tabi tutulurken diðer yandan egemen dinsel
ideolojinin aðýr etkileri altýnda kendisine
yabancýlaþtýrýlarak, kiþilik olarak bozulmalara açýk
hale getirilmiþtir. Etnik ve dinsel sömürgeciliðe tabi
tutularak sosyal dokusu daðýtýlmaya çalýþýlmýþtýr.
En temel insan haklarýnýn bile tanýnmadýðý, dilinin
bile yasaklandýðý bir statüye tabi kýlýnarak iktidar
olgusu içine çekilerek eritilmek amaçlanmýþtýr. Her
türlü tahakküm karþýsýnda varoluþ deðerlerini koru-
yarak kendisini günümüze taþýran Kürt halký, kapi-
talist devlet ideolojisiyle sosyolojik parçalanmaya
uðratýlarak iktidarýn diþlileri haline getirilmek
istenmiþtir. Kürt bireyinde-toplumunda ruhsal,
düþünsel, duygusal ve ahlaki olarak yaratýlan tahri-
batlarla iktidara-devlete koþturulan Kürtlük, kendi
tarihinden, kültüründen, köklerinden haberi
olmayan ve haberdar olmak istemeyen görmeyen,
duymayan, bilmeyen Kürtlüðü ifade etmektedir.
Her tür çeliþkinin Kürt olgusu olunca anlam
yitirdiði ve üzerinde uzlaþýlan bir olgu olarak
Kürt'ü,  Kürt yapan -insan yapan- tüm deðerlerin
tüketilmesine çalýþýlmýþtýr. Kendi içinde bile kav-
galý olan nasýl ve niçin yaþadýðýnýn bile farkýnda
olmayan bir duruma düþürülmüþtür. Ancak
düþürülen sadece Kürt deðil, düþürülen Ortadoðu
ve düþürülen insanlýktýr. Kürt olgusu Ortadoðu

açýsýndan tarihsel-toplumsal gerçekliðiyle bölgenin
yaþam damarlarýdýr. Kürt olgusunu kurutma insan-
lýðýn yaþam damarlarýný kurutmadýr. 20.yy'ýn son
çeyreðine gelindiðinde açýða çýkan tablo bu kuru-
manýn düzeyi olmaktadýr. Köklü bir tarihsel
geçmiþe ve yoðun nüfusa raðmen adý, dili, kültürü
vb. deðerleri unutturularak herkesin üzerinde 'amin'
dediði bir cenaze durumuna düþürülmüþtür. Böyle
bir düþürülmüþlük düzeyi sorunun aðýrlýðýný da
göstermektedir. Sadece Kürt sorununun deðil, böl-
genin yaþadýðý sorunsallýðýn aðýrlýðý olmaktadýr. 

20.yy'ýn son çeyreðine rüzgarýn önünde
savrulan bir yaprak gibi, her türlü olumsuzluða açýk
hale getirilerek giren Kürt olgusunun bu gidiþatýnýn
önüne, Önder Apo öncülüðündeki PKK hareketiyle
geçilmiþtir. Üzerinde her türlü oyunun oynandýðý,
yasaklý ve sahipsiz býrakýlarak Ortadoðu kaosunun
kördüðümü haline getirilen Kürt sorununa dokun-
ma gücü ve cesareti gösterilmiþtir. Önder Apo'yla
geliþen bu mücadele süreciyle Kürt halkýnýn kendi-
ni fark etmesi ve yeniden doðuþu gerçekleþmiþtir.
Otuz yýlý aþan mücadele gerçekliðiyle, devletçi
toplumlarýn ideolojik yanýltmalarý ve zoruyla
yaratýlan kölelik statüsü daðýtýlarak Kürt bireyinin-
toplumunun özgürleþme yolu açýlmýþtýr. Binlerce
yýllýk hiyerarþik ve devletçi toplumlarýn zih-
niyetiyle içe kapatýlan, daraltýlan, asimilasyona
uðratýlan, imha ve inkar siyasetine tabi tutularak,
tanýnmaz ve yok edilmeyle yüz yüze býrakýlan Kürt
olgusu kökleriyle buluþarak yeniden yeþerme
sürecine girmiþtir. Saðlam olmayan temeller üzer-
ine saðlýklý bina inþa edilemeyeceði gibi Kürt
halkýnýn imhasý ve inkarý üzerinde de halklarýn
özgürleþmesi yaratýlamaz. Baþkalarýný köleleþtiren
köleleþir. Ýçine girilen bu mücadele süreci ve açýða
çýkan geliþmelerle emperyalist devletler tarafýndan
oluþturulan dengeler bozulmuþtur. Bölgesel ve
uluslar arasý güçler Kürt özgürlük hareketiyle
ortaya çýkan bu geliþmeleri dikkate almak zorunda
kalmýþlardýr. Kürt halk iradesi açýða çýktýkça ege-
men güçler ayýplý yanlarýnýn daha fazla açýða çýka-
caðý korkusunu yaþar hale gelmiþlerdir.
Ortadoðu demokratikleþmesinin ve özgür-
leþmesinin yolu, öncelikli olarak Türk, Arap ve
Fars devletlerince yaþanan ve yaratýlan Kürt
fobisinin yýkýlmasýna baðlýdýr. Kürt varlýðýný korku
gerekçesi deðil, tarihsel-toplumsal gerçekliðiyle ve
kültürel zenginliðiyle demokrasi, kardeþlik ve barýþ
gerekçesi olduðunun görülmesi gerekmektedir. Bu
fobilerini yýkamayanlarýn fobilerinin tutsaðý olarak
her gününün korkulu olacaðý açýktýr. Köklerini tari-
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hin derinliklerinden alan gücüyle kurutulamayacak
yaþam damarlarýna sahip olan Kürt olgusunun, gün-
cel gerçeklikte açýða çýkan mücadele felsefesi ve
pratik gerçekleþmesiyle Ortadoðu demokratik-
leþmesinin potansiyel gücü olduðu açýktýr.
Demokrasi ve özgürlük mücadelesi doðrultusunda
açýða çýktýkça mevcut konumuyla ve tarihsel
toplumsal gerçekliðiyle bölge halklarýný en fazla
etkileyecek olgu durumundadýr. Tarihin en eski
halký olma gerçeðiyle, tanrýça kültüne dayanan
varoluþ deðerlerini mücadele felsefesiyle birleþtire-
bildiði oranda uygarlýk sistemi dýþýna çýkabilecek-
tir. Dilsel ve kültürel zenginliðiyle, klamlarýyla,
folklorüyle, edebi ürünleriyle tarihsellik ve güncel-
lik baðýný kurabildiði oranda halklarýn komünal-
demokratik deðerlerine dayanan direniþ kültürünü
sürdürerek özgürleþmesini geliþtirecektir. Uygarlýk
sisteminin kapitalist evresinin kültürel emperyaliz-
mi karþýsýnda Kürt birey-toplumunun ruhsal, duy-
gusal, düþünsel dünyasýnýn sosyo-kültürel boyutu
önem taþýmaktadýr. Zihniyette kazanma kiþiliðe,
yaþama nüfuz edebildiði ölçüde kazaným olur.
Çaðýmýz birey-toplum gerçeðinin kapitalist kültür
karþýsýndaki temel handikapý bu konuda yaþadýðý
muðlaklýk ve kendini oluþturma zayýflýðýdýr. 

Neolitik kültürde edinilen yaþam felsefe-
siyle devletçi toplumlar altýnda da doðal yaþam
anlayýþýyla varlýðýný sürdüren Kürt halký, 20.yy
gerçeðinde en temel insani haklarýný bile yitirdiði
bir duruma düþürülmüþtür. Halklar 'emek, üretim,
yaratým' güçleriyle varolurlar. Bu anlamda halklarýn
varoluþ deðerlerini, iradelerini belli yasalara,
anayasalara dayandýrarak ifadelendirmek tek baþý-
na saðlýklý bir yaklaþým deðildir. Bireyi-toplumu
oluþturan kültürel deðerleri, hukuki kurallar
içerisinde tanýmlamak toplumsal yaþam diyalek-
tiðine aykýrýdýr. Ancak çaðýmýz gerçekliðinde
bireyin-halkýn kendini ifade edebilmesinin yolu
hukuksal yapýlanmalar içine alýnmaktan geçmekte-
dir. 19.yy'ýn ortalarýna kadar doðal yaþam koþullarý
içerisinde varlýðýný direniþ kültürüne dayalý
sürdüren Kürt halký, hiçbir yasal ve anayasal statü
içine alýnmadan var ola gelmiþtir. Tarihin en eski ve
yoðun nüfusa sahip halký olduðu halde
devletleþmeme gerçeði, 20.yy dünyasýnda
býrakalým yasal ve anayasal güvenceye kavuþmasý
dili, kültürü, kimliði unutturularak dipsiz bir
kuyuya atýlmýþtýr. Bu anlamda ulusal hukuka
olduðu kadar uluslar arasý hukuka da halklarýn
iradesinin yansýmasý önemli olmaktadýr. Halklar
kültürlerini hukuksal güvencelere kavuþturabildik-

leri oranda diline, kimliðine sahip çýkarak yaþam-
sallaþtýrabilmektedirler. Ancak bu güvence biçi-
minin tek baþýna kültürel geliþim, sentezleme ve
toplumsal yaþam diyalektiði açýsýndan yeterli
olmadýðý açýktýr.                                                     

Ýnsanlýk nasýl toplumsallaþmasýný Yukarý
Mezopotamya'da yarattýysa toplumsal diyalektiðin
gerçekleþmesi olarak özgürlükçü bir yaþamý yarat-
ma öncülüðünü ve görevlerini de yeniden Kürt
halkýna vermektedir. Bu konuya iliþkin
düþüncelerini Önder Apo, AÝHM de þöyle dile
getiriyor: 'Dolayýsýyla çaðdaþ demokratik uygarlýk-
la Ortadoðu'nun sorunlu yapýlarýnýn karþýlaþmasý,
özellikle Kürt sorununda demokratik sisteme geçiþi
adeta olmazsa olmaz kabilinden bir aþamaya
getirmektedir. Tarihte uygarlýðýn Sümer örneðinde
doðuþu gibi, Ortadoðu'da demokratik uygarlýk
çaðýnýn yeni bir içerikle doðuþunu zorlamaktadýr.
Kader bir kez daha Kürtlere bir uygarlýk biçiminin
anlamsýz sýnýfsal yapýlarýn aþýldýðý demokratik
uygarlýðýn kilidi olma rolünü vermektedir. Kürtler
sadece en aðýr sorunlarýný çözmekle kalmayacaklar
komþu halklarla da demokratik sistem içinde
kardeþliðin ve gerçek özgür birlikteliðin onurunu
birlikte paylaþma þansýný vereceklerdir. Bölge halk-
larýnýn tarih boyunca umut ettikleri gerçek kurtu-
luþçuluðun, barýþýn ve müreffeh yaþýmýn altýn kili-
dini sunacaklardýr. Bu yaklaþýmý hayal olarak deðil,
gerçekliðin bir gereði, çaða ulaþmanýn zorunluluðu
ve tüm gerilikleri aþmanýn emin yolu olarak
görmek; sorumluluk, ciddiyet ve inatla üzerine
düþeni yapmak; tarihsel görevlerine doðru sahip
çýkmanýn gereði olarak da anlaþýlmalýdýr.' Bu
anlamda Önder Apo þahsýnda yaþanan tarihsel bir
rolün yeniden yaþamsallaþmasý, dile gelmesidir.
Demokratik, cinsiyet özgürlükçü, ekolojik toplum
paradigmasýyla çað gerçekliði içerisinde devletçi
toplumlarýn yaratmýþ olduðu sorunlarýn felsefik,
teorik, ideolojik ve siyasal çözüm yollarý ortaya
konularak insanlýðýn özgürleþmesinin yol haritasý
çizilmiþtir. Demokratik konfederalizm-komünal-
izmle bir sisteme ve pratik bir güce kavuþturulmuþ-
tur. Kadýn eksenli geliþen Neolitik kültürleþmeyle
nasýl toplumsallaþma yaratýldýysa, çaðýmýzýn
demokratik kültürleþmesi de kadýn eksenli toplum-
sallaþmayla yaratýlacaktýr. Bu anlamda kadýn,
demokratikleþmenin ve özgürleþmenin temel
dinamik gücü olmaktadýr. Kadýn özgürleþtikçe
geliþecek Kürt özgürleþmesinin,  demokratikleþen
ve özgürleþen Ortadoðu toplumu olacaðý açýktýr.
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On dördüncü yüz yýlýn büyük toplum
bilimcisi Ýbn-i Haldýn, çaðcýl sosyolojinin
oluþumuna katkýsý yeni anlaþýlmaya baþlanan
büyük eseri  Mukaddime'de, Dünyanýn
taþrasý Kuzey Afrika'dan, bu mekanýn zihin-
sel akrabasý Müslüman dünyadan zamana
bakarken, zaman, ilerleme, aþama ve
deðiþim konularýnda çarpýcý anlatýmlar sunar. 

Anýlan mekânlarýn "Deðiþken
Biçimler, Kalýcý Özler, karakter ýsrarý,
zamanýn çaðýmýza yansýyan okunuþlarý ile
gerçekler katýnda zamanla iliþkilerimizde,
onu yaþayýþ tarzlarýmýzý anlaþýlýr kýlar.

Ýbn-i Haldun 'nun gözünde insan,
doðuþtan uygardýr. Uygarlýk umran'dýr.
Topluluðun bileþtirici unsurlarý (asabiyya)
ortaklaþmanýn en ideal düzeyidir. Çöl bedev-
ilerinin iyi bir hükümdar tarafýndan
kentleþme sýnýrlarýna ulaþmasý, üretim ve
üleþimde kabul edilebilir olaný yaratmasýyla
yakalanan eþiktir. Ancak giderek dünyasal
zevklere dalan hükümdarýn, kendini, halkýný
ve geçmiþini unutuþu çöküþü getirecek, ayný
oluþ ve sonlanýþ tarihsel ana coðrafyanýn
kaderi olarak tekrarlanacaktýr 

Dünyanýn burasýnda, zaman
döngüseldir. Bilindiði ve beklendiði üzere
akýþ ve deðiþim insan, toplum ve ona dair
bütün her þey için deðildir. Aktörler ve
senaryo aynýdýr. Anlamca cömertlikten uzak,
insanla iliþkilerinde akýþkanlýðý öldürücü
alýþkanlýklar hikayesidir. Anlatým, çocukluk
çaðý düþünce tarzý "mitlerden", daha
dünyevileþmiþ, ona oranla akýl sýnýrlarýna
çekilmiþ, gizil yanlarý olsa da, düþünce tari-
hinin ana duraklarýna   içkinliðiyle gerçekle
örtüþme olanaklarýna sahiptir. Bilinen ve
yaþamakta olan büyük dinlerin zaman
kavrayýþý, tamamlanmamýþ olarak verili ve
haber verilmiþ ardýþýk diziliþler þeklindedir.
Üç büyük din, nüans farklarý, dikkate alýn-
mazsa bu renkte bir geçmiþ ve beklenen
gelecek kurgusuyla zamaný algýlar ve yaþar-
lar. Donuk ve diyalektik olmayan geriye
dönüþler içeren görüntüsü, dinlerle sýçrama
yaþayan verili felsefi ideolojik bakýþlarca
yadýrganabilir. Ancak insan topluluklarýnýn
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geldikleri yine ayný oranda kaldýklarý form-
larla, onlarý sürükleme gücü diye tanýmlanan
zaman, dayanýp çekildikleri bir tür sýnýr
deneyimler. Sorun Ýbn-i Haldun'un diyalek-
tik yöntemle düþünsel uyuþmazlýðýndan öte
insan-toplum-zaman iliþkilerinde moder-
nitenin düþünsel plandaki metodolojik hata-
larýdýr ki ayrý bir tartýþma konusu olarak
düþünülebilir.

Siyaset iliþkilerinde zaman, siyasetin
doðrudan sonuçlarýyla yaþanabilir bir dünya
için kazanýlmýþ süreçler kimliðine
bürünürken, dinlerde olduðu, ideolojilerde
formüle edildiði biçimde eksikli geçmiþi
beklenen gelecekle tamamlama uðraþýna
dönüþür. Felsefe uðraðýnda, insanýn kendisi
olduðu, kendini bulduðu, giderek kendinin
kýldýðý, bütün an ve deðerleriyle kendini
gerçekten yaþadýðý ufku yakalama arzusunun
arkeolojisi tanýmýna kavuþur. 

Varlýkarýn birbirlerini izleyerek, bir-
birlerinin yerlerini
alarak zincirlendikleri
zamaný, insanýn zihin-
sel yaratýsý ya da tanrý
ürünü olarak bilme
biçimleri ile dünya dýþý
mekanlar, uzay-zaman baðlamlarý bu tartýþ-
manýn tamamen dýþýndadýr. 

Henry Bergson, "insan zamanda
deðil, zaman insanda yaþar" der. Yerleþik
ezberin retlerini dikkate almaz, ilk elden ide-
alizme göndermezsek, dikkate deðer bir sap-
tamadýr. Ýnsan zamanda yaþamaktadýr.
Zaman, kendisine ayak uydurma ile var
olmayý mümkün kýlmakta, hükmünü icra
etmekte, ufku, atmosferi, takvimi, önemli
kavþaklarý ve ödevleri ile hesap vermez
hükümdardýr; önermesi, gündemine, günce-
line ayak direyen varlaþmalarla, aþýldýðý var
sayýlmýþ "geçmiþ" e býrakýlmýþ ancak
yaþayan içerik ve biçimleri unutturur nitelik-
tedir.

Bergson'ýn zamanýnda aþma ve
deðiþime itiraz yoktur. Öyle okumuyoruz.

Onda zaman, mevcut-mümkün-mükemmel
duraklarýndan geçmez. Mümkün ve mükem-
mel mevcut içinde düþünülür eylemcilik,
iradi unsurlar, devrim tasarlanmaz. Sorun bu
deðildir. Hareket içinde duraðan, hareketle,
hareketli ancak ona koþmayan, onda yitip
gitmeyen birleþik direngen bir uygunsuzluk
kývamý. Böyle okuyoruz. Siyaset ve eksenli
mücadele biçimlerinin retlerle unutuluþa
gönderdiði yaþayan kalýtlar, köken ve öz
deðerler anlam dizgesi olarak güncele sinen
geçmiþ zamanda ikilik taþýyan, tarih-insan
iliþkisini anlaþýlýr kýlan bir yerde durur. 

Kendisiyle düþünmeye baþladýðýmýz
zamandan, kendisiyle zamaný düþünmeye
baþladýðýmýz Önderlikte, zaman kavramýný
anlamaya, zaman kavrayýþýna ulaþmaya
çalýþýyoruz.                .          .

Görünürde tarihsel zaman, kendi
akýþýnda önderliðe onun þahsýnda, bir
düþünsel sýçramaya kendi boþluklarýnda þans

vermiþ gibidir. "tari-
hin sonu"nu getiren
anlayýþýn okumasý,
zamanýn, Önderliksel
duruþu aþtýðý biçi-
mindedir. Ýkilemler,

yarýþlar, aþma ve aþýlmalar, bitiþ ve
baþlangýçlar olarak bilinmeye devam
edildikçe bir birinden beslenen, birbirine
dönüþen, zýt ve birbiriyle koþullu anlam-olgu
iliþkilerindeki yanlýþ bilinçlenmenin algýsal
saldýrýsý özeliðini korur bu okuma.
Yöneltilebilirlik açýsýndan algý bir saldýrýdýr
çünkü.

Ölü kentler, kayýp uygarlýklar, tarih-
sel yapý, fikir ve düþüncelere yöneltilmiþ
popüler ilgilerle, bunlarýn edebiyat ve sanata
gönderilmiþ yanlarý bu algýsal saldýrýnýn
felsefe-sanat-edebiyatdüzlemine yayýlýmýdýr. 

Oryantalistlerin Doðu'da aradýðý
gizem ve doyum istemi, zamaný tüketme,
sömürme, tatmin yönelimidir. Katilin, kur-
bana onu vurduðu yerden bakmasý, onda dur-
durduðu zamandan pratik enerji çýkarmaya

6262

Oryantalistlerin Doðu'da aradýðý
gizem ve doyum istemi, zamaný

tüketme, sömürme, tatmin yönelimidir

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



çalýþmasý ya da bir tür ölü seviciliktir.
Bir kendinden þey, maddi-iradi güç aðýrlýk-
larýnýn dýþýnda, onlarý etkileme kudreti diye
bilinen ve ezberlenen zaman-insan iliþkisi,
güncel tarih iç içeliðin de rekabeti, belirlen-
miþ arayýþ ve buluþmalarla noktalama

serüvenine indirgenemez. "Her çaðda, hiçbir
çaðda ve gelecek çaðlarda yaþarým" deyiþi,
zamaný durdurmadan, hiç bir zamanda
kalmadan ve de kopmadan anda tarih kadar,
tarihle anda yaþamanýn özlü, derin, felsefesel
kavranýþýdýr. Oluþun, belli bir dilimde mey-
dana gelmiþ, yer kaplamýþ, durmuþ ya da
anlamý kendi çaðýnda býrakýlmýþ tanýmý yer-
ine, bütüncül tarihsel-güncel iç içelik arasýn-
da buluþma olarak Önderliksel zaman
kavrayýþý; "tarihin sonu"nda deðil, süreklil-
iðinde yoðunlaþmanýn kendisidir. 

Uygarlýk sýnýrlarýný tarihsel zaman,
alýþkanlýklar bütününde terk ederken, Önder-
lik zamanýyla reddettiðimiz soru-cevap,
anlama-uygulama alýþkanlýklarýmýzý sorgula-
ma gereði de güncelleþir.

Sürmekte olanýn kendi var olduðu-
muz kesitine baþlangýç deme öyle anlama
zorunluluðunun, baþlangýçla iliþkilerimizde
bizi "geçmiþ"e, giderek anýn kendisine
mahkum edebileceði tehlikesini bertaraf ede-
bilir miyiz?

Baþlangýç, irade ve taktirimizin dýþýn-
daysa bile, özlediðimiz geçmiþi günümüze
taþýyarak anýn kendisine galip gelebilir
miyiz? Gerçekleþmeyecek kadar ideal, ideal-
ize edilemeyecek kadar gerçek olabilirliðin
þansý nedir? Sorularý artýk sorularýmýz

deðildir.
Modern zamanda sahne alan bütün

renklerdeki kalkýþmalarý Önderliksel zaman
kavrayýþýyla düþünürken, zamanýn sýnýrlarýn-
dan sýnýrlar zamanýna, egemen zamana,
sýnýflarýnýzýn hassas terazilerine konmuþ altýn
çað betikleri uzak geçmiþlerimizi yakýn gele-
ceklerimize eþitleyecek kudret ve tam
ayardan yoksundur.* cevabýyla, zaman-
insan, geçmiþ-gelecek birlikteliðini anla-
maya adým attýðýmýza. inanabiliriz
Tarihsel zamana anlam arayýþýnýn taným ve
bileþenlerine deðil, anlam zamanýna yol alýþ-
ta direnme dinamiklerine ulaþmaya
çalýþýlýrken, tarihsel zamanýn bir yanýyla
Önderlikten; "ey zaman ya sana büyük
baþarýlar bahþedilecek ya da seni hiç yaþan-
mamýþ sayacaðým…" tanýtýyla oradan çek-
ildiðini belirtmek mümkündür.

Önderliðin zamaný anlam zamanýdýr.
Kronoloji, takvimler, çaðlar anlayýþý yaþan-
mýþlýðý belgeliyorken, bütün bunlarý bilmeyi
arkasýna alan, kurduðu redlerle oluþturduðu
kabulleri bu günün, dünün insaný, zamaný ve
mekanýyla buluþarak geliþtiren bir zaman
anlayýþýdýr. Anlam zamanýnda dünün insaný,
özünde o ilk insandýr. Tarihsel insanýn ken-
disi, doðasý, toplumu, onu oluþturan,
sürdüren bütün unsurlarýyla iliþkisinde adalet
duygusunun geliþmesi olarak ta anlaþýlabilir.
Anlayarak oluþmak, birey olmak, toplum
olmak, yararlý olmak, toplum için, toplum
içinde olmak ve anlamak-adalet iliþkisi yaþa-
ma ve onu besleyen canlý-cansýz bütün
duruþlara saygýyý içerir. Bu, geleceðin
geleneði an için temsil yeteneðinin atýlýmý,
bilinç hazinesine evrenin zerresine kadar
katýlýmýdýr. 

Geçmiþ, an ve geleceðin bütün ve
birlikte olduðu, bu bütüne doðanýn da
dolduðu, dünü kucaklayarak yaþanan anlam
zamanýnda, 

"YARIN ARTIK BU GÜNDÜR"
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Önderliðin zamaný anlam zamanýdýr.
Kronoloji, takvimler, çaðlar anlayýþý
yaþanmýþlýðý belgeliyorken, bütün

bunlarý bilmeyi arkasýna alan, 
kurduðu redlerle oluþturduðu

kabulleri bu günün, dünün insaný,
zamaný ve mekanýyla buluþarak
geliþtiren bir zaman anlayýþýdýr. 
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'Hiçbir kurtarýcý meleðe sýðýnmadýkça
belki zihni geliþtirebilirsin.

Yalnýzlýklar, eðer baþ edebilirsen,
çaðýn bile ihtiyacý olan zihniyete 

götürebilir.'
A.Öcalan -Atina Savunmasi

EDEBÝ-KÜLTÜREL ÝDEOLOJÝK KÝMLÝK
Kim bilir belki de ideoloji kavramýna

bakar bakmaz dudak büküp, burun kývýranlar daha
baþlýða bakar bakmaz okumaktan vazgeçebilir. Ya
ideolojiden anlamayacak denli yaþamýn girdisinde
yuvarlanmayý kader bellemiþ, gözünde umut feri
kalmamýþlar ya da ideolojiye baþka bir ideolojik
bakýþ olan post modern pencerenin pervazýna
sýkýþan birileri olabilirler. 

Bunlar bildik insanlýk halleri. Bizlerde
çoklukla bunu yaþamadýk ya da yaþamýyoruz deðil.
Dünyanýn geldiði düzeyin bir resmi de bu. Resim
içinde ne karakterler yok ki. Her insanýn týpatýp
olmasa da zihniyet ve davranýþsal olarak ayný
kültürel genetiðin suyundan içtiklerini kolayca
görmek mümkün. Ýnsanlýðýn biyolojik yapýsýndaki
ortak yanlardan biri de etkilenmeye ve etkilemeye
yatkýnlýklarýdýr. Davranýþsal etkiler, sözsel etkiler,
duygusal etkiler karþýlýklý bir empati yada sempati
oluþtururlar. Bir sinerjiye yol açabildikleri gibi
karþýtlýk doðurucu enerjiye de dönüþebilirler.
Ýnsanlarý türlü davranýþlara ve etkileþimlere yönel-
ten onlarýn zihinsel kaynakçasý olan ideolojik kim-
likleridir. Çünkü:  "Hem toplumsal geçmiþin
hafýzasý, hem de gelecek ütopyasýnýn tasarýmlarý
olarak ideolojik kimlikler, toplumun beyni olarak
rol oynamaktadýr.'"Bu ayný zamanda insanýn sahip
olduðu üst yapý kurumlarý diyebileceðimiz
aktivitelerinin yönlendirme mekanizmasýdýr. En
küçüðünden en geliþmiþ toplumsal biçimlerin
tümünde ideolojik kimliðin bir dayanak olarak
kendisini oluþturduðunu tespit edebiliriz. Bir baþka
deyiþle insan kendisini tanýmlarken dahasý taným-
lanýrken dayandýðý ideolojik kimlikle açýklanýr.
"Kendini tanýmlamak belki de toplumlarýn en

temel niteliðidir. Kendini tanýmlayamayan
toplumun varlýðýndan bahsetmek güçtür. Buna
toplumun cesetleþmesi demek de mümkündür.
Kendini tanýmlamanýn diðer adý toplumsal ideolo-
jidir. Ýdeoloji irade haline gelmiþ ortak fikirler
paketi olarak da tanýmlanabilir. Bunun da diðer bir
adý toplumsal ahlaktýr. Toplumsal ahlakýn temel
iþlevi toplumsal var oluþu kesinleþtirmektir.'"
Dünya oldu olalý yaþam adýna belletilenler düz bir
çizgide seyretmemiþtir. Ýdeolojik dünyalar insanýn
sadece belleðini deðil gelecek tasarým ve hayalleri-
ni de oluþturup denetimine almýþtýr. Topluluk ve
toplumlar tüm hepsince benimsenmezse de ideolo-
jik bir kimliðin etrafýnda düþünsel, ahlaksal
yapýlanmalarýna uygun yaþayýþlarý sürdürüp
takipçisi olagelmiþtir. Sözlerden davranýþlara
oradan sözlü ve yazýlý kültürel, sanatsal, edebi üre-
timlere deðin kendisini var etme bir yaþam reflek-
si olarak süregelmiþtir. 

Ýnsanlýðýn ilksel geliþimiyle baþlayan
süreç kendi doðasýnda ana tanrýça etrafýnda bir
yaþam trendi oluþturmuþtu. Ýnsan yaþamý adýna ne

varsa ilklerini burada peydahlamýþtý. Toplum ken-
disini ana tanrýça ahlaký çerçevesinde tanýmlamýþtý.
Bu yanýyla insanlýk baþlanðýcýnda kendi var
oluþunu ana tanrýçayla izah etmiþti. Bu konudaki
bilme ve inanma kendini tanýmlamaya yetmektey-
di. Mitsel geliþim diye günümüze dek taþýrýlan
tanýmlama kendi yaþamsal formlarýný derinleme-
sine insan belleðine yerleþtirmiþti. Ýnsanlýðýn
denebilir ki en uzun binlerce yýlýný almýþ ideolojik
formasyonu ana tanrýça kültürüydü. Binlerce yýlda
kazanýlanlarýn birkaç yüzyýl da ya da bin yýlda
tümden aþýlýþýný beklemek hayal olabilir di ancak.
Öyledir ki günümüze kadar hala neolitik toplum
kök hücrelerinin yaþýyor oluþuna iliþkin tespitlerin

Zaman kendisi olalý hiçbir
süreçte bu kadar kopuk,

umarsýz, nerden geldiði belirsi-
zliðe düþmemiþtir

DDÝÝRRÝÝLLÝÝÞÞ   YYAA DDAA KKUURRMMAANNÇÇ
EEDDEEBBÝÝYYAATTIINNAA GGÝÝRRÝÝÞÞ--   22
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kaynaðý da budur. Günümüzde tarihin hala yaþýyor
oluþu ya da bu günün tarihte bir yerlerde kök-
leþtiðini belirtmek bundan mümkün oluyor. Ne var
ki en uzun toplumsal kendini tanýmlama ve var
etme de yaþanan ve insanlýðýn ilk devrimi olarak
adlandýrýlan neolitik dünyanýn bir baþka karþý
devrimle aþýlmaya baþlandýðýdýr. Erkek egemen-
liðinin kent, askerleþme, devlet eksenindeki çýkýþý
insanlýk tarihinde yeni bir sürece geçiþi tanýmla-
maktaydý.' "Ýnsanlýk tarihinde gerçekleþen bu zih-
niyet karþýdevrimi gerçekten analitik zekânýn en
büyük çýkýþlarýndan biridir; sýnýfsal aklýn geliþme-

sidir. Artýk tarih, edebiyat, sanat, hukuk ve politika
bu sýnýf zihniyetiyle yeniden üretilecektir. Sümer
ve Mýsýr mitolojisinde bu sürecin en güçlü ve ori-
jinal halini görmekteyiz. Egemen sömürgen sýnýf
ideolojisi artýk bir üst toplum, devletçi toplum
olma yoluna girmiþtir. Bu yönlü atýlacak her adým
tüm toplum adýna atýlacak, ona mal edilecektir.
Doðal toplumdan kalma ana-tanrýça ideolojisi
giderek sömürülerek, içeriðinden boþaltýlýp asimile
edilerek erkek-tanrýlar düzeninin hizmetine koþtu-
rulacaktýr. Týpký kadýnýn erkeðin hizmetine -genel
ve özel fahiþeliðe baþlangýç- koþturulmasý gibi.
Doðal tüm toplumun eþit-özgür üyeleri yeni kul
sýnýfýna dönüþecektir. Bir Sümer efsanesi insan-
larýn tanrýlarýn 'dýþkýsýndan' yaratýldýðýný söyler.
Kadýnýn erkeðin kaburga kemiðinden yaratýldýðý
yine ilkin Sümer efsanesinde geçer. Sümer mitolo-
jisi gerçekten olaðanüstü bir baþarý olup kendisin-
den sonra gelen tüm mitolojileri etkileyerek, tek
tanrýlý dinlerin, edebiyatýn ve hukukun da ilk kay-
naðýný teþkil etmiþtir. Destanda Gýlgameþ özelliði
benzer bir etkiyi tüm dünya destanlarýnda yansýt-
mýþtýr.'" Toplumlarýn yeni ideolojik kimliði ve
toplumsa ahlaký artýk erkek egemenliðinin devletçi
sistemi olmaya baþlamýþtýr. Ahlak ve inanç norm-
larý bu sisteme göre kendisini var etmeye
yönelmiþtir. Toplumlarýn ret ve kabul görme kriter-
leri buna göre düzenlenmiþtir. Sistem kendisini
öncelikli olarak resmi kavramýyla tanýmlayarak en
büyük yerlerden icazetli dünü ve yarýný tartýþýl-
mayacak kadiri mutlak ilan ederek insan zih-
niyetinde kendisini kökleþtirmeye çalýþmýþtýr.

Zihniyetler daha ana kucaðýnda bu kültürü besin
olarak almaya zorunlulaþtýrýlmýþtýr. Buradan
yapacaðýmýz çýkarsama 'Sistemlerin kaderi önce-
likle ideolojik kimlik savaþýnda
tayin'(a.g.e.)edilmektedir. Artýk dünya bu ideolojik
kimlikle kendisini ifade etme ve var oluþunu
sürdürmek evrimine çekilmiþtir. Öteki adýna ne
varsa da kendinden menkul misali kaldýðý ve var
olduðu zamana ait antikalar olarak deðiþik açýdan
insanlara kavratýlmaya baþlanmýþtýr. Zaman bir
býçak kesimi misali dünden günah ya da gerilikle
damgalanarak koparýlýp atýlmýþtýr. Dahasý
koparýlmýþlýðý benimsetilmeye inandýrýlmýþtýr.
Zaman kendisi olalý hiçbir süreçte bu kadar kopuk,
umarsýz, nerden geldiði belirsizliðe düþmemiþtir.
Zaman þimdide anýlýp tanýmlanmaya dönüþmüþtür.
Geçmiþ zaman bir hayal veya hiç yaþanmamýþçasý-
na bir rüya belki de büyüklerin masallarda ki bir
uydurmasýydý. Öyledir ki masal ile edebiyatta
tanýmlanan þey tamda insanlýðýn neolitik toplumsal
ahlakýnýn var oluþuna iliþkin bir taný ve kanýya
çevrilmiþtir. Neolitik yaþam bir masal dünyasý ve
yaþayanlarý da kurgulanmýþ kahramanlardý. Olmasý
mümkün deðildi, çünkü masal ne de olsa bir hayal
ürünüydü. 

Gerçekte bugünden bakýldýðýnda baskýn
çýkan görüþ ana eksenli komünal dünyanýn tamý
tamýna bir masal olduðudur. 

Ve masal bir anlamda komünal dünyanýn
anlatýmýdýr.

O asla yaþanmamýþ ve yaþanmayacak

Gerçekte bugünden bakýldýðýnda
baskýn çýkan görüþ ana eksenli
komünal dünyanýn tamý tamýna

bir masal olduðudur. 
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olan. Güzel bir masaldý komünal dünya denilecek-
ti. Mevcut sistemin bunu böylece tanýmlamasý
onun ayný zamanda bir var oluþ nedeni ve gerekçe-
siydi. O ancak böylece kendisini tekleþtirebilir ve
eþsizleþtirebilirdi. Çünkü o tanrýsal kudretleri de
yedeðine almýþtý. Resmiyet ve devlet hiyerarþik
doðasýnda tartýþýlmazlardandý. Hem de en baþta
gelenlerinden. Sýnýfsal analitik bilinç alt ve üstleri-
ni yaratmýþtý bir kere. Ýktidar ile ideoloji birlikte
insan dünyasýna girmiþti. Ýktidar böylece ideolojik
b i r

formasyonda elde etmiþti. Sözler davranýþlar, þiir-
ler, ninniler, türküler akmalýydý buraya doðru.
Çünkü burada kabul ya da ret görme vardý.
Onaylanma yeriydi. En güzelleri deyim yerindeyse
NOBEL bile alabilirdi. Aþýrý egemenlik ve kul-
laþtýrma beraberinde aþýrý bir politizasyonu da
getirmiþti. Politizasyon ve askerileþme iktidar
eksenli dünyanýn vazgeçilmez meþru savunma
aracýydý çünkü. Komünal yaþam emarelerinin
parçalanýp fosilleþtirilmesi baþka türlü olamazdý.
Ve masal artýk çocuklarýn uyku saatleri öncesi bir
ninniydi. Çünkü orada gerçekte ananýn binlerce
yýllýk hasreti gizliydi. Masallar çocuklarýn inanma-
masý için uydurulmuþ uyku ilaçlarýydý.      Böylece
analarýn edebiyatý masal diye tanýmlanarak edebiy-
at dünyasýnda da en alta itilerek güncelleþtir-
ilmemesi için gözden düþme yoluna çoktan gir-
miþti. Oysa masallar ananýn toplumsal ahlaký oluþ-
turmasýnda uyuma öncesi çocuða verilen günün
son saatlerinin pedagojisiydi. 

Eðer öncesizlik ve sonrasýzlýk yalnýzca
tanrýya mahsussa her þeyin bir öncesi de vardý. Ve
masallar giderek günümüzde birer fantezi tatmin-
lerin basit aracýna dönüþtürülen sözde bir gün-
celleþtirmeye uðratýlýp masala iliþkin edebiyat der-
slerinde birkaç cümle ile tanýmlanmaya gidilmiþse
sorulmaz mý bunun öncesi neydi diye. Sinsice bir
hýrsýzlama ile masal ve ninniler küçüklerin denil-
erek nitelik düþürülüþüne uðratýlýyordu. Yarýnýn
büyükleri diye nutuklanan sözlerin sanki burada
unutulduðunu görmemek mümkün mü? Öyleyse
tez elden masallarda ele geçirilip yeniden
resmiyete kavuþturulmalýydý. Böylece derslere
nereden geldiði belli olmayan bir hilkat garibesi

gibi bir masal tanýmý konularak iþin üstü hem
örtülmeye hem de sahip çýkýlmaya çalýþýldý.Burada
altý çizilmesi gereken þeyler var: 

Masallar tarihsel duruþta neolitik yaþamýn
ilk edebi anlatýmlarýdýr. Ve ilk edebiyat türü olarak
masalýn yerini ve hakkýný teslim etmek gerekir.

Ana yaratýmý masallar edebiyatýn en tatlý
en çocuksu ve en günahsýz anlatýmýydý. 

Resmiyetin asla uðrak yeri olmayan
masal, edebiyat tarihinin en sistemli baþlangýcýný
temsil eder. Orada kovuþturmalar yoktur. Hayal ile
gerçek dün ile bugün, an ile tüm zamanlar iç içedir.
Hiçbir basmakalýp edebiyat sýnýrýna doðma ve ede-
biyat ahkâmcýlýðýna yer yoktur. Edebiyat adýna
yapýlan tanýmlar ilk kez burada masalýn dünyasýn-
da, ananýn dünyasýnda var oluþa baþladý. Kurgular,
analizler, karakterler diyalektler monolog ya da
diyoloðlar her þey hepsi ilk burada döllendi. Ana
kucaðýnda. Ana anlatýmýnda. Ananýn dünyasýnda.
Gerçeklerle hayaller ilk burada mola verdi. Ütopy-
alar ilk burada dinlendi. Masal sözlüydü. Sözle
baþlamýþtý. Orada ananýn yarattýðý ve yaratmak
istediði dünyanýn sýrlarý keþfettiriliyor yeni
nesillere devr ediliyordu. 

Öyküler artýk masallardan yarý resmiyete
devletin kendisini var etmeye emeklediði zaman-
lara denk düþer. Yazýyla ilk ifade ediliþin zamanýdýr
bu. Mitsel dünya kadýn ve erkek yaþamlarýnýn
eksenlerde çatýþtýðý zaman zaman birlikte zaman
zaman bir diðerinin baskýn olduðu dahasý kesin
çizgilerle bir etkinliðin kurulmadýðý dönemlerin
edebiyat ürünüdür. Öyküler, Ýdeolojik kimlik
olarak mitolojik çaðlarýn kadýn erkek eksenli
dünyanýn tabletlerdeki ilk yansýlarýdýr. Masaldan
oldukça etkilenmiþtir. Dahasý masalýn yazýlý
düzeneðe geçiriliþinin bir tezahürü gibidir.
Kýsadan hisseler olarak yaþanan çatýþmalardan
çýkarýlan dersler olarak pedagojik donanýma
katkýlarýný sunmaktadýr. Öykü,    Masal dünyasý ile
zalim dünyanýn ortak paydasýný kesiþtirmektedir. 

Zaman deli doluca akmaktadýr. Erkek eksenli
dünya insanda zalimlik ve ayartma adýna ne varsa
adým adým kendisini kurumlaþtýrmaktadýr. Artýk
insan hayatýna ve tarihine kahramanlar girmekte-
dir. Ýnsanlýðý yaratan yeni tanrýlar, ölümsüzlüðü
arayan kýskanç ve kibirli tanrýlar, kent-iktidar-
devlet-ordu ve sýnýrlarla yüceliðin kýstaslandýðý
yaþamlar: hile, kurnazlýk, öldürmelerle insanlýk
tarihine giriþ yapmaktaydý. Ýþte masallardan çýk-
mýþ, öyküleri yaþamýþ destanlar yazýlmaya baþlan-
mýþtý. Yazýnýn belki de ilk icadý destanlardý. Bir
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Oysa masallar ananýn toplumsal
ahlaký oluþturmasýnda uyuma

öncesi çocuða verilen günün son
saatlerinin pedagojisiydi. 
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baþka deyiþle hiyerarþik yaþamýn ilk edebi ürünüy-
dü. Çünkü kahramanlarýn edebiyatýydý. Öylece bir
taným biçilmiþti.Destanlar çatýþmalarýn ve çatýþ-
malarda yer alan kahramanlarýn anlatýmýydý.           

Bir yanýyla erkek egemenlikli sistem

yazýlý destanlarýyla kendisini var etmeye ve bu
eksende bir toplumsal ahlak oluþturmaya
baþlamýþtý. Masal dünyasýndan döllenmiþ, öyküler-
le beslenmiþ destan: kent kültürüyle yetiþmiþ ya da
ona bulaþmýþ hiyerarþik toplumunun idollerini
yaratmada zorlanmýyordu. Muhteþem ilk edebi
eserler diye edebiyat tarihine nereden geldiði belir-
tilmeden baþköþeye oturtulmuþtu. Ýlk ve baþ
olduðu doðruydu. Sümer orijininin bundaki öncül-
lüðü de kesindi. Gerçek týpký masaldaki korkulan
hayal kadardý. Masallardaki korkular hayal kurgu
edilen zalim kahramanlardý. Ýþte onlar gerçeðin
destandaki yaratýlýþlarýydý. Destanlar yaþam kahra-
manlarý olarak galipleri iþlemiþti. Yenilenler ise
yenilmesi gerekenlerdi. Masalýn yaratýmlarý bir
kahraman olmadýlar hiçbir zaman. Destanlarý
hiçbir zaman yazýlmadý. Destanlara layýk
görülmediler çünkü. Destanlar erkeksi olmalýydý
da ondan. Oysa destan tadýný, akýþýný, kurgusunu
kýsaca tüm yeteneðini masal dünyasýndan almýþtý.
Ýlk kez orada anlatýmla karþýlaþmýþtý. Ve destan bu
anlamýyla masalýn kent-hiyerarþik dünyasýna
kaçýrýlýþýydý ayný zamanda. Týpký Sümer mitlerinin

antik yunana götürülüþü gibi. Orada devþiriliþine,
dönüþüme uðratýlýþý gibi. Oysa yaþamýn yaratýcý,
güzelleþtirici, kurtarýcý kahramanlarý belliydi.
Onlar yazýlmalýydý. Ya da onlar da yazýlmalýydý.  

Anayla baþlayan anlatým sanatý kendisini
öðütlerde, ninnilerde, masallarda edebileþirken
ayný zamanda doðal toplumun ideolojik kimliðini
de oluþturmaktaydý. Bilme ve inanma buralardan
baþlayarak toplumsal ahlaký derinliðine
geliþtirmekteydi. Doðal toplumun edebi-kültürel
ideolojik kimliði kendisini sözlü anlatýmýn þiirsel-
liðinde ikna ettirip bellekleri ve ütopyalarý insan-
lara aktarmaktaydý. Doðal toplum ile kent-devletçi
toplum arasýnda ki çeliþkiler ilk sözlü anlatým ede-
biyatýnda kendisini yansýtmýþtý. Sözlü edebiyat
adýna yaratýlýp aktarýlanlarýn þiirsel görkemi mutla-
ka içermeleri de ayrý bir özgünlüðü ortaya çýkar-
mýþtý. Þiirin insana, doðaya özcesi bir bütün yaþa-
ma dair en güzel düþünce ve duygularý ifade
ediþinin getirdiði beðeni ve aðýrlýk onu tüm sözlü
ve yazýlý edebiyatýn anlatým üslubuna yayýlmasýna
ve içerilmesine götürmüþtü. Ana öðütlerinde, nin-
nilerde bu þiirselliði görmek kolaydýr. Dahasý
görmekten öte þiirsel olmakta ve ancak öyle
olurlarsa öðüt ve ninni tanýmýna varabilirlerdi.
Þiirler doðayla barýþýk, insanla barýþýk, insanýn
kendi kendisi ve kendisindeki en güzel olanlarla
ifade ediþ olmaktaydý. Zaten bu ayný zamanda
doðal toplumun ideolojik kimliði deðil miydi?
Günümüzde bile insanlar þiiri tanýmlarken en güzel
duygularý, hisleri, düþüncelerini dile getirme
olarak belirtirlerken bu þiirin kök damarlarýnýn ne
olduðunu bilmemizi de gerektirmiyor mu.
Gerçekte þiiri yapan, onu þiirsellik tanýmýna
ulaþtýran güzelliklere dair en seçilmiþ sözcükler vs
olmuyor mu? Buradan yola çýkýldýðýnda þiirsel
dilin ilk doðal toplumda beliriþinin ilk oluþunu
kanýtlamak ayrý bir konu. Zaten öyledir de. Dikkat
edilmesi gereken þiirsel dilin maddi ve zihniyet
dünyasýna iliþkin koþullarýn oluþumudur. Komünal
yaþamýn paylaþýmcý karakteri sevgiye, aþka, ken-
disi olmaya dair özgünlüðünü dilde þiirle ifade
edebilmektedir. Sözler þiirle baþlamýþtý. Þiirler söz-
leri anlamlaþtýrmýþtý. Ve anlam yaþamýn komünal
içeriðinin þiire yansýmasýydý.
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Masallar tarihsel duruþta
neolitik yaþamýn ilk edebi

anlatýmlarýdýr

Ana yaratýmý masallar
edebiyatýn en tatlý en çocuksu

ve en günahsýz anlatýmýydý. 
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Onbinlerce yýllýk geçmiþe sahip þiirin
kolayca bir çýrpýda insan yaþamýndan çýkarýlýþýný
formüle etmek insanlýkla ilgili umutlarýn, insanlýk
geçmiþiyle ilgili belleðin, insanlýðýn geleceðine
iliþkin ütopyalarýn bitiþinin alarm zillerinin çaldýðý
insanlarda öne sürülür ancak. 

Mitolojik tabletlerde görülür ki, en deðme
krallar kendilerini ifade ederken þiiri kullanmayý,
þiirsel olmayý temel almýþlardýr. Daha sonraki
teolojik evrelerde de ayetler þiirsel olabildiði kadar
etkili olabilmiþlerdir. Öyledir i denebilir ki tüm
kutsal kitaplar kendi boyutunda þiirsel bir akýþý
içermekte ve bir yanýyla teolojik bakýþýn insana ait
tarihinin edebi ideolojik eserleri olmaktadýrlar.
Yine bu kutsal kitaplarda sadece edebi dil olarak
þiir deðil, ayný zamanda masal ve öykülerde
anlatýlmýþ, destansý kahramanlar yaratýlmýþtýr. 

Erkek egemenlikli kent-devletçi toplumun
zihniyet dünyasý her ne kadar kendi ekseninde
kendi varoluþunu yaratmaya çalýþmaktaysa da
kadýný tüm kendi edebi ideolojik kimliðinde
Havvalaþtýrýlmýþ, ayartýlmýþ olarak ýsrarla konu
etmiþtir. Binlerce yýllýk uðraþýndan sonra kendisine
uygun olan kadýný, karý olarak, metres olarak,
fahiþe olarak vb tanýmlayarak onu da yaratmýþtýr.
Binlerce yýllýk insanlýk geçmiþiyle paralel sevgi ve
aþk kavramlarýný da ele geçirerek sisteme uygun
benzeþtirerek kendi edebi dilini ve argümanlarýný
da oluþturmuþtur. Doðal toplumun yaratýmý edebi
dil, kültür, anlatým ve türleri hoyratça sahiplenerek
edebi kültürel ideolojik geçmiþi kendilerinden
sonra baþlatmayý benimsetmiþlerdir. Kent-devletçi
toplumun yaratýlan olanaklarýný da kullanarak, her
þeyin ilki, yarataný, olmayý belletmiþlerdir. Oysa
bu dünyada anlatýlmasý gereken, yazýlmasý gereken
aðýrlýklý bir çoðunluk vardý. Onlar ne yaþýyordular.
Hayalleri nelerdi. Kimin umurundaydý ki. Resmi-
kent-devletçi toplumun zihniyeti kendi edebi-
kültürel ideolojik kimliðini insanlýða Rönesans ve
aydýnlanma olarak kavratmýþtý. Gerçek yaratým
sahiplerine yeni ve baþka adlar bulunmuþtu.
Karakterleri de bu adlara göre tanýmlanýyordu.

Resmi görüþler ve resmi kiþilikler.. soylular,
secereliler, þuralýlar, buralýlar, tabiî ki kentliler..
Kentlerinde sorunlarý vardý. Kent dýþý olanlar,
soylu olmayanlar, resmiyetten uzak olan yerliler,
kýrsal kökenliler vs. kentleri bozanlardý bunlar.
Resmiyete gelmeyenler. Kul görevini bile algýla-
mada geri olanlar…bir evde, bir odada sürü gibi
yaþayanlar.. hayvanlarla aðaçlarla, toprakla iç içe
yaþayanlar…öyledir ki kent soylular denmemiþti
boþuna.. 

Asla ve hiçbir zaman kabul edilmeyen
büyük bir çoðunluk vardý kent-devletçi resmi
toplumun edebi-kültürel ideolojik kimliðinde. Her
zaman büyüklerin, soylularýn lutfunun,
sadakasýnýn verilmesi gereken yoksullardý bunlar.. 

Bütün kötülüklerin kaynaðý da bunlardý.
Tüm isyanlarýn. 

Sistemin potansiyel suçlularýn ana kay-
naðý bunlar, kent varoþlarýndakilerdi….

Sistemin edebi-kültürel ideolojik kim-
liðinde bunlar ele bakanlar, yere bakanlar, gayri
meþru iþlere koþanlar, ýslah edilmesi gerekenler,

baðýþlanmaya muhtaç olanlar üzerinden tanýmlan-
mýþtýr. Devþirmelerde örnek kiþilikler gösterilerek
adaletli ve eþitlikçi görülmeye çalýþýlmýþtýr. Nüfusu
çok olan ancak varoluþu yok olmayla karþý karþýya
olan gerçeklik..

Tüm bunlar öyle sýradan tanýmlar deðil
kuþkusuz. Ne var ki insanlýðýn zihninde kavram
olarak kodlanmaktan kurtulamamýþlar. Çünkü bu
bir ideolojik bakýþýn kendisidir. Bu kötüler arasýn-
da bir soylu yiðidin kurtardýðý kýzlarda yok deðil
hani. 

Þefkat ve merhamet soyluya, kentliye,
devlete aittir… Sistem her tarafý kuþatmýþtýr. Ya
yalnýzlýðý seçip kendince var olacaksýn ya da kent-
devletçi resmi ideolojinin kýrýntýsýnda yaþamýný
sürdüreceksin. Hayaller, ütopyalar bunu dikkate
almak zorundadýr. Sonuçta yaþam bir ideolojik
kimlik tercihidir….
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Öyküler, 
Ýdeolojik kimlik olarak

mitolojik çaðlarýn kadýn erkek
eksenli dünyanýn tabletlerdeki

ilk yansýlarýdýr. 

Anayla baþlayan anlatým
sanatý kendisini öðütlerde,

ninnilerde, masallarda 
edebileþirken ayný zamanda

doðal toplumun ideolojik
kimliðini de oluþturmaktaydý. 
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Uyku mahmurluðundaki gözlerini kýr-
pýþtýrarak, "biliyor musunuz, bir rüya gördüm.
Rüyamda bir çiçek açýyordu. Ve çiçeðin içinde
bir bebek uyuyordu," diyor uykudan yeni uyan-
mýþ bir bayan gerilla. 

Öylesine. 
Biz oturmuþ diðer gerillalarla sohbet

ediyoruz. O birden geliyor ve rüyasýný söylüyor.
Rüya, bir yerde,Bir rüya gördüm…

insanýn kendi dünyasý. Belki de en gizli
dünyasý. Ama bu en gizli dünyayý, hiç bir kaygý
duymadan, hiç sýkýlmadan o anda yaný baþýnda
bulunan insanlarla paylaþabiliyorlar. 

Dijital teknolojinin sanal dünyasýnda
yaþayan insanlarýn rüya görme, rüyalarýný hatýr-
lama, hele hele bunu çevresindeki insanlarla
paylaþma alýþkanlýðý ya da, böyle bir ihtiyaç
hissetmesi pek karþýlaþýlan bir þey deðil. 

Hatta içinden geldiðim batý toplumun-
da, neredeyse, insanlarýn rüya görme gibi bir
yetenekleri olduðunu bile unutmaya
baþlamýþtým. 

Ýnsanlarýn kendi iç dünyalarýnda kay-
bolup gittikleri, bir halk deyimiyle, 'beleþe kim-
seye günahlarýný bile vermedikleri', her þeyi alýp
sattýklarý ama hiç bir þeyi paylaþmadýklarý, yal-
nýz insanlarýn kalabalýk dünyasýnda bir insanýn
rüyalarýna insanlarý ortak ettikleri düþünülebile-
cek bir þey bile deðil. Ýþte, daðlýyý farklý kýlan
özelliklerinden belki de en güzeli. 

Ayný dünyada yaþýyorlar. Dünyalarýný birbir-
leriyle paylaþýyorlar. Bir insanýn rüyalarýný
paylaþabileceði kaç kiþi olabilir?Belki bir,
belki hiç!Ama burada rüyalar herkesle pay-
laþýlýyor, her þey gibi, daha doðrusu hemen
hemen her þey gibi.Bencillik duygusu buralar-
da en kötü þey, en yanlýþ þey, en ayýp þey. 

Ben olmak, kendin olmak her þey. 
Ýnsanlarýn hem bu kadar kendileri

olduklarý, hem de bu kadar herkese ait ola-
bildikleri bir gerçeði anlamak çok zor. 

Dünyalarý o kadar zengin ve o kadar
kendilerine ait ki, neredeyse herkesin ayrý bir
dünyasý var. Ama bu ayrý dünyalar çoðu zaman
o kadar içice karýþýyor ki, karþýnýzda birçok
dünyadan oluþan tek bir dünya görüyorsunuz. 
Daðlýlara en çok yakýþan ve en sevdikleri
þeylerden biri de bundan olsa gerek,
gökkuþaðý. 

Ne zaman dolsalar, hemen Nisan bulut-
larý gibi boþalýveriyorlar. 

Ýlk gördükleri ovaya, daða, daðlýya
yaðýveriyorlar. Ýnsan, bazen bu kadar kendisini
paylaþan insanlarýn kendilerine ait bir þeyleri
olup olmadýðý ya da, olmasý gerekip
gerekmediðini sormadan edemiyor. Bir sohbe-
timizde paylaþma üzerine tartýþýyorduk. Yaþlý
bir gerilla, "Biz, her þeyimizi birbirimizle pay-
laþabiliyoruz. Bedrettin`in deyimiyle, 'yârin
yanaðýndan gayri her þeyde ortak.'Yani dostum,
daðlar çaðýmýzýn Ortaklar'ý. 

Biz her þeyimizi birbirimizle paylaþýy-
oruz. Ama, þunu hiç bir zaman unutmuyoruz;
insanýn herkesle paylaþacaðý þeyler vardýr.
Ýnsanýn birçok insanla paylaþacaðý þeyler vardýr.
Ýnsanýn tek bir insanla paylaþacaðý þeyler vardýr.

Paylaþmanýn insaný zenginleþtirip
çoðalttýðýný hiç unutmuyoruz. 

Ama þunu da çok iyi biliyoruz ki; her
insanýn kendisiyle bile paylaþamayacaðý þeyler
vardýr. Eðer onu yaparsa biter. S ý n ý r l a r ý m ý z ý
iyi biliyoruz. Sýnýrsýzlýk dünyasýnda en büyük
özgürlük, birbirinin dünyasýný yok etmeden, kir-
letmeden paylaþabilmektir," demiþti. 

Sýnýrlarý, gökkuþaðýnýn içindeki renkler
arasýnda bulunan mükemmel ve görünmez sýnýr-
lar. Hiç kimsenin görmediði, herkesin bildiði,
hiç kimsenin aþmadýðý yok sýnýrlar. 

Birbirleriyle sýnýrlarýný da paylaþýyorlar
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sýnýrsýzlýk içinde.

Daha önce de fark etmiþtim, gör-
müþtüm, yazmýþtým: Hepsi aþýk. 

Zaten dað felsefesi, daðlý felsefesi en
güzel aþk arayýþýnýn felsefesi. 

Tek þart, yiðitçe olsun; Ýçinde ihanet
olmasýn. Ýkiyüzlülük, riya olmasýn. Topraktan
ve insandan kopuk olmasýn. En önemlisi de,
içinde hükmetme olmasýn. Her þeyi paylaþma
olsun. Ýnsanýn en aðýr yükü, sadece bir kiþiyle
paylaþabileceði yükü, paylaþabilecek kiþiyi bir
türlü bulamamasýdýr. Herkesle paylaþýlan, zaten
paylaþýlýyor. Hiç kimseyle paylaþýlamayacak
olan, zaten yük deðil. 

Ya o kiþi? 
Ýþte, arayýþýn bir yönü de bu olsa gerek.
Israrla bunu bulmaya çalýþýyorum. 

Gazetecilik meraký mý, kendimi ve onlarý en
gizli dünyalarýna varana kadar tanýma istemi
mi, bilemiyorum. 

Hepsi bu kadar birbirininken, bir kiþiye
ait olamayacaklarýna inanýyorum. 

Ama, ya o yük? 
Nasýl taþýnýyor? 
Ya da onlarýn böyle bir yükü var mý? 
Kendilerini bir davaya adamýþ insan-

larýn böyle bir þeyden uzak olduklarýný
düþünüyorum. Ama bu bana pek gerçekçi
gelmiyor. Bunun için bazý kiþilerle paylaþýla-
bilecek bazý þeyleri paylaþýyorum. Bu kiþiler,
böyle bir yüklerinin olduðunu söylüyorlar
çoðunlukla. 'O kiþi', çoðunda henüz bir arayýþ.
Bulanlar var, bulamayanlar var. 

Bulanlarýn yükü daha da aðýr. 
Tuhaf. 
Paylaþmanýn getirdiði sorumluluklar

var.En aðýr yük; gereklilikler, öncelikler,
liyakat. Ve bunlarýn toplamý yiðitlik. 

Bazýlarýndan biri, 
"Aþk mý?" diyor. 
"En güzeli, en zoru, en zorlusu. 
Çýta yüksek; Ya Beritanca, ya da hiç! 
Olmasa olmaz. Olursa Beritanca… 
Var mý?Var. 
Kim mi? 
Herkes biliyor. 
Bilmesi gereken O. 
Senin hiç bir gazetecilik tekniðin bunu

bilemez. Bunu bulabilirsin. 

Bulamazsan olmadýðýndan deðil, bula-
madýðýndandýr. 

Akýl yetmez buna. 
Bu bilinmez. Duyulur. 
Göðsünün sol yamacýndaki o cevher

hala sönmemiþse bulursun. 
Sönmüþse bitmiþtir. 
Duramaz gidersin. 
Gidemiyorsan arýyorsun. 
Arýyorsan bulursun. 
Bulursan özgürsün. 
Özgürsen git. 
O zaman kalýrsýn," diyor. 
Sonra gülümsüyor, 
"Þiir yazýyor musun?" diyor. 
"Acemice," diyorum. 
Gülümsüyor. 
"O zaman yaþýyorsun," diyor.
Gülümsüyorum. 
Gözlerimin içine bakýyor, 
"Biliyor musun?" diyor.
"Bizimkilerin hepsi þair. Ve yiðit…" 
Bakýyorum. 
Anlýyorum. 
Ama yetmiyor. 
Yine, gülümsüyor, 
"Ya sen?" diyor. 
Ne diyeceðimi bilemiyorum. 
"Bilmem," diyorum. 
"O zaman biliyorsun," diyor. 
Bilmece gibi konuþuyoruz. 
Sonra birden aklýma sýr geliyor. 
Gerilla bir sýr. 
Arapça güzel bir söz var; 'mahrem!' 
Anlýyorum ki, biz, aslýnda paylaþýla-

bilecek her þeyi paylaþmýþýz. 
Mahremi olan mahrum olmaz. 
Þiir dili, sýr dili. 
Þiirsiz aþký anlatamýyoruz. 
Onlar hep þiir yazýyorlar. 
Ben mi? 
Baksanýza, yazýlarým bir acayip olmaya

baþladý. Acemileþtim. 
Geçen gün yine bir daðlýyla olmadýk

þeyler üzerine, olmadýk sohbetler yapýyorduk.
Laf dönüp dolaþýp yazýlara geldi. 

"Senin yazýlarýnýn dili deðiþmeye
baþlamýþ. Edebiyata mý merak sardýn? Yoksa
gazeteciliði býrakýp þair mi olmaya karar
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verdin? Mesleðini kaybetmeden bu dað
baþlarýnda git artýk," diyor. 

Þaþýrýyorum. Oysa ne çok sevdim
daðlarý. Bunu kendisine de söylüyorum. "Onun
için diyorum ya," diyor. 

Devamýný getirmiyor. 
Bakýyor ve gülümsüyor. 
Konuþmadan her þeyi anlatabilmenin

dilini öðrenmiþim. Kelimeleri aþan þeyleri,
kelimelere sýðdýrmaya çalýþmanýn çið bir þey
olduðunu öðreniyorum. 

Son günlerde çok rüya görmeye
baþladým. Ama bir türlü rüyalarýmýn sonunu
hatýrlayamýyorum. 

Rüyalarýmý paylaþmayý öðrendim. Ama
anlatacak tam bir rüyam yok. 

Rüyalarýmda hep bir þeyler arýyorum.
Bunu paylaþýyorum. Bir rüya tabircisi, 

"Senin rüyalarýn çok erkek. Biraz kadýn
gibi düþünmeye baþlarsan, daha güzel rüyalar
görebilirsin. 

O zaman anlatabileceðin rüyalara sahip
olursun. 

Sen çok utangaçsýn. Ama yanlýþ þeyden
utanýyorsun.

Doðru þeyden utanmayý öðrendiðin
zaman, rüyalarýný utanmadan anlatabilirsin,"
diyor. Ve bana bir rüyasýný anlatýyor. Hiç utan-
madan, sýkýlmadan. Dostça. 

"Gece ve ay var," diyor. 
Kendimi tutamýyorum. Gülümsüyorum.
"Ne oldu?" diyor.
"Bir çok yazýma böyle baþlýyorum,"

diyorum. Gülümsüyor. 
"O zaman uyar," diyor. 
Uyuyor.
"Gece ve ay var. 

Akan bir dere, yakamozlar, insaný
çýldýrtan bir dans müziði. Suyun içinde dans
ediyorum. 

Sadece biri var. Ama sanki bütün dünya
beni izliyor. Ve ben, hiç bir sýkýlma ve utanma
duygusu yaþamadan içimden geldiði gibi dans
ediyorum," diyor. 

Anlam vermeye çalýþýyorum. Ýçinde
anlam arýyorum. 

Yüzünde muzip bir ifade var. 
Utanýyorum. 
O da utanýyor. 

Ay ýþýðýnda dans eden bir daðlýnýn en
güzel duygusu, utanmamak. 

Ve en güzel duygusu, bunu anlatýrken
utanmak.Ben de utanýyorum. 

Ayýp þeyler paylaþýyoruz. 
Oysa daðda daðlýlar rüyalarýný pay-

laþýyorlar. Birisinin rüyasý hepsinin rüyasý. 
Hepsinin rüyalarý birisinin rüyasý. 
Herkese ait olan, bir kiþiye ait rüyalar. 
Rüyalarýnda çoðu zaman en sevdikleri

kiþinin baþýna kötü bir þey geldiðini gördük-
lerinde korkuyorlar. 

Bunu bütün dünyaya haykýrýr gibi
sadece bir kiþiye söylüyorlar. Dünyaya ait bir
kiþilik rüyalar görüyorlar. 

Yaz günü Temmuz`da, yýldýzlarýn altýn-
da serin rüyalar görüyorlar. 

Rüyadan da güzel rüyalar. Serin. 
Ve Eylül`de kýþýn kendisini hissettirdiði

sabah ayazýnda, batan ayýn kýzýl ufkunda sýmsý-
cak ayrýlýk rüyalarý görüyorlar. 

Ayrýlýðýn en zor vaktinde, ayrýlma
gücünün sýcaklýðý. 

Ve Eylül`den sonra Ekim, Beritan ayý. 
Herkes rüyalarýnda Beritan. 
Herkesin rüyasýnda Beritan. 
Beritani rüyalar görüyorlar. 
Aþk mý? 
Beritan`in günlüðü. 
Günlük tutuyorlar. 
Rüyalarýný yazýyorlar. 
Aþklarýný. 
Ve vasiyet ediyorlar. 
Yüreklerinin en mahrem köþelerini

namahremlerine sunulmak üzere yoldaþlarýna
býrakýyorlar. 

Bir kiþilik yürekleri yiðitliðin
liyakatinde çocuklarýna masal oluyor. 

Kendileri efsane… 
Hiç anlatýlmayan bir kiþilik duygular

herkesin dilinde þimdi. 
Biliyorlar ki yiðitçe olursa, utanýlacak

hiç bir aþk, saklanýlacak hiç bir sýr kalmaz. 
Tek utanç, yiðitliðe halel getirmek. 
Bir Eylül vakti, sabah ayazýnda, söðüt

aðaçlarýnýn altýnda kývranmýþ uyuyorum. 
Ayaz var. Üþüyorum. 
Bir rüya görüyorum; gece ve ay var… 
Yüreðim ýsýnýyor. 
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Tuhaf: Bir kiþilik rüyalarý herkes görüy-

ormuþ. Paylaþtýkça ne kadar da benzeþiyoruz
birbirimize. 

Ve paylaþtýkça, ne kadar çoðalýyoruz.
En uzak olduðumuz zamanlarda ne kadar yakýn
olabiliyoruz birbirimize. 

Ayrýlýklar ne kadar da yakýnlaþtýrýyor
bizi. Daðlýlardan ay vaktinde kavuþmanýn ve
ayrýlmanýn olmadýðýný öðreniyorum. 

Eðer geceyse ve ay varsa, bir dere akýy-
ordur daðlarýn bir yerlerinde. 

Ve bir melodi. 
Ve bir daðlý dans ediyordur suyun

üzerinde. Yakamozlanan saçlarýna rüyalar
konuyor. 

Siz bir kenarda oturmuþ seyrediyor-
sunuz. En çok seyrine doyulmaz rüyalar
armaðan ediyorlar. Ondan da öte, rüya görmeyi
bahþediyorlar size. Gecenin geç bir vakti. 

Yazý yazýyorum. 
Bir ara önümdeki ekranda yazýlar

siliniyor. Bir dere akýyor. 
Müzik arþivimde olmayan bir melodi

çalýyor. Ve çektiðim hiç bir fotoðrafta ve bütün
fotoðraflarda hep gördüðüm bir daðlý, parmak
uçlarýnda yakamozdan yakamoza sekerek dans
ediyor. 

Kendi kendime gülümsüyorum. 
"Galiba durumum iyi deðil", diyorum. 
Gözlerim açýk, rüya görüyorum. 
Bilgisayarýmý kapatýp dýþarý çýkýyorum.
Dýþarýda bütün heybetiyle pýrýl pýrýl bir

ay. Kampýmýzýn ortasýndan akan dere. 
Derede yakamozlar. Etrafýma bakýyo-

rum, kimse beni görecek diye tedirgin oluyo-
rum. Biraz da utanýyorum. 

Oysa sadece gece ve ay var… 
Ve derede sadece yakamozlar. 
Ýçimden dans etmek geliyor. 
Ben mi? 
Dans? 
Galiba çok rüyalara kaptýrdým kendimi.
Daðlýlar rüyalarýný paylaþmayý seviyor-

lar. Ben de yazmayý... 
Ne yapalým, bir gazeteci rüyalarýný

kiminle paylaþabilir ki, okuyucularýndan
baþka…
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DDAÐDAAÐDA BULUÞANBULUÞAN

SESLERSESLER

Yýkýk kentlerden geliyorum
barikatlarda býraktým sesimi
yalýn ayak simit satan çocuklarýn
gözlerinde býraktým sesimi
daðlara taþýdým mahsun gülüþlerini...
Yýldýzsýz gecelerden geliyorum
çamurlu sokaklardan
yoksul gece kondulardan
kurþun gibi geçerdik
kavgaya çaðýran türkülerimizi
iþçilerin sofrasýna býraktýk...
Analarýn kanayan yüreðinden geliyorum
nasýrlý ellerine býraktým sesimi
akan gözyaþlarý özlem çiçeðidir
açar hasret renginde, kavga renginde
ve kavuþmanýn gökkuþaðý renginde...
Halkýmýzýn yürüyüþünden geliyorum
zulme inat, karanfiller gibi
karanlýkta boy veren
sýkýlmýþ yumruklarda býraktým sesimi
umutlarýný mevziye taþýdým...
ey yýkýlmýþ kentler!..
Yýldýzý çalýnmýþ geceler
yoksulluk mahkumu iþçiler
ey! acýlý analar;
kulak verin daðlara
kaynaðýna ulaþan bütün sular gibi
sesi iz, sesi izle birleþtirecektir.

4 Mart '96 Cudi Tepesi Zap
Þehit Hamza Yavuz
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