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KOMÜNARDAN 

Yeni yılın bu ilk ayında yeni bir komünar sayısı ile okuyucularımızia buluşurken, 2007 
yılının başarılı bir yıl olması dileğiyle tüm komünarların yeni yılını kutluyoruz. 

Bu ayki sayımızı daha bir anlamlı kılan yakıcı gerçekliğin, karşılayacağımız bu yeni yılın 
görev ve soıumlulukları bağlamında bizi sorumlu davranmaya itecek, derinden sorgulayıcı ve 
kamçılayıcı bir konumda tutacak olan iki sarsıcı eylemcinin konumuna atfen yapılmış olan kimi 
değerlendirmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. 

SEMA YÜCE ve ESER ALTIN OK. .. 
Ocak ayı, Eser ALTINOK' un şahadet yıl dönümü. Oldukça öğretici , düşündürücü, bir halk 

tarihinin iki ayrı gerçeğinin bir kişide dile gelmesi, ihaneti direniş sureti ile yenen bir kişiliğin 
çarpıcı yaşam öyküsü ... 

Evet. .. Sadece bu yoldaşlan hatırlamak ve anmak için değil, hem amlarına bağlılığın bir 
gereği ve bem de komünann, bu eşsiz militaniann yaşayan dili olması gerektiğine inanarak bu ayki 
sayımızda, onların anlamlı gerçekliklerine de yer vererek okuyuculanmız ile paylaşmaya çalıştık. 
Komünar idealimizin yol göstericisi olan bu yoldaşlan güneele taşıyabilmek; onJarı bizle buluştu
ran, bizleri ise gelecek ile buluşturacak olan gerçekliğin birer taşıyıcısı olabilmemizden geçtiğine 
inanıyoruz. Ki onlar Apocu ideolojikleşme karşısında kendinde büyük ideolojik buluşmayı ve mil
itaıılaşınayı yaratanlardı. Tarihin bütün büyük eylemcileri de, gerçeğe duyarlı kılan bir zilıin aydın
lanmasının insanıydılar. Bir kere zilıin ve ruh aydınlanmaya yüz tuttu, biçbir illet, hiçbir lanet onu, 
gittiği yolun yol takipçilerine bir meşale olmayı engelleyeınezdi. 

Komünar olarak böyle bir aydınlık buluşmaya zemin teşkil edecek bir yayın akışı içinde 
belirli konulara öncelik vermeye, böylelikle de okuyucularımız ile en kayda değer paylaşımın ve 
buluşmamn buradan geçtiğine hep inandık. Bu yüzden her sayımızda olduğu gibi bu sayıınızda da 
ideolojik-teorik tartışma konularına öncelik vererek işlemeye özen gösterdik. Geçen ayki sayının 
devamı olan Bireysellik Gerçeği, Eleştiri-Özeleştiri konulan yanı sıra, yeni konulara da yer ayır
ınaya çalıştık. Partileşme yolunda ideolojik hassasiyetİn rolü, din-devlet bağlamında mezhep ve 
tarikatçıJığın gelişimi, kadm özgürlük mücadelesinin ulus ve ulusal mücadeleyle ilişkisi gibi konu
ların güncel planda önemli soruıılara işaret ettiği gözetilerek okuyucuya sunuldular. Bu bağlam 
i.çinde sunulan konu ve değerlendirmelerin içerik bakımından, güncel planda ele alınan sorunlara ve 
yürütülen tartışmalara, ilgili olan komünar okuyucularına yetersiz de olsa, belirli bir düşünsel 
katkıyı sunacağuu umut ediyoruz. 

Bir sonraki koınünar sayısında buluşmak dileğiyle ... 

Devriınci Selam Ve Saygılar ... www.ne
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_____ Reher Apo 

Zaman ve mekanı doğru değerlendi

remiyorsunuz. Adeta bir günü bir ay haline getir
erek karşılık veriyorsunuz. Bu da giderek kendini 
daha f.:ızla dayatan bir savaş gerçeğimiz oluyor. 
Kadro politikamızın kişiliklerinizde en az düşman 
kadar etkili engellerle çarpıştığı , kınimalara 

uğradığı ve bir türlü arzulanan seviyede özünüze 
inmediği sıkça tekrarladığ1mız bir husustur. İyi 
niyet, kaba cesaret ve fedakarlık sağlam bir 
kadronun ölçütü olarak değerlendirilemez. Ne 
kadar zoru yaşadığı , ne kadar kaba çaba harcadığı 
da bir kadro olmak için ölçüt olamaz. Bugünün 
PKK çizgisinin kadrosu olmanın ideolojik olduğu 
kadar politik incelik gerektirdiği ve sanat 
yönünün de çok üst düzeyde olması gerektiği 
açıktır. Dünya ölçüsünde bile bunw1 birçok par
tiden daha faz la incelik i stediğini peşinen kabul 
etmeniz gerekir. Eğer çokça açığa çıkmış olan bu 
kadro be lası haline gelmek ve öyle kalmak 
istemiyorsanız, kişiliğinizin geçmiş yapısı , özel
likleri ve hedefleri ne olursa olsun, bunu kırmak
tan, kişiliğinizi gerçek PKK ölçülerine göre hede
flendinnekten ve kendinizi buna göre yapılandır
maktan başka bir seçeneğiniz yoktur. 

Yıllardır kendi dar yaklaşımlarınızı 

inamlmaz ölçüde geliştirip gittiğiniz her alanda 
bunu daha da köklü bir biçimde pratikleştirmen iz, 
bizim en temel bir iç kadro sorwJwnuzdur. Acaba 
kendinizi tanımaya başladınız mı? Bu konWJun 
ciddiyetinin ne kadar farkındasınız? En büyük 
savaş her zaman kişinin kendi içindeki savaşur. 
Acaba buna anlam verebilir misiniz? Bu konuda 
gerçek özveriyi, fedakarlığı ve disiplini, bunun 
yoğun düşünce ve davranış şekillenmesini 
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gel iştirebı yor anlamda kendinize 
bir PKK kadrosu gözüyle bakabiliyor musunuz? 
Şu anda kadro enflasyonu var ve bilindiği gibi 
enflasyon da hep yıkım getirir. İyi niyetinizden 
kuşku duyuimamakla birlikte, kadrolaşma 

anlamında tam bir enflasyonu, yani çok ucu
zlamış bir konumu yaşıyorsunuz. Komutanlık 

arzularmız yükseliyor; fakat onun gerçeklerine 
göre kendinizi şekillendiremiyor ve farkında 

olmadan zarar veriyorsunuz. Hiç kimse bu 
davranışlarla PKK'nin temsil edileceğini san
masın. Bu konuda büyük tahammül gücümüz 
olmakla birlikte, şimdiye kadar bendeki izlenim, 
bu halinizle PKK çizgisinin kadrosu olmanızın 
zor olduğudur. Bizim satlanmıza gelişiniz elbette 
anlamlı olmak zorundadır ve anlamı da belirt
tiğim iz çerçevededir. Gelip de kendini bir ağırhk 
gibi gittikçe daha ka ıınaşık , geri ve tehlikeli yak
laşımlarla dayatmak yanlıştır. Bizim ortamımıza 
düşmüş yardıma muhtaç birisi gibi değil, yüce 
kurtuluş değerlerin temsil etmek, düşmanı 

yenecek olan azim, irade ve ustalığı bir an önce 
kapmak için buraya gelinir. Bireysel dertlerine 
çare bulmak için değil , halkın genel kurtuluşWJa 
kesin güç verecek militan olmak amacıyla bııraya 
gelinir. Peşincn bunu böyle değerlendirip günlük 
katılım ı bu çerçevede üstün bir disiplinle yap
manız, eğer kendinize dair bir katılım sözünüz 
varsa, bunu ancak böyle anlamlı ve iddialı bir 
biçimde gerçekleştirmeniz gerekir. 

Düşmanını küçük görmeyenler, düşmanı 
yenmenin gereğine İnananlar, yaşamın sıkınusını 
ve kabul edilemez niteliğini kavrayanlar, ancak 
buna rağmen yaşamaktan umut kesmeyenler, 
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doğru, güzel ve başanlı bir yaşamın tutkusunu 
esas alanlar; zorluklanmız ne kadar büyük olursa 
olsun, engeller ne kadar fazla olursa olsun, bu 
söylenen çerçeve dabiliı1de kendilerine bir hedef 
ve uygulama gücü verrnekten çekinmezler, bun
dan geri kalmazlar. Bireysel hedefler ve çeşitli iç 
sorunlarla kendilerini uğraştıranlar ortamırnızdaki 
zorluklara dayanamaz ve problem olmaktan da 
kendilerini kurtaramazlar. Şu anda genelde 
yaşanan dumm budur. 

Büyük davalara kalkışlar basit iç sorun
lara takılmayı, hele hele davaya büyük tutkular ve 
düşüncelerle bağlanmaınayı 

hale getirsinler, kişilikler şu anda hiçbir halkta 
görülmemiş bir sonımsuzluğu yaşıyorlar. 

Amaçtan kopukluğu, kendini kandırmayı, bir 
türlü otoriteye ve hakim olmaya kendini layık 
görrnemeyi ve böylece bir zavallılıktan kurtulma
ınayı önemli oranda yaşıyorlar. Bizim saflarımıza 
gelenler, PKK'de bu temelde bir kadrotaşınayı 
esas alanlar, artık anlama işinde tutarlılığı, 

dürüstlüğü ve vicdanlılığı yakalamak zorundalar. 
Kendimi bildim bileli en esef ettiğim durum, 
kendine hiç dikkat etmeden ve gerçek özellikleri
ni tanımadan, sorunlarını çok hayat, çok 
düşkün ce ve k ocakanca uluorta yere serrnek, ken-

disini yığılmış ve bitmiş 

kabul etmez. Zaten 
maddi teşviklerle veya 
bazı keyfi tutumlara 
pirim vermekle böyle
sine büyük davaların 

kenanndan bile 
geçilmez. Tam tersine, 
bu tutumlar gün be gün 
ona ters düşmeye ve 
ihanet etmeye götürür. 
Bireysel rahatlıkla, bazı 
özlemlerine tatmin yol
lan aramakla büyük 
davalara ancak ihanet 
edilir, ters düşülür ve 
davalada oynanır. 

En büyük savaş 
her zaman 

birisi gibi göstermek, 
son derece şikayetçi bir 
ruh halini her düzeyde 
her yönüyle yansıtmayı 
marifet bilmektir. 
Aslında bu konular biraz 
da edebiyatın konu
larıdır. Fakat hepiniz 
buna bayılıyorsunuz. 

Kim kendini ne kadar 
dertli, şikayetçi ve zorda 
gibi gösterirse, en iyi 
politikayı yaptığmı 

sanıyor. Olmuyor veya 
olmayacakmış gibi bir 
ruh halini ne kadar 
sergilerse, yaptığının o 
kadar marifet olacağını 

sanıyor. Açık söyleyey-

kişinin kendi içindeki savaştır. 
Acaba 

buna anlam verebilir misiniz? 
Bu konuda gerçek özveriyi, 

fedakarlığı ve disiplini, 
bunun yoğun düşünce 

ve 
davranış şekillenmesini 

geliştirebiliyor musunuz? 
Bu anlamda 

kendinize 

Size bu anlam
da kendi tecrübelerimi 
çok açıkça gösteriyorum. 

bir PKK kadrosu gözüyle 
bakabiliyor musunuz? 

Dava adamlarımn nasıl 

şekillendirilmesi gerektiğini ortaya koyacağız; 

bunun büyük bir önemle ele alınması gereken, 
bizim için büyük görevlerin başında gelen ve 
bütün hazırlıkların özünde yer alan en belirleyici 
bir çalışma olarak göstereceğiz. Eğer gücünüz ve 
yoldaşlıkta bir iddiamz varsa, bunların hem 
gereklerine hazır olmaktan, hem de bütün 
sonuçlarına katianma kararlılığını göstennek ve 
gereklerini yapmaktan çekinmeyeceksiniz. 
Gençliğiniz ve yiğitliğiniz bu anlamda kendisini 
gösterrnelidir. PKK'nin kendisi budur. 
Benim görebildiğim bazı hususlar var. İster aile 
ister düzen altında şekillenmiş olsunlar veya bir 
kendini bilmez gibi kendi kendilerini tanınmaz 

im: Ben daha on yaşında 
bu tutumlardan nefret ederek 

insanlardan uzaklaştım ve seçkince bir yol 
arayışına girdim. Bununla beni aldatmak, oyala
mak ve etkileınek imkansızdır. Önderlik 
gerçeğinde en yalın bilinmesi gereken bir husus 
da budur. PKK'yi bugüne kadar getiren de bu 
tutumdur. İşinize geliyorsa, derdiniz veya 
şikayetiniz fazlaysa, Marko Paşaya gidin diyelim. 
Yok, yüksek çözüm gücüne ulaşmak istiyorsanız, 

bunun birinci şartı anlama işinde ciddiyet ve bunu 
pratik yaşamda hakim kılınada dirayet göster
mektir. 

Şimdi yavaş yavaş herkes Önderl ik 
otoritesinin etkisinden söz ediyor. Olabilir ve bu 
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Her zaman söylediğim gibi 
en biiyük devrim 

anlama devrimidir. 
Siyaset bir halkın 

bir ulusun, bir sınıfın 
hatta bir partinin 

haylıti değerler konusunda 
en yoğunllışmış 

ve her an 
harekete geçirmeye hazır 

olduğu diişiince yoğunluğu 

ifade ve hitap gücüdür 
Buna iddianız yoksa 

kendinizi tehlikeye bulaştırmaym. 

zaten büyük bir savaştır. Dostla ve düşmanla parti 
içinde ve dJşında kıyasıya bir mücadeleyi de 
yürütüyorum. Sizin iyi niyetİnizi göz önüne getir
erek söylüyorum: Tercihinizi kesinlikle yerinde 
ve ertelemeksizin yapın . Politikayla biç oynan
maz, hele bizde politika ateşten bir gömlektir. O 
çok sevdiğiniz otorite, çok sevdiğiniz etki, komu
tanbğm şu veya bu özelliği ateşten gömlektir ve 
sırta geçirilınez. Onu sırtma geçirenler, onun 
kızgın bir zu·b olduğunu, sadece amansız savaş
mak, bazı düşman darbelerinden korunmak ve 
düşmanı vunnak için onu giydiklerini bilmek 
zonındalar. Yoksa deliler bile bu gömleği giymez. 
Bunu mutlaka anlamalısınız. 

PKK'nin savaş gömleğini giyrnek 
yakıcıdır. Eskiden bu bir zırhtı , şimdi kurşun 

geçirmez gömlekler diyorlar. Ancak bunlar şek
lidir. PKK gömleği farklıdır. Ama bizdeki daha 
yakıcıdır, daha ağırdır. Onu giymek, yalnız şöva
lye savaşlannda kullanmak veya bazı kurşunlara 
karşı kendini korumak için değildir. PKK göm
leği tufan gibi, sağanak gibi her taraftan akan 
bütün saldırı araçlanna, ideolojik-politik saldınya 
-ki, teknik bu saldırının çok az bir kısmıdır- karşı 

kendini koruma zırhıdır. Onu giymeseniz, bir gün 
dayanınanız bi le mümkün değildi r. Eğer giyers
eniz de ağırlığ ı vardır ve şiddetli savaşacaksınız. 

Eskinin şövalyc savaşlarını göz önüne getirin. 
Onlar ufak bir açık bulduklannda nasıl mızrağı 
zırha saplıyorlardıysa, sizin de PKK gömleğinde 
ufak bir yırtığınız Iime lime olmanıza yol açar. 
Bunun için ideolojik zırh, politik zırh, askeri zırb 
diyoruz. 

PKK'nin kimliğini ve kişiliğini kendiler
ine yakıştıranlar, eğer bu işi çocuk oyuncağı 
olarak görmüyorlarsa -biliyorsunuz, yapay çocuk 
oyuncakları da hazırlanmıştır-, çocuk oyuncak
larına benzer bir giyinmeyi esas almamJşlarsa, 

PKK'nin komutanlık ve Önderlik gömleğinin çok 
yakıcı olduğunu iyi bilmeliler. Bana öyle geliyor 
ki, sizler bunu daha çok çocukça, piyasada nasıl 
sahte tabancalar ve yapay savaş oyunu aletleri 
varsa, onlara özcnir gibi kullanıyorsunuz. Bu feci 
bir şeydir ve sonuçları gün be gün yakıcılaşmak

tadır. Ortaçağların o şövalye savaşlarını bile 
geride bırakan , hem de bireysel inisiyatifle 
yürütülen bir savaşçılığı esas aldJğLmtzı kesinlik
le bilmeniz gerekir. 

Bizde zorlama yoktur. Savaşçı, hatta 
komutan olmak istiyorsunuz. Ama onun da 
gerçeğine akıl erdirmek gerekiyor. Yoksa 
biçilirsiniz. "Ne de olsa Kürd'üz, şimdiye kadar 
hiç tecrübemiz yoktu, ilk etapta böyle olması 
kaçınılmazdır" diyeceksiniz. Ancak düşman da 
ilk etapta yerle bir ediyor. Geçen gün gördünüz; 
sözde politikay ı lcgal düzeyde yürüten bir yurt
sever, parti kon&rresinde, büyük ihtimalle Türk 
polisinin oldukça iyi planlanmJş bir provokasy
onuna engel olmak şurada kalsın, ona ardına 
kadar fırsat sunmaktan kendini alıkoyamadı. 

Kaldı ki, düşınan açısından bu o kadar önemli 
olmadığı için, üzerine fazla gitmedi. Ama tehlike 
şöyle sıntıyordu: "Bir anda kapalı spor salonunun 
her tarafını sarmalıydık, tek bir kişiyi sağlam 
bırakmamalıydık" dediler. Bunu eski bir savcı 
söylüyor. Bu bir dcvlettir. Birileri orayı yakabitir 
ve hepsini katledebilirdi, ama zamanı ve yeri 
uygtın değildi . "Sen misin biraz muğlak kalan, 
devlet çizgisine geleıneyen, hele gel içeri" dedil
er. Çoğunu içeri aldılar, akıl verecekler. Btırada 
politi ka yapınanın yolu devlet çizgisine gelmek
ten geçer. Buna karşı daha fazla direnenleri "Bak, 
böyle yaparız" diye tehdit ettiler. 
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Bizim parti merkezimiz de, kadrolarımız 
da bunu anlamaktan bile uzaklar. Aylar ve yıllar 
geçecek, belki biraz kafaları olageleni ve yapıl
mak isteneni anlayacaktır. Böyle pratik politika 
olmaz. Bu, kendilerini lokum gibi sunmaktır. 

Aynı zamanda bunu "Legal kurumlarda rahat 
yaşanır; yeni bir kadro tipi oluşuyor, burada 
bayağı bürokratik biçimde yaşamak da müınkün
müş" diyenlere, PKK içinde yaşarnı böyle yorum
layanlara söylüyorum. Bu tutumlar kendi kendini 
aldatmaktır ve hiçbir zaman buna fırsat verilmez. 
Anlamıyorlar, çünkü anlamak büyük bir iştir ve 
büyük çaba ister. 

Her zaman söylediğim gibi, en büyük 
devrim anlama devrimidir. Siyaset bir halkın, bir 
ulusun, bir sınıfin, hatta bir partinin hayati değer
ler konusunda en yoğunlaşmış ve her an harekete 
geçirmeye hazır olduğu düşünce yoğunluğu, ifade 
ve hitap gücüdür. Buna iddianız yoksa, kendinizi 
tehlikeye bulaştırmayın. 

Önderlik gerçeği deyip duruyorsunuz. 
Burada inanılmaz bir çelişki var. Hiç kimse bize 
öğretmediği halde, bütünüyle yaşamdan 

öğrendiğimiz, hatta herkesin şaşırtmaya ve 
kandırmaya çalıştığı bir Önderlik gerçeğine rağ
men, her türlü tehlikeyle karışık bir biçimde 
buraya kadar yol almamızın size göre hiçbir 
öğretici değeri yoktur. Halbuki bu bir gerçekliktir; 
yaşandı, savaşıldı ve buraya gelindi. Ancak bunun 
derslerini bile doğru dürüst almaya yanaşmıyor
sunuz. Yine eski çocukluk oyunlarına, eski aileci
lik ve toplumsal düşkünlük oyunlarına devam 
ediyorsunuz. Böyle devam ederseniz, kendi 
adınıza yazık etmiş olursunuz. Ben kimseyi ucuz 
etkilemek istemem, tüm insani ilişkilerimde önce 
yüce ve doğru öğretiyle işe başladım . Hiç kims
eye ahbap çavuşça davranmadım, yüksek 
düşünce ve duygulan esas almayan bir yaklaşıma 
tenezzül bile etmedim. Bunu bozanlar veya ter
sine çevirenler ben değil sizler oldunuz. İnanıl
maz ölçüde fitne fesattan tutalım , olayları çok dar 
çıkarlarına alet etıne ye kadar birçok olumsuzluk 
daha çok sizin yaklaşırnlarınızda gözüküyor. 

Güç yetirmeyi bir kişilik özelliği olarak 
anlatıyorsumız. Ben de size diyorum ki, o özellik 
kölelikle bağlantılıdır. Köleliği dillendirmek, 

kişiliğinizde sürekli zayıflığı yansıtmaktadır. 

Düşmana karşı durmak bir yana, kendinizin nasıl 
iyi bir köle olduğunuzu izah etmekle meşgul
sünüz. Köleliğini iyi izah etmek, hal ve 
hareketlerle bunu yansıtmak soylu bir davranış 
olmaz ve bir kurtuluş eylemi olarak değer
lendirilmez. Düzen sizi bol bol şikayet etmeye, 
kendini yere atmaya, işleri tıkatmaya, boş işlerle 

uğraşmaya, komplocuJuk yapmaya, kendini 
aldatmaya ve ağlayıp sıziarnaya alıştırmıştır. 

Zaten bizim toplumumuz bu konuda birincidir ve 
bu toplumsal gerçekliği parti içine yansıtma da 
biraz böyle oluyor. Fakat bütün bunlar yüce öğreti 
ve davranış seçkinliği anlamına gelen Önderlik 
gerçeğine aykırıdır. Çünkü sapkınlığı ve münafık
lığı ifade eder. 
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DEMOKRATiK 
ÖZERKLiK 
------ M. Karasu 

Önderliğimiz sık sık Türkiye'de Kürt soru
nunun demokratik özerklik çerçevesinde çözüleceğini 
söylemektedir. Bunun Türkiye koşullarında en uygtın 
çözüm olduğunu vurgulamaktadır. Önderliğimiz 
demokratik cumhuriyet içinde Kürt sorununun 
çözümünden söz ederken kastettiği cumhuriyetin 
demokratikleşmesi temelinde gerçekleşecek bir 
demokratik özerk! ikti. Ulusal sonınJann çözümü esici
den daha çok bağımsız devlet yada Federasyon olarak 
anlaşıldığı için Demokratik cumhuriyet yada 
Demokratik özerklik anlamamazlıktan gelindi. Bu 
yazımızda demokratik özerkliğin ne anlama geldiğini 
izah edeceğiz. 

Ulus devlet kavramı esas olarak ta 
Kapitalizm çağının başlamasıyla birlikte Burjuvazinin 
savtınduğu bir devlet biçimi oldu. Aynı etnik toplu
luğun yada uluslaşma sürecine giren halkiann 
yaşadığı ülke sınırlannın ulus devlet çizgileriyle 
kuşatılalar sömürme tekelini ele geçirme buıjuvalann 
temel amacı olmuştur. Kapitalizmin gelişınesi için 
e lverişli bir çerçeve olarak görülen ulus devletler tek 
bir ulusu esas alarak kurulmuştur. Bu devletlerin sınır
lan içinde ağırlıklı bir ulus var olsa da birçoğunda 
farklı halklarda yaşadığından zaman içinde bu uluslar
la söz konusu devletler arasında sorunlar yaşanınaya 
başlamıştır. Devlet içinde ağırlığı bulunan ulusun ayrı
calıklı olması yada baskı altında tutulmalan bu ulus
lan, halkJan , etnik topluluklan balcim ulus adına 
hareket ettiğini söyleyen ulus devletlere karşı bir 
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mücadele içine girmelerini beraberinde getirmiştir. 20. 
Yüzyılın bir yönünün de ezilen ulusların ulusal 
devletlere karşı mücadele yüz yılı olması gerçeği 

böyle ortaya çıkmıştır. 
Ulus devlet zihniyeti, her ulusa bir devlet 

yaklaşunmın ürünü olduğundan ezilen uluslarda ben
zer bir zihniyetle ulus devlet olmak istemişlerdir. Öyle 
ki bu zilıniyet Birleşmiş Milletlerde de benimsen
miştir. Sosyalistlerdeesasında buıjuva yaklaşım olan 
bu düşünce ve pratiklerden etkilenerek uluslann kendi 
kaderini ele alınayı ağırlıklı olarak bir devlet olına 
biçiminde yorumlayarak burjuva ulus devlet aıılayışı
na meşıuiyet kazandtrmışlardır. Ezilen ulusların 20. 
yüz yılda devlet amaçb mücadele etmelerinde bu sol 
düşüncenin ağırlıkb etkisi vardır. 

Devlet dışında diğer bir çözüm olarak ta fed
erasyon gündeme getirilmiştir. Federasyoıılar, söz 
konusu ulus devletin anayasası çerçevesinde ulus 
devlet sınırlan içindeki bir halka yada ulusa verilen 
özerklik biçimlerinden biridir. Federasyon kimi ülkel
erde dalıa geniş bir özekliğe kimi ülkelerde dar bir 
özerkliğe sahjptir. Genel olarak federe devlet denen 
üuitelerin anayasada belirlenmiş çerçevede federal 
devlet denilen merkez üuiteye bağlı olmasını ifade 
eder. Ayn meclisi, hükümeti ve kurınıılan bulunur. 
Ancak bu meclis ve hükümetlerin hangi konulan ele 
alacağı ve ya alamayacağı anayasada belirtilmiştir. Bu 
anayasanın demokratik olup olmaması şart değildir. 
Federasyon yalnız demokrasiye duyarlı devletlerde 
değil demokratik olınayan ülkelerde de uygulan
abilinir. 

F ederasyanlara yakın bir sistemde ey alet sis
temidir. Eyalet sistemi olan ülkeler federal devletlere 
yakın özelliklere sahiptir. Zaten birçok federal 
devletin yerel birimleri veya üniteleri eyalet olarak 
tannnlanınaktadır. Almanya federal bir devlet ama alt 
birimleri eyaJet olarak anılınaktadır. ABD, Birleşik 
devletler olarak ifade edilir, hükümetine de federal 
hükümet denir. Alt birimler ise eyaJet olarak 
adlandırılır. Bu sistemlerde Eyaletlerin görev ve 
sorumluluk alanlan da Anayasalarla belirlenmiştir. Bu 
eyaJet sistemlerinin anayasa da belirlenmiş yetki ve 
görev sınırlan da ayııı değildir. Eyalet sisteminin 
uygulanınası söz konusu ülkenin demohatik olup 
olmamasıyla ilgili bir konu değildir. Örneğin Pakistan 
ve İran da da eyaJet sistemi vardır. Ancak demokrasiye 
duyarlı olan devletlerde eyaletlerin dal1a fazla söz ve 
karar sahibi olması demokratikleşmenin doğası 

gereğidir. 

Federasyon ve eyalet sistemleri dışında 

bölgesel özerkJik denen statüler vardır. Bunlann da 
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sırurları merkezi devlet anayasası tarafından 

çizilmiştir. Bu yerel birimlerin kullandığı yetlciler, 
federe devletlerin kullandıkianna göre daha azdır. Bu 
nedenle federal devletlerdeki yerel imitelere devletçik 
adlandırması da yapılmaktadır. Ulus devletler içinde 
bölgesel özerklik, yerel otonoıni gibi uygulamalann 
olması bu devletlerin demokrasiye 
duyarlı olduğu anlamına gelmez. 

yapmak için anlaşarak bir konfederasyon devlet birliği 
kurabilirler. Eğer ulusal sonmlarda böyle konfed
erasyon tammlı çözümler gündeme gelınişse btmu 
devlet olma kategorisi içinde değerlendirmek gerekir. 

Ulusal sorunlarm çözümünde tartışılan ve 
bazı ülkelerde uygulanan bir modelde kültürel özerk

liktir. l9.ve 20. Yüzyılda bu tür 
çözüm modelleri görüldüğü 

Bu devletlerde de, yerel birim şu 
yetkileri kullanır, şu işleri yapar 
elenilerek sorumluluk çerçeveleri 
çizilir. Bu sorumluluklan 
demokratik kurallar içinde yap
ması gibi bir koşul aranmaz. Söz 

Kültürel özerklik gibi bu günde kültürel özerk
lik bir model olarak birçok 
yerde uygulanmaktadır. Kimi 
ulusal topluluklar için 
kültürel özerklik bir çözüm 
biçimi olarak gündeme 
gelmiştir. Bu özerklik biçi
ıninde esas alınan söz konusu 
ulus ve ya topluluğun 

kültürel haklarını kullan
masıdır. Bu nedenle coğrafi 
tanınu ifade eden federe, 
eyaJet veya bölgesel kavram
lar kullanı lmaz. Bazı yerlerde 
bölgesel kültürel özerklik 
tanımı yapılsa da btırada 

bir toplumun 
kimlik, dil 

konusu ulus devlet demokrasiye 
duyarlı ise bölgesel birimlerde 
de demokratikleşme gelişir. Öte 

ve 
kültürün tanınması 

ve 
yandan bölgesel özerkliği oluş
turan üniteler eğer mücadele 
verirlerse merkezi devletin yetk
ilerini daha fazla sınırlayabilirler. 
Bu tür mücadele ve sınırlamalar, 
federal devletler içinde söz 
konusu olabilir. Bu tür 
mücadeleler sadece yerel birimlerin 

bu hakiann 
söz konusu 

toplum tarafından 
kullanmasım ifade eder. 

yetkilerini aıtuma nitelikli olacağı gibi demokrasi 
açısından da gelişme ortaya çıkaran nitelikte de ola
bilir. 

Yerellerin yetki ve inisiyatif alanının var 
olmasının demokrasinin varlığı anlamına gelmediğine 
en iyi örnek federal devletlerde ki yerel otonomilerdir. 
Zaman zaman feodal beylikler merkezi federal 
devletin yetkilerini sınırlarlardı. Bunun demokratik bir 
gelişme olmadığı açıktır. Doğuda ki merkezi feodal 
devletlerden farklı olarak Avrupa da yerel prensler 
merkezi yönetirnden özerk bir yaşam statüsü edin
mişlerdir. Ancak Avrupa da demokrasinin 
gelişmesinde belirleyici etkenlerden birisi olmasa da, 
merkezi feodal kraliıkiann bu beyler üzerindeki 
otoritesinin belirlenmiş sırurları olması bu yerel 
otoritelerin demokrasinin gelişmesinde sınırlı 

düzeyde etkilerinin olduğu da söylene bilinir. 
Ulusal sorunların çözümü 20. Yüzyılda esas 

olarak bağımsız devlet, federasyon ve ya bölgesel 
özerklik biçimleri temelinde gerçekleşmiştir. 

Siyasal literatürele kullamlan konfederasyon 
biçimindeki devlet birlikleri, bağımsız kabul edilen 
devletlerin sözleşme ile bir araya gelmesini ifade 
ettiğinden ayrıca değerlendirmeye gerek yoktur. İki 
yada üç (fazlada olabiUr)bağımsız devlet bazı konu
larda güçlerini bileştinnek yada bazı işleri birlikte 

ağırlıklı olarak öne çıkan yine de 
kültürel özerklik yanıdır. Kültürel özerklikte de esas 
olan feciere yada bölgesel özellikte olduğu gibi bir 
toplumun devletle ilişkilenıne düzeyinin tammlan
masıdıı·. 

Kültürel özerk! ik, bir toplumun kimlik, dil ve 
kültürün tanınması ve bu haklarm söz konusu toplum 
tarafından kullanmasım ifade eder. Bu özerklik biçi
minde söz konusu toplumun veya ulusun okulları ve 
kültür kurumlan olur. Bunların yönetimi ve çalıştır
ması merkezi devletin yasalanna uyulınak koşuluyla 
bu topluma verilir. Bu özerlikte her hangi bir siyasi 
yetki düzeyi yoktur. KiUtürel özerklik dışında bu 
topluma devletle i l işkjlerini düzenleyen farklı inisiy
atif özerklik alanlan tanınrnamıştır. Eğer söz konusu 
topluluk bir coğrafYa üzerinde homojen bir biçimde 
yaşıyorsa buna bölgesel kültürel özerklik tamını 

yapıldığı da olmuştur. Ancak bölgesel kavramının kul
lanılması söz konusu topluma kültürel halklar dışında 
bir sorumltıluk alam vermemiş, kiUtürel alan dışında
ki tüm yetki söz konusu merkezi hükümete ait olmuş
tur. Bugün Bulgaristan da yaşayan Türkler kültürel 
özerkliğe sahiptir. Bulgaristan da demokratikleşme 
geliştikçe bu özerliğin alam da genişlemektedir. 

Kültürel özerklik tartışmalannın en bilineni 
Rusya'da Yahudiler için önerilendir. Yahudiler tüm 
Rusya'ya dağılmış olduğundan bulunduklan her yerde 
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kendi kültürlerini geliştinneleıine imkfuı tanınınası ve 
böyle bir statüye kavuşmalanna kültürel özerklik 
denilmiştir. Bu düşüneeye taraf olanlarda, milliyetçi 
bir eğilimi taşıdığı iddiasıyla karşı çıkanlarda olmuş
tur. 

Diğer çözüm biçimlerinde olduğu gibi 
kültürel özerklik içinde söz konusu devletlerin 
demokrasiye duyarlı olup olmaması koşul değildir. 
Ancak ulus devlet gerçeğinin diğer uluslan ve kültür
leri e.ritme eğilimi dikkate alındığında, farklı toplum
lann kimliğinin tanınarak dil ve kültürünün gelişimine 
imkfuı verilmesi, söz konusu ülke demokratik olmasa 
da demokrasinin gelişimi açısından bir engelin 
ortadan kalınası olarak 
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konfederalizm yada demokratik komünalizmden 
vazgeçmiş değildir. Yada Demokratik özerklikle 
Demokratik Konfederalizm bir birlerinin alternatifi 
değildir. Demokratik özerklik söz konusu devletle 
ilişkiyi, hukuku tanımlarken, demokratik kominalizm 
devlet dışı toplumun demokratik örgütlenme ve 
yaşam biçimini tammJamaktadır. Bu neden le 
demokratik özerklik ve demokratik kominalizm fark
lı kategorilerin tanımı olmaktadır. Yani ikisi de elma 
cinsinden değildir. Elmalarla armutlan kanştınnan1ak 
kavramı böyle farklı kategoriler için kullanılmışhr. 

Demokratik konfederalizm deki duruş yada 
halkın demokratik örgütlenme yada yaşam biçimi tüm 

devletler ıçın geçerlidir . 
görülebilinir. .------------------, Demokratik kominalizim de 

Bugün kültürel 
özerklik yaygın bir uygula
ma alanma kavuşmuştur. 

Birçok devlet içinde azınhk 
diye tanımlanan halk guru
pları ve topluluklar bulun
maktadır. Bu devletlerde 
demokratikleşme geliştikçe 

bu topluluklaruı kimlik, dil 
ve kültür sorunlannın 

demokrasi içinde çözüme 

Demokratik özerklik 
devlet ve devletçi sisteme 
genel bir karşı dunış gös
terilmektedir. Yada kendini 
devlet dışında tanımlama 

ve ifade etme vardır. 

Federasyon bölgesel özerk
lik, kültürel özerkJik yada 
demokratik özerklik ise bir 
toplumun yada bir halkın 
söz konusu devletle kur
duğu ilişkiyi tammlar. 
Demokratik Koıninalizm 
ise devletle bir ilişki tamını 
değildir. Sadece devlet 
demokrasiye duyarlı olarak 

söz konusu devletle ilişkiyi 

h~ tanurrliarken 
Demokratik kominalizm 

devlet dışı toplumun 
demokratik örgütlenme 

ve 
kavuşturulması, hatta kültür
leıinin canlanması için bu 
toplulukların birçok bakım
dan desteklenip dil kültür ve 
kimliklerini geliştirmelerinin 

yaşam biçimini 
tanımlamaktadır. 

teşvik edilmesi görülmektedir. Demokratik her 
gelişme, geçmişte inkar edilen ve bastırılan farklı kim
liklerin kendisine gehnesi, kültürel olarak açılıp ser
pilerek insanlık açısından birer zenginlik haline 
gelmesi süreci yaşanmaktadır. Demokratik gelişim en 
fazlada ezilen uluslar, halklar, topluluklar ve kültürler 
açısından özgür yaşamın önünün açılınası ve özgürlük 
anlamına gelmektedir. 

Önderliğimizin ifade ettiği Demokratik 
özerklik ise belirttiğimiz tüm biçimlerden ayrı bir 
çözüm yaklaşunını ifade etmektedir. Sözüne ettiğimiz 
modellerin her birinden biçimsel olarak bazı benzer 
yanlarm alınmış olduğu düşünüise de demokratik 
özerklik tüm bu modellerden farklı bir çözüm yoludur. 
Kültürel özerkliği çağnştıran bazı yanJan görülse de 
ondan da farkhdır. Demokratik özerklik demokrasinin 
varlığını ön koşul olarak kabuJ eden bir özerklik 
biçimidir. 

Önderliğimiz Türkiye'de Kürt sorunu 
demokratik özerklikte çözi.ilür derken demokratik 

kendine tahammül ettiği ve 
kendisini tanıdığı müddetçe o da söz konusu devleti, 
devlet + Demokratik konfederalizm ilişkisi içinde 
tanır. 

Demokratik Konfederalizm tamamen halkın 
demokratik kurumlaşma modelidir. Bir federasyonun 
böyle bir zorunluluğu yokttır. Federasyon için önemli 
olan devletten kopardığı özerkliktir. Böyle bir huktıka 

kavuştuktan sonra kendiside çoğu zaman söz konusu 
devletin yereldeki iz düşümü olur. 
Önderlik Güney Kürdistan'da büyük olasılıkla üçlü 

federasyon çözümü olacak dedi. Mevcut durunıda 
zaten yasal ve fiili olarak üçlü federastona dayalı bir 
federal gerçeği orta çıkmıştır. Böyle olması bizim 
Güney Kürdistan ve Irak'ın diğer alanlan için 
Demokratik konfederalizm çalışma yapmamamızı 

ortadan kaldınnaz. İster Kürt devletçiliği olsun ister 
başka devlet olsun bizim Kürdistan halkını 

Demokratik Kominalizm doğrultuslında örgütlüğe 

kavuştumıaınız demokratik özgürlükçü çizgimizin 
gereğidir. Dolayısıyla bir Kürdistan federasyonu bir 
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Kürdistan Konfederalizın inin alternatifi değildir. 

Yada onun yerine geçmez. Federasyon, Irak devleti ile 
olan ilişkiyi tammJarken Demokratik Kominalizm ise 
Kürt halkınm özgürlükleri ve adaleti en fazla geliştire
ceği demokratik kurumlaşmasını ifade etmektedir. 

Federasyon aslında bir proto- devlettir. Bu 
nedenle demokratik özgürlükçü Demokratik konfed
eralizm karşısındaki konumu bir devlet konumudur. 
Bu yönlü bakıldığında Demokratik konfederalizm-
devlettin yenne geçme 

mak yetmez. Onun düşünce ve örgütlenme özgür
lüğünü tanımak da demokrasirıin olmazsa olmaz 
koşuludur. Bu nedenle Kürtlerin kendi medisierini 
kurması ve bir yönetim ortaya çıkararak devleti 
doğrudan ilgilendirmeyen halk sorunlarını çözme 
imkanına kavuşması yada meclisierin bu yönlü çalış
ınasına engel olunmaması da bu özerkliğin diğer bir 
boyutudur. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
günümüzde genel bir demokratik eğilim olduğu gibi 

ayn bir halkın kendi 
anlamında değil-devlete 

alternatif olduğu gibi fed
erasyona da altematiftir. 
Yani federasyonda olduğu 
gibi bir devletle ilişkilenıne 
biçimi değil onu aşmanın 
söndürmenin modelidir. Bu 
nedenle Kürt özgürlük 
hareketi Güney 
Kürdistan'da demokratik 
komünalizıni kurumlaştır

ma mücadelesini her koşul
da sürdürrneye devam ede
cektir. 

Demokratik özerklik 
meclisini oluşturması 

ve halkın işlerinin bir 
yönetim taı-afından 

yürütülmesi de ulusal 
bir sorunun çöziilmesi 
açısından çok önem
lidir. Devletleıin 

giderek küçi.ildüğü ve 
bir çok yetkinjn 
yereller ve demohatik 
kuıumlara buakıldığı 

bir çağda halkiann 
böyle bir meclise ihtiy
acı olduğu gibi, halk
ların var olan sorun
lannın devletle çatış

malı biçimde karşı 

Türk devletinin 
Kürtlerin tümüyle 

yeni bir 
birlik sözleşmesi yapmasıdır 

Zora ve asimilasyona dayanan 
birlik yerine 
demokratik 

bir siyasi birlik kurulmasıdır 

Bir yönüyle 
Türkiye devleti 

karşısında kuzey Kürdistan 
halkının konumunu ifade 
eden demokratik özerklik 
birçok yönüyle irde
lenebilir. Böyle bir statünün 
ya da konumun ortaya çık
ması ıçın Türkiye'nin 

yalnız PKK 
yada 

Koma Komelen Kürdistan sistemiyle 
değil 

karşıya gelmemesi 
açısından da bu 
meclisler gereklidir. 

tüm Kürtlerle yapılan 
bir 

D emok ratik 
özerklik içerik olarak 
bunlan taşunaktadu. 

Bu çöziim modeli sınır-
demokratikleşmesi gerekir. 
Çünkü Türkiye de 
demokratikleşme gelişmeden 

anayasal sözleşme olmaktadır. 

demokratik özerklik çözümü ortaya çıkmaz. 
Demokratik özerkliğin diğer temel 

bir özelliği, Türk devletinin Kürt halkının ulusal kim
liğini tanıdığını anayasa çerçevesinde kabul etmesidir. 
Ulusal kimliğin kabtıl edilmesiyle birlikte Kürtçenin 
eğitim dili haline gelmesi ve kültürel gelişimi için tüm 

engellerin kaldmiması gerekmektedir. Diğer diller ve 
kültürler hangi olanaktan yararlanıyorsa, Kürt dili ve 
kültürünün de ayru olanaklardan yararlanması Kürt 
kimliğini tanımış olmanın ve demokrasinin gereğidir. 
Buraya kadar olanlar ve tanınanlar bir kültürel öı.erk
liğe denk düşmektedir. Aslında bu bir halkın ,olmazsa 

olmaz haklanru kullanmasıdır. Bireyin yaşam hak
lanru tanıma gibi bir halkın, bir ulusun, bir kültürün 
yaşam hakkının tanmması olmaktadır. 

Günümüzde bir insanın yaşam hakkını tanı-

lan belli ve kendini devletin 
yerine geçiren ya da Proto devlet olan federasyon 
değildir. Ancak demokrasi koşullannda bir halkın 
temel demokratik haklarının yaşam bulması ve kendi 
iradesini bir medisle ifadelendirmesini tanımlamak
tadır. Günümüzde halklar ve tüm toplumlar iradeleri
ni meclisleriyle ifade ediyorlar. Bir yerel meclisin var
lığı devletle çatışmayı deği l gerilimi azaltan yada 
çelişkjlere dayanan gerilimin demokratik mücadele 
kurallan içerisinde kalmasını sağlayacak bir faktör 
olarak işlev görür. Kaldı ki yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi ve yerel meclisierin oluşumu anık 
demokrasinin gelişimine tekabül eden kunımJar 

olarak görülmelidir. 
Demohatik özerklik Türk devletinin 

Kürtlerin tümüyle yeni bir birlik sözleşmesi yap
rnasıdır. Zora ve asimilasyona dayanan birlik yerine 
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yalnız PKK yada Koma Komelen Kürdistan sis
temiyle değil tüm Kürtlerle yapılan bir anayasal 
sözleşme olmaktadır. Tabi bu çözüm önerisi PKK ve 
Koma Koınclcn Kürdistan'nın siyasi projesinin kab
ulüdür. Esas olarak PKK'ıün başlattığı ve 35 yıl kesin
l1siz yürütlüğü mücadelenin sunucu olmaktadır. 

Demokratik özerklik bir genel meclis ve 
Türkiye cwnhuriyeti hükümetini yok saymamaktadır. 
Ancak inkarcılıktan vazgeçildiği için bu meclis ve 
hükümet Kürtlerin Kürdistan da deınokral1k örgütlen
me ve kumıniarına engel olmaktan çıkmıştr. Kürtlerin 
kendi kimlikleriyle parti kurma dahil her türlü 
demokratik örgütlenmesini demokrasinin gereği 

kabul eden bir demokratik duyarlılığa kavuşmuş ve 
bir çok konuda rcforma uğramış bir devlet haline 
gelmiştir. Demokratik özerklik yalnız Kürt halkının 
demokratik haklarını kabul etmeyip ayru zamanda 
kendini de demokratik refonna uğratan bir devlet 
gerçekliğinde pratikleşen bir çözüm modelidir. 
Demokratik özerkliğin şu köyden şu kasabadan geçen 
bir sımn yoktur. Ancak Kürt halkının kimliğini , temel 
demokratik haklarını , meclis oluşturma dalıil 

demokratik kururnlaşmasım kabul ettiğinden doğal 

olarak özerk demokratik Kürdistan gerçekliği ortaya 
çıkmış olacaktır. Bu özerklik devlet yetkilerini paylaş
ma değil farklı bir ulusun kendi özgünlüğünü her alan
da ifade etmesini içennektedir. Demokratik hakianın 
ve özgürlüklerini demokrasi içinde yaşayacağından 
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demokratik özerklik aynı zamanda özgür Kürdistan 
gerçeği olmaktadır. Demokrasi özgürlüklerin en fazla 
yaşanacağı vahaysa Kürdistan'ın demokratik özerkliği 
özgür Kürdistan gerçekliği olarak ta anlaşılmalıdır. 

Dikkat edilirse demokratik özerk
liktc vurgu Kürdistan'ın ve Türkiye'nin demokratik
leşmelerine yapılmaktadır. Şöyle federasyon olsun 
şöyle otonoıni olstından çok, şöyle bir demokrasi 
olstın konusu demokratik özerklik çözümünlin 
esası du·. 

Demokrasi halJan kendini yönetmesi olarak 
tanınır. Hala böyle bir demokratik ülke gerçeği yoktur. 
Bu açıdan ele alındığında Avmpa da İsveç, Norveç, 
Finlandiya ve İsviçre örnekleri bile kusurlu 
demokrasilerdir. Hatta bala egemen sınıfların 
hakimiyeti olduğu için ne kadar demokratik olduklan 
bile tartışılırdır. Ancak halka ekonomik, siyasal, 
kültürel alanda nefes aldtran ve devletin merkezi 
gücünü sınırlandırma anlamında nispi bir demokratik
leşmeden söz edilebilir. 

Türkiye'nin çok katı bir merkezi devlet 
olduğu ve katı bir Kürt inkarcısı olduğu dikkatte 
alınırsa, Kürt kimliğini kabul eden, Ana dilde eğitimi 
pratikleştiren , Kürt kültürünün gelişimi önündeki 
engelleri kaldıran ve Kürt halkının kendi kimliğiyle 
parti kwınası dahil örgütlenme özgürlüğünü kabul 
eden bir Türkiye, önemli bir demokratikleşme hamle
si yapmış olacaktır. Kürt halkmm temel bakJannı kul
lanması , özgürlüğünü yaşaması önünde şimdiye kadar 
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ki en büyük engel demokratik olmayan zihniyet ve 
kurumlaşmalar ise Türkiye'nin demokratikleşmesi 

temelinde gerçekleşecek demokratik özerkliğin Kürt 
halla açısından bir özgürlük hamlesi olduğu açıktır. 
Demokratik bir ortam elde edildiği taktirde Kürt 
hallanın bir federasyon ve devlet koşullarından çok 
fazla demokratik ve özgür yaşama kavuşabilir. 

Demokratikleşen bir Türkiye ve Kürdistan 
koşullarında, devlet kendisine ister üniter desin ister 
demesin, merkezi devletin yetkilerinin sınırlanacağı, 
yalnız Kürt halkının değilTürkiye hallanın da devletin 
o güne kadar elinde tuttuğu bir çok yetkiyi demokratik 
bir irade olarak devralacağı açıktır. Zaten bunlar 
demokratikleşmenin doğrudan sonuçlardır. 

Demokratikleşen Türkiye de Kürt halkının 

demokratik özerkliği üniter devletin önemli oranda 
aşılması anlamına gelmektedir. 

Bir daha vurgulamayız 

da Bask ve Katalan özerk bölgeleri de demokratik 
özerkliğin farklı bir biçimi olarak görülebilir. 
Fransa'da Korsika adasının da benzer bir demokratik 
özerkliğe doğıu ilerlemiş olduğu söylenebilir. 

Ulusal sorunun çözümünün devlet yada fed
erasyon olarak algılanması , tarih sahnesine yeni çıkıp 
ve gelişme eğilimi gösteren burjuvazinin, sömürüsünü 
o günkü koşullarda en iyi gerçekleştirebileceği 

çerçeve olan ulusal devlet anlayışının türevi olduğu 
açıktır. Öte yandan demokrasinin olmadığı yada 
ulusal devletlerde hakim ulus adına hareket ettiğini 
söyleyen kesimlerin şovenist ve baskıcı olmalan da 
uluslan bu tür eğilimler içine ginneye zorlamışt:ır. 
Demokratikleşme eğiliminin arttığı ve ulusal sonın

larm demokratikleşme temelinde çöztime kavuştıuul

masının imkan dalıiline girdiği gönümüzde, eğer 
devlet ve iktidar olmak amaçb 

savaşlarla çözüm aranmayacak
demokratik özerklikle, 
demokratik konfederalizm 
birbirinin alternatifi değildir. 

Demokratik özerklik Kürt 
sorunun Türkiye sınırlan 

içinde demokratik siyasi 
çözüm seçeneğidir. Kuzey 
Kürdistan için uygulanabilir, 
gerçekçi ve Kürt halkının 
demokrasi ve özgürlük ihtiy
acına cevap verecek nitelikte

Demokratik özerklikle sa demokratik özerklikte 
önemli bir çözüm altemati
fidir. Böyle bir imkana 
kavuşulduğunda burjuvalar 
gibi ulusu sömürücü bir ikti
dar ve devlet olma arzusu 
bulunmuyorsa, uluslar 
demokratik kunımJaşınasmı 

sağlayarak her türlü özgür
lüğünü demokratik halk 
gücüyle yaşayabilirler. Özel
likle Önderliğimizin belirttiği 
gibi serkeftın halkı haline 
gelen Kürtler demokratik 
özerklik koşullannda 

Demokratik konfederalizm 
birbirinin 

alternatifi değildir 
Demokratik özerklik 

dir. Demokratik özerklik, 
Türkiye'nin diğer alanlarına 

dağılmış Kürtler açısından da 

Kürt sorunun 
Türkiye sımrları içinde 

demokratik 
. . 

sı yası 

dil, kültür özgürlüğünlin 

gerçekleşmesi ve asimilasyonun 

çözüm seçeneğidir 

durdurularak ulusal kimliğin demokratik koşullarda 
ifade etmesinin en iyi yoludur. Demokratik uluslaşma 
gerçeğinin en iyi ve en derin biçimde gerçekleşeceği 
siyasal bir zemin ortaya çıkaracağı da diğer bir 
gerçekliktir. 

Demokratik konfederalizm ise Kürdistan 
halkının kapsamlı demokratik kururolaşması 

temelinde siyasal, sosyal, kültürel, ve ekonomik alan
da kapsamlı bir demokratik ve özgür gelişimi yaşa

masıdır. Demokratik özerklik demokratik kominaJ
izınin de en iyi kunıınlaşt:ınJabileceği bir zemindir. Bu 
zemin iyi değerlendirildiğinde Kürtler söz konusu 
devlet sınırlan içinde, devlet +demokrasi formülünün 
Kürdistan'da pratikleşmesiyle devlet dışı özgür 
yaşamı istediği gibi kunıınJaştınp yaşayacaktır. 
İsviçre'nin kantonları demokratik özerkliğin bölgesel 
uygulanışıdır. İngiltere'de İskoçya ve Galler, İspanya'-

demokratik komimalizmi kurum-
laştmp hasret kaldıkları özgürlükleri en iyi biçimde 
yaşayabilirler. 

Devlet ve federasyondan başka ulusal sonın
lar çözi.Hmez demek, ulus devletçi sömürücü buıjuva 
anlayışın dışa vurumudur. 

Demokratik özerklik bir ulusun dil, kimlik, 
ve örgütlenme özgürlüğünden vazgeçmek değil 

aksine demokratik koşullarda ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmeyi en derin ve yüksek düzeyde yaşa
mayı sağlayan özgürlükçü demokratik bir çözüm 
modeli dir. www.ne
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Hassasiyet, en dar anlamıyla duyarlılık ve 
hissetmek anlamına gelmektedir. Duyarlılık ve his
setmek, bireyin çevresinde olup-biten olay ve 
gelişmelerden etkilenerek çeşitli biçimlerde tepki 
vermesidir. Bu tepki bireyden bireye, yerden yere 
değişiklik göstererek bazen duygulanım, düşünce 

bazen de bir söz veya bir eylem biçiminde olabilir. 
Bir insandaki tepkinin düzeyini, hassasiyetİn 

derinliği belirler. Ayrıca hassasiyetİn oluşması için 
insanda kabul edip etmeyeceği şeyler arasında 

ayrım yapacak bir düşünce sisteminin, etrafında 
olup-biten olay ve gelişmeleri değerlendirebilecek 
bazı ölçü ve ilkelere sahip olması gerekir. Bu fikir
lere de en genel anlamda o insanın dünyaya bakış 
açısı diyeceğimiz ideolojisi denir. 

İdeoloji, bir sınıf, bir cins, halk ve herhan
gi bir toplumsal kesimin çıkarlarını en özlü bir 
biçimde ifade eden netleşmiş, sistem haline getir
ilmiş düşüncelerin toplaını olarak tanımlanmak
tadır. Adına oluşturulan her hangi bir toplumsal 
kesimin geçmiş, güncel ve geleceğe ilişkin 

düşüncelerinin birliği anlamına da gelmektedir. 
İlgili toplwnsal kesim içindeki bireylerin düşünsel 
birliğini ifade eder. Bu birlik oluştuğu oranda, 
düşünceden ruhsal birliğe doğru derinleşen, ortak 
hassasiyetler, refleksler oluşturan bir topluluk 
oluşmaya başlar. Bundan sonra artık nasıl var 
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olduğunu ve nasıl var olması gerektiğini bilen, 
özeesi kendisini tanımlamış bir topluluk var 
demektir. İnsan kendini tanımlama gereğini duyma 
gerekçeleri ortaya çıktıkça, etrafındaki kimlikleri 
de tanımlama ihtiyacını hissetıneye başlar. Hangisi 
ile ne kadar birlikte yürünür, hangisi ile ne kadar 
çelişir veya kim kendisine nasıl karşıttır, kime 
karşı kendisini nasıl savunacaktır aşamasına ulaşır. 
Bu soruların cevabı bilince kavuştukça da bu 
tanımlamanın içindeki yeri belirlenmiş olur. 

Önderlik ideolojiyi aynı zamanda toplum
sal ahlak olarak ta tanımlamaktadır. Toplumsal 
ahiakın en temel işlevi ise, var oluşu kesin
leştirrnek olarak belirtir. Bu anlamda ideoloji, 
toplumun veya bireyin geleceğinin ve özlü çıkar
lannın nerede olduğunu, bunun sınırlarını bilme ve 
ona göre tavır ve tutum alınayı da gerektirir. Bu 
birey ve toplum için utanç içinde bir yaşam mı? 
Yoksa onurluca bir yaşam mı sorularuıa da net, 
kesin yanıtlar vermeyi ifade eder. Özeesi ideoloji, 
kendini tanımlama, toplumsal gerçeğine yönelmiş 
tehlikelere karşı kendini savunarak var etmenin 
temel kılavuzudur. Bir düşüncenin kapsamı, derin
liği ne olursa olsun toplumsal yaşama etkide 
bulunınadıkça kimi ilişkilere yön vermeye kalk
roadıkça bir anlamı olmaz. Çünkü düşünce 

toplumsal yaşam ve ilişkilerin bir sonucudur. Bir 
düşüncenin topluma ınal olması içinde bunun 
başkalarına da ınal olması yani örgütleşmesi 

gerekir. 
Parti; bir ülkenin-halkın temel sorunlarını 

çözmek için, ülke gerçekliğinden kaynağını alan 
ilkeleri bilincine ve nıbuna yedinniş, bunun dışın
daki her şeye kendisini kapatrnış, devrim dışmda 
bir dünyası olmayan bireyler tarafından kurulan bir 
örgütlenmedir. Yani parti, bir düşünce etrafında o 
düşünceyi maddi yaşam gerçeğine dönüştürme 

zorunluluğunun oluşturduğu bilincin temel ilke ve 
hedeflerde anlaşmış, ona nasıl bir kişilik ve yaşam 
tarzıyla ulaşılacağına karar vermiş bireyler toplu
luğudur. 
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Önderlik, Parti tanımını ve demokratik 
komünal sistem içindeki rolünü " .. demokratik, 
özgür ve eşiiçi topluma doğru dönüşmeyi esas alan 

ıneselenin özünü doğru kavraması kendini doğru 
katması açısmdan zorunludur. 

bir programla, bu programdan çıkan olan tüm Kürdistan'da Paıtileşmek tercihlerden her
tophtmsal kesimleri ortak bir stratejiye bağlayan, hangi bir tercih değil, tümüyle Kürt halkının, 

başta sivil toplum örgütlenmesi olmak üzere - Kürdistan'ın yaşadığı en amansız koşullannın 

çevreci, feminist, kültürel- geniş bir örgütlenmeye zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir halk 
ve eylem biçimlerine dayanan, meşru savunmayı için en büyük şeref ve onur, kendisini doğru, yeter
ihmal etmeyen bir taktiği esas alan toplumsal li tanımlaması, savunabilmesi ve buna göre de 
hareketin kurmay örgütüdür" biçiminde çok özgürce yaşaınasıdır. Çünkü özgürlüğü olmayanın 
çarpıcı olarak ortaya koymaktadır. onuru da olamaz. Kürt halkının kendisine ait nesi 

Tarihte tüm siyasal, sosyal gelişmelere varsa, her şeyiyle inkara uğramış ve alay 
yön verenler, akışın yönünü edilmiştir. Bunun için kurulan 
değiştirenler, böylesi birey- ~-.... In-san--~-e-n_d_in_i_tınıml ___ am __ a"""' sistem örgütlü somurgeci 
leri n yan yana gelerek gru- gereğini duyma zorun yanı sıra eğitim ve 
plaşması ve temel ilkelerde gerekçeleri ortaya çıktıkça kültürel kurtımları vasıtasıy-
örgütleşmesini başaranlar etrafındaki kimlikleri de la, Kürt halkının onurunu 
olmuştı.ır. Bunlar başlangıçta tanımlama ihtiyacını ayaklar altına alarak ezmiş ve 
belki çok fazla bir sayıya hissetmeye başlar Kürt halkına kendini inkan, 
sahip olmamışlardır. Ama Hangisi ile ne kadar birlikte kendi soy değerlerine küfür 
böyle bireyler bir kez yan yiirünür etmeyi dayatınıştır. 
yana geldiler mi, sayıları çok hangisi ile ne kadar çelişir 
az da olsa, çok kısa sürede veya kim kendisine nasıl karşıttır Kürt toplumuna day

atılan inkar-imha ve aşağıla
maya karşı, en onurlu tavır ve 
tutumun Partileşrnek olduğu 
kendiliğinden anlaşılmak

tadır. Bir birey ve toplumun 
kendisine karşı duyduğu öz 

kendilerini çoğaltınasını kime karşı kendisini nasıl savu-
bilmişlerdir. Önderlik bu nacaktır aşamasına ulaşır 
konuda "Güçlü ve aniaşmış Bu soruların cevabı 
bir topluluk, dünyanın en bilince kavuştukça da 
değiştirici kuvvetlerinden bu tınımlamanm içindeki yeri 
biridir" ve "Böylesi insanlar belirlenmiş olur 
tek yürek ve tek karar gücüdür-
ler. Buna ulaşmak önemlidir." derken partiyi çok 
çarpıcı tanımlamaktadır. 

PartiJeşmek, partının var olma 
gerekçelerini bilincine ve ruhuna yedirmek ve 
bunun gerektirdiği kişilik formasyonuna ulaşma 
nedenleri ve bunların bir sonucu olarak yaşanan 
sonın ve sıkıntıları , acıları yüreğinde lıissetınektir. 

Yani bir partiyi ortaya çıkaran tarihsel, siyasal, 
sosyal, kültürel, ahlaki, ekonomik, hukuki gibi 
yaşam alanlarında "böyle olmaz" deme noktasına 
ulaştıktan soma, gelip bu itirazı ve ret olayını 
yaşayan ve alternatif bir yaşam kurmayı önüne 
koyan birliğe katılınaktır. Kürdistan'da par
tileşmek, dayatılan sömürgeci utanılası yaşanu, 

kökünden reddetme ve onurlu, özgür bir yaşamı 
kurmada karar kılmadır. 

Nedir Kürdistan'da Partileşmenin esas gerekçeleri? 
Bu sonınun yanıtını yüzeyselliğe düşmeden, yine 
dar, işin bir yanıyla sınırlı bir yaklaşım içine 
girmeden vennek partileşrnek açısından hayati 
önemdedir. Bireyin hayatını ortaya koyduğu bir 

saygı ancak bu biçimde somut
Iaşabilirdi. Bu nedenle Kürdistan'da partileşn:ıeyi 
Kürt birey ve toplumunun onur kazanması olarak 
ele almak gerekir. Çünkü Kürdistan'da PKK'nin 
ortaya çıkışı, Kürt toplumunun var olmasını ve 
geleceğini özgürlük temelinde kazanınasında belir
leyici bir konuma salıiptir. 

İdeolojik hassasiyet veya duyarlılık 
tanımımız, PKK ideolojisinin tarihiıni z, 

toprağımız, suyuınuz, dağlarıınız, ülkemi z, 
insamnuz, şelıitlerimiz, kültürel-sanatsal değerler
imiz için ne anlam ifade eder gerçeğinden alır. Bu 
anlamda partileşınek tüm bu değerlerin anlam
landınlması, savunulması ve geliştirilınesini, ona 
zarar vermeye yönelik her tutum ve yaklaşım 

karşısında ikirciksiz, net ttıtum sahibi olmayı ifade 
eder. Bu düzeye ulaşmak için de PKK'nin parti 
olarak varlık bulmasına yol açan ideolojik 
gerçeğinin Önderliğin yeni düşünce zenginliği 
kapsamında anlaşılması ve yaşamsal kılınması 
gerekir. İdeoloji ve parti gerçeği açısından belirt
tiğimiz bu realite sadece kendi gerçeğimiz açısın-
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dan belirteceğimiz bir nokta değildir. İdeolojinin 
ve onun eyleme geçmiş hali olarak partileşme ya 
da her hangi bir birlik hali olarak tüm 
örgütlernelerin eğer varsa toplum kurma amaçları 
böyle olmak zorundadır. 

Egemenlerin ezilen kesimleri denetim 
altına almada ve bunu süreklileştirmede başvur
dukları en güçlü silalı ideolojileridir. Diğer araçlar, 
ideolojiyle birlikte kullaruldıklarında bir anlam 
taşırlar. Sümer devletleşmesinin temelinde güçlü 
bir ideolojik savaşım vardır. Halkın üzerinde 
mitolojiye dayalı ideolojikleşme ile kurdukları 

hakimiyet sayesinde egemenliklerini kurumlaştırıp 
süreklileşmesini güvence altına almışlardır. Bu 
öylesine bir hakimiyettir ki , birey adeta 
köleleşmeyi kendi alın yazısı olarak görmeye 
başlamıştır. Daha sonraki devletçi toplum tarihinde 
de biçim ve yöntem değişiklikleri olmakla birlikte, 
birey ve toplwnu kendisine layık gördüğü yaşamı 
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bu biçimde etkilemediği hiçbir kesim bırak

maınışlardtr. Ömeğin insanlar neredeyse devletsiz 
düşünemez duruma getirilmişlerdir. Bilinçaltına 

kadar kendisini örgütlemiş bu sistem mitoloji, din, 
bilim, sanat, spor ve kadını kullanarak çok güçlü 
bir biçimde kendisini yürütmektedir. Öyle ki tüm 
devletçi ve toplumsal cinsiyetçi tecrübelerini, 
toplumu köleleştirmede ve sesini çıkaramaz duru
ma getirmede kullanmasına rağmen, insanların çok 
önemli bir kesimi bu duruma ben "özgürüm" diye
cek kadar kendi insani özünden uzaklaştınla

bilmiştir. 

Bunu sadece halk kitleleri üzerinde yap
makla sınırlı kalmamaktadır. Halkların özgürlüğü 
için mücadele eden devrimci hareketlere karşı da 
bastırma , özünü boşaltma reformize etme, taviz 
koparına biçiminde yöntemlerle de karşıt bir 
mücadeleyi yürütmektedir. Bu tarzla sistem kendi
sine karşı mücadele eden yapılar içinde bile kendi 

ideolojisine mezhep ola-içselleştirmeye, çizdiği sınır

ların ötesine çıkınarnayı 

sağlatan bir işlev gönneye 
devanı ettiren yine ideolo
jilerinin gücü olmuştur. 
Yani yürüttükleri ideolojik 
savaşııniarında büyük 
oranda kazanmışlardır. 

Bunu da sadece, mitoloji, 
felsefe, din ve kendilerine 

Kürdistan'da Partileşrnek 
tercihlerden herhangi 

bir 

bilecek gruplaşmalar 
yaratabilmektedir. En 
iddialı konumda olan 
reel sosyalizmin, ulusal 
kurtuluş hareketlerinin 
ve sosyal demokrasinin 
geldiği durwn, bunun en 
açık ifadesi olmaktadır. 

tercih değil, tümüyle 
Kürt halkının, Kürdistan'ın yaşadığı en 

amansız koşullannın 
zorunlu bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

göre oluşturdukları metafizik yöntemlerle sosyal 
bilimle toplumu ve bireyi şekillendirme biçiminde 
olmamıştır. Devletin elindeki zor aygıtı ve onun 
değişik biçimlerinin desteğiyle de bu ideolojik 
mücadele yürütülmüştür. Egemen sistemler bu 
biçimde bireyi ve toplumlan sindirerek ideolojik 
egemenliklerini süreklileştiı·ip günümüze kadar 
gelebilmişlerdir. 

Bugün her ne kadar "ideolojiler dönemi 
kapandı" denilse de, en şiddetli ideolojik 
mücadelelerin yürütüldüğü bir dönemde yaşıy

oıuz. Egemenler tarihin tüm sömürücülerinin en 
zengin, yaratıcı deneyimlerinin bir sentezi ve daha 
da geliştirilmiş hali olan egemen devletçi ideolo
jiyi, zengin teknik iınkanlarla, bin bir yolla birey 
ve toplumların beynine, yüreğine ulaştırmakta ve 
derinliğine işlemektedirler. Öyle ki bu sistemin 
ulaşmadığı, etkilemediği hiçbir insan yoktur 
demek, saruyoruz yeriııde olur. Amiyane tabide 
egemenler ideolojiyle bireye "ayakkabıyı ters giy
dirme" biçiminde, var olanı çarpık göstererek, 
bireyleri yanılsama içine sokmada ustalaşmış ve 

İdeolojik kimliğini 
Önder Apo'nun yaşam ve mücadele felsefesinden 
alan PKK, Önder Apo'nun ilk ideolojik şekil
lenişindeki özünde olan sömürgeci devlet sistemi
nin ailede ve bireyde yarattığı düşünce kalıplarına 
karşı gösterdiği tutumun özgünlüğünden almak
tadır. Önderliğin sorgulayıcılığı, sistemini de 
düşünsel alanda oluşturmaya götürür. Bu red
dedilmesi gerekenler ile var edilmesi gerekenleri 
ayrıştırma süreciııe götürür. Sömürgeciliğin en 
büyük egemenliğinin düşünce, ruh ve zibniyet 
dünyası üzerinde kurduğunu fark etmesi, Önder
liğin ideolojik yaklaşımlarını da belirler. Bu temel 
Önderliksel diyalektik bugün önderliğin ulaşmış 
olduğu zihinsel düzeyin temel nedenidir. Kimliğini 
bu diyalektikle ortaya çıkan gerçeklikte bulan 
PKK de bu, ideolojik hassasiyetİn temel taşı 

olmaktadır. 

Kürdistan Devriminin Yolu, özgürlük 
hareketimizin ideolojik görüşlerinin ilk defa derli
toplu ve sistemli bir biçimde kamuoyuna sunulmuş 
belgesidir. Bu nedenle önemlidir. Belgenin 
"çıkarken" bölümünde, "ulusal kurtuluşa kalkmış 
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güçlerin düşünce alanında bağımlılığın zerresı 

ulusal ihanctlc özdcştir" demektedir. Apocu 
Hareketin özünü aslında ideolojik ve düşünsel 
alanda bağımsız olma ve bunun örgütsel ifadesi 
olarak da, özgüce dayanma ve bunun politikasını 
yapma olarak tanımlanabilir. Denilebi lir ki bu, 
Apocu hareketin ideolojik duruş anlamında kök 
hücresicür. Hareketin gelişip büyümesi, halklaş

ması ve halklara umut kaynağı temelinde bir güce 
dönüşmesi bu ilkcde yatmaktadır. 

Diğer bir yön de, hareketimizin ortaya 
çıkışını sağ layan ahlaki nedenlerdir. Ahlak bir 
yaşam duruşudur. Dayatılan sömürgeci uygula
ınaların halkımızı düşürdüğü durumun farkında 
bile olunmazkcn, deyim yerindeyse "güle-oynaya" 
yaşayıp gidecek kadar tam bir gafleti yaşarken, 

buna büyük bir ahlaki tutumla karşı koyanlar da 
ortaya çıkmıştır. Bu aslında Partimizin ahlaki 
olarak var olma gerekçelerini de ortaya koymak
tadır. Önderlik Kürdistan Devriminin Yolu adlı 
eserde, " . .. Bugün, bu halk, bir "kadavra" gibi 
ortadadır. Bundan utanç duyuyoruz. Yine, bugün 
bu halkın düşmanlarının, bu halkın yurdunu kendi 
öz çiftlikleri gibi kullanmalan ve buna karşı "çare
siz" duruşumuz, bu utanç duygumuzu yüz kat daha 
artırıyor. Bütün bunlar neye yarar? Hıncımızı artır
ınaya ve halkımızın direnme tarihinin temelinde ve 
bilimsel sosyalizmin kılavuzluğunda gerçek kurtu
luş yolumuzu çizmeye yarar." demektedir. Daha 
sonraki yı llarda da bu ilk günde söylediğini daha 
da dcrinlcştirıniştir: "Ben tüm devriınciliğimi 
büyük utancı ma borçluyuın. Bu sizin içirı de geçer
I i dir. Oysa günde yüzbin defa utanç duyması 

gereken biri sanki hiçbir şey olmamış gibi dolaş ıy
o r. Böyleleri toplumumuzda çokça söylenen 
naınuslu olmayan tipin ta kendisidir. Topluında bu 
sıfatı hak etmeyen çok az sayıda kişi vardır. Biz 
bundan duyduğumuz dehşetle namuslu olmaya 
çalıştık. Başka türlü nasıl namuslu olunabilir? 
Çocukluk yapmayalım. "Kürdüz, geriyiz" diyerek, 
kendi kafamJZJ sağa sola vurarak, gerçeklerimizi 
görmcyerck, bu durumu yaşıyorum demek insana 
yakışmaz. Bu alışkanlıklannızı acaba nereden 
aldınız? PKK olayının temelinde irisanlığın 

yüzkarası utanılası bir toplumsal yapıdan bir an 
önce kurtulmak için çaba gösterme gerçekliği 

vardır. Yalnız hemen belirtelim ki, PKK şu kadar 
onurlu ve iUbarlıdır diyerek ucuzca konuşmakla 
şeref kazanılamaz. Şerefın sahibi olmasım bile
ceksiniz ... " 

Bilindiği gibi Türk sömürgeci sisteminin 

İdeolojik hassasiyet 
veya 

duyarhhk tammımız 
PKK ideolojisinin 

tarihimiz toprağımız, suyumuz 
dağlanmız, ülkemiz, insammız 
şehitlerimiz, kültürel-sanatsal 

değerlerimiz için 
ne anlam ifade eder 
gerçeğinden alır. 

neredeyse ideolojik olarak etkisine alınadığı etk
ilemediği hiçbir muhali f hareket kalmamıştır. Her 
çıkışı şu veya bu biçimde etkilemiştir. Ona karşı en 
militanca savaşan lar bile, bu ideolojik etkilerden 
ko lay kolay yaka larını kurtaramamışlardı r. 
Yetıni şli yı lların hareketleri buna örnektir. Bu 
durum hala da varlığını önemli oranda sürdürmek
tedir. Apocu hareket bu süreçte başta Türk 
sömürgeci sistemi o lmak üzere, onlardan beslenen 
sosyal şoven ideoloji ve Kürt egemenlerinin b ir 
türevi olarak reformİst milliyetçi ideolojiyle, yine 
dönemin sosyalist hareketi içirıdeki revizyonist ve 
oportünist akımlarla da keskin bir hesaplaşma 
içine girmiştir. Bu ideolojik duruşun örgütsel ve 
politik alana yansıması , hiçbir dış güce sırtını 

dayamadan kendi gücüne dayalı olarak emekçi, 
yoksul halkı örgütleme ve bu zihniyetieki kadroları 
eğiterek hazırlama ve bu biçimde mücadelesini 
sürdürmek temel bir hassasiyet noktası olmuştur. 
Dolayıs ıy la parti tarihimizde ortaya çıkan tüm tas
liyecilerin ilk hedef aldıklan da Hareketimizin bu 
esas ilkesi olmuştur. 

Hareketimiz ber ne kadar başlangıçta ide
olojik olarak 70'1i yılların egemen paradigmasının 
etkisinde şekillcnmişsc de, ona eleştirel ve mesafe
li duruşunun temelinde de yine bu ilke bulunmak
tadır. Reel sosyalizm yıkılırken, hareketimizin 
kendisini süreklileştinnesi ve 21. yüzyıl gerçek
liğinin kamtladığı hususlara göre dönüşümünü 
sürdürmesi , bu temel ilkesinden kaynağını almak
tadır. Bu durum kendiliğinden neden Parti ideolo
jisi konusunda hassas olmamız ve özenli davran
mamız gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

Türk devleti bugün de haU<1mıza ve 
hareketimize karşı yoğun ve sistemli bir ideolojik 
mücadele yürütmektedir. Kürt halkım dili, sosyo
kültürel yapısıyla critmeye çalışmaktadır. 
Mücadele ilc kazandıklan ö lçülerden geri çekmeye 
çalışmaktadır. 90-98 yılları arasında dört bin 
köyün boşaltı lmasınm bir nedeni de, Kürt halkını 
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Kürdistan'dan uzaklaşurarak metropollerde ege
men kültür içinde eritmektir. Nitekim son 
görüşmelerinde Önderlik, Türk devlet gerçekliğini, 
'Kürdistan'da askeri-siyasal işgal, ekonomik olarak 
açlık ve işsizlik, kültürel olarak ta soykırım yap
mak' olarak tanımladı. Neo-ittihatçılar olarak 
nitelediği bu düşman gerçekliği, bugün zeminini 
yakalasa, bir dönem Nurettin Paşa'nın, Ermeni 
Katliamını yaptıktan sonra "zo" diyenleri bitirdik, 
Kürt halkını kastederek "sıra lo" diyenlerde deme
siyle ortaya koyduğu amacını pratikleştirmekten 
geri kalmayacaktır. Kaldı ki dört milyon Kürt zaten 
tehcir edilmiştir, eğer büyük bir kitlesel katliam 
yaşanmamışsa bu Kürt halkının örgütlülüğü 

sayesinde olmuştur. Türk devleti Kürt'ün kendisini 
sınırlı bir biçimde ifade etmesine dahi büyük bir 
tahammülsüzlük göstermektedir. En son çıkarılan 
Terörle mücadele yasası bunun en somut ifadesidir. 
Zaten Kürt'ün inkan üzerine kurulan Türk devlet 
anayasasının ilk maddelerine ilişkin olarak, bun
ların tartışılamayacağı, değişiminin dahi teklif 
edilerneyeceği belirtilmektedir. En çarpıcı ideolo
jik tutum, Önder Apo'ya "sayın" demenin suç kap
samına alınması gelmektedir. Halkımızı tarih sah
nesine yeniden çıkaran Önder Apo'ya yaklaşım ve 
resmi ideolojiye yönelik en ufak bir eleştiri 

karşısında gösterilen tutum, rejimin ideolojik yak
laşımının özünü vermektedir. 
Düşmanın bu ideolojik-politik uygulamaları 

karşısında , Önder Apo halk gerçektiğimizi tarum
ladı , onun nasıl savunulup korunabileceğioi ortaya 
koydu. Var olan Önderliksel direnme ve gelişme 
her şeyin temelini ortaya koymaktadır. Direnen 
Önderlik gerçekliği, direnen halk gerçekliği haline 
gelmiştir. Bu da Önderliğimizinen temel çalışması 
olarak ele aldığı ideolojikleşme ve paıtileşmeyle 
sağlanmıştır. Bu konuda son derece titiz, hassas ve 
özenli olmuştur. "Zerre" kadar da olsa, düşmanın 
kendisinde yaratmaya çalıştığı etkiyi büyük bir 
hassasiyetle aşmasını bilıniştir. Modernİst paradig
ma ile ideolojik-felsefik-politik-örgütsel ve pro
gramsal hesaplaşması en amansız koşullarda 

destansı düzeyde bir gelişmeyi yaratmıştır. Bugün 
halk ve hareket olarak varlığımızı Önderliğiınİzin 
bu ideolojik hassasiyetine borçlu olduğumuzu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. O halde militanın da ide
olojik hassasiyetten ne anlaması gerektiği kendil
iğinden ortaya çıkmaktadır. 
Peki "bizi biz yapan" ideolojik hassasiyet 
konusunda yaşanan yanılgılar nelerdir? 

Bugün devletçi toplumun zirvesini ifade 

ır 

eden kapitalizm ile mücadele halinde olan ve bu 
sistemin yaşadığı kaosa karşı da komünal 
demokrasiyi geliştiriyoruz. Ancak burada Önder
liğin çok güçlü kapitalizm çözümleme ve eleştiri
lerine rağmen, kapitalist sistem ve onun yaşam 
kültürüne karşı ciddi bir eleştirisizlik vardır. Hatta 
yer yer kapitalizmin nimetlerinden dem vurmalara 
kadar gidilebilinmektedir. Bu bir yerde onu kabul 
etmek anlamına da gelmektedir. Metropollerde 
yaşanan kadro erimesi ve benzeşmesinde bunu 
görmek mümkündür. 

Özellikle 90'lı yılların başından itibaren 
di.inyada esen neo-liberal rüzgarların da etkisiyle, 
"ideolojiler dönemi bitti" sözü çeteciliğin de 
çabalanyla saflarıınızda önemli oranda bir yankı 
yarattı. İdeoloji politikaya kurban edilerek, strate
jik düşünme, onun hassasiyetini gösterme yerine 
daha çok öne çıkan "kısa günün karı" hesabı gün
lük çalışmalara gömülıneyi getinnişti. Bu ken
disiyle çalışmalarda daha çok parti imkanlarını 
kişisel iktidarı ıçın kullanmak biçiminde 
gelişmiştir. Elbette ideoloji birebir pratiğe uygu
lanmaz, politikada esnemeyen hiçbir ideoloji yok
tur. Politikada esnemek ayrı bir şey, ideolojiyi bir 
yana atmak daha ayrı bir şeydir. Fakat belirttiğimiz 
sorunun ortaınımızda çizgiye sahiplik etmede bir 
zayıflığı yarattığı , bireylerin mücadelesizliği 

kendilerine hak görmeye götürdüğünü rahatlıkla 
belirtebiliriz. 

Çetecilik ideolojik hedeflerden ve amaç
tan kopanların pratiği olarak ortaya çıkmıştır. 

Karşısında da militan bir hassasiyet göremediği 
için de istediği gibi at oynatmıştır. Bu kendiliğin
den düşman gerçekliğ1ni ve uygulaınalarını 

izleme, görme, anlama ve ona göre kendisini 
düzenleme konusundaki hassasiyeti ciddi bir 
biçimde zayıftatmış ve ortadan kaldınnıştır. 

Kaynağını devletçi-iktidarcı ve şiddete 

dayalı çözüm paradigmasından alan çeteciliğin yol 
açtığı tahribatlar büyüktür. Küçümsenemez. Özel
likle mücadele tarihimizin tüm tasfiyeciliklerinin 
toplamından daha fazla zarar veren son tasfiyeci
lik, PKK'yi PKK yapan, Kürt halkının ölümüne 
bağlanmasını sağlayan ne kadar değerimiz varsa, 
bunlarla oynadı. Tartıştırdı. Uluslar arası komplo
nun yaratl1ğı ortamı arkasına alan bu tasfiyecilik, 
Partiye temelinde devrimcilik yapmak değil de 
erkenden iktidar olanaklarına konmak için katılan
lan da arkasına alarak, en fazla da militan yaşam 
ve ölçüleri ve özelikle de kadın özgürlük çizgisiyle 
oyuayarak ideolojik hassasiyetierin ortamımııda 
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18 
zayıflamasına yol açmışlardır. Artık militan ölçü
lerio fazla gerekli olmadığını, sosyal reform yapıl
ınası gerektiğini belirterek, özgürlük için dağlara 
çıkmış Kürt gençlerini klasik kan-koca ilişkileri 

içine çekmek istemişlerdir. Oysa Önderliğin her 
söz ve davranışı , Kürdistan'da militan ve özgür 
kadını ve erkeği yaratmaya dönük olmuştur. Bu 
konuda yüzlerce ciltlik çözümleme yapıldı. Ancak 
ideolojik hassasiyetini yitirmenin sonucu olarak, 
tasfiyeciliğin böyle bir gündem yaratması adeta 
bunlar herhangi bir gündemmiş gibi ele alınmasına 
ve tartışılmasına yol açtı. Eğer biraz ideolojik has
sasiyet olsaydı bırakalım bu konuları tartışmayı, 

gündem önensı yapıldığında dahi geri 
püskürtülebilirlerdi. Ancak bunun yeteri düzeyde 
olmaması nedeniyle, böyle biı- gündemin yaratıl
masının önüne geçilemeıniştir. 

Partiye yanılgılı katılan, ideolojik
Leşmeyen, 90'1ı yıllardaki çetecilikten beslenen 
belli bir kadrosal yapının uluslar arası komplonun 
bölme-parçalama, sömürgeci özel savaş rejiminin 
sorunu çözmeyerek zamana yayarak izlediği 

çürütme politikası sonucunda böyle bir tasfiyeci 
saldırının zeminini oluşturdular. Önderliğin esareti 
ve Parti yapısının uluslar arası komplo karşısında 
yaşadığı zorlarunalar ve yaşadığı yetersizlikler bu 
çeteye beklediği fırsatı sunmuştllf. Zaten çetecilik 
geriliayı nasıl rehabilite edeceklerinin programını 
yapmışt1. Düşmanın zindanlarda özgürlük tutsak
larına dayattıkları rehabilitasyon politikasına benz
er bir karşıtlığı özgür aJanların:uzda geriliaya uygu
lamaya çalışmışlardır. 

Bu noktalar hemen hemen tüm hareket 
bileşenimizce bilinen gerçeklerdir. Bu yönelimler 
karşısında ideolojik refleks ve hassasiyetİn 

gevşemesi ve önemli oranda yitirilmesi ciddi bir 
eleştirel çözümlemenin geliştirilerek Parti yapısına 
Önderlik çizgisinin hakim k1lınamamasını getir
miştir. Parti kadroları açısında temel sorun bu 
olmaktadır. Böyle bir gündem yeterince oluşturu
lamadığı için, çetecilik gündemini dayatmış ve 
tüm değerleri tartışma konusu yapmıştır. 

Bu tartışmalarda çetecilik en fazla Kürt 
halkının onur tarihi olan Parti tarihimizi çarpıtmak 
için paradigmal değişimi kullanmıştı. Parti tarihini 
kötülükler tarihi, yeni paradigrnayı ise kendilerini 
örgütleme zemini yaparak partimizin ideolojik 
bağımsızlığını ortadan kaldırmaYl istemişlerdir. 
Partimizin bütün mücadele tarihi boyunca yarattığı 
değerlerini , ABD ve Güneyli güçlere peşkeş çek
mek istemişlerdir. 

Oysa Önderlik kadro ölçüleri ve Parti tar
ihimiz için çok somut belirlemelerde bulunuyordu: 
11 

• •• PKK'nin tarihi, aynı zamanda Kürt ve 
Kürdistan tarihi ve toplumsal yapısında büyük 
değişim ve dönüşümlerin de tarihidir. Denilebilir 
ki, 20. yüzyılın son çeyreği Kürdistan'da PKK'nin 
damgasını taşımaktadır. Getirdiği zihniyet 
dönüşümü, politik ve toplumsal alt üst oluşlar tari
he mal olmuştur ... Partileşme tümüyle boşa git
ınemiştir ... Gerilla hiç hak etmediği kayıplara ve 
çeteleşme anlayışianna rağmen, Kürdistan'ın 

merkezinde ve tüm stratejik üs alanlarında binlerce 
kişiyle varlığını sürdürmektediı-. Kendini geçmişin 
ağır hastalıklarından arındırırken, kazandığı büyük 
tecrübeyle ve hedeflediği daha gerçekçi politik 
program altında başarılı olmaya her zamankinden 
daha hazırdır .. . Binlerce kalıraman şehidi kendi
lerini doğru temsil edebilecek zihniyet ve pratik 
sa bi bi yoldaşlarını beklemektedir. .. 11 

Köklerinden 
ve temel bağlarından koptuğu için 

ne zaman 
hangi rüzgara kapılacağı belli olmayan 
bu anlayış sahiplerinin başında gelen 
Ferhat-Botan çetesinden sonra gelen 

Sevra-Peyman çetesi de 
ktıdın hareketi üzerinden 

tüm harekete 
bu köksüzlüğü 

onur tarihimizi çarpıtarak 
dayatmak istemiştir. 

"Kadro sıkça vurguladığımız gibi parti zihniyetiınİ 
ve program esaslarını en iyi özüruseyen ve tam bir 
coşku seli halinde pratiğe aktarmaya çalışan mili
tanları ifade eder. Dönüşümün kurınay ekibidir. 
Teori ile pratik bağını kurabilen, kitlesel örgütlen
meyle etkinliği buluşturup yönetebilen özellikleri 
taşımak durumundadır. Ayrıca toplumsal ahlakı ve 
politikanın yaratıcılığını sanatkar düzeyinde şah
sında birleştiren kimliktir. Bu tanımlamaya daya
narak, PKK tarihine, yeniden örgütlenmesine bak
tığımızda, birçok olumlu ve olumsuz öğeyi iç içe 
görmekteyiz. Eğer PKK bugün hala yaşıyorsa, bu 
en başta gerçekleşen soylu ve birer insanlık abides i 
olan kadrolarına bağlı olduğu gibi, tam başarıya 
gidernemesinde de ağır sorun yaşayan kadroları 
yüzünden olmuştur ... " 
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Önderlik Parti tarihini ve kadro gerçek
liğini böyle tanımlarken, Parti hareketimizi kök
lerinden onurlu tarihinden değişim-dönüşüm adına 
adeta kopartarak, köksüzleştiren ve yenilik adına 
hareketi daha çok burjuva liberal rüzgarlara 
bırakan bu anlayış gerçekten de tehlikelidir. Çete
ciliğin kalınıısı ya da o ruh halinin değişik yansı
maları olarak isimlendirebileceğimiz kimi duruşlar 
sanki gerçekten de çetecilikten başka bir şey yok
muş gibi bir hava yaratmak istediler. Oysa aynı 
dönemde tarihimize yön veren, ölçü belirleyen 
Haki, Mazlum, Kemal, Hayri, Agit, Erdal, Beritan, 
Zilan, Leyla ve Bermal gibi, Güneşimizi 

Karartamazsınız şianyla bedenlerini ateşe veren 
onlarca militan gerçeği de yaşanmıştır. On bini 

Kürt toplumunun birliğe gelmeyen 
atomize edilmiş gerçekliğini 

önemli oranda aşmayan kişilikler 
parti mücadelemizi 

Koofederalizm adına 
adeta parçalayan 

bir yaklaşıma doğru 
bir eğilim ve 

duruş göstermektedirler 

bulan şahadet gerçegı... Reddi-miras yaklaşımı 
kötüdür, irtsaru köksüzleşmeye götürür. Bir kez 
köklerden kopuldu mu peki bundan sorıra neyirt 
üzerinde yürünecektir? .. . Köklerinden ve temel 
bağlanndan koptuğu için, ne zaman hangi rüıgara 
kapılacağı belli olmayan bu anlayış salıiplerirtirt 

başında gelen Ferhat-Botan çetesirtden sonra gelen 
Sevra-Peyınan çetesi de kadın hareketi üzerinden 
tüm harekete bu köksüzlüğü, onur tarihimizi çarpı
tarak dayatmak istemiştir. Uzun süre bu köksü
zlüğe karşı Liberal kalındığından bu anlayışlar 

kendilerini az örgütleınediler ve kafalan az 
bulandırınadılar. Ancak ideolojik hassasiyet ve 
refleks konusunda yaşanan yetersizlikler nedeniyle 
bu kesimler ve bunlardan beslenenler şimdi 

Semirin-Seherin ruhunu Avrupa'da yeniden dirilt
ıneye çalışınaktadırlar. 

Önderlik "Kadın, gericiliğirt ve köleciliğin 
ilk ve köklü ezilen sınıfı, ulusu ve cirtsiydi. 
Görünüşte cins farklılığı, eşitsizlik ve baskı için 
gerekçe yapılır. Tarih derinliğine araştınldığmda 
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aniaşılacaktır ki, kadınlar tamamen sosyal ve 
siyasal egemenliğin ilk kurbanlarıdır." demektedir. 
Kürdistan'da devrimin tüm kazanımiarına rağmen 
hala yaşanan kadın katliamlarında Kürdistan'da bu 
uygulanıanın ne kadar daha derirt olduğu anlaşıl
maktadır. Bu duruma getirilmiş kadının belki de en 
fazla ideolojik hassasiyet göstermesi gerekirken, 
bu konuda ezilme ve üzerirtdeki tehlikeye rağmen 
aynı ölçüde hassasiyet gösterınemesi gerçekten de 
anlaşılmaz olmaktadır. Bazı bireylerde açığa çıkan, 
erkek karşısında geleneksel kadınlığı aşmayan, 

onun beğeni ve ölçülerine göre hareket eden 
tutumlara karşı Beritan-Zilan-Vi yan çizgisinde 
gerekli tutum yeterince takınılınamaktadır. 

TasfiyeciUk, Önderliğin duruşu, 1 Haziran 
kararı , KKK ve KJB'nin ilanı, PKK'nin yeniden 
yapılanma süreciyle birlikte içimizden sökülüp 
atılmış, etkisizleştirilıniş, örgütsel bir toparlanma 
yaşanmış ve başta Türk devleti olmak üzere tüm 
uluslar arası güçler, bölge statükocu devletleri ve 
Güney Kürdistanlı güçler PKK'nin aşılamayacağı, 

tasfiye edileıneyeceği Ortadoğu'da dikkate alın

ması gereken bir güç olduğu gerçeğini isteseler de 
istemezseler de kabul etmiş bulunmaktadırlar. 
Ancak bu tasfiye girişimlerinden vazgeçtikleri 
anlamına hiçbir zaman gelmemektedir. Ancak 
Hareketimizin sağladığı gelişmelere rağmen tas
fiyeciliğin içimizdeki etkileri çok etkili olmazsa da 
ideolojik lıassasiyetlerirt yeterirtce oluşmaması 
nedeniyle hala varlığını sürdürmektedir. 

İdeolojik-teorik alanda; ÖnderLik 
Paradigmasının derinlernesirte kavranması, bilirtce 
çıkarılması konusunda önemli yüzeysellikler, dar
lıklar yaşanmaktadır. Bunlar eğitim konusu ola
bilir. Ancak bir de Önderliğin ortaya koyduğu 
birey-toplum ilişkisi ve demokrasi konusırnda 

post-modem yaklaşımlar, tümüyle bireyciliği öne 
çıkaran tutumlar öne çıkmaktadır. Bunlar zaman 
zaman sanki parti ortamında değilmiş gibi 
savunulabilirıınektedir. Oysa ait olduğu toplumu 
özgür olınayan bireyin özgür olma gibi bir durum 
olabilir mi? Ya da toplum-demokrasi-özgürlük 
ilişkisi koparılabilir mi? 

En önemli aşınma ise, sanki Önderliğimizi 
esaret altına alan ona sürekli sıkı bir tecrit uygu
layan, baskı yapan, gerilla üıerine imha operasy
onları düzenleyen, kendisini şimdi de daha kap
sarrılı bir saldırıya hazırlayan bir düşman gerçek
liğiyle karşı karşıya değilmişiz gibi bir aymazlık 
yer yer yaşanabilmektedir. "Düşman kavramı" 

ındaki aşınınayı ifade eden bu gerçeklik belki de 
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ideolojik hassasiyetin yitirilmesinin en tehlikeli 
ifadesi olmaktadır. Tabi böyle olduğu için de düş
ınanın yönelimlerini gözeten ve onun gerektirdiği 
militan duruş, örgüti.i buna göre biçimlendirme, 
kadro politikası ve halkı tabandan özgür yurttaş 
perspektifiyle örgütleyerek KKK sistemini köy
kasaba ve mahallelerden başlayarak tüm 
Kürdistan'da inşa etme konusunda ciddi sayılabile
cek yetersizlikler yaşanmaktadır. 

Teorik-ideolojik olarak paradigınayı 

kavrama sorununda bazı arkadaşlar, sanki hiçbir 
değişiklik olmamış gibi davrarurken , bazı 
arkadaşlar ise, değişimi militan ölçülerde şekilsiz
lik, ölçüsüzlük, kadın özgürlük çizgisinde gevşeme 
ve liberalizm olarak anlama, sistemimiz içinde 
eleştiri-özeleştiriyi, disiplini gereksiz görme olarak 
anlarnaleta ve pratikte de buna göre bir duruş 
göstermektedirler. Değerlendirme ve yazılarda 

farklı anlayışlarm ve tespitierin izine rastlamak 
mümkün olabilmektedir. Çok fazla özenli olun
duğu belirtilemez. Büti.in bu yetersizliklere karşı 
bir duyarlı duruş göstererek bir eleştirel tutum 
içinde olınamak1adırlar. En önemlisi de biraz da 
anarşist yazarlardan etkileııme temelinde Partinin 

kurmay rolünü görmeme veya yeterince 
sindirmeme yaklaşlilll kendisini göstermektedir. 
Bir de sanki neo-ittilıatçılann katliam ve tehcir 
tehdidi altındaki bir sömürge ülke değil de herhan
gi bir "demokratik" ülkedeymişiz gibi bir örgütsel 
sistem geliştirme yaklaşlilll çok daha fazla belir
gindir. Demokratik konfederalizmi, kendi başı

nalık, keyfıyet olarak ele alma gelişmektedir. Kürt 
toplumunun birliğe gelmeyen, atomize edilmiş 

gerçekliğini önemli oranda aşmayan kişilikler, 
parti mücadelemizi Konfederalizm adına adeta 
parçalayan bir yaklaşıma doğru bir eğilim ve duruş 
göstennektedirler. Kurumlar, örgütler fetişizmi, 

yerel şovenizınİ geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu 
yaklaşım sahipleri her ne kadar iktidara ve devlete 
karşıyım deseler de bu yaklaşımlan üzerinden 
kendilerini örgüdeyip iktidar temelinde güç 
yaparak örgüte dayattıkları yaşanan örgüt içi 
sorunlardan ve pratik sonuçlardan rahatlıkla 

anlaşıla bilmektedir. 

Önderlik, paradigmal değişikliği kendi 
mücadele tarihinin sonuçları temelinde birçok 
yazar ve fılozofu inceleme, onların fikirlerinden de 
yararlanarak ortaya çıkarmıştır. incelediği fikir 
insanların görüşlerinin sistemden ve alternatif 
olmaktan uzak olduğunu, bu görüşlerden yararlan
ınakla birlikte otuz yılı aşkın mücadele 
tecıiibesinin sonucu olarak KKK sistemine 
ulaştığıru belirtmektedir. Bu konuda da Önderliği 
Önderlikten değil de sanki önderliğin militanları 
değilmiş gibi dışardan birileri gibi yaklaşımlarla 
Önderliği kendine göre yorumlama yaklaşımınlll 
öne çıktığı , bununda örgütsüzlüğü ve kendine 
göreli ği biraz daha geliştirdiği rahatlık la 
söylenebilir. Bu yaklaşımın içimizdeki parçalı 

dwuşu biraz daha derinleştirdiğini bilmek dwu
mundayız. Düşmanın tüm gücüyle Hareketimizi 
uluslar arası ittifaklar temelinde tasfiye etmek için 
Kürt sorunu konusundaki inkar ve imhayı 

sürdürmek istediği bir süreçte, böylesi hatalı, 

yanılgılı yaklaşırnlar gerçekten de hareketimizi 
yeterince mücadele eder konwndan uzaklaştırarak 
zorlaınaktadır. 

Özelikle 90'lı yıllardan itibaren artan ikti
dar olanaklarıyla birlikte harekete yönelen orta 
sınıf çevrelerinden çıkan bu anlayışlar pratikte 
kendisini çok değişik biçimlerde dışa vurmaktad1r. 
Bu anlayış sahipleri açlık ve yoksulluk sırurlarında 
yaşayan milyonlarca halkımızı örgütlernek üzeıre 
pratiğe yöneltmemektedirler. Halka gitmeyi halk 
içinde çalışmayı bir kadrosal ölçü olarak ele alma
makta ve bunu dayatmamaktadırlar. Bir taraftan 
devlet-iktidar-hiyerarşİ eleştirisi yapılırken, bir 
taraftan da halka yaklaşımlarda devletçilik yapıl
maktadır. Hata bütün çalışmalar orta sınıflaıra 

bırakıla bilinmektedir. 
Oysa KKK sistemi en başta, yaşam 

koşullan nedeniyle demokratik komünaliteye en 
fazla ihtiyaç duyan toplumsal kesimlere ulaşmayı 
gerekli kılmaktadır. Kaldı ki bu kesimler, devrim
imizin gelişiminde en aktif kesimler olmuştur. 
Düşmanın, devrimimizin kitle zeminini yok etmek 
için önce "denizi kurutma" politikası temelinde bu 
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kesimlere yönelmiş köylerini, evlerini, ormanlarını 
bahçelcrini , tarlalarını ateşe verıniştir. Bu vahşi 
uygulamalarıyla Kürdisıan'ı yaşanmaz kılmıştır. 

Sonrasında ise şehir ve metropollere sürgün edilen 
halkımıza karşı , " bu kez suyu zehirleme" poli
tikasını uygulamıştır. 

Ancak bütün bu uygulamalara rağmen 
gerek şehirlere ve gerekse de metropollere sürülen 
halkımız Serhıldanların da temel gücüdür. En 
radikal demokratik eylemlilikleri, toplumsal ayak
lanmalara vardıracak olan da bu kiıledir. Ancak 
böyle bir hedefte gözü olanlar elbette bu toplumsal 
kesimleri örgütlerler. Bunda gözü ve niyeti 
olmayanlar ve ideolojik hassasiyetini yitirenler ise, 
doğa l olarak orta sınıflar içinde verimsiz olacağını 
bile bile dönüp dolaşırlar. Kadro politikasını da bu 
çerçevede geliştirirler. Bunun eylemsel alana yan
sıması ise, doğal olarak "aman bir tatsızlık çık
masın" düzeyinde olacağı kesindir. Bu anlayışın 
eylem boyutu, daha çok sistemden fazla zarar 
görmeme temel inde o lmaktadır. 

Burada önemle üzerinde durması gereken 
husus neredeyse bir halkın kaderini orta sınıfa 
tümüyle bırakan anlayış ve yaklaşımın varlığıdır. 

Bu yaklaşımın temelinde ise, hareketimizin daha 
ilk sözcüklerinde dile getirdiği "düşünsel-ideolo
jik bağımsızlık" hassasiyetinden çok şeyin yilir
ildiğini göstennektedir. Bunun kabul edilmeyeceği 
ve bununla bu kadar katliam ve tehcire hazırlanan 
düşman karşısında bir yere varı lamayacağı da 
kesindir. 
Benzer yaklaşımın temel ideolojik sahalarımız 
olan basın ve kültür çalışmalarında da daha az 
yaşanınadığı görülmektedir. Basın-yayın 
araçlarıınız partinin ideolojik çizgisinin hassasiyet
lerine çok fazla dikkat gösterilmemektedir. 
Habercilikten tutalım programlara kadar, birçok 
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alanda farklı ideolojik akımlarm etkisini taşıyan 
yaklaşırnlara rastlanabilmektedir. Bulunduklan 
alanların yaşam ve düşünsel etkisini taşıma ve yan
sıtma çok fazladır. İdeolojik-felsefik yaklaşımımız 
gerektiği kadar etkili bir biçimde basın diline 
dönüştürülcmemcktcdir. Halkımızın, hareke
timizin ve dünya kamuoyıınun bizleri ilk elden 
öğrendiği bu araçların, ideolojik hassasiyetini 
önemli oranda yitinniş kadroların insafında olması 
ve bu çalışınalarda olan kimi duyarlı arkadaş 
yapısının da yeterince ınücadeleci olarnamaları 
yapılan tüm e leştiri-uyarılan, zamana yayarak 
adeta eleştirileri boşa alma tutumuna dönüşerek 
kendisini bir dayatma biçiminde göstennektedir. 
Kültür-Sanal alanı ise, bu toprakların, suyunun 
havasının, ha lkın acılarının ve sevinçlerinin, 
devrimimizle yükselen halk, özellikle kadın 

gerçekl iğini güçlü bir biçimde yansıtma yerine, 
adeta egemen sanat akımlarının etkisinde, onlann 
Kürtçe versiyonu olmaktan öteye girmemektedir. 
Bunun günlük olarak TV ve diğer basın-yayın 
araçlarına yansıması da böyle olmaktadı r. 
Yayınlanan baz ı klipler tümüyle kadını cinsel meta 
olarak pazarlayan, kliplerden farksızdır. Kadın 

özgiirlük çizgisi bu denli net olan bir hareketin 
medya boyutunun böyle olması izahatı zor bir 
çelişkiyi ifade etmektedir. Hele hele yetrnişli yıl
Iann arabcsk parçalarının yayınlanması, bir de 
bunw1 yılbaşında yayınlanması, işin boyutlarını 

gösterınesi bakımından çarpıcıdır. 
En başta ideolojik çizgiınizle çelişen mili

tan ölçüleri aşındıran, kadın özgürlük çizgisini 
muğlaklaştıran bireyci, liberal, çeteciliğe açık 

anlayış, yaşam duruşu, örgüt kavrayışlan, estetik 
ve sanal yaklaşımları karşısında ciddi donanımsı
zlıklar ve tavırsızlıklar içinde bulunulmaktadır. 

Daha çok birey kendisine dokunulduğwıda tepki 
göstem1cktedir. Oysa öncelikle kadronun bu halka, 
Öndcrliğe ve şchitlcrc karşı sorwnluluğu vardır. 
Bugünkü yaşamımız ı borçlu olduğumuz Önderlik 
ve şehitler karşısında böyle bir duruşun militanca 
olmadığı açıktır. Böyle olduğu için de, farklı 
anlayış sahipleri kendisini ciddi bir biçimde 
örgüte, çizgiye dayatma cesaretini gösterebilmek
tedir. Bu duruma sessiz kalmak öncelikle Önderlik, 
şehitler ve halkımızın emeği başta olmak üzere 
kendi emeğimizle de çelişmek ve saygısızlık 
anlamına geldiği açıktır. Ve tüm bu anlayışlar da 
bizim ideolojik hassasiyetlerimizi, sınırlarrmızı 

ortadan kaldıran, birliğimiz i bozan, disiplinimi zi 
gevşctcn ve düşmanın imha saldırılarına açık hale 
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getiren yaklaşımlar olmaktadır. Hareket olarak_ hak 
ctmcmcmiLe rağmen yaşanan kayıpların temelınde 
bu anlayışlar bulunmaktadır. 

Oysa Önderlik ilk günde de bugün de bu 
bağımsızlıkçı çizgiyi titizce korumaktadtr. Nitekim 
bu yaklaşımını AİHM savwunalarında çok çarpıcı 
o larak dile gctinnektedir: "Ortadoğu çalışmaların
da düşünce csaretini ve örgütsüzlüğü yaşamamak 
için büyük mücadele verdim ... Gerek Ortadoğu, 
gerek Avrupa bu yoldan binlerce devrimeiye ve 
özgi.irlük savaşçısına mezar olmuştur. Savaşlarda 
kaybetmeyenler bu yolda şapır şapır 

dökülmüşlerdir. Bu tehlikeyi bildiğimden, en 
büyük uğraştın özgürlük iradesine sahip olaniann 
düşünce gücüne ve örgüt disiplinine bağ~ı _yaşa
malarını sağlamaya çalışmak oldu; bunun ıçın her 
şeyden fedakarltk yaptım. Diğer tüm örgütler 
neredeyse dağılıp unutulurken, PKK'nin halen 
büyük güçle gelişınesini sürdünnesinin ve yaratıcı 

dönüşümler yaşamasının temelinde bu çabalar 
yatar." 

İdeoloji birleştirip kalıcılaştıran "çimento" 
olarak ta tanımlanmaktadır. Tarihte tüm güçlü 
davaların temelinde güçlü bir ideoloji vardır. 
Halklan toplumlan ayakta tutan da, sürükleyen de 
idcolojil~rin bu gerçekliğidir. Bu nedenledir ki, 
devletçi-iktidarcı güçler denetimleri altına aldıkları 
halk ve bireyleri öncelikle ideolojisizleştirme, 
olmuyorsa, ideolojik alanda muğlaklaştırmayı en 
temel bir hedef o larak önlerine koyarlar. Kürdistan 
bu bakımdan adeta söınürgee i devletlerin ideoloji
leriıli deneyip-sınadığı bir saha olmuştur. Gerek 
tarihsel gerekse de güncel gerçekler göz önüne alı
narak Öndcrliğiınizin "düşünce bağımsızlığı", " 
düşünce csarctini yaşamamak" vurgularını çok iyi 
anlamak gerektiği açıktır. Çünkü hem batı dünyası 
ideolojik hegemonyasını geliştirme bem de, 
Ortadoğu dogmatizmi kendisini egemen kılmak 
istemektedir. 

Hele hele kaos aralığı sürecinin yaşandığı, 
neyin yanlış, neyin doğru olduğunun yoğunca 
tartışıldığı , belirsizliklerin çok daha fazla olduğu, 

farklı güçlerin askeri, politik, ekonomik-mali vb. 
hususları da yedekteyerek yürüttüğü ideolojik 
mücadelede, ideolojik bağımsızlığı ve onun has
sasiyetlerini korumak ve bunu kadro ve örgütsel 
yapı başta o lmak üzere çeşit li yol-yöntem ve 
araçlarla en geniş halk kesimlerine ulaştırmak erte
lenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 
Başarının yolu da buradan geçmektedir. Yine par
tinin, devlet, devrim, konfederalizm, program, çağ, 

i zlenmesi gereken 

vol 
Kemal/erin, Hayriler/n 

Agitlerin, Beritan, Zilan 

ve 
V(vanların yolt1.dur 

taktik, örgüt, militan vb. temel konularda " bana 
göre", "yorumum" vb. yaklaşırnlara karşı Mazlum 
Doğan yoldaşın ideolojik hassasiyetleri ve refle~
sleri temelinde mücadele etmek gerekmektedir. 
Birisi çizgimiLi muğlaklaştınnada bu kadar 
cesaretliyse, bizim de en az onunla mücadele ~de
cek kadar cesarete sahip olmamız gerekiyor. Ide
olojik çizgimiz bize fazlasıyla bu cesareti verecek 
durumdadır. 

Bu konuda önemli sayılabilecek bir kadro 
yapımızın sistemi n tüm saldtrılarına rağmen, yurt 
içinde ve dışında, dağda ve zindanda düşmanın e_n 
sinsi ve en vahşi yönelimleri karşısında nasıl bır 
duruş sergi lenmesi gerektiğini göste~e? 
yoldaşlamn ız bu l unmaktadır. Partimiz böyle ınılı
tanlar yetiştirecek güce sahiptir. 

ideolojik hassasiyelin nerede nasıl ola
cağına dair şehitler gerçeğimiz bunun en açık 
ispatı olarak bizler açısından önemli bir tecrübe 
bırakmıştır. Başta Mazlum Doğan, Ferhat Kurta~, 
Kemal Pir, Hayri Dunnuş, Ali Çiçek ve Akıf 
Yılmaz yoldaşlar olmak üzere birçok arkadaş her 
koşulda bizlere yol göstericidir diyorsak bunun 
pratik gerçekleştirenleri olma gibi bir sorumluluk 
sahibi olduğumuLu unutamayız. Bu yoldaşlar, 

"Partiden ve Önderlikten vazgeç" baskısı karşısın
da ideolojik hassasiyetİn bir ifadesi olarak ölüm
lerin en zor biçimlerini seçerek, düşmanın merkez
lerinde de olsa en vahşi işkenceler altında bi le 
Partiyi korumuş ve düşmanı yenmesını 

bilınişlerdir. izlenmesi gereken yol, Kemallerin, 
Hayrilerin, Agitlerin, Bcritan, Zilan ve 
Viyanların yoludur. 

Demokrasi sadece bir yönelim organizasy-
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onu organizasyon 
halidir. Tarihiyle ele almakta fayda va1: 

Doğal Tanım 

Toplumsallaşmanın demokratik başladığı 

söylenebilir. Toplumsallaşmanın oluşum diyalek
tiğinde demokrasi zaten var. İnsanın kendi ayaklan 
üzerinde dunnaya başlaması, akıllı bir tür olarak 
ayrışıp yaşama organizeli kaL1lmaya başlamasıyla, 

bunu kökünden geldiği diğer canlı türlerinin ve 
doğanın kendisine de ters düşmeden yaparak toplum
saliaşırken deınokratiktir. Sonra muazzam bir 
çeşitlilik ve doğadaki türlerle etkileşim ... Bu etk
ileşim içerisinde kurı~an bir insan yaşamı. .. 
Toplumsaliaşına içerisinde de müthiş bir çeşitlilik; 
düşünceler, inançlar, insan tipleri, renkler objektif 
olarak demokrasiyi güzel temsil etmektedir. 
Spinozanın bir yorumunda Demokrasi için mutlaklık 
görüşünü dile getirir. 'İnsanlık eninde sonunda 
demokrasiyi yaşayacaktır.' 

Demokrasinin makul olmayan ya da gerçek
leşmeyecek bir talep olmadığını görmeliyiz. Spinoza 
demokrasiyi mutlak diye nitelerken, aslında 

demokrasinin her toplumun temeli olduğunu 

varsaY1yor. Siyasi, ekonomik, duygulammsal, dilsel 
ve i.iretim etkileşimlerimizin çoğunluğu demokratik 
ilişkilere dayanır. Toplumsal ilişkilerimizin büyük bir 
kısmı duygulaı11TIIZ, üretiıniıniz, dilimiz, ekonomik 
faaliyetlerimiz, siyasi faaliyetlerimiz hep doğal bir 
etki leşim içerisindedir. Toplumsal yaşamdaki bu 
pratikleri bazen kendiliğinden sıfatıyla niteleriz. 
Bazen bunların geleneklerce belirlendiğini düşünürüz. 
Oysa bunlar gerçekte ber gün geliştirip 

dönüştürdüğümüz demokratik etki leşim, iletişim ve 
işbirliğinden menkul süreçlerdir. Eğer ortak 

23 

yaşamımızın ..... u, .... .., .... u.., 

yer alınasaydı , toplumun kendisi mümkün olamazdı. 
Toplumun varoluşumuyla demokrasi eş zamanlı 

olmasaydı, toplum olamazdı. Baştan beri insanlar, 
hem farklı farklı olup hem de birbirlerine saygı 

temelinde yaşamayı tutturamasaydı, başmdan itibaren 
sınıfsallık varolsaydı , insanlık bu günlere gelemezdi. 
Kısacası eğer ortak yaşamımızın temelinde bu tür 
demokratik etkileşimler yer alınasaydı, toplumtın ken
disi mümkün olmazdı. 

Spinoza'nın gözi.inde diğer hükümet biçim
leri insan toplumumın çarpıtılınası ya da smırlandırıl
ması ise, demokrasi de irısan toplumunun doğal 

gerçekleşmesidir. Toplumsallaşmanın başlangıcı, 

çeşitlilik içerisindeki farklılaşmadır. Bunlann bir 
aradalığı, etkileşim ilişkisidir. Çok farklılık birbiri 
üzerine üstünlük kurulmadan yaşanılınaktadır. Bu 
gerçek ekolojik bilinçtir. Bunu kanıtlayan, neolitik 
dönemdeki demokrasinin işleyişi, toplumsal kuruluşu, 
yönetim organizasyonları, totem etrafindaki birikim
ler, anaerkil toplumsal üretim biçimleri, burada oluşan 
doğal inanış sistemleridir. 

Kent Devletleri Demokrasisi; Çoğun Yönetimi 

İlk defa, siyasal oluşumlar olarak kent 
devletlerinin oluşum dönemlerinde demokrasiler yeni, 
sıçraY1çı bir nitelik kw..anımma uğradı. Biraz daha ete
kemiğe büri.indiUer. Doğudaki oluşum süreçlerine 
Med-Pers federasyonlaşması dönemindeki yapılan
nıalarörnek gösterilebilinir. Sümerlerin son aşamasın
da devlet uygulamaları kronikleşmeye başlayınca, sert 
bir sömürgeciliğe gidilince, buna karşı halkiann 
direnişi yaşanır. Kürtlerin Newroz gösterileririden 
başlayarak direnişleri demokrasi için örnek gösterilir. 
Bütün bu süreçlerin deneyimsel olarak YunanlıJara 
geçtiği söylenebilir. Hatta daha sonra gittikçe, 
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Modern Demokrasinin 
ikinci büyük yenifiği de temsildir. 

Temsil 
ulus-tlevletleri n 

geniş toprtıkllmmla 

cumhuriyet yönetimini 
miimkiin kılacak 

modernliğe özgü pratik 
bir mekanizma olarak görülmüştür. 

demokrasiııin siyasal hale dönüşmüş biçimi, kent 
devletleriııin iyice şekillenip başladığı Yunanlada 
tammlanmaya başlanır. 

Burada Demokrasi halkın yönetimidir. 
Temel düşünüderi Perikles'dir. Perikles yönetim 
biçimlerine üçlü bir tanım getirir: " 1; azın iradesi 
vardır" der. Bu ne anlanıa geliyor? Aristokrasİ ya da 
oligarşi kastediliyor. " 2; birin iradesi vardır" dcr. 
Monarşi ve tiranlık anlatılır. "3; çoğun iradesi vardır" 
diyerek demokrasi ifade edilir. Bugünkü siyasal rejim
Ierin tanımlanmasında hala geçerli olan bu kriter 
Yunanlılara dayanır. 18. yy'la kadar ki dönem için etk
ili olan bir yorumdur. 

18.yy ile birlikte modem siyaset bilimi 
gelişir. Tekniğe dayanan modem devletler gelişmekte
dir. Giderek yavaş yavaş endüstri sistemi başlayacak
tır. Kapitalist devlet kurulup yerleşik hale gelecektir. 
18. yy'da demokrasiııin tanımı insanlara dar gelmeye 
başlar ve arayışa geçerler. O dönemde gelişen arayışın 
yönü Demokrasinin yeniden bir tanımlamaya kavuş
turulmasına dönüktür. Btınunla birlikte kurumlannın 
da yeniden oluşturulmas ı tartışılır. 

Bu arayışlarla birlikte bazılan, "Yunanlılar 

küçük kentlerdi, kendi kendisini yönetmesi nonnal 
ama ulus-devleti demokrasi ile yönetemezsiniz" diy
orlar. Büyüyen yerde demokrasinin kolay kolay 
uyguaomayacağı söylenir ya, bu görüş demek ki yeni 
değil. 

Modern Devletin Demokrasisi; 
Herkesin Yönetimi. Peki Doğru mu? 

18. yy'da Avrupa ve Kuzey-Amerika'daki 
devrimciler, Demokrasiye basit ve net bir anlam yük
lüyorlar. "Herkesin herkes tarafından yönetimi." 
Böylece modem Avrupa ve K.Anıerika'nın miras 
aldığı çok'un demokrasisi fikri, 17. ve 18. yy' da, 
çoğun yönetiminden herkesin demokrasisi fikrine 
dönüşerek temel atmış oldu. Çokluğun yönetimi, 
1ıerkesin herkesi yönetimi'ne dönüştü. Demokrasi, 
paradigınasal bir niteliksel sıçrama daha yapmışh . 

Demokrasi düşüncesi, monarşi ve aristokrasİ 
gibi sınırlı bir kavrarnmış gibi ele alınmamalıdır diye 
düşünülür bu yüzyıllarda. İdarcye sahip olacak olan
lar, toplumsal bütüniin bir parçasıdır. Çoğunluğun 
demokrasi yönetimi diyoruz ya, halbuki o yiliann 
arayışı btınu aşmak i.izcrinedir. Çünkü nedir çoğunluk 
? %5 ı çoğunluk ama o/o49 ne olacak? Burada 
Demokrasi düşünces~ monarşi ve aristokrasİ gibi 
sınırlarda takılmak istemez. Modem Demokrasi sınır 
tanımaz ve bu yi.izden Spinoza tarafindan mutlak diye 
tanımlanmıştır. Çoğunluğun yönetiminden, herkesin 
herkesi yönetmesine geçilmesi evrensel bir düşünce 
oluşturur. Bu evrensellik fikri bemberinde eşitlik

özgürlük gibi ve bir o kadar radikal kavramlar da 
getirdi. Böylece eşitlik-özgürlük eş anlamlı hale gelm
eye başladı. Hepimizin idareye gcçmernizin şartı, hep
imizin eşit iktidar olması ve her birimizin özgürce 
davranma ve seçme hakkına salıip olmasıdır. Madem 
herkesin herkesi yönetmesi dernokrasiyse, o zaman 
benim yönetime katılınarn için diğer herkes kadar 
gücünıün olması gerekir! Bir; eşitlik, iki; her birimizin 
özgürce davranma ve seçilme hakkı olması, bu da 
özgürlüktür. Ve özgürce davranmazsam nasıl yönete
ceğirn! 

Modem Demokrasinin ikinci büyük yeniliği 
de temsildir. Temsil ulus-devletlerin geniş toprakların
da, cumhuriyet yönetimini mümkün kılacak, modern
liğe özgü pratik bir mekanizma olarak görülmüştür. 

Temsil iki çelişkili işlev görür. Çokluğu hem 
yönetime bağlar hem de yönetimden ayınr. Temsil 
başladığından beri bu problemi içinde taşır. Hem 
büyük kitleler adına siyaset yapılır, hem de bir 
yönüyle büyük kitleler 'bağlanır bir yere', böylece 
kendi adına hareket etmesi cngellenmjş olunur. Bu da 
kötüdür. Hem halka bağlıdır temsilci, hem de gidip bir 
yerde -devlet mekanlarında- oturur. Devleti de temsil 
etmek zorunda kalır. Devletin otoritesini düşünmek 
zorunda iken halkın çıkarlarını da yansıtmak zorunda 
kalır. Dwum her temsilcinin k:rizdc kalacağı, ikili bir 
karakterdedir. DevletJj Demokraside kim siyaset 
yapıyorsa bu krizi aşamaz. 

Temsilin başka sorunları da vardır. Seçim 
sisteminde temsil edilenlerin sahip olduğu seçme ve 
kontrol gücü öncelikle zamansal açıdan sınırlıdır. Zira 
temsil edilenler temsilcileri ile ancak iki ya da dört ya 
da altı yılda bir doğrudan bağ kurabil ir. Seçtin mi bir 
kere iş bitiyor, ondan sonra söz söyleme hakkm 
kalmıyor. Altı yıl sonrasını bekleyeceksin. 
Gerçekten bu ne kadar demokratiktir. Temsilciler 
seçimler arasında temsil edilenlerin talimatlarını 
ya da önerilerini almayıp, göreec serbest davranır-
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lar. Seçip gönderdikten sonra o istediğini yapıyor. 

Öneri sunamıyorsun, politikasını değiştinnesini, yan
lış olduğunu ve katılmadığını, katılınadığın için de 
kendi temsilcin olmaktan men veya başkası ile 
değiştirmek istediğini söyleyemiyorsun. Bunun ne 
kadar demokratik olduğu ortada! 

Diğer bir temsil zaafı, demokratikliği 

sağlayan sınırlı bir temsilci yelpazesi içinde seçim 
yapma zorunluluğunun olmasıdır. Önünüze yönetime 
talip olanlar çıkJyor ve siz seçim yapıyorsunuz. Talip 
olanlar veya sunulanlar dışı.nda seçme sırurlıbğı söz 
konusudur. Terelli hakkı sınırlıbğı diyebileceğimiz bir 
anti-demokratiklik ile karşı karşıyayız. Temsiliyeri 
sınırlayan , sımrlı bir temsilci yelpazesi içinden seçim 
yapma zorunluluğudur. 

Temsildeki demokrasiyi azaltan bir faktör 
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Bize çok demokratik gelen koşul! u temsildir. 
Çünkü geriye çağırabi liyorsun, sık sık seçim yapa
biliyorsun. Halbuki bu bile egemenliği ortadan kaldtr
mıyor. Sistem değişmiş ama egemenlik kanınarak sis
tem içinde bir temsil sağlanrmştır. Bu anlamda Porte 
Alegro sistemlerini de kapitalist demokrasi, modem 
demokrasiyi aşmayan örnekler olarak veriyoruz. 

Demek ki Yunanlılarda çokluğun yönetimi 
olarak tanımlanmış, modem devlette herkesin herkesi 
yönetimine dönüşmüş, buradan kaynaklanacak sonm
ların çözülmesi için temsil sistemi getirilmiştir. Bu 
nedenle temsil sistemlerine de bir göz atmakta fayda 
var. Çok farklı temsiliyet biçimleri var. Sıkı bağla tem
sil. Yani yönetenin tam hakim olduğu temsildir. Biraz 
gevşek bağla temsil ise, denetlemenın olduğu, parla

de, temsilciler arasındaki kademe 
arttıkça temsil edilenlerin 
gücünün giderek sınırlanmasıdır. 
Örneğin atanrmş bir görevllliirt 
kendisini atayan yöneticiyi seçen
leri ne kadar temsil ettiğini 

düşünün. BM'ye milletvekili 
çıkanlması ya da delege atanması 
gibi. (Başbakan seçilirken ne 
kadar demokrasi uygulandığı 

tartışmalıkken, o'nun, halkı temsil 
etsin diye BM'ye bürokrat ata
ması durumu. Haliyle o bürokrat 

Modern Devletli 
menter sistemdir. Bir de 
yönetilenlerin söz hakkının daba 
geniş tanındığı ama egemenliğin 
bütünüyle aşılmadığı , koşulltı 
temsil vardır. Fakat hepsinin 
temel sorunu; egemenliği 

ortadan kaldıran bir öz yönetim 
oluşttıramamaktır. O nedenle 
temsilierin hepsi şimdi krizdedir. 
O nedenle günümüzde daha 
radikal gibi gözüksede gittikçe 
artan oranda 'şimdiki demokrasi
lerio aslında demokrasi olmadığı' 

Demokraside egemenliğin 

ve ona dayalı 

yöneten yönetilen ikili 
karekterinin aşılmaması 

temel problemtlir 
Yönetilenin temsiliyeti 
bu demokratik olmfıyan 

k11rekteri Orlfulan kaldmnak 
bir tarafa arttırmaktadır 

halla başbakanın temsil ettiğinden daha az temsil ede
cektir.) 

Sonuçta en işler demokrasiler, bu sorunları 
yaşamaktadırlar. Temsil daha sınırlı ya da Jasmi hale 
geldikçe ve temsilcilerle temsil edilenler arasındaki 
mesafe büyüdükçe, giderek mülkleşmiş temsil 
biçimille yaklaşılır. (Padişahlarla, Krallarla birey 
arasındaki temsiliyet örneği. Temsiliyetin en anti
demokratik bal i mülkleşmiş temsilde yaşanrr.) 

Tüm bu temsili biçimler temsilin, hem 
bağlayıp bem ayıran niteliğirtİ değiştirmez. 

Dolayısıyla siyasal temsil kurumları yurttaşiara çoğul 
arzulannı, taleplerini ifade etmesine olanak tanırken , 
aynı zamanda da devletin yurttaşiarım uyumlu bir bir
lik halirıe getirmesini mümkün kılar. Bu anlamda çoğu 
zaman iyi demokrasiler dediğimiz sınırlı demokrasiler 
aslında kapitalizm tarafından bilinçli verilen temsili 
paylardır. Bu şekilde işlettiğimiz demokrasi ler, temsil
ci gönderdiğimizi zannetmeler, devlete uyumlu bir 
hale gelmemizi sağlar. Bunu Porte Alegro ve Belen 
gibi Brezilya şehirlerindeki temsili demokrasiler için 
bile söyleyebiliriz. 

daha rahat söylewnektedir. 
Modem Devletli Demokraside egemenliğin 

ve ona dayalı yöneten yönetilen ikili karekterinin aşıl
ınaması temel problemdir. Yönetilenirt temsiliyeti, bu 
demokratik olmayan karekteri ortadan kaldırmak bir 
tarafa arttmnaktadır. Seçim yapıldıktan sonra uzun 
yıllar bir denetleme mekanizması uygulayamamak, 
seçildikten sonra temsilcirıirı istediği karan alması ve 
uygulamasınJ getirirken temsiJin içine düştüğü 'sözde' 
durum çok açıktır. Ağırlıkta uygulanamu ise, egemen
liğin ikili karakterinde bulunan yönetim gücünü kul
lanmak ise temsiliyetin demokrasisini halk içirı daha 
vahim yapar. Devlet yetkisini kullanma, gönderilen 
kurumun gücünü uygulama temsilin kaçınılmaz sonu 
gibidir. Seçilen temsilcilerin nicel ve nitel belir
lemesillde bulunamamak, temsiliıı süresi belli, sınır
landınlmış ve kesinlikle ana güce bağb ve onu uygu
layan bir konuma getirilemeıniş olunması daha vahim 
sonuçlar doğurtll'. 

Yirte bir temsilci çok büyük miktarda kitleyi 
temsil ediyor. İstanbul'u düşünün nüfusu on ahı 
milyondur. Kırka bölün dört yüz bin olur. Bir mil-
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letvekili, döıt yüz bin kişiyi temsil ediyor. Genelde de 
temsil edemiyor. Oran yükseldikçe temsiliyetteki 
demokrasi niteliği düşüyor ve genelde de halkın 
temsiliyeri yapılmıyor. Bir kere her şeyden önce, 
temsilciyle o kalabalık arasındaki iletişim kopuyor. 
Bazen sırf görünmek için yılda bir alanına uğraya
biliyor o kadar. Eğer bir kişi, dört yüz bin kişiyi 
temsil ediyorsa, yılda kaç tane aileye uğrayabilir? 
istese de uğrayamaz. Ama on bin kişinin temsilcisi 
olsa ya da üç binin, beş binin olsa belki her aileye 
yılda bir kez uğrayabilir. Hatta şöyle ilkeler 
geliştirilmiştir. Temsilciler temsil ettiği kişilere çok 
yakın olurlarsa demokrasiye karşı gerekli formu 
sağlayamazlar, denilmiştir. (Kalabalığı tehlikeli 
görme anlayışı ile karşılaşıyoruz burada.) Bazıları 

tarzdaki anti-demokratik temsiliyederin demokrasi 
için faydalı olduğunu düşünmüşler, demokrasinin 
getireceği zararı engeller diye görüş belirt
mişlerdir. Temsil, d emokrasinin tehlikelerini 
uzakta tutacak kadar mesafeli olmalı! Ama 
temsilcilerle temsil edilenler arasındaki temasın 

kopacağı kadar da olmamalıdır! Demokrasinin 
hepsini yansıtırsan - herkesin gerçekten herkesi 
yönetmesi- tehlikeli olur ama hiç yansıtmaya

cak kadar da kopmamalıdır, çünkü egemenlik 
bağı koparsa da tehlikeli olur. Görüşlerin belli 
oranda yönetime gelmesi tehlikenin atlatıl

masıdır. Gödişleri biç sisteme katılmayan kala
balıklar da tehlikelidir. 

Böylece kapitalist demokrasi , anti
demokraside kaı-ar kılmıştır. Araya temsilci konu
larak, hem egemenliği yansıtma hem de halkı tem
sil sağlanmaya çalışılmış, bütünüyle egemenliğe 
tepki toplayacak kadar mesafeli olmama ama 

bütün çoğunluğun direk temsilcisi olacak kadar da 
yakın olmaması ilkesi benimsenerek uygulanmaya 
konmuştur. Anti-demokrasi emperyal olarak kurul
muştur. 

Deniliyar ki, temsilcilerin temsil edilen
lere dair ayrıntılı bilgi sahibi olması şart değildir. 
"Asıl önemli olan toplurnun ortak yararının nere
den geçtiğini tespit edebilecek bir zekaya ve bu 
yararın peşine düşecek erdeme sahip olmaktrr." 
Bunda da ilke düzeyinde karar kılınmıştır. 

Toplumla birebir canlı bir ilişki olamaz. Ve peki, 
zeki ve erdemli değilse? Zaten siyasetçilerde zeki 
ve erdemli olma az bulunur oldu. 

Bu söylenenler burjuvazinin başta 

geliştirdiği ve hala önemli oranda uyguladığı ilkel-

erdir. Onun için değilmi ki Rousseou "çokluğ1ın en 
zeki adamlarca yönetilmesi en iyi ve doğal durum
dur" diyor. 
Sosyalistler Temsil Krizini N asıl Çözmek istediler ? 

Sosyalistler, siyasetin öznelliğini 

e leştirdiler. Siyasetle toplum ayrı ele alınmalı marı
tığı yanlıştır. Ekonomi, hukuk, üretim, sosyal 
yaşam, sağlık, eğitim ve yaşamın daha birçok alaıııı 
birbirinden ayrılmazlar. Burjuvalar ise tersini 
yapar. Örneğin burjuvalar da ekonomik üretim sis
teınİ ayrı, bunun yönetim sistemi ayrıdır. Birbirine 
kanştırılmaz. Sosyalistler dedikleri gibi -kim 
üretiyorsa o yönetmelidir- düzenlerler. Üretim sis
temleri ile onun yönetim sistemi aynştınlamaz . Bu 
ayrıştırılamazlık yaşamın diğer tüm alanları içinde 
geçerlidir. 

Şimdi ise kapitalizm değişiyor. Bio-ikti
dar dönemini yaşıyoruz. İnsan bedeni i.izerinde, 
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yaşam alanlarının hepsi üzerinde iktidar uygulanıy
or. Yaşamın üzerinde iktidar uygt~amak isteyen biri
leri, her şeyi iç içe ele almak zorunda kalmaz mı? 
Kültüıii, siyaseti, sporu, hukuku kullanıyor ve bu iç 
içe geçmiş süreçte; siyaseti ayıralım diyemez. Buna 
karşı yapılacak en doğru iş; bütün bu yaşam alanlarını 
yerinde ele al ıp iktidardan uzak kurmak ve karşı bir 
duruşla, iktidardan sıyrtlrnanın tek yöntemi olarak bu 
alanlarda demokrasiyi oturtınaktır. İç içe uygulandığı 
ıçın birini diğerinden ayımıadan topyekün 
demokratikleştirmektir. Bu nedenle sosyalistler eski
den beri siyaset ve ekonominin birbirinden ayrıştınl
mayacağıru söylerler. Siyaset, ekonomi, hukuk ve 
diğerleri birbirinden ayrıştınlamaz . Kuşkusuz bu 
doğru bir bakış açısıdır. 

Sosyalistler sorunun çözümü içirı ise devletin 
iktidar tekelirıi alt edecek şekilde demokrasirıirı aşağı
dan inşa edilmesi gerektiğini söylediler. Bu da 
doğrudur. Yine sosyalist hareketler siyasal temsil ile 
ekonominin idaresi arasında çizilen ayırımın baskı 
yapılannın analıtanın oluşturduğunu da gördüler. Yeni 
ekonomi farklı üretiliyor, üretiyor, yöneten farklı ise 
siyasal iktidarın araçlarının, ekonominin idaresi ile 
demokra.tik bir biçimde örtüşmesirıirı bir yolunu bul
mak gerekir. Ancak tüm bu iirnit verici başlangıçlara 
rağınen reel-sosyalist siyasetin tarihi daha az yanlış 
yollar izlememiştir. 

Ne tür yollar izlediğine bakalım. Örneğin 
parti anlayışına bakalım. Marksist partinirı, direkt 
devletin idare biçimi şeklinde düşünülmüş oldUoOu 
şeklinde yaygın ama yanlış bir kanı vardır. Öyle 
değildir. Parti bir öncü olarak işçi sınıfıyla, işçi sınıfı 
dışında entelektüel ve aktİvisderi bir araya getirip, 
işçilerin temsil edilmesirıi sağlayan ve işçilerin sefil 
yaşam koşullarını sorgulayan olarak düşünülınüştü. 
Temsil edilmeyenleri parti temsil edecekti. Niyet ikti
dara katılmak değil, temsil dışında kalanlan temsil 
edebilmekti. Bu açıdan devlet dışı bir unstır olarak 
görülmüş, dolayısıyla parti, hem kapitalist ekonomi 
mantığının hem de dar anlamıyla burjuva toplumsal 
düzenin dışında olacaktır. Kapitalist toplum dışında 
düşünülür. Bu öncü parti anlayışı, buıjuvazinin radikal 
ve ilerici kanadınm jakobenizınde ifade edildiği 

rehber seçkinler anlayışının yeniden üretilrnesidir. 
Yeni bir şey değildir. Kökeni jakobenizmdir,"radikal 
öncü buıjuva anlayışı olmalıdır" diyen Fransız devrim
cilerden geliyor. Bu nedenle Lenin'in "Biz 20. yy'ın 
jakobeniyiz" demesi tesadüfu olmasa gerektir. Demek 
ki sosyalistler temsil sorunsalım halletmek için partiyi 
düşünmüşler ve toplumsal yaşamda bir çeşit egemen
liğe katılmayanlann; işçiler, köylüler, kadınlar, kölel-
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er, göçmenler, aydınlar vb bir temsili olarak partiyi 
geliştirmek istemişlerdir. Bu dummu egemenliğe 
katılıp katılınama biçimi olarak düşünüyorlar. 

Tabi Marksist partiyi eleştirirken, kapitalist 
toplumun bir aracıydı diyemeyiz. Başta öyle düşün
müyorlardı. Kapitalist toplumtın dışında demokrasiye 
katılım sorunlan olanlann katılım biçinUni ayarlamak 
içirı düşünülmüş, fakat olmamıştır. Çünkü toplumun 
öncüsü olmak, burjuva öncülüğünden alınmış bir 
mirastır. Bu bakış açısma göre işçi sınıfının partisi 
jakobenizın bayrağını yükseltecek, toplum ve özellik
le yönetim buıjuva tüccarlarından arındırılacak ve 
herşey proletaryanın yeni çıkarlarıyla uyıırnlu kılı

nacaktır. Sloganda şuydu; 'iktidar proleterlere, devl.et 
komünistlere.' 

Sonuçlarım hepimiz gördük. Egemenlik el 
değiştirmiştir. Temsilliyet alttan başlamış, temsil 
edilmeyenleri, toplum dışı kalanlan ifade etmek için 
kurulmuştu. Fakat egemenliği işletenierin yerine otur
du, yer değiştirdi. Altan üste gitti, üste oturdu. Temsil 
edilmesi gerekenler yirıe kaldılar. O zaman sorunlu 
demokrasi tekrar başladı. 

Uygulanmış Sosyalizm içinde bir deneyim 
olarak Paris Komününe bakmakta fayda vardır. Paris 
komünü diye bahsettiğimiz bir meclistir. Komün isıni
ni öz yönetim organı olarak kullanıyorlar. (En küçük 
öz yönetim organına koınün diyoruz. Önderlik biraz 
daha ek yaptı; iş ve rol koordinelerine komün dedi. 
Örneğin köprü komünü, buğday komünü. O anlamda 
yapılan kısa süreli ortak.çı faaliyetlere komün diyor, 
Önderlik. Birde sosyalistlerden gelen tanımıyla 
ortakçı yaşamada komün deniliyor. Bu da doğrudtır. O 
zaman bunların hepsi iç içe geçerek birleşiyor. 

Koroünün anlamı daha da genelleşiyor. Kısa süreli 
ortakçı işler, uzun, kısa ve orta süreli ortakçı yaşam

lar .. Öz yönetim organı olarak da her zaman tanım
layabilirsiniz. Bu bakımdan komün kavramı geniştir.) 
Paris komünü de bir komündür, aına meclis tarzı işliy
or. Demek kj mecliste bir komündür. Öz yönetim 
organıdır. Ortakçı yaşam alanıdır. 

19.yy sonlan ve 20. yy başlarındaki sosyal
ist, anarşist geleneğin radikal kanatlannın tümü parla
ınenter temsili eleştiriyar ve devleti ortadan kaldır
mayı hedefliyordu. Parlamenter temsil yerine daha 
kapsamlı koşullu temsil biçimleri, hatta doğrudan 
temsil biçimlerini önerdiler. 1871 Paris komünü 
Marks, Lenin ve diğerlerinin yönetiminin ilk örneği 
oldu. Komün elbette temsili bir yönetirndi. Ama 
Marks'a ilham veren, temsilci ile temsil edilenler 
arası.ndaki aynlığın kaldırılmasına yönelik Koroünün 
geliştirdiği mekanizmalardı. Örneğin Koroünün 
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herkese oy hakkı tanıması, temsilcilerin, her an, 
temsil edilenler tarafından çağınlabilir olması, 

temsilcilerin işçilerle aynı ücreti alınası çok iyiydi. 
Bu ilkeleri komünistler kuracaklan devletleri için 
de öngöreceklerdi. Temsilcilerin işçilerle aynı 

ücreti alması , herkese ücretsiz eğitim gibi daima 
meşru savunma, milis tarz ı düzenli ordular 
geliştirme de Koroünden öğrenilıniştir. 

Buna rağmen dikkat edilirse Koroünün 

Demokrasi anlayışı , 18. yy'da uygulanan 
demokrasiden çok daha farklı değildir. Bütün bu 
gelişmişliğine rağmen "Komün burjuva demokra
sisinin başlangıcındaki devrim kapsamındadır" 

Burjuvaziyi aşamaıruştır. Gerçektende geriye 
dönüp bakıldığında Marks ve Lenin'in Paris 
Komünü ile ilgili yazılarındaki öğelerin , 18. yy'da
ki demokrasi retoriği ile çarpıcı bir benzerlik 
taşıdığı görülür. Örneğin Marks komünü halkın 
halk tarafından yönetimi olarak selamlıyordu. 
"Kendi kendini yönetim"; aynen burjuvaların 

demokrasi için kullandığı tanım. Lenin de 
Komünü, temsilcilerin, seçmene doğrudan somm
lu olduğu, tam bir demokrasiye gitmede bir adım 
olarak niteliyordu. İdeal demokrasiye gidecek bir 
adım olabilir! 

Sovyet Konseyleri de Komünle aynı akı
beti paylaşır. Sonuçta en radikal örnekleri bile kök
ten farklı bir demokrasi ve temsil anlayışı geliştire
meyen reel-sosyalizm sonuç olarak burjuva ege
menlik kavramının özünü tekrar etti. Devletin bir
liğine olan inanca çakılıp kalındı. Denenen temsil, 
yöntemlerdeki köklü hatalar nedeniyle kolayca 

egemenlik kavramlarına ulaşıyordu. istenen ve 
kaçınılmaz son olarak demokrasi devletleşiyordu. 

Devletleştikçe demokrasi olmaktan çıkarak bu 
oluyordu. Marks "parti; toplum adına toplum 
yönetmektir" diyordu. Sonuçta toplum kendi ken
disini yönetmeye gerçekten kavuşamadı. 

Egemenlik hiçbir zaman halka devredilemedi. 
Halkı temsille hareket eden gruplar, devrimciler, 
sosyalistler, komünistler gidip devletin memuru, 

egemenin temsilcisi-uygulayıcısı oldular. Konum 
değişimi dışında -ki bu sınıflaşma dışında bir şey 
yaratmıyordu- bir nitelik sıçraması görülmedi 
demokrasi uygulamasında. Tabü her zaman alta 
kalanlar oldu. 30- 40 yıl yöneticilik yapan sosyal
ist liderler oldu. Hatta bazı ülkelerde hiç seçim 
yapılmadı. 

Egemenlik tekrar üretildi ve ulaştıkları 
sonuç tıpkı kapitalistler gibi devletin birliği oldu: 
Güçlü devlet olmadan toplum yönetilemeyecekti! 
Egemenliğin daha da pekiştirilmiş biçimidir bu. 

Demokraside Nereye Doğru 

Demokrasi kavrammda nereye doğru git
memiz gerektiğini, bu ele aldığımız tarihi deney
imlerden çıkarsayabiliyomz. Egemenlik ve bunun 
çıkınaz ı olan temsil ortadan kaldırılmalıdır. 

Egemenliği ortadan kaldırmak için devlet ve 
devlete dayalı bütün organizasyonları , kurumlaş

maları kaldırılmalıdır. O zaman demokrasi gelişe
bilir. Kaldmlmış devletin egemenliği yerine de öz 
yönetimi oturtmak gerekecektir. Böylece klasik 
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temsilin tüm biçimleri aşılacaktır. İlk defa tophun Btırada siyaset teorisi geleneğindeki köklü 
demokrasisi olacak, herkesin yönetimi oturacaktır. bir ilke ile karşı karşıyayız . Sadece bir'ıin 

Bir tarafta egemenlik ve devlet biçimleri, bir yönetibileceği. Şimdiye kadar ki genel düşünce 
tarafta halk, çoğulluklar ve birilerinin onlar adına budıır. Söz konusu bir, monark ya da tek yönetici 
seçilip 'oraya' gönderilmesi olmayacaktır. Her yer- devlet, ulus, halk ya da parti olabilir ama bir 
Ieşim birimi gerçek anlamda kendisini yönetmelidir. olmalıdır. Çokluk yönetimi yoktur ve olamaz. 
Onun içinde, çıkacak yönetim organizasyonunda Çünkü siyasette çokluk genelde anarşi olarak 
demokrasinin doğru bir şekilde işletilmesi hayati ola- görülür. Egemenliğin iki yüzü vardı; bu egemen
caktır. Yoksa kalabalık içerisinde çıkartacağınız liğin bir yüzündeki egemen iktidar kısmı ister halk, 
yöneticilerle yeniden egemenlik üretilebilir. Bunun ister parti, ister ı,enark , ister devlet, ister ulus şek
tedbirinin alınması gerekir. linde bire indirilmiş yönetim biçimidir. Hiçbir 

Özgür Komünler, Özgür Yıırttaş Meclisleri zaman çokluğun yönetimi yoktur. Halkın kendi 
ve Demokratik Komünalizm sistemi toplumsal kendisini yönetmesi dedikleri demokrasi bile halk 
demokrasinin işletilmesinin tedbiri olabilir mi? kavramı adı altında seçtiğimiz bazı temsilcilerin 

Egemenliğin iki yüzü vardır. Temsiliyete yönetimi değil miydi? Hatta halk kavramı bi le 
benzer şekilde, biri yöneten biri yönetilen ikilisinden Fransız devrimcileri tarafından tam da bu amaca 
oluşıır. Yönetilenin nzası olmalıdır. Yönetilenin rıza- hizmet etsin diye geliştiı·ilmedi mi? Halk, genelde 
sı olmadan egemenlik olmaz. O nedenJe kısaca ege- homojenleştirilıniş, tekliğe indirgenmiş, çoğulu 

ınenlik; yöneten le yönetilen arasında, konuna ile itaat temsil eden bir kavramdır ama normale bakarsan ı z 
arasında; haktarla yükümlülükler arasında bir ilişkidir. halk diye bir şey yoktur. Halk'ın altında müthiş bir 
Tiranlar ne zaman egemenliği tek çoğunluk, çeşitlilik vardır. Halk 
taraflı kılmaya çalıştıysa, ,-----E"""g_e_m_e_n""'1i'""k--------. kavramı bu kadar çeşitliliği 

yönetilenler hep isyan etmiş ve kendi efianesinden ifade etmemesine rağmen, 
ilişkinin iki yönlü doğasını geıi siyasallaştırılmış topluluk 
getirmişlerdir. Komuta edenler beslendiği halde ismi olarak kullanılmak 
ile itaat edenler arasında ege- her zaman için amacıyla geliştirilmiştir. O 
menlik kavramı ve pratiği yönetilenin rızasından nedenle halkın kendi kendi-
merkezi bir konumdadır. ve ni yönetınesi dendiğinde 

Dolayısıyla egemenlik zorunlu itaatim/en doğan bir ilişkiydi bize normal gelir ama aslın-
olarak ikili bir iktidar sis- Bu ilişkinin dengesi da böyle bir şey yoktur. 
temidir. Yönetilenler bu ikili Gerçekte halkın kendi ken-yönetilenin lehine devi~tikçe 
iktidarın biı· yüzü dür. 0 

Y di sini yönetmesi farklıdır. 
Egemenlik kavramında tem- toplumsal ilişkileri Burada yapılan ise, kala-
siliyet sorunu çıktığı için sahte otonom bir biçimde balıklan iktidara taşımak 
demokrasi üretilmiştir. üretme kapasitesine kavuşup için bütünü, çoğulu haak 
Yönetilme için gönüllülük bir çokluğa dönüşünce kavramı adı altmda tek'e 
yaratılmaya çalışılmıştır. üniter hükümdar indirgemektir. Bir ulusun 
Klasik zordan daha iyi bir yön- (her tür dtş yönetici) çıkarlan adına birileri yöne-
tem olduğu tartışmasızdır. En giderek lüzumsuz/aşıyor tir. Halk yönetimi adı altında 
ideal gönüllülük yöntem- 'bir'in yönetimi vardır. 
lerinden biıi de demokrasidir, temsiliyettir. Burada Kısacası siyaset geleneğinde çoğunluğun yönetim 
temsiliyet, demokrasi klasik bir yönetilıne organizasy- olamayacağı vardır. Eğer bir yönetici alacaksa, bunu 
ona dönüşmüştür. Toplumsal bedene aşı yapmak gibi. tekil bir kavrarna indirgemek gerekir. Kalabalıklar 

Yönetime katılınıyorsıın, ama milletvekilierini sen yönetilebilir mi? Çinlilerin bir atasözü var; 'aşçı çok 
seçiyorsıın! Bııradaki temsiliyet artık senin iktidara olursa çorba yanar' diyor. Merkezileşmeye, dolayısıy

katılman ve onu onayiayıp doğıulamandır. Bu şekilde, la devletçi zihniyete dayanan genel bir düşüncedir bu. 
gönüllü, o sistemi kabı~ etme biçimindeki egemen KaJabalıklann hepsi tehlikeli görülür, çoğunlukların 
tamarnJayıcılık, aynı zamanda egemen iktidarın en hepsi anarşizmle özdeşleştirilir ve yaşamın ve toplum
zayıf yüzüdür de. Ya bu yönetilen çokluk artık ların kesinlikle bir yönetim organizasyonıma tabi 
yönetilmek istemezse? olması gerektiği benimsetilir. 
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KomüııaJ Demokrasiye Doğru 

Yaşama katılan bir çok öğe var. Bunlann 
hepsinin belirleyici olduğunu ve herkesin kendi ken
disini yönetmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Müthiş 

çokluk tüm varlığı ile devreye girsin. Niye 'Bir' Devlet 
yönetsin, o topraklarda yaşayan kaç milyon insan 
varsa hepsi kendisirU yönetsin, kendi karanru kendisi 
alsm, bunun mekanizmalarını kursun. İşte Özgür 
Komün ve Yurttaş meclislerini bun.un için tartışıyoruz. 

Egemenlikteki dengeler yönetilenler lehine 
değiştikçe, egemenlik teorisinin mutlak doğrıılanru 
sorgulamamızı sağlıyor. Böyle bir perspektiften 
bakınca hem bir'in egemenliğinin kaçınılmaz 

olmadığı hem de aslında bir'in asla egemen olmadığı 
ortaya çıkıyor. Aslında topluluklar, sözde egemenlik 
iktidarına hiçbir zaman gerçek anlamda rıza göster
ınez, yönetürneyi tercih etmez. İnsanlık tarihi bu 
anlamda çok sorunludur. Demek ki gerçek egemenler 
hiçbir zaman egemen değil, her zaman durumlan sal
Iantıda kişiler veya yapılardır. 

Emperyal egemenlik ve bio-politik iletişim 
çağında artık yönetilenler kendi başına toplumsal 
yaşamı ve örgütleurneyi üretiyorlar. Bu kendiliğinden 
egemenlik çökecek ve yönetenler tüm iktidan yitire
cek anlamına gelmiyor. Ama yönetilenlerin giderek 
asallığa dönüştüğü ve egemenliğin giderek gereksi
zleştiği anlamına geliyor. Devlet ortadan kalkmaınısı
na rağınen çok sorgulanır olmuştur. Toplumsal 
mekanizmalarm arayışı ve denemeleri hızlanmıştır. O 
anlamda egemenliğin mutlak olmadığı tartışması 
yapılıyor. 

Biz de devlet biçimi egemenlik mutlak değildir diy
oruz. Toplwnsal yönetim ve organiz.asyonu tartışıyor 
ve yenisirU geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ilerletilirse 
egemenlik Kürdistan'da bütünüyle ortadan kalkacak
tır. Zaten bu haliyle bir devlet yok, (sömürge devlet
lerinin direkt etkileri dışında yoktur) bu büyük bir 
avantaj dır. 

Toplumsal üretim biçiminin çeşitlenınesin
den bahseliyor. Bu tür emek biçimlerinin yeni 
ekonomik üretime dayalı öz yönetim olanakJan yarat
tıkları , üretimin şarttı olan işbirliğinin , üretim 
mekanizmalarının emeğe dair olan işbirliklerinin git
tikçe öz örgütlenme ve öz yönetim organizasyona 
döni.işebileceği dile getiriliyor. Emek çeşitliliklerinin 
gelişimi, aralanndaki iletişimin oluşumu, bunların 
kendisirU yönetmesinin yanısıra çok farklı kesimlerin 
kendi öz yönetim ve öz örgütlülüklerini geliştirme 
imkanı ortaya çıkmaktadır. Sonuçta çokluğun yaratıl-

ması, çokluğun ağlarla gerçekleştirdiği yenilikler, -
konfederalizm veya komünalizm şeklinde- tüm toplu
lukların karar alma becerisi, ilk kez demokrasiy i 
olanaklı kılıyor. Şu ana kadar her tür gerçek 
demokrasi anlayışının altını oyan siyasal egemenlik 
ve bir'in iktidan gereksiz olınanm ötesinde imkansız 
hale geliyor. Toplumsal yaşama o kadar çok farklı 

kesimler katılıyor ve kendini yönetmek istiyor ki, git
tikçe bir'in hakimiyeti, iktidan ve egemenliği gereksiz 
hale geliyor. Egemenlik kendi efsanesinden beslendiği 
halde her zaman için yönetilenin nzasından ve itaatin
den doğan bir ilişkiydi. Bu ilişkinin dengesi 
yönetilenin lehine değiştikçe, toplumsal ilişkileri 

otonom bir biçimde üretme kapasitesine kavuşup bir 
çokluğa dönüşünce, üniter hükümdar (her tür dış 

yönetici) giderek lüzumsuzlaşıyor. 
Türkiye'de, Kürdistan'da binlerce yurttaş 

meclisi ve komün yaratılsa, ulusun başında ama onun 
dışında, özyönetime dayanmayan her türlü bir'in 
yönetimi, lüzumsuzlaştınldığı gibi dönüşüme zorla
narak demokratik iş ve rol koordinasyonlarına kavuş
turduğunda derin demokrasi gerçekleşecektir. Gerçek 
anlamda herkesin herkesi yönettiği, kendi kendisini 
yönettiği bir özgür yurttaş meclisi düşünün, baştaki 
bir'in yönetimi diye bir şey kalmaz. Çokluğun 
otonomisi ve ekonomik, toplumsal, siyasal ö z 
örgütlenme kapasitesi 'hüküındarın' rolünü ortadan 
kaldırır. Egemenlik en önemli varolma alanı olan 
siyasetten bu şekliyle kovulmuş olur. Egemenlik 
denen bir kavram kalmadığı gibi, nihayet topluluk
ların kendi kendisini yönetmesiyle birlikte demokrasi 
mümkün hale gelir. İşte özgür yuıttaş meclislerinin 
yapacağı budur. Devlete "ben kendi kendimi yönetir
im" demektir. Devlete ihtiyaç duyınak ortadan kalka
caktır. Burada gerçek demokrasiyi sistemsel olarak 
otwtmak gerçekleşebilecektir. Demokrasiyi sistemsel 
oturtan temsilcileriniz olacak, kaynağını halkın iş 

bölümünden alacaktır, yoksa sınıfsallık, iktidar veya 
egemenlige dayanrnayacaklardır. Bu açıdan özgür 
yuıttaş meclisierindeki temsiliyetle, devlete üyelik 
anlamında devlete giden milletvekilleri arasında çok 
köklü nitelik farkı vardır. Egemenliği ortadan 
kal dırdıktan sonra temsilden korkmaya gerek kalmay
acaktır çünkü o artık 'sıradan' bir işbölümüdür, halkın 
gerçek memurlandırlar, dayandıklan korkunç yöneti
ci bir'in gücü kalmamış, kimseye karşı kullanıla
caklan bir dış iktidar ortada bırakılmamıştır. 

Gerçek anlamda bir öz yönetim oturmuş olacaktu. 

İlk ezilen sınıf, ulus ve cınsın kadm 
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olması tespiti, kadın mücadelesini çok yönlü 
kıldığı gibi, demokratik ve özgür yaşamın da temel 
faktörü haline getirir. Tüm bu mücadele alanlarına 
kadının özgürlük ideolojisi ve mücadelesi ile 
katılunı , bu kavramiann genetik şifrelerini çözer 
ve özgürlük esaslarında yeni bir şifrelerneyi şekil
lendirir. Bu, özüne daha da yakınlaştıracak tarzda 
özgürlüğü, demokrasiyi ve eşitliği getiren bir 
yenilenme karakterine sahiptir. 21.yüzyılda 

giderek gelişen bu bilinç, binlerce yılın egeınen
likçi değer yargıları kadar ezileıılerin de biıılerce 
yıllık eşitlik-özgürlük-adalet mücadelelerini de 
yeni bir içeriğe ve biçime kavuşturur. Bu anlamda 
çok tarihi ve belirleyici bir ınuhtevaya sahiptir. 

Bu yazıda biz daha çok kadın ve ulus
ulusal mücadele ilişkisini , geçirdiği evreleri ve 
bunun sonucunda hem toplum ve hem de kadın 
açısından ortaya çıkardığı sonuçlan ele almaya 
çalışacağız. Toplumun örgütsel evriminin uluslaş
ma düzeyine gelmesi elbette ki bir gelişmedir, 
ancak ulus olgusunun egemenler tarafından 

sahiplenilınesi ve tekleştirilerek merkezileştirilme
si çok büyük sakıncaları ortaya çıkarmıştır. Kadın 
açısından mevcut ortaya çıkan ulusal şekiilenişleri 
ele aldığımızda da yine sakıncalı birçok gerçeklik
le karşı karşıya geliriz. Dolayısıyla burjuvazinin 
kendine ınal ederek çarpıklaştırdığı ulus olgusunu, 
kadın açısından özellikle derin irdelemek gerek
mektedir. Bu sorunu "ulusal sorunda kadının rolü, 
yeri" gibi alışkın olduğtırnuz kavramlarla izah etm
eye çalışmak, hele çözmeye çalışmak, gerçekten 
de yetersiz, yetersizliği ile birlikte yanlış bir çaba 
olacaktır. Biz bugün dünya genelinde, bir yanda 
dar ulus mantığıyla gelişen milliyetçiliğin, bir 
yanda da dar ulusçuluğu aşmış küreselleşen ser
maye gerçekliğinin bir ikilem, bir kısır döngü 
olarak sorunları nasıl ağırlaştırdığına tanık olmak
tayız. Soruntın böylesine ağırlaşınasında etkili olan 

--------Çiğdem Doğu 

ardı ardına birçok neden sıralayabiliriz. Ancak en 
temel nedeıılerden biri olarak, gerek ulus şekillen
mesinde gerekse de sözde ulusu aşan ve küre
selleşen emperyalist örgütlenme biçiminde, kadm 
iradesinin özgürlük ve eşitlik esaslarında 

katılımının gerçekleşıneyişini belirtmek durumun
dayız. 

Öncelikle Öoderliğimizin "Bir Halkı 
Savunma" kitabında ulus kavramı boyutuyla 
getirdiği yeni açılım , tarihi bazı yanlışlardan, sap
tırınalardan kurtarma yaklaşımı çok önemlidir. 
Kadın açısından ele alacağımız boyutu değer

lendirirken, bu tarihi yaniışı ve Önderliğimizin 
getirdiği yeni açılımı iyi görmek gerekir. Çünkü 
kadın boyutunda temel halkayı buradan iyi 
yakalayabi I ir iz. 

"Toplumlarda kılan , kabile, aşiret, mil
liyet ve millet şeklindeki süreç kendine özgü bir 
diyalektiğe sahiptir. Sınıflı toplumun ürünü 
olarak doğmazlar. Kapitalizm olmadan da ull!JS 

olabilir. Ulus şekiJlenmesinde dil, kültür, tarih 
ve siyasal güç daha belirleyici rol oynar." (Bir 
Halkı Savunma kitabından) 

Sosyal bir varlık olan insanın ve toplumun, 
ortak yaşam-ortak üretim eyleminde, kendine has, 
kendi zaman ve rnekanına uygun geliştirdiği 

örgütlenme biçimleri vardır. İşte bu klandan başlar 
günümüzde ulusa kadar hatta ulusu da aşan örgütlen
me biçimlerine kadar varır. Bunu yaratan, toplumun 
ortak yaşam kültürüdür, aynı topraklarda yaşama, 
aynı dilde konuşma, aynı acıları ve sevinçleri paylaş
ma, toplu emek harcama gibi faktörlerdir. Yoksa 
tepeden egemenlerin iktidar araçlan sonucu ortaya 
çıkmaz. Bilakis egemeııler burada olumsuz, dağıtıcı 
ve parçalayıcı bir rol oynar. Birleştirici ve biriktirici, 
geliştirici olanlar, üretimi gerçekleştiren iktidarın 

dışında kalan güçler, balklardır. 

Burada halkların geliştirdiği değerler 
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üzerine konan ve onu kendine mal eden egemen 
iktidar olgusunu görebilmek ve ayırt edebilmek 
önemlidir. Çünkü yazılan tarih gerçek emek sahip
lerini yok sayarak ve egemen güçlere ait kılınarak 
yazılan, yani çarpıtılarak yazılan bir tarihtir. 
Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlarda köylünün, 
işçinin , kadının , çocuğun, zanaatçının vb. emeği 
görülmez ve tüm bunlar matematikteki etki-
siz eleman rolüne büründürülür ve herkes 

getirilir. Ataerkil sistem dediğimiz bu sistem, 
yaşamın her boyutunda tek cinsliliği, tek taraflıJığt 
getirir. Aşiretlerden bugünkü ulus şekillenmesine 
kadar kadın tek taratlJ toplumsal örgütlenmelerin 
temel çelişkisi olarak varlık gösterir. Temel çelişki 
olarak var olan, ancak bir türlü temel çelişki olarak 
adlandınlmayan bir varlık göstenne biçimidir bu. 

Erkek eksenli bakJş ve zilıniyetle oluşan her 
yeni sistem, bazı biçimsel yumuşama veya 

de buna inandınlır. Oysa tabandaki bu 
gelişim, önü alınamaz bir gelişimdir ve 
gerçekten kendine ait ve ihtiyaçlarına 

Klan reformsal yaklaşımlar geliştirse de 
özünde hep erkek lehine gelişen tek 
tarafulığl korudu, geliştirdi. ve 

cevap veren bir tarzda gelişim gös
terir. Dikkat edersek hangi ad altında 
olursa olsun bu tabandan gelişen 

örgütlenmeleri, belli bir süreden 
sonra egemen olan iktidar güçleri 
kendi çıkarianna uygun bir yapılan
ınaya kavuşturur, kendine benzetm-

giderek kabile Ulus admı verdiğimiz toplumsal 
örgütlenme modeli de böyle bir 
bezeyan yaratınıştır kadın açısından. 
Rönesans'la birlikte zihinsel aydın-

örgütlenmelerinde 

kadın lanma süreci ve toplumsal üretimin 
daha kolektiOeşmesi, ortak pazar 
ihtiyacının daha ön plana çıkması 
vb. nedenler, bir yandan bireyin 
gücünü daha ön plana çıkarttı , bir 

eye başlar. Tabii ki bu çarpıtma var 

toplumun 

başat öğesidir 
olan gerçekliği ortadan kaldırmaya 
yetmez. İnsanlığın değişik biçim
lerde ortaya çıkardığı mücadeleler ve 
bunun geliştirdiği alternatif zihniyet, 
gerçekliği daha doğru çözümleme ve 
yerli yerine oturtma noktasında 

gelişim göstennektedir. Nitekim bilim

yaşamın 

temel örgütleyici 
yandan da aynı topraklar üzerinde 
yaşayan insanların giderek daha 
fazla ortaklaşmasını, dil, kültür, pazar ve 
birliğini geliştirmeyi dayattı. Yıllar 

geçtikçe olgunlaşan bu tabandan 
gelişim, esasta bireysel ve toplumsal 

özgürlük, toplumsal kardeşlik, eşitlik 
arayışında idi. iktidarı , bu talepleri esas 

alan kitleleri kazanınakta gören burjuva 

yönlendirici 

in ve teknolojinin bu denli geliştiği ve 
insanlık mücadelesinin artıkdalıada derin-

gücüdür. 

leştiği çağımızda, artık tarihi yalanlar deşifre 
edilip gerçekler daha güçlü açığa çıkarılmak
tadır. 

Kadın ve ulus konusu etrafında, tarihte 
gelişen toplumsal örgütlenmeleri ve son olarak 
ulus örgütlenmelerini ele almaya çalışırsak; 

Klan ve giderek kabile örgütlenmelerinde 
kadın toplumun başat öğesidir, yaşamın temel 
örgütleyici ve yönlendirici gücüdür. Anaerkil sis
temin eşitlikçi özü yaşam içerisinde belirgin olarak 
ön plandadır. Ancak erkek egemeniikti sistem 
adım adım geliştikçe, kadın doğacak olan uygar
lığın eşitsizliğinin , sömürüsünün ve özgürlüksü
zlüğünün en birincil kurbanı olur. Kadın her 
şeyiyle, fiziğinden ruhuna kadar sömürü alanı 

haline getirilir ve etkinlik yaratan-yaratacak tüm 
özellikleri aşağılanır, yok sayılır. Görünür yaşam 
ve gerçeklik içerisinde etkinlik alanları ve 
olanaklan birer birer elinden alınır. Daha sonra 
gelişen tüm toplumsal örgütlenme biçimleri, kadı
na yaklaşım boyutuyla özsel bir farklılık arz etınez, 
bu artık bir gelenek, bir sistem, bir zihniyet haline 

sınıfı , bu söylemleri en radikal bir biçimde savu
narak, dönemsel olarak en özgürlükçü, eşitlikçi 
sıruf kesildi. Kitleleri arkasına almak için bu slo
ganlan kullanma kurnazlığını ustaca geliştirdi. 

Böylece ulus örgütlenme biçiminin doğal gelişim 
çizgisi, buıjuvazinin bu ikiyüzlü yaklaşımıyla bir
likte kırıldı. Ve nihayetinde tabandan gelişen gücü 
arkasına alarak ulusal değerleri kendine mal etti. 

Bu devrünlerin ardına baktığımızda kadını 
çok belirgin görürüz. Bir Fransız devrimi bu noktada 
çok çarpıcıdır. Kadının Fransız devrimindeki yer alışı, 

inkar edilemeyecek düzeyde belirgindir. Feodal 
kurumlara, değer yargıianna karşı ayaklanmanın, 

ulusal savunmada direnişin baş tacıdır kadın. 
Nihayetinde devrim gerçekleşip buıjuva iktidarlaş
ması kurumlaştığında, artık ulusallık tarihe yeni bir 
değer olarak hediye edilir, ancak kadın yine devre dışı 
bırakı!Jr. 'Özgürlük, eşitlik, kardeşlik' taleplerinin 
esasta erkek için söylendiği çok geçmeden anlaşılır. 

Egemen erkek zihniyeti buıjuva devrim
inde kadını devre dışı bırakarak, doğal ulusal 
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gelişimi rayından çıkartıp yarım bıraktı. TopaJ bir 
uluslaşmaya, yarım bir toplumsal örgüttenişe 
açtı. Uluslaşmanın doğal evrimine kendi çıkarta 
na göre müdahale ederek kınlmasıru sağladı. 

Kırılan ve yarım kalan, kompleksli ve kend 
güvensizdir. Bu nedenle burjuvazi yarımlığından 
kaynaklı komplcksini, dcvletleşen , tekleşen 

merkezileşen uluslaşma sürecini geliştirerek örtm
eye çalıştı. Sözde kadın ulusal gelişimin sembolü 
gibi gösterildi, ancak birey olarak erkeğe tanınan 
hiçbir hak tanınmadı, kadının adı bile geçmcdi. 
Yani ulusal kurumlaşmalarda, 'eşitlik, özgürlük, 
kardeşlik' söylemlerinde kadın yok sayıldı. 

Ulus özünde egemen ve ezici değildir. 
Ulus olgusunu ezici hale getiren, milliyetçi bi 
mecraya sürüklenmesi, sırurlara hapsedilmesi 
devletle özdeşleştirilmesidir. Ki bunun önemli bi 
nedeni de kadının uluslaşma sürecinden dışlan
masıdır. Ulus-dev letler ve bunun temel ideolojisi 
milliyetçilik, başansını ulus üzerinde erkek ege
menliğini inşa etmesine ve bu anlamda kadını 

dışlamasına borçludur. Ulus-devlet ve milliyetçi
lik, kesinlikle egemen erkek karakterlidir. Egemen 
erkek zihniyeti, anti-demokratik karakteriy le 
lıiçbir özgünlüğü tanımaz, farklılıkların kimliğine 

saygı göstennez, iradesini tanımaz. Bunun içindir 
ki ulus-devlet oluşumları , mevcut ulusal sınırlar 

içerisinde çok çeşitli etnik yapılanmaları tek bir 
potada eritme politikasını esas almışlardır. Cins 
boyutunda yaşanan teklik, ulusal boyutta da tek
liği getirmiş ve bu zihniyct kendini daha 
sonraları zaten saf ırk anlayışına , faşizme 
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spcktifi o 
hakkı" ilkesinin ulus-devlet anlayışı ile sınırlar 

çizme ile özdeşleşmesi, burjuvazinin saptırdığı 
ulus anlayışının yansımasından başka bir şey 
değildir. Çok büyük bedeller ödcncrek, çok anlam
lı değerler ortaya çıkanlarak gelişen bu mücadelel
er sonucunda, aşılması gereken temel nokta zih
niyette aşılamadığı için istenilen sonuç yaratıla-
madı. Tabii bu mücadeleterin anlamsız, boş 

olduğunu belirtmiyoruz, ancak çıkanlması 

kadar da götürebilmiştir. Kadın iradesini Ulus-devlet 
gereken dersler boyutuyla ele almak önem

lidir. Temel kaybedilen boyutu anlamak 
açısından değerlendirmek gereklidir. tanımama eşittir halkların iradesini tanı-

mama, farklılıklan tasfiye etmcdir. 
Buıjuva devrimlerinde ulus 

olgusu böyle bir mecraya doğru sürük
lcnir iken, gerek sosyalist devrimler, 

ve 

milliyetçilik 

kesinlikle 
gerekse de ulusal kurtuluş mücadelesi egemen erkek 
veren ve kazanan uluslar-halklar, 

Sonuçta ezilen halklar sömürgeci 
oligarşik güçlere karş ı mücadelelerinde 
başarı kazandılar. Ancak o ulusun sırur
ları içerisinde, demokrasi, özgürlük, 
eşitlik ve adalet boyutunda gelişimi 
ölçü aldığımızda aynı başarı göster

ilemedi. Dünyanın hemen her böl-ulusun bahsettiğimiz bu başlangıç karakterlidir. 
karakterini aşamayıp bu hastalıktan gesinde, her ulusun içinde, sosyal, 

ekonomik, ahlaki, kültürel sorunlar sıynlaınadılar. Bir Sovyetler Birliği pro
leteryanın öncülüğünde Rus gericiliğine karşı 
aınansız mücadele verip ezilenler adına ilk defa bir 
dcv letleşmeyi yaşarken, sonunu da özünde bu 
ulus-devletleşmeyi aşamamaktan, demokrasiy i
özgürlüğü içte geliştirememekten kaynaklı getirdi. 
Lenin'in getirdiği "ulusların kendi kaderini tayin 
hakkı" ilkesi, ezilen halklar açısından bir bayrak 
haline geldi, birçok ulusal mücadelenin temel per-

çözülmedi, uluslar hala yoğun olarak bu 
sorunlarla boğuşmaktadırlar. O halde ulus mücade
lesi, salt egemen sömürücü güce karşı mücadele 
olarak ele alınamaz. Ulus mücadelesi, her şeyden 
önce bu sanal 'tek'lik hastalığından sıyrılabilme 
mücadelesidir. Aynı topraklar üzerinde ortak 
yaşayan tüm etnik kimlikleri bir özne olarak 
gönnek kadar kadın kimliğini de tanımak, onun 
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yaşamsal ihtiyaçlarıru ulusun yaşamsal ihtiyaçları 
olarak görmek, doğru bir ulus ve ulusal mücadele 
anlayışıdır. Ki bunun kendisi de demokratik ulus 
yaratınaya tekabül eder. 

Mevcut ulus hastalıklarında, gelişen mil
liyetçilikte ve milliyetçi savaşlarda, başta kadının 

dışlandığı ant1 demokratik özü görebilmek çok 
önemlidir. Ulus oluşumlarında kadın sadece 
ulusun neslini, soyunu devam ettirmenin bir aracı 
olarak ele alınır, bu nedenle de ulusun çekirdeği 
olan aile olgusuna hapsedilir. Özellikle de Bat1 
iliracı uluslaşma elbisesi giydirilen Ortadoğu 

gerçeğinde bu çok daha katı biçimlerde yaşanmak
tadır. Ortadoğu'da zaten despot bir çizgide gelişen 
iktidarlaşma, kendine ait olmayan ve zorla giy
dirilen ulus-devlet elbisesini de giyindiğinde, 

daha da katılaşır. Ulus ve aile konulan, en 
hassas konular haline gelir. Ulus 

Türkiye'de yapılan araştırmalar, tecavüzün en fazla 
aile içinde yaşandığını, ancak bunun ya normal 
görülmesi nedeniyle ya da birçok kadının açıkla

maktan korkması nedeniyle gizli kaldığını ortaya 
koymaktadır. Anlatmak istediğimiz, ulus devlet 
sadece kadını dışlamakla kalmayıp bir yandan 
tneuçpt ai le çekjrdeği içerisinde bir yandan da 
farklı biçimlerde kadın katliamını, tecavüzünü 
beslemektedir. Bu zihniyet ve kurumlar, kadın ve 
toplum açısından sorunların kaynağı dlmımun

dayken, sorunlara asla çözüm geliştiremezler. 

Ulus olgusu burjuvazi tarafından kınlmaya 
uğratılarak kururnlaştırıldığında, temeli çarpık ahldı, 

kadın cinsinin ve çeşitlilik arz eden halkiann iradesi
zleştirilmesi üzerine geliştirildi. 

Yine klasik ulus-devlet oluşumlanrun 
dışında çağımızda uluslar üstü oluşumlar, 

örgütlenmeler de giderek gelişmekte
devletin bekaası için , kadının 

çekirdek aile örgütlenmesini 
bozacak, aşındıracak herhangi 
bir yaklaşımının hesabı 

katiedilerek sorulıır. Bu sis
teme itaat etmeyen kadın, bir 

Ulus olgusu 
burjuvazi tarafından 
kırılmaya uğratılarak 

kurumlaştırıldığında 

dir. Bu tarz oluşumların da gerek 
kadına gerekse de halkiara özgür

lük esaslannda yaklaşmadığı 

bariz bir biçimde görülmekte
dir. Özgürlüğü, açılımı , yenil
iği söylernde yoğun olarak 
kullamr iken, liberal poli
tikalarla her şeyin ama her 
şeyin alım-satım konusu 
haline getirilmesi, kadJn 
boyutunda fahişeleştirmeııin, 
katietmenin uluslar 

nevi bölücü terörist muame-
lesi görür. Bu nedenle kadına 
aile yaşamı dışında biçbir 
alternatif bırakılmaz. Çünkü 

temeli çarpık atıldı 
kadın cinsinin 

bu da ulus devletin kır

mızıçizgisi , bölünmez
parçalanmaz bir boyutudıır. 

Mevcut aile gerçekliğine dokun

ve 
çeşitlilik arz eden 

halkların arasılaştınlması gibi bir dırrum 
söz konusudur. Tek taraflı erkek 

egemenlikli zilıniyet, kendini 
biraz daha cilalayarak ve inceiterek 

dünya genelinde örgütlerneye çalış

maktadır. Bu tarz oluşumların esas zilı-

mak, devletin kutsallığına dokun
mak gibidir. Önderliğimiz bir 
görüşme notunda kadın-erkek ilişki-

iradesizleşti rilmesi 
üzerine geliştiriidi 

leri boyutunda "Ben kadın erkek ilişki-
lerinin yüzde doksanını tecavüz olarak nite
lendiriyorunı. Bunlann temelinde çok çirkin ilişk
iler vardır. ... Benim karşı olduğum husus, bu 
tecavüz kültürüdür. Evlilik öncesi ve hatta evle
nildikten sonra birçok tecavüz vakası yaşanıyor. 
Aile içi şiddet boyutuyla olayı ele aldığımızda 

evlilik maskesi altında yapılan tecavüzler çok daha 
çirkindir." değerlendirmesini yaptı. Uygarlığın 

başlangıç sürecinde kadın haklarına ve bedenine 
tecavüzle başlayan ve buıjuvazinin öncülüğünde 
gelişen ulus-devlette devam eden, hatta kurum
laşan tecavüz kültürü, çekirdek aile gerçekliğinde 
belirgindir. Güncel gelişen olaylara, araştırma 

kurıunlarının ortaya çıkardığı istatistiki verilere 
baktığımızda da bu iyi görülebilir. Örneğin 

niyetini böyle değerlendirebilmek 

mümkündür. 
Özetlersek; kadın iradesini tanımayan bir 

uluslaşma yaklaşımı ve yine aynı tarzda ulusları 
aşan uluslar üstü örgütlenmeleri oluşturma yak
laşımı, yaşanan temel sorunlara ve çelişkilere as la 
çözüm olamazlar. Kadınların sistemlerden dıştan
ması, aşağılanması, öz kimliğinin ezilmesi, sistem
lerin en büyük zayıflığı, boşluğudur. Kadın mevcut 
sistemlerden memnun olmadıkça, ezildikçe, o sis
temin mezar bekçiliği rolünü oynar. Her ne kadar 
egemenler tarafından etkisiz eleman gibi görülse 
de, bu kimsenin kaçamayacağı bir gerçektir. 
Resıniyette, söyleınlerde, yazılan tarihte kadın en 
etkisiz eleman konumuna konulsa da, kadının ilkel 
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örgütlenme biçimlerinden tutalım da bugün ortaya 
çıkan gelişkin örgütlenme biçimlerine kadar etkili 
olduğu şüphe götürıneyen bir husustur. Kuantum 
felsefesine göre şimdiye kadar cansız diye nite
lendirdiğimiz maddelerin, örneğin taşın bile bir 
ruhu, etkileme-etkilenme ruhu olduğunu öğreniy
oruz. Cansız maddeler açısından bile bu durum 
tartışılır iken, canlılığı tüm yönleriyle ortada olan 
kadının toplumsal gelişmeleri etkileme ve 
gelişmelerden etkilenme gerçeğini artık net ifade 
etmek durumundayız. Kadınlar egemenlerin bize 
öğrettiği tarzda değil, ama hapsedildiği duvarlar 
arasından kendine has biçimlerde tarihi, toplumsal 
gelişmeleri etkilemişlerdir. Egemenlerin bunu 
inkar etmesi, bunun olmadığı aniamma gelmez. 

ciliğin ilk ve köklü ezilen sınıfı, ulusu ve cinsiydi" 
derken, elbette ki soıunun çok yönlülüğünü ve 
derinliğini ortaya koymaktadır. Konumuz özgün
lüğünde ele aldığımızda, bu ilk'in hala aşılmadığını 
görüyoruz. İlk'ler, gelişim evreleri içerisinde aşıl
madığı müddetçe sonucu da belirleyen bir özellik 
taşır. Nitekim kadın boyutunda da, uygarlığın 

başlangıcında saklı olan bu ilk ezibne karakteri 
aşıbnadığı için, var olan tüm güncel soıunlarda 
bunun izdüşümlerini görmekteyiz. Özellikle 
Ortadoğu açısından katı ulus-devlet oluşumlannın 
içerisinde kadının ezilme sürecinin en korkunç 
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biçimlerde devam ettiğine taruk oluyoruz. 
Bir gerçekliği ifade ediş biçimi, o 

gerçekliğin hangi açıdan ele alındığının ve özel
likle neyin-kimin esas alındığının bir gösterge
sidir. Temel ve tali olanı kavramların diziliş biçi
minden çıkarabiliriz. Tabii eğer bu bir mücadele 
perspektifi ise sadece bir cümle olmaktan çıkar 
ve kitlelerin eylem, yaşam, ilişki perspektifi ve 
karakteri haline gelir. Bu açıdan ele aldığımızda 
kadın ve ulus ilişkisi-çelişkisi sorununu sadece 
"ulusal sorunda kadının yeri" biçiminde bak
mak, bu köklü sorunu aşmak açısından yeterli 
olacak mıdır? Kadının mücadelesi doğru ve 
demokratik bir uluslaşmayı, toplumsal örgütlen 
me biçimlerini yaratınayı nasıl geliştirebilir? 

Özellikle de ulus olarak inkar edilen Kürt 

halkının, demokratik bir uluslaşma yaratma 
mücadelesinde kadın özgürlük mücadelesi nasıl bir 
rol oynuyor? Tarihe nasıl bir kazamını miras olarak 
geliştiriyor? Daha da çoğaltılabilecek benzer soru
lar cevap verilmesi gerekenler olarak duruyor 
önümüzde. www.ne
tew
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ATEŞTE ARINMIŞ BİR YÜREK 
ESER ALTINOK 

Adı, soyadı: Eser ALTTNOK 
Kod adı: Salih Çetin 
Doğum yeri ve tarihi: 16 Şubat 1974 Berlin 1 
Almanya 
Mücadeleye katılım tarihi: 
Şehadet tarihi ve yeri: 5 Ocltk 1998, Kobienz 
Askeri Hastanesi Almanya 

annesine vazdığı mektup 

Değerli Anneciğim! 

Senin acın, senin üzüntün kadar ben de üzgünüın. Sana ilk defa evlat kaybetmenin 
acısını verdiğim için üzgünüm. İnan anne sana bu acıyı vermek istemezdim. Ben gerilla 
sende yurtsever bir anne olsaydın, cenazemde zıtgıt çeker, halay çekerdin. Fakat gerçek 
öyle değil. Bizim acılarımızın değeri nedir? Biçimi ne, özü nedir? Sana şu kadarını 
söyleyebilirim; her acı olayın kaynağı düşmandadır. 

Düşman sadece acıy ı yaratmıyor, onu yönetiyor. Evet, insanlık bu durumlara kadar 
gelecek bir varlıktır. Dünya insanlığı acıyla doğmadı, sadece bugün böyle bir aşamadan 
geçiyor. Gelecekte acı denen karanlıkta ortadan kaybolacak. Çünkü insanlık acıyla başla
madı, huzurla başladı. Dolayısıylahuzurlada bu kavga sonuçlanacak. Çünkü her başlangıç 
sonucu belirler. Başlangıç nasılsa sonuç da öyledir. Başlangıç sonucu yaratır. Sonuçta 
başlangıcın karakterini içinde taşır. Başlangıç sonucu bağrında taşır ve sonuç yaratılınca 
onu doğurmuş sayılır. Bunun altını çiz iyorum: 

H er başlangıç sonucu belirler! Başlangıç nasılsa sonuçta odur. Eğer ortasında bir 
dönüş olmazsa. Bu benim için bir kanundur. Bu kanun her şey için geçerlidir. Bu kanunu 
eğitmenim Yılmaz arkadaştan duydum. O bu kanunu herhalde PKK Genel Başkanı 
Abdullah Öcalan'ın çözümlemelerinden çıkarmıştır. PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan 
şunu belirtiyor: "PKK değiştirilemez. PKK nasıl başlamışsa öyle de bitecek." Dünya insan
lığı acıyla başlamadı hayatına. Günümüzde böyle bir aşamadan geçiyor, acı çekiyor. Fakat 
bu her zaman böyle olacak biçiminde umutsuzburduruma girmeyi gerektirmez. Niye? 
Çünkü başlangıcı böyle değildir. 

Dolayısıyla sonucu da böyle olmayacak. Bununda gerçekleşmesi kendi kendiliğin

den olmaz. Her şey yapılır ama hiçbir zaman çekilen acıyı akıtılan kanı ve gözyaşını 

parçalanmış bir toprağı , bu to prağın sahiplerinin paramparça olmuş beyinlerini kabullen

memeli. Sonucun başlangıca benzemesi için müdahale gerekir. Düzen kanuniarına karşı 
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çıkmış bir insan nasıl ki kanunların geçerlilik kazanması, iktidar biçiminin yarışması olan 

bu kanunların işlemesi ve ayakta tutulması için tiştiği savaştır. PKK'nin başlangıç tarzını 

bozmaya çalışanlar bir tarafta, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan bir tarafta. Bu iki 

tarafın PKK içinde yürüttükleri savaş düşmana karşı yürütülen savaştan daha yoğundur. 

Bu yoğunluğu ben kendimde hissettim, her gün yaşadım. Benim katılım tarzımda yanıl

gılar, PKK dışı anlayış ve kişilik özellikleri vardı. Bu kişilik özellikleri pratiğime de yan

sıdı. 

Pratiğim an be an PKK dışı pratiktir. Katılım tarzımda PKK içinde taşımış 
olduğum kişilik özellikleri "ayrılış" tarzıma yansıdı. Bu yansımalar, PKK dışı kişilik özel
liklerinin en yoğunlaşrruş en fıttırmış biçimiydi. Sonuç başlangıcın karakterini içinde 
taşıdı. Çünkü ortasında müdahale gerçekleştirip, başlangıç tarzımda var olan olumlu özel
liklerin, olumsuz özellikleri yıkarak yükseliş, partileşme biçimine bürünmesini başara
nıadım. Tersine olumsuz özellikler olumlu olan yönleri yani özlülüğü yıkınakla kalınadı 
ayakları altında çiğnedi. Bunun sorumlusu benim! Yeni bir kişilik müdahale ile gerçek
leşir. Yeni bir kişiliğe kavuşmak, duygu dünyasını yeniden biçiınlendirmek beyni yeniye 
göre ayarlamak, bunların hepsi müdahale ile olur. Kişilik yapılanmasına müdahale edip 
olumlu yanları genelleştirip partiye göre ayarlamak, duygu ve düşünce gücünü bu hedef 
etrafında birleştirmek, son tabiilde ruhta düşmanı yenmek ve bu temelde Önderliği yaşa
mak, yaşatmak ve etrafına saçmak politikleşmeyi gerektirir. Çünkü politika pratik bir 
alanı, yani müdahale sahasını ifade eder. Politik kişilik eksiklikleri görüp değiştiren, 

müdahale eden kişidir, politikanın başka bir anlamı yoktur. Benim katılım tarzımda olan 
yanılgılar sonucu tayin etti. Çünkü ben politikayı kişiliğe müdahale etmek için kavra
madım. Parti içinde bireysel çıkarları geliştirmek için kullandım. Görüp değiştirmenin bir 
aracı olan politikayı, kitlelerin içinde en PKK'li görünmek, parti içinde de "sorunlarımı 
anladım" biçiminde kendimi sergilemek için kötüye kullandım. Senin yanında da "ne 
kadar akıllıyım" dercesine, kendine sevdalamnanın örneğini gösterdim. Ben PKK'nin 
P'sini bile doğru temelde anlayamadım. PKK'yi sadece düşüncede yaşadım. Hiçbir zaman 
yaşamıma indirgemedim. Bendeki PKK'nin politik terbiyesi değil , düşmanın politik ter
biyesizliğiydi. Bu terbiyesi zliğin en açık biçimini, hiç saklamadan düşmana teslim olarak 
ortaya koydum. 

S en şimdi benim gibi bir kişi için mi ağlayacaksın? Benim için gözyaşı dökmeye 
gerek var mı? Evet ben senin oğlunum, fakat sen çayını içtiği, pilavını yediği insanları 

hapise attıran bir oğlu nasıl seversin. Kendine isyan etmen lazım. Bırak benim çocuğum 
demeyi , benim yüzüme tüktirmen lazım. Yani onlar Kürttür diye doğrumu yaptım. Kürtler 
insan değil mi? Hangi nedenden olursa olsun, suçsuz insanlan düşmana teslim eden düş
mana bilgi veren kişi , kişi değil kişiliksi zdir. Sen benim yukarıda belirttiğinı, PKK dışı 
pratiğin, Önderlik tarzının ne olduğunu şimdilik anlayamazsın. 

Fakat senden istediğim, Serxwebun'dan ve kitaplardan bu konuda bilgi sahibi 
olman. Bu konuda bilinçlendikçe acın azalacak, dolayısıyla bilimselleşecektir. Benim 
ölümümü acıyla karşılıyorsun , ortasında dönüş yapmaz bu acıyı bilimselliğe kavuştura
mazsan ömür boyu bu acıyla yaşarsın. Senden istediğim müdahale etmen, yoksa bugüne 
kadar çektİn gelecekte de çekersin. Çünkü her başlangıç sonucu belirler. Benim ölümüme 
acıyla başlayıp acıyla yaklaşacaksın, bunu biliyorum. Eğer bilinçlenmezsen bu böyle 
devam edecek. Yurtseverleşeceksin, Kürdistan halkını seveceksin anne. Bu, bütün aile 
üyeleri için de geçerlidir. Yurtseverleşin ve savaşı yaşayın. ihanetimden sonra sizlere karşı 
nasıl davrandım? Hiçbir gün size değer verdim mi? İşte bu ihanet kişiliğidir. Bir hain her 
şeye karşı haindir. Sevgi ve saygı aramayın onda. ihanet kişiliği sevgi ve saygıya karşı 
saldırganlıktır, düşınanlıktır. ihanet her zaman arkadan vurmaz, insanın iki kaşının arasın-
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dan vurur. Ben sadece Kürdistan halkının ibanetçisi değilim. Ben dünya insanlığına düş
manım. Ben kimseye saygı duymadım, sevgi göstermedim. Ben neyim? Bilmiyorum. 
Sadece hain diyerek kendimi kavrarnam yetmiyor. Kişiliğimi, dünya ve Kürdistan devrim
inin içinde ararsam, çamurdan başka bir şey bulamıyorum. 

Eski Kürdün kurumuş, kurutulmuş çiçeğinin bir yaprağıyım. Ki ben bu çiçeği can
landıran deryanın bir damlası olmak istedim. Eskiyi yıkın derken kokuşmuşluğu yaşadım. 
Duygu adına duygusuzluğu yarattım. Bir dirbem zevk için beynimi kilitledim. Kilidenmiş 
beyin şalılanmış zevktir. Şaba kalkmış zevk onu tatmin etmek için her şeyi göze alır. 
Gider düşmana tes lim olur, Berlin'de, Münih 'te, Stutgart'ta mahkemelere çıkar ; "PKK 
terörist, PKK Genel Başkanı da diktatördür" der. Dün sevdiğine kin duyar. Dün yattığı 
yatağı ateşe verir. Dün yemeğini yediği kişinin yüzüne tüküreu, "bak sen hapis tesin ben 
dışarıdayını" dereesine sırıtır. Bu kişiliksizlik nasıl sevilir? Ben ucuz kabramanlık peşinde 
koşmuyorum. Ben onurwnı tekrar kazanmaya çalışan bir insanım. "İtirafçı" düşüncesi ben
den hiçbir zaman eksik olmadı. Dönem dönem geldi , dönem dönem de tekrar kaçtı. İki 
yıldır bu böyle. Geçen sene çok keskin bir biçimde geldi, psikiyatri bölümündeyken. Ben 
pişmanlık yüzünden ruh hastası olmuş biriyim, evet demek ki bir damla insanlık var halen 
bende. Dolayısıyla hastanede damarlarımı kesmiştim. Sen geldin "neden intihar ediyorsun , 
biz varız" demiştin. Anne sen belki pişmanlık duygusunun sıcaklığını rubunda hiç keskin 
bir biçimde hissetmedin. Bu öyle sürekli bilinçte olan bir duygu değildir. Senin ruhunun 
insanın rubunun bir köşesine saklanır. Bu duygunun ruhtaki egemenliğini engelleyen diğer 
özellikler, ki bunlar güçlü özelliklerdir, zayıflamaya başladığı güçlülüğünü yitirdiği 
zaman saldırıya geçer ve ruhu zapt eder. Duygu ve düşünceyi eliyle tutar. Eğer maddi 
şartlar pişmanlık duygusunu gidererek, ona huzur verecek bir ortamsa, pişmanlık duy
gusunun yerini şükrana bırakır. Fakat bu ortam yoksa, eğer pişmanlık duygusunu yaratan 
nedenleri ortadan kaldırıp huz ura kavuşamıyorsan , bu duygu ruhta egemen liğini tam zıd
dına bırakır ; günün birindepatlamak için köşesine çekilir. Bu süreçte , pişman olduğun 
olayı, durumu bunun biçim ve öz ünü haklı çıkaran duygu ve düşünceler ruhta egemen 
olur. Pişmanlık duygusu saman alevi gibi yanıp sönen bir ateş değil, kimi zaman duran 
kimi zamausa patlayan bir volkandır. Benim ruhuma dönem dönem egemen oldu, dönem 
dönem ezilen oldu. Kendimi yakarken çok mutluyum. Çünkü bu sefer, bu sefer bu duygu
nun teselli ve sinir baplarıyla ezilmesine asla müsaade etmeyeceğim! Ateşim Newrozun 
değil bu duygunun bayramı olacak! Mahkemelere çıkaran bu duyguyu tamamıyla tasfiye 
edeceğimi , ortadan kaldıracağımı , düşmanla teori ve pratikte tamamıyla birleşince bu duy
gun un duygu olmaktan çıkacağını sandım. Ve mahkemelere de bu hedefle çıktım. Oysa 
ruhumun bir köşesine saklanmış. Bunun saklandığı bu köşe PKK'nin ruhumdaki izidir. 
PKK böyleymiş. Bir defa ruha girdi mi bir daha çıkmıyor. PKK ruhumda bir "toz" gibiydi. 
Fakat canlandı, canlanacak. Bu sefer bu duygunun , bu yüce, benim için insanlığıının özü 
olan bu duygunun bu sefer içimdeki düşman tarafından hastınlmasına müsaade etmeye
ceğim! Tuttum, şu anda ruhuma tümden egemen, güulerdir, baftalardır, egemendir, bırak
mayacağıın. Bu sefer hayatımda ilk defa tuttuğumu koparacağım! Bunu yaparken onurumu 
kurtarınayı hedefliyorum. Bu duyguyu giderecek maddi şartları yine pişmanlık duygusu 
hatasını düzeltmek maddi şart arar. Bu benim için yoktur. ihanet dönüşü olmayan bir 
yoldur. ihanet, düşman için gemileri yakmanın özüdür! Maddi koşulların yokluğu bende 
büyük korku yaratıyordu ömür boyu. Ki yaşım 23. Bu alnımdaki lekeyle mi yaşayacağım 
diyorum. Nasıl evlenir çocuk büyütüri.im? Nasıl çocuklarıma ben itirafçı parçasıyım ben 
döküntü bir bo zguncuyum diyebilirim. Hangi yüzle. Çocuk babanın erkeğin demir gibi 
olanını sever. Ben neyim? Eğer benim için ağlayacaksan , bir senesini h alkı için 
Avusturya'da hapiste geçiren insan için ağlayacaksın , ağlayacaksın ... O zamanlar tem
izdim. O zamanlar sahte isim altında cezaevinde yattığım için Salih Çetin adıyla 
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ÖZELEŞTiRi GERÇEGi VE ESER ALTINOK 
PKK KIRINTILARIYLA 

NAMUSU KURTARMA SAVAŞI 

Eser Altmok arkadaşımız, her ne kadar 
kendisi "Ben asla partili olmadım" diyorsa da, 
mektubunwı gelişi var. Düşüncelerini bir rnektu
ha esas itibarıyla güçlü bir edebi dille yazılınasa 
da, ortaya koymuştur. Ben bu başlık altında, veya 
bu başlığa şu adı koymanın doğru olduğu kanısın
dayım: "Özeleştiride bulunmak, Eser Altınok ve 
namusu kurtanna savaşunı." Özeleştirirıin esas 
itibarıyla kendisinde tutarlı , gerçekçi bir namusu 
kurtarma savaşı olduğu da vurgulanabilir. Burada 
o denli şiddetle bir kavga var, naınusu gerçekten 
kurtarma kavgası ve buna bir başlık daha eklemek 
gerekir. "Özeleştiri gerçeği ve Eser Altınok, PKK 
krrıııtılarıyla namusu kurtarma savaşı" daha 
doğru bir başlık, bu eylemin başma konulabil ir. 

Btırada daha çok önemli olan, çok yalın bir 
biçimde kendisiyle savaşmanın çarpıcı bir ömeği
ni verebilmesidir. PKK kırıııtılanyla, kendisiyle 
en büyük kavgayı vermenin kahramansı 

öyküsüdür. "Yalnız yaşamıında değil, beyniınde 

zihnimde de çözüm bulmak istemeyen çelişki
lerin aınansızca kavgası vardır. Bu kavga madde
den oluşmuş silahlarla, yapılmamaktadır." Burada 
bir zihin kavgasını veriyor, bir beyin kavgasını 
verıyor. 

"Şerefli olanın el ve gözle yapılan kavga değil, 
aksine düşünce ve duygularmla yaptığın kav
gadrr." Burada yine şunu demek istiyor; 
İslamiyet'te Hz. Muhammed'in de vurguladığı 
gibi, şerefli olan veya en büyük kavga, elle, gözle, 
karşmdaki düşmanla yaptığın kavga değil önce o 
kendi içinde düşmanı hakim kılan düşünce ve 
duygulam1la yaptığın nefs savaşı , büyük savaş 
demek istiyor. 

"En zor olanı açık görüş değil, aksine sis
tir." Şunu demek istiyor, açıkta görülenle daha 
rahat savaşılabilinir, aına siste, kendi içindeki 
bulanıklık ortaınmdaki savaş, en zor olarudır. 

"Savaş meydanı, gerçek savaş meydanı, bir mey
dan, bir bölge değil, aksine zihni beynidir. Savaşı 

ınsan 

Benim de hep vurguladığım; en büyük savaşı 
insan önce kendisinde kazanır, kendisinde en 
büyük savaşı kazanamayanın, açıkta, açık mey
danda, açık düşmanla bir savaşı kazarunası 

düşünülemez. Hele büyük davalarda bu mümkün 
değildir. Bunun da farkına varıldığ1 açık. 

"Buradlı yeri kırmızıltış/ıran klın akma
ma ktadır. " 

Yani kanlı bir savaş değildir, ama duygu, 
kötü duyguya ayak vurarak iyi duyguyu, iyi kişil
iği yok eder. Bu kötii düşünce için de geçerli. 
Maalesef "Ben biçbir zaman PKK'ye layık ola
madım" diyor, ama bu ondan daha geri bir kon
umda olduğunuzu gösteriyor. Bu anlaınlı insaın , 

bu özel duygularınıı1 kurban edilmesi gerektiğini 
söylüyor ve kurban da edecek. Bu çok önemli. 

GERÇEK PKK'LI 
PKK DENIZINDE YÜZER 

Kendinizi neyle gizleyeceksiniz? Her 
şeyinizde bu küçük duyguların sahte özel 
yaşaınm kendisini görüyoruz. Bununla halkların 
karşısına çıkılaınaz, toplumwı içine girilemez. 
Hiç de kendini PKK'li saymayan bu insan, 
"Kurban etmeliyiz" dedi. Zaman cesur ve değerl i 
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kurbanların, özel duygu kurbanlannın gerçeğidir, 

günümüz, zamanımız, "Tüm yaşamını bu kav
gaya adamak onun için ölmek, budur benim kayıp 
ettiğim" diyor. 

PKK'li suda yüzen balık gibidir aynı 

zamanda, bunun gereklerini yeriıle getirerneyen 
sudan çıkmış balıkt1r. Eğer sizlerde gerçek PKK'li 
değilseniz, PKK denizinden çıkmış, karada 
yüzrnek isteyen bir balıksınız. Nasıl yüze
ceksiniz? Gerçek PKK'li PKK denizinde yüzer, 
ve gerçekten iyi yüzer ... 
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PKK'li olmak isteyen insan için, kırıntı da olsa 
ufacık, bir salıtelikle diyor, yaşanmaz. Bu çok 
önemli, eğer bizim saygımız alacaksa, bir sonuç 
çıkaracaksak, tüm arkadaşlar için önemle vurgu
luyorurn; gerçekten çok sınırlı PKK'lilik sizde 
varsa, bu kadar içinizde lcirlennıiş ne kadar yön 
varsa, her gün kendiniz diyorsunuz Kemalizm'in 
etkisi, feodalizmin etkisi, bir sürü kural hatası ; 

verdiğiniz zarar bir muhbircilikten daha fazla. 
Buna rağmen halen "Ben rahat yaşayabiliyorum" 
diyorsanız işte bu eylem sizi mahvedecek. 

"İçimdeki düşmanı temizlemeden, ben Beyin, büyük bir mahkumiyet halinde, 
bir halka layıkıyla savaşı taşıyamam." Düşünün sağlam çıkmanız için bu mahkumiyetten, ya ken
bu kadar emperyalizm, sömürgecilik, gericilik dinizi böyle temizleyeceksiniz, ya düzelte
kırmtıları, bu kadar çok özel ı--------------r ceksiniz. Bunwı başka yolu 
duygular, bencillikler yok. Başka türlü yaşamayı 
sizdeyken, yani bir yerde Bu kırıntılardan bende mahkum ediyorum. 
kirliyken, bir yandan bir yaşama sıçrayabilmek Yok ikiyüzlülük yaparsamz, 
namusu daha kurtar- en önemli olanıdır ben de şiddetli savaş 
mamışken, ne cesaretle halmdeyim sizinle. Öncelik-

Tüm özeleştiri toplwnun içine gireceksiniz le demek ki, bu temelde düş-
veya sözüm ona emperyal- aslında manın beyninizde taht kur-
izme, sömürgeciliğe, gerici!- burada yatıyor. muş duygularıyla ve 
iğe ve haine karşı savaş düşünceleriyle yüreğinizde 

yürütüyoruz diyeceğiz. savaşı vermelisiniz. 
Yakma eylemi, aslında dikkat edilirse, Özeleştiri bu savaşın verilmesinin adıdır. 

burada yakılan PKK izleri, kalınolan değil , teslim 
olmuş, o ihbar eden yürek, buna biz savaşmayan, 

buna çok özel benciliğini yaşayan yürekle, kişilik 
de diyebiliriz. Eylem bu anlamda çok değerli. 
Bir kişinın kendini böyle ikiye ayırıp, teslimiyete 
götüren, çirkinliğe götüren, ihbara götüren yaruru 
çok azıcık bir güçle ki, buna PKK kınntısı 

deniliyor, onunla böyle bir saldırı düzenlemek 
ala! üstü gerçekten. "Ondan sonra bu kırıntılar, bu 
kırıntılardan yeni bir yaşama sıçrarula bilir." Bu 
kırınalardan bir yaşama sıçrayabilmek en önemli 
alanıdır. Tüm özeleştiri, aslında burada yat1yor. 

Yaşama, kabul edilebilecek bir yaşama 
nasıl sıçranılabilineceğine dair bir vasiyettir. 
Hemen hemen bir çok şehidimizde gözüken bir 
vasiyet. Bunlar partimiz ortamında gerçekleşen 
olaylardır. Bizim yoldaşlanınız hatta en zorda, en 
az PKK'lileşme gücünü yakalamış yoldaşlar. Biz 
bunu anlamak zorundayız. "Ben PKK'li değilim" 
diyor Eser arkadaş. Ama herhalde PKK'ye layık 
olmanın yalın bir örneğini vermiş bir kişiliktir. 

Uzatmamak gerekir, çünkü içinizdeki 
düşmanla savaşıyorum adı altmda, birlikte uzun 
süre yaşayabiliriz derseniz, herhalde bu Partiye 
de, bu halka da en büyük kötülüğü yaparsınız. 
Eser gerçeğinde bunu kısa sürede halletmenin 
büyük önemi derken bunu kastediyorum. Çünkü 
sözüm ona yıllardır süren özeleştiri, aslında 

Partiye çok büyük vuruyor ve yüzlerce insanın 
katili gibi kalmanıza yol açıyor. Bunun için diyo
rum uzatamazsınız özeleştirileri. Çünkü 
başkalarını öldürmeye bakkımz yok, çünkü şeref
siz bir şekilde yaşamaya hakkınız yok, çünkü 
içinizdeki düşmanla kendinizi virane yapmaya 
hakkınız yok. 
İşte burada yine imza, Eser ALTINOK gerçeği! 

Reber APO www.ne
tew

e.c
om



42 

"İşittikçe işiteceksiniz de 
hiç anlamayacaksınız 
Ve gördükçe göreceksiniz de 
hiç seçmeyeceksiniz 
Çünkü bu kavmin yüreği 
kalınlaştı 

Ve kulakları ile ağır işittiler 
Gözlerini de kapadılar 
Olmaya ki, gözleri ile seçeler 
Ve kulakları ile işiteler 
Yürekleri ile de aniayalar 
Ve tekrar döneler de 
Ben onlara şifa vereyim." 
(Tevrat) 

İsa kalabalıklara hitap ederken, çoğu 
zaman "Kulakları olanlar işitsin" diye başlarmış. 
Yukardaki satırlarda da kulakları olanlara 
anlatılan bir şeylerin olduğu kesin. Peki burada 
kimler tanımlanıyor acaba? İşitip de anlamayan
lar, gördükçe göriip de hiç seçmeyenler, yalnızca 
kendi eylemini yüceltmek isteyen bir peygam
berin savaştığı olumsuz tipler konusundaki 
abartılı belireıneleri midir sadece? Yürekleri bir 
hayli kalınlaşmış toplulukların sayısı çok daha mı 
az günümüzde? 23 yaşında "ateşin ve güneşin 
çocuğu" bir Kürt gencinin, Eser Altınok'un, 
ihanete karşı kendini yakarak giriştiği büyük 
protesto eyleminin ardından şehit düşmesi, bu tür 
soruları gündeme getiriyor Eser kendi vatanından 
uzakta büyüdü ve PKK'yi burada tanıdı. PKK'ye 
katılmak ve kendi halkının kurtuluş davasına 
hizmet etmek istedi. Gençti, halk gerçeğine fazla 
aşina değildi. Parti içinde sıruf savaşımının 
yoğunluğunu her gün hissedip yaşamasına rağ
men, yaşadığı çelişkiye müdahale etmede yetersiz 
kaldı. Eser'in bir devrimci olarak çalıştığı 
dönemde, içteki sınıf savaşıınının yaru sıra, dışar

dan da partiye yöneltilen saldırılar vardı. 
Saldırganlar PKK'yi "bir terör örgütü" olarak 
gösterme çabası içindeydi. Bunun için en uygun 
yöntemlerden biri, PKK'yi yeterince tanımamış 
insanları ve partileşmeye karşı direnen tipleri par
tiye karşı konuşturmaktı. Buna da "pişmanlık 
yasası" adilll takrruşlardı. Pişmanlık gösterenleri 
mahkemelerde "taruk" kürsüsüne çıkaracaklar, 

"PKK terörist, anı 

diktatördür" dediıteceklerdi. Kullanmak istedik
leri kişilerden biri de Eser'di. Saldırganlar Eser'i 
itirafçı yapabilmek için tehdit ve şantaj silahuıa 
başvurdular. Geçici de olsa amaçlarına ulaştılar. 

İtirafçılığa itilmesinden sonraki süreç, 
Eser için gerçekten bir yoğurılaşına süreci oldu. 
Eser o zamana kadar PKK'yi tanımamıştı. Ancak 
içine sürüklendiği ihanet ortamında, kendisini ve 
kendi eylemini derin bir sorgulamadan geçirdi. 
PKK'ye yabancı olan her şeyle büyük bir 
hesaplaşmaya yöneldi. Bu süreçte PK.K'yi, belki 
de PKK içinde olanlardan daha iyi tanıdı. Onun 
anlamlı sözleriyle, "PKK bir işyeri"ydi; "PKK, 
emek harcayanların fabrikası, kara sevdası"ydı. 
Eser, PKK'ye aşk ilan etti. Çağdaş bir Aslı ile 
Kerem'in aşlaydı bu. Kerem'in kendi yüreğinin 
ateşiyle yanıp kül olduğu söylenir. Eser de PKK 
için yüreğini yaktı. Gerçekte ise Eser PKK'yi 
sonuna kadar seven ve PKK ile ebedi bağlılığı 
sağlayan bir yüreğin sahibi oldu. 

"itiraf', aslında devriınci içerik taşıyan 
bir sözcüktür. Emperyalistler ve sömürgeciler, iti
rafı kendi insanlığıru kusma biçiminde değer
Iendirdiler. Ama devrimciler için itiraf arınmayı 
anlatır; köhnemiş olan, yeninin gelişmesinin 
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önüne engel olarak dikilen, kişiyi kendi gerçek 
kişiliğiyle buluşmaktan alıkoyan, güzelliğe karşı 

çirkinleştiren her şeyi orta yere serip ondan kur
tulmayı ifade eder; bu nedenle yüceitici ve insan
laşhrıcıdır. Kürt insarunın özeleştiriden çok bir iti
rafa ihtiyacı var. Özeleştiri , kendi gerçekliği 
üzerinde yaşamasına rağmen, çoğunlukla duyarsı

zlık yüzünden ortaya çıkan olumsuz pratik 
temelinde verilen zarardan dönme isteğini dile 
getirir. Ancak bizim durumumuz çok farklı. Bizler 
henüz melanetleri yeterince bilince çıkanlmamış 
ve belki de bu yüzden kendisine karşı kitlesel 
düzeyde tatmin edici bir tavrın sergilenrnediği 
korkunç bir sömürgeciliğin iğrenç tahribatları 
alttnda, işittikçe işitip de biç anlamayan, gördükçe 
görüp de hiç seçemeyen, yüreği kalınlaştırılmış 
bir toplurnun bireyleriyiz. Bunun bir suçlama ve 
hor görme olmadığı açık. Bizi borlanma ve 
aşağılanınanın dipsiz uçurumuna düşınan 
düşürdü. Ve bizler şimdi bu uçurumdan düzlüğe 
çıkmak ve oradan yüceltilere tırmanmak istiyoruz. 
Cüceliğe karşı yüceliğin savaşıdır bu. Bunu da 
ancak Eser'in yolundan giderek, yani kendimizde 
o büyük itirafı gerçekleştirerek başarabiliriz. 

Eser'in, eyleminden önce annesine 
yazdığı mektubu okuyanlar var, bunu biliyorum. 
Ancak içeriğinin herkesçe doğru anlaşıldığını 
aym kesinlikle söylemek çok zor. Başkalarından 
önce kendimden yola çıkarak bunJan belirtiyo
rum. Yine de bir şeyden eminim: Büyük bir 
eylem öncesinde ancak bu denli büyük bir yoğun
laşma yaşanabilir. Eser'in bu mektubunu sadece 
bir devrimci itiraf olarak değerlendirmenin doğru 
olmayacağı kanısmdayım. Bunun da ötesinde, 
Eser'in geride bıraktığı bu belge, ihanete karşı 
müthiş bir devrimci savaş manifestosu olarak 
görülmek zorundadır. Sözü edilen yalmzca 
cepheden kendisine karşı savaşmamız gereken bir 
ihanet olgusu değil. Daha çok da herkesin bir 
parça kendisinde yaşattığı lanetli bir gerçeklik. 
Bir bakıma hepimizde kişilik özelliklerimizden 
biri haline gelen bir hastalık. Eser, düşmanı yaktı; 
en başta da içimizden tanıaınen söküp ata
madığunız ve bizi insanlıktan geriye çeken iliane
timizi yaktı. Düşmanın içimizdeki Truva atını 
ateşe verdi ve yakıp kül etti. 

İhaneti bize en uzak olanlardan bekle
memek gerekir. Hain, en yakınına, kendisinin en 
çok sevdiğine ihanet etmiştir. Kişiye en yakın 
olan, kendisi değil midir? Bu nedenle hain, 
herkesten önce kendisine ihanet etmiştir. Biz 
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Kürtler her şeye karşı hainiz. Hain kendi benliğin
den kopmuş ve her şeyden önce kendisinden km
tulmuştur. Dolayısıyla kendini bulmak ve ken
disinin olmak, gerçekte halkın olmaktır, kendi 
ülkesinin olmaktır. Eser de bunu belirtiyor; "Bir 
hain her şeye karşı haindir. Sevgi ve saygı ara
ınayın onda" diyor. Aslında halkımız da bu 
gerçeğin farkında; "ağacın klD"du ağaçtandır" söz
leri bu gerçeği dillencliriyor. Artık kilidenmiş 
beyinler açılmalı , kalınlaşan yürekler yı.unuşa
malı, insanda tanrısal olan artık kendini konuştur
malı. "Her şey yapılır, ama hiçbir zaman çekilen 
acıyı, akıtılan kanı ve gözyaşını , parçalanmış bir 
toprağı , bu toprağın sahiplerinin paramparça 
olmuş beyinlerini kabullenmemeli." "Hain Kürt" 
tarihin derinliklerine göınülüp gitmeli. Kalıredici 
bir bedensel yaşama mahkum edilmiş insanımız
da, Eser'in eylemi büyük zihin gücünü harekete 
geçirebilmeli ve ihaneti kökünden söküp atacak 
görkemli direniş ruhu mutlaka zafer kazanmalı. 

İtirafçılığa zorlanan Eser, uzun süre piş
manlık duygusuyla yaşadı. Kendi deyişiyle bu 
duygu kimi zaman patlayan bir volkana dönüştü. 
Mahkemelere çıkıp PKK aleyhinde tanıklık yap
tığı zaman, bu duygunun yok olacağını sandı. 
Ama bu gerçekleşmedi. Düşmanın kendisini iti
rafçı olarak kullanmak istediği dönemlerde bile, 
Eser'in ruhunun bir köşesine gizlenmiş bir PKK 
vardı. Mektubunda bunu çok güzel anlattı; "PKK 
böyleymiş. Bir defa ruha girdi mi, bir daha çık
mıyor" diye yazdı. Bu soylu duygımun, kendi 
deyişiyle "insanlığının özü olan bu duygunun", 
Eser'in yaktığı ateşin alevleri içinde yeniden 
yaşam buldu. Eser yaşıyor şimdi, yaşayacak. Eser 
güzel bir eser bıraktı ve O'nun bu eseri bizlere ve 
gelecek kuşaklara çok şey anlatacak. 

Son olarak, Kürtler üzerindeki kirli oyun
larına devam etmek isteyenlere birkaç söz söyle
mek gerek: Kürt insanını kendi kirli amaçlan için 
kullanmaya çalışmak hem insani değildir hem de 
tehlikelidir. Eser'in eylemi bu açıdan da gerekli 
mesaJı verıyor. 

Yıllar önce İsa ne kadar güzel seslenir
miş: "Kulakları olanlar işitsin ... " 
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KADIN ÖZGÜRLÜK FELSEFESiNDE 

SEMA YÜCE YOLDAŞ 

Zindan gerçekliği kadın ceph
esinden yeterince çöziimlenebilmiş 

değildir. Tartaşılamıyor henii z. Oysa zin
danın çözümlenmesi, aynı za manda 
özgiirliik felsefesine bir çıkış sağlatacak

tır. 

Ö zgürlük arayışının da, ama 
bunun karşısında ataerkil sistemin de 
bütün çıplaklığıyla karşı karşıya geldiği, 

çatışmanm içsel olarak insan beden ve 
ruhunda cereyan ettiği bir zemindir zin
dan. Bu erkek açısından da böyledir, ama 
kadın için direnç ve mücadelenin daha 
derinlikli ve tarihsel boyutları vardır. 
Düşmanlığın en erkeksi, ezici, en örgütlü 
ve en çirkin halde olduğu, kadının ise bin
lerce yıllık sınıflı, ataerkil ve tek-tanrılı 
dinli sistemin kendisinde yarattığı bütün 
zayıflatıcı , güçsüzleştirici ve köleleştirici 
gerçeklikle ve tarihle birebir kendi ruhun
da ve bilinç dünyasında yüzleştiği bir 
zemin. Güç eşitsizliğinin had safhada 
olduğu, özgürlük bilincinin ve iradesinin 
en çok kamçılandığı , ama tarihsel çıplak 
gerçeklik karşısında teslimiyetİn de en çok 
beslendiği bir zemin. Kadın zindanda bire
bir kendi gerçekliğiyle karşı karşıyadır~ 

ama kendisi için gizli kuytu sığı ntıları da 

Ruşen Bezar 

en çok yaratabileceği bir yer. Hiç çatış
madan da yaşayabileceği , ama en ileri 
düzeyde özgürlük bilinç ve mücadelesini 
de yaşayacağı bir zemin. İkisinin arasında
ki çizginin, eğer bilinçli bir tercih ve 
yaratım olarak mücadele zemini yaratı l

mazsa, çok inceldiği, neredeyse iç içe 
geçtiği bir yerdir zindan. Özgürlük 
imkanının ancak güçlü-iradi ve çok bil
inçli bir duruşla yaratılabildiği bir yer. 
Biçimde çok militan gibi görünse bile, 
özde ciddi bir erozyonu yaşayabildiği, 
buna rağmen insanın kendisini çok militan 
olduğuna kendis ini inandırabildiği bir yer. 
Gerçeklikleri soyutlama, gerçeklerden 
soyuılanma bazen inanılmaz düzeyde; var
lık sorusunu ve sorununu bir vinç ağır
lığında insan üzerine yığacak denli güçlü. 
"Yaşıyor muyum?" , "Bu dünyada mıyım?", 

"Var mıyı m, yok muyum?" , "Dünya akıyor 
mu, yoksa donup kalmış mı? Ben de onun
la akı yor muyum, yoksa ben mi don
muşum?" , "Canlılık nedir?" gibi sorular 
günlük olarak duygularda, hislerde ve en 
derin bilinç formlarında ortaya çıkmak
tadır. Bili.nce ve duyguya çarpmaktadır 
aslında. Bedenin adeta bir donukluk 
içerisinde, algısız , iradesiz olabildiği , ama 
ruhun tam bir isyan halinde olduğu, her 
şeyi yakıp yıktığı , hep kaçı şlarda, yollarella 
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olduğu, uzaklara gittiği, yaşamın özünde 
özlemlerden ibaret olduğu bir var oluş. 
Kendini özgürce gerçekleştirmenin, pratik
leştirmen .in , potansiyelini açığa çıkar
ınanın bir ütopyaya, yakıcı bir özleme 
dönüştüğü bir yer. Sevilene duyulan özlem 
gibi. Kesinlikle yaşatan ve büyüten bir 
özlem. Hiç ulaşılınayacak denli uzak, ama 
an-an içinde, eksikliği , yokluğu her saniye 
duyulan , her an doğacakmış gibi sancısı 
yaşanan, fakat hiç dağamayan hep 
büyüyen bir iç varl ık. İç dünya. Yaşamın 
ve hatta örgütselliğin kısa sürede rutin
leşip teknik bir soluk alıp-vermeye 
dönüştüğü bir zeminde böylesine uçucu , 
böylesine uzak bir iç dünya. Kesinlikle 
kısır, dar veya sönük bir dünya asla değil, 

çok zengin, çok çelişki yüklü ve çatışmalı. 
Ama uçucu. Her an sönmeye, rutin bir 
güncellik içerisinde kaybolmaya, umutsu
zlaşmaya, sıradantaşmaya da açık. Her an 
bilinçli beslenmesi , büyütülmesi , ısrarla 
geliştirilmesi gereken, yoksa sönen bir 
dünya. Bir tas suyu içerkenki tercih ve 
istekle, aynı bilinç ve ihtiyaçla tercih 
edilen ve istençle tutunulan ve yaratılan 
bir iç dünya, iç tartışma. Sorgulanmadık, 

tartışılmadık hiçbir şeyin bırakılınadığı , 

her şeyin en ufak parçalara ayrıştırılıp, 
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sorgu nıp , zaman ı 

araya getirilip bütünleştirilip , sonra tekrar 
parçalandığı, tekrar bir araya getirildiği ; 

her defasında biraz daha derine inildiği , 

derinliğin bir aşamadan sonra büyük ve 
kaldırılamayacak denli bir ağırlık oluştur
duğu bir süreç veya mekan. Güçlü bir 
irade ve bilinç donanıını olmazsa, bu ağır
lık altında ezilmek büyük olasılıkla 
kaçınılmaz. Ve herkes bunun altında biraz 
ezilmiştir, kendi kendisini ezmiştir. 
Süreklileşen , ivmel i bir yürüyüşten ziyade, 
zaman zaman karmaşaya , biçbir şeyin etk
ileyemediği bir kaosa sürüklenen tam bir 
çöküntüye uğrayan, tökezleten, düşüren ve 
acıtan bir yürüyüş. Mutlaka dışarıda 
dağlarda da mücadelenin böylesine derin
likli ve içsel yönleri vardır, daha geniş 
soluklu, bu kadar sıkıştırılmamış ve daha 
yaşamla iç içe, eğer çok katı kalıplar oluş
ınamışsa, daha doğallığında bir seyir izliy
ordur herhalde , fakat zindanda belki de 
tek ve esas mücadele zeminidir. Düşmanla 
olan mücadele özellikle 90lar sonrası 
böylesine bir içsel mücadeleye dönüşrnek 
zorundaydı. 

M ekan daraltıldıkça, 
sıkıştırıldıkça , irade o oranda parçalanır. 
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lanmaların kaynağı olmaktadır. Çözümlen
ememiş, iradeleşmiş düşüncelere ve hede
flere bağlanamamış, ertelenmiş, 

bastırılmış cinsel ve güdüsel dürtüler, zin
dan gerçekliğinde tam bir yönlendirilm
eye , güdümlenmeye kapı ara .layabilmekte
dir. . İster kadın olsun, ister erkek; ken
disini bu zeminde çözümleyememiş, ide
olojik leş tirememiş, kendi s inde çok derin 
bir anlam gücünü yaratamamış olan kişi , 

zindandan asla çıkamayacaktır. Kendi ger
iliğinin ve toplumsallaştırılamayan yön
lerinin esiri olarak yaşayacaktır. Bu 

Yaşam alanı daraldıkça toplumsallıktan 

soyutlanma o oranda derinleşir. 
Toplumsallığın parçalanması zindanda 
bireyin iradesinin parçalanması ile at başı 
gitmektedir. Toplumsal özellikler eğer bil
inç ve irade kazanmasa, bireycilikte derin
leşme, giderek ideolojik özelliklerin yitir
ilmesi, toplumsalltğı geriye doğru yürüme, 
hızla güdülerin şu veya bu şekilde yön
lendirmesi gelişmektedir. Günlük yaşamda 
çok farklı görünümler altında kendini dışa 
vu ran , ama ideolojik esaslara da bağlan
mamış güdüler, sosyal ve siyasal yaşamı 
tam bir kördüğüme sürüklemekte, anlamda bireyin zindanda kendisini 

toplumsallaştırma , anlamiandırma 

gücünü kendisinde yaratabilme
mücadelenin zemini si ve kendi yolunu bulması 

çok yoğun çelişkilerin ve gergin
liklerio altında özünde böyle
sine toplumsallıktan 
düşürülen ve kendisini 
tanıyamayan, çözerneyen 
kendi sosyalizasyonunu 

zindanda 

geliştiremeyen birey 
gerçekliği yatmaktadır. 

Çok örgütlü, çok siyasal 
ve ideolojik bir for-
masyon kazanmış gibi 
görünme, ama özünde 
de böylesine temel 
insanlaşmanın varlık 

sorunlarının tartışılır 

konumda olduğu, tartış
manın çok siyasal-
örgütsel zeminlerde 
üstünün aslında ustaca 
örtüldüğü bir süreçtir 
aynı zamanda zindan. Bu 
çelişkilere hiç girmeden, 

insanın kendisidir 
özgürlük 
çok içsel 

bir yol arayışı 
insanın kendi derinliklerine 
bilinçaltına kadar uzanan, 

bilmeyi, 
ortaya çıkarmayı, 

kendi kendine 
itiraf etmeyi 

tam bir ideolojik mücadeleyi 
ifade etmektedir. Bunlara 
belki "küçük mücadele" 

ve 
değiştirmeyi-dönüştürmeyi 

esas alan bir yürüyüş gibidir. 

deyip geçmek mümkün, 
ama esaslıdır, olmazsa 
olmaz bir mücadeledir. 
Bütün mücadelelerin 
temelidir. İnsanın ken
disini , enerjisini tanı
ma, örgütleyebilme, 
kanalize edebilme, 
yürütme ve küçük
büyük hedeflere yönel
tebilmesi tam bir ide
olojik mücadeledir. 
Zindan mücadelesinin 

%98 ini bu günlük-anlık İç yolculuk, 
el yordamıyla, mücadele oluşturmaktadır. 

çok örgütlü, çok iradeli ve 
sorunsuz gibi görünen, ama 
içten içe çürümeyi de yaşayan 
sayısız örnek de var. Öz ile 

öz tanımlarla, 

kendine giden yolun 
bulunmasıdır 

Beşeriyet, insan 
doğasının hem bütün güç 

kaynağının , hem de 
zayıflığının kaynağıdır. Özgür

lüğün de, köleliğin ve iktidarın da 

özünde. 

biçimin bu kadar çelişebildiği 
başka bir zemin olamaz. Bu mücade
lenin gelişimi, sonuçları veya kazanımları 
gözle görülür değildir. Hem en gelişkin 
siyasal-örgütsel ve ideolojik yapılanmalar 
ve formasyonlar içerisinde olmak, ama 
hem de en ilksel, en temel varlık sorun
larıyla yüzleşmek, onlarla cebelleşmek 
zorunda olmak büyük çelişkilerin ve zor-

zemini konumundadır. Özgürlük 
mücadelesinin büyük bir kısmı bu zayıflığı 
güç kaynağına dönüştürmektir bir yerde. 
Dolayısıyla zindanda mücadelenin zemini 
insanın kendisidir; özgürlük çok içsel bir 
yol arayışı , insanın kendi der.inliklerine, 
bilinçaltına kadar uzanan, bilmeyi, ortaya 
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çıkarmayı , kendi kendine itiraf etmeyi ve 
değiştirmeyi-dönüştürmeyi esas alan bir 
yürüyüş gibidir. İç yolculuk, el yordamıy
la , öz tanım l arla , öz tanımayla kendine 
giden yolun bulunmasıdır özünde. Kadının 
bu yolda i l crleyi şi büyük zorluklar ve 
kırılmalarla olmaktadır. Kendisine yol 
alışı çoğu zaman karan l ıkta tarihsel 
bcllektc kocaman boşl uklara düşmekle 

ilerlemekte , çok c iddi ve de rin don anıms ı
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S ema Yüce yoldaşı bu mücadele 

zemininde tanımak ve tanımlamak özgür
lüğün anl am derinliğ ine ve değerine ulaş
mak açısından önemli. Kadın ı "çözüm
leme" adı a l tında ona binlerce yı l d ı r day
atılan ezi l mişliği , kendinden utancı ve 
köleliği ve başka cinsiyetçi ka lı pları , 

devlet kadar kurulu erkek egemenliğinin 
yönetic ilik- sahte büyüklük duygul arı nın 

ta tmin kal ı p l a rı nı daya tmak, kadın ad ına 
yaşam, mücadele zem ini ni kapatmak, zlıklar ve zayı fl ı k l a rla boğuşmayı 

gerektirmektedi r. İç inde binlerce 
yıllık ka lı p l ar, utanç kaynakları, ''Kadın kad ın da Özgürlük Güneşi nin 

karart ıl mas ı dır. "Kadın g iizel 
olabilir, kadm özgiirce seve

bilir, yoldaş olabilir, kadın 
yaşayabilir, özgürleşme 

iradesi ve giiciinii göstere
bilir " demek, böylesine 
yakıcı bir Sema Yiice 
gerçekliğini ve eylemlil
iğini orlfıya çıkarmıştır. 

ona i çed e nmiş olan çirkin lik, 
kirlil ik imge le ri, gelenekleri 
ve ah lak ölçü lerini yerle -bir 
etmeyi dayatmaktadır. 

Adeta içi ne aldığı e rkek 
cgcmenlikli bakış ve vic-
dansızca yaklaşımla 

kendi içinde boğuşmak 
zorundad ır. Bunun için 
ka rşısında bir erkeğin 
olup da onu ezmesi 
gerekmez. Zindanda 
"Erkek vardı da biz m i 
öldürmedik!" gibi bir 
sloganı söylesek de; 
içimizdeki e rkeğ i 

ö ldürmek, kadı n a yaşam 
şansını o rtaya çıkarmak, 

güZel olobHir 
kodın 

öZgürce sevebHir 
yolıloş olabilir 

kodın 

yaşayabilir 

öZgürleşme iradesi 
ve 

gücünü giJsterebUir" 

demek 
böylesine yakıcı 

bir 
kad ını d iril tmek ve yaşat
mak daha zor lu ve daha 
esaslı bi r mücadele o lmak 

Sema Yüce gerçekliğini ve 
eylemliliğini 

zorundayd ı. İçindeki yerleşik 
erkek bakışını aşmak, cinsel 
liğini , bir cins olma gerçekliğini 

ortaya çıktımuştır 

Sundaki yoğunluk, 
derinlik , çıkış ve ide
o l ojikleşme gücü çok 
büyük. Bu da kadının 
varlık sorunlarıdır. 

Kad ına giden yol, 
kadının kendini yaratma 
yoludur. Ege men erkek

l iğin kend is ini bir tanrı 

bütün doğallığı içerisinde ortaya 
çıkarmak, bundan utanç duymamak, 

büyüklüğünde, sevgi, 
yo l daşl ık adı altında bu 

kadar kurulu, kurum l aşmış, 

sistemleşmiş olarak kadına 
dayatmas ı n ı Sema yoldaş 

böylesi ne tarihi bir özgürlük 
eylemiyle karşı lı yor. Yaratım ve 

sonuçları özgür kadın gerçekliğiyle 
sınırlı değildir kuşkusuz . Özgürleş rnek 

isteyen , kendine giden yolu arayan erkek 
için açı l an bir pa tika , bir yol olmaktadır 
aynı zamanda. 

ona biçim ve rebilmek, onun gücünü 
keşfedip örgütleyebilmek, yöneltebilmek 
tam bir mücadele işidir. Kendi içinde hem 
kurban ı yl a hem kati liyle yüzleşmek; her 
ikisi karşısında da bağımsız bir duruş ve 
bakış gücü ne ulaşmak, bi r ç ırpıda adeta 
binlerce yıllık tar ihle yüzleşrnek gibi b ir 
şey. Bun l arı n özgürlükle bağlan çok açık. 
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DİN- DEVLET İLİŞKİLERİ BAGLAMINDA . . . . 
MEZHEP VE TARIKATLARlN GELIŞIMI 

------A.Ö Sosyal Bilimler Akademisi 

Din ve siyaset kavramları, iki ayrı otorite 
gücü olarak insanlığı yöneten ve yönetıneye 
devam eden otorite farklılıklarıdır. Her iki otorite 
gücü ayrı uygulama alanları bulduklarında kendi 
başlarına otorite gücü olduklan kadar birlikte de 
uygulanmışlardır. Dinsel ve siyasal güç birlikte 
uygulama alanları bulduklannda kendi aralarında 
muazzam bir iktidar çatışmasını sürekli banndır
ınıştır. Hakim olan dinsel otorite siyasi otoritenin 
yöntemlerini kullandığı gibi aynı dumm siyasi 
otorite içinde geçerlidir. Birbirlerinin yerine geçen 
ve birbirlerinin yöntemlerini kullanan din ve 
siyaset, günümüz Ortadoğu Devletlerinde en etkili 
otorite güçleri olarak toplumlar üzerinde hüküm 
sürmektedirler. Ortaçağ Hıristiyan ve İslam 
dünyasından günümüze kadar Halk bu iki 
otoritenin birer tebaası dummuna gelmiştir. Bu 
otoriteleri sorgulamadan sadece itaat etmiştir. 

Ortadoğu toplumlannda dinin ağır etkilerini 
günümüze kadar sürdürmesinin tarihsel nedenleri
ni araştırmak önem taşımaktadır. Sadece toplum
lar üzerinde değil, aynı zamanda devletler 
üzerindeki etkisini ve din-devlet ilişkilerini, taribi 
oluşum içinde nasıl ortaya çıktığını, geliştiğini, 
birbirlerini besleyerek iktidarın temel 
dayanaklarını teşkil ettiğini açığa kavuşturmak 

önem taşımaktadır. Ortadoğu'da günümüZÜn 
siyasal yapılarını anlamak, devlet-din ilişki ve 
çelişkilerini doğru kavramaktan geçer. Hıristiyan 
aleminde Hıristiyanlığın, toplum üzerinde ve 
devlet aygıtı üzerindeki etkisi ve siyasetle ilişki 
düzeyini, İslam dini ile bu konuda benzerlikleri
farklılıkları, ayrıştığı noktalan açığa çıkarmak 
yaşadığımız sonıniarın güncelliği bakımından 

önem taşımaktadır. 
Gerek İslam dini ve gerekse Hıristiyanlık ve 

Yahudilik dinleri, çıkış amaçları itibariyle döne
min koşullan ile yakından alakalıdır. Bu üç büyük 
dinin çıkış kaynağı Ortadoğu olması, Ortadoğu'da 

bıraktığı derin izler ve günümüze kadarki gelişi
minde uğradığı değişikler, insan zihninin şekillen-

mesinde oynadığı rol çok önem taşımaktadır. 
Sadece tek tanrılı dinler değil, daha önceden de 
çok tanrılı dinlerin ana döl yatağı da Ortadoğu 
uygarlıklarıdır. İlk inanç guruplartmo yani totem 
ve mit'lerin, ilk kutsallık atfedilen ve insanların 
manevi güç kaynaklan olarak hep var olmuştur. 
İnsan yaşamıyla yakın alakalı olan ve güç merke
zleri olarak işlev gördükleri, toplumsallaşmayla 
birlikte başladığını belirtmekte yarar vardır. Kısa 
bir hatıriarnayla yetiniı·sek, totem ve mitlerin 
toplumsal yaşamda halkın beslenme, barınına, 

konınma, çoğalmalarıyla yakın bağ içinde oluş
muştur. Doğa ile mücadelelerinde doğaya karşı 
güç simgelerini yaratmak onlara taparak onları 
kutsallaştırmaları ve zaman dilimi içinde kendi 
yaratımlan ve tasarımlan olan bu çok tanrılık 
dediğimiz nesnelerin (ikonlar, putlar vb. gibi) 
kendilerine inanç edinmeleri ve onların esiıi 
olmaları, bütün yaşamlarını doldurur olması kendi 
yaşam koşulları içinde bir dereceye kadar 
anlaşılırdır. Bilimsel düşüncenin olmadığı, felse
fenin olmadığı ve mantığın yeterince gelişmediği, 

işlemediği çağların bir ürünü olarak anlam ver
mek mümkündür. Basit ama kendi koşulları 
içinde devrim denilebilecek bu inanç tasarımı 
daha somaki süreçlerde tanrı olgusuna kadar yük
seltilir ve yüceltilir. İnsan zihinde kutsallık 
kazanan tanrı veya tannlar kavramına o kadar çok 
yüklenilmiş ki, evrene bükmedecek kadar güç 
salıibi olduğu, tüm kilinatın yaratıcısı olduğu ve 
ondan başka büyük olmadığı seklinde tasarlanıp 
bir düşünce gücü durumuna getirilmiştir. Bu şek
ilde tüm insanlığın zilminde yer bulması, kayıtsız 

şartsız bu şekilde kabul görmesi kutsallaştırılarak 
tapınılması , itaat edilmesi, tam bir zihinsel 
devrimdir. 

Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı diniere 
geçiş tam bir niteliksel dönüşümdür. 
Toplulukların giiç aldığı inanıp kutsallaştu·dık

ları "tanrılanru" bir kenara bırakarak tek 
tanrılı diniere inanması da bir zihniyet değişik-
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liği gerektirmektedir. Tüm inançların 
toplamından muazzam bir inanç gücü 
yaratılmış oluyor artık. 

zihinsel güç kaynağı tüm insanlığı peşinden koş
turacak ve onlann daha sonraki geleceğini 
derinden etkileyecek, tüm yaşamlannı belirleyen 
bir rnekanizmaya dönüşecektir. Düşünce yapısını 
ve yaşam tarzını belirleyen, vazgeçilmez temel 
faktör olarak kendisini sonsuz kılacaktır. Din fak
törü artık inanç olmakla kalmaz yönetimlerin ve 
iktidariann da gücü olacaktır. Kralların, taıırı kral
ların, imparatorlukların ve günümüzdeki sistem
lerin güçlerini pckiştirınck için başvurdukları 
temel ideolojik kaynak durumuna gelecektir. 
Böylelikle din olgusu insanların düşüncesini 
şcki llendirmeden tutalım, aşılması zor olan bir 
yönetim aygıtı olarak karşımıza çıkmaktadır .. 
Kendisini her alanda kurumlaştırarak büyük bır 
otorite gücü dönüşecektir. Sadece iktidarlarda ve 
yönetim organlarında değil insanın zihninde ve 
yüreğinde de kurumlaşmıştır artık. Günümüz 
inanç toplumları ve iktidarlan aniayıp çözmek 
açısından bu geleneksel gelişimi hatırlarda tut
ınakla fayda vardır. Bu bir gelenektir diye değer
lendiriyoruz çünkü: nesillerden nesille sürüp 
gelen bir inanç ve kültür şekillenmesidir. . 
içselleştirilerek ve özümsetiterek sürüp gelen bır 
gelenektir. Bu gelenek Ortadoğu toplumlannda 
çok daha köklüdür. Bu nedenle anlaşılması zor ve 
sorlLlllarının çözülmesi de bir o kadar zordur. Bu 
gerçekliği dikkate almadan dışardan dayatılan her 
türlü değişikliğe kapalıdır. İktidarlarda kapalıdır, 
toplumlarda kapalıdır. İran ve Afgan bu konuya 
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en iyi iki örnek teşkil etmektedir. Yakın tari
himizde tanık olduğumuL İran şah ı ve Afganistan 
krallığında görüldüğü gibi kendi iktidariıkiann 
sonunu getirdiler. Elbette yıkılışlarının birçok 
nedeni vardır ama Ortadoğu kültür yapısı ve din
sel yapısının belirleyici etkisinin olduğunu göz
den kaçırmamak gerekir. İran şahlık rejimi biraz 
daha batı değerlerine açık hale gelmeye çalıştı. 
Hakeza Afganistan krallığı da kısmen batıya açıl
ma eğilimi içinde olmak istedi. Bu rejimierin 
yıkılınasında ekonomik, siyasal nedenler veya 
daha farklı nedenler aransa da, özünde halkın bu 
değişimleri kabul etmemesinden kaynaklanan 
nedenlerdir. Değişimlere karşı direnç içinde 
olmasıdır. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel 
alanlarda batıya açılma, değişimlere açık olma, 
batı değerlerine yakın durma eğilimine, halkın 

kapalılığı ve gösterdiği tepki bu rejimierin 
yıkılışma kadar götürdü ve bu,yerine kuruJan iktj
darlann islami kimliğinden de anlaşılmaktadır. 

Hıristiyanhkta otorite mücadelesi ve 
mezhepleri n doğuşu: 

Kutsal topraklar diye bilinen Kudüs'te yayıl

makla olan Hıristiyanlık dini Köleci Roma 
imparatorluğunun temellerini sarsmaktaydı. Bu 
tehlikeyi fark eden Roma krallığı ilk etapta bu 
dinin yasaklamasına karar vererek kendi 
hakimiyet alanında yayılmasını engellemiştir. 
Ama bu yasaklama pek işe yaramayınca Roma 
Kralı Konstantin yayınladığı Milano fermanıyla 
bu dini imparatorluğun resmi dini olarak kabul 
etti. M.S. 313 yılına denk gelen bu resmi kabul 
ediliş özünde, Roma İmparatorluğunun parçalan
masının başladığı sürecin önüne geçmek_ ve 
Hıristiyanlığı denetim altında tutmaktır. Isa 
peygamberin ölümünden sonra geçen 300 yıllık 
süreç içinde Hıristiyanlık dini içinde farklı tealo
jik görüş farlılıklarından tııtalırn kiJiselerin kendi 
başianna çok çeşitlilik arz eden farlı uygula
malara sahip olduğu ve parçalı bir duruş 
sergiledikleri bir süreç yaşanmaktaydı. 
Hıristiyanlık dininin bu dağınıklığını ortadan 
kaldırmak için yine Roma Kralının girişimiyle 
325 yılında ilk Ekümenik (evrensellik) din kon
sil'ini toplamış oldu. Dinde zonınlu uyulması 
gereken kuralları koyan, yasallar çıkran, kararlar 
alan din adamlarının yaptığı toplantı anlamına 

gele~ Konsüt de ilk kez Hıristiyanlık dini bir 
bütünlüğe kavuşmuş olmaktadır. Konsül kararlan 
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so 

Roma İmparatorluğunun dini 
otoriteyi denetimine almak için 

uyguladığı baskı lar sonucu 
Hıristiyanlık dini 

Katolik ve Ortodoks adında 
iki mezhebe 

bölünmüş oldu. 

günümüze kadar devam eden birçok uygulamayı 
içermektedir. Ama en önemli kararı Roma 
İmparatorluğu 3 ayrı bölgeye ayrıl~ası(bölünme 
anlamalında değil)ve her bölgede Ekümenik 
statüsüne kavuşturtılan kiJiselerin idaresini saola-

. "' 
maktı. Mısır'daki ıskenderiye, Roma ve Antakya 
kiliseleri Ekümenik statüsüne kavuşturulmuş 
oldu. (Roma kilisesinin özelliği havariler tarafın
dan kurulmuş_ olmasından kaynaklanıyor). Ayrıca 
çok sayıdaki Inci) metinleri arasında 4 İncil metni 
resmen kabul edi lmiş oldu. Matta Luka Markos . , , ' 
Yuhanna Inciileri seçilmiş oldu. Böylelikle 
Hıristiyanlık dini siyasallaşmış oldu. 

Siyasallaşan Hıristiyanlık dini Roma impara
torluğunu ve krallarını daha fazla etkisi altına 
alma süreci de oldu. Sadece etkilemekle kalmadı 
kendi arasında da bölünerek yeni mezheplerin ' 
doğmasına yol açmış oldu. İlk ciddi sonın olarak 
ortaya çık~n ve bugünde halen tartışılması 
yürütülen Istanbul'daki Enncni Rum patriğinin 
(Fener Episkopusluğu) Eküınenik statüsüne 
kavuşturulması istemiyle başladı. Roma Krah 
Theodosios toplanan Konsül'c baskı yaparak bu 
yöndeki istemini konsül'e kabul ettirdi. Fener 
Episkop~u için alınan Ekümenik kararı aynı 
zamanda Imparatorlukta çatışmalı sürecin ve 
Hıristiyanlık dininde de parçalanmaların 
başlangıç noktası oldu. Din yönetiminde ve siyasi 
yönetirnde var olan sonıniarı daha da açığa 
çıkaran patlamaların fitilini ateşleyen bir karar 
oldu. Ama bu Ekümenik kararına Roma, İsk
enderiye ve Antakya kiliseleri kabul etmeyerek 
tanımayacağını bildirdi. Kileselerin bu tavrı Roma 
!mparatorluğunda büyük karışıklara sebep oldu. 
Ilk Ekümenik kararının alındığı 381 yılında 
kiliseler karşı çıkınca Yeni İmparator Marcien bu 
sefer kendi aldığı kararı 451 yılında tekrar din 
adamlarına zorla benimseterek istanbul'daki 
patrikhanenin Hıristiyan ~ilcminin tek merkezi 
olduğunu ilan etti. Nitekim bu kararda kiliseler 

tarafından kabul edilmeyince Kiliselcre karşı 
~avaş başlatılmış oldu. Bunun üzerine Antakya ve 
Iskenderiye kiliseleri yerle bir edilerek ortadan 
kaldırıldı. Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan 
bir tasliye hareketi başlatıldı. Bu süreçte Roma 
Vatikan Kilisesi kendi bağımsız lığını ilan ederek 
~ıristiyan birliğinden ayrıldığmı duyurdu. 
~ mparatorluk kendi içinde batı ve doğu Roma 
lmparatorluğu şeklinde bölünerek parçalandığı 
~çin Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, Batı 
Imparatorluğu denetiminde kalan Roma Vatikan 
kilisesine zarar veremedi. Ama Roma İmparator
luğunun dini otoriteyi denetimine almak için 
uyguladığı baskılar sonucu Hıristiyanlık dinini 
Katolik ve Ortodoks adında iki mezhebe bölün
müş oldu. 

Ortaçağ da Batı Roma İmparatorluğunun 
parçalanmasıyla siyasi otoritenin alabildiğine 
zayıiladığı bir süreçte Roma Vatikan Kilisesinin 
siyasi otorite üzerindeki hakimiyeti alabildioince . "' 
artmış oldu. Köleci Imparatorluk yerine yeni 
çıkan feodal sınıfın siyasal otorite zayıflığı, kilis
enin bu yükselişine engel o lamadığı gibi siyasi 
otorite Roma kilisesinin denetimine geçti. 
~c_rcbeylerin topraklarına el koyma işine başlayan 
kıltse Avrupa genelinde artık etkili bir güç duru
muna gelerek mevcut siyasi otoriteyi daha da 
zayı:flattı. 15. yy.da Almanya'da Martin Luter'in 
ortaya çıkışı ve kilisenin Avrupa ya yaşattığı 

karanlık sürece karşı etkili bir mücadele içine 
girdi. Başta topraksız kalan Alınan prenslerini bir
leştirmeyi başararak siyasi otoritenin desteğini de 
aşarak kiliseye karşı bir savaşıın başlatmış oldu. 
Kısa sürede Avrupa'nın geneline yayılan ve 
taraftar bulan Martin Luter hareketi Hıristiyanlık 
dininde yeni bir mezhebin daha doğmasına 
götürdü. Siyasi ve dini otoritenin bitmez tüken
ıncı kavgası sonucu Hıristiyanlık dini Katolik, 
Ortodoks ve Protestan mezheplerine bölünmüş 
oldu. 

Dinlerin mezheplerc bölünüşü bu kısa 
an l atırnda da görüldüğü gibi iktidar mücade
lesinde farklı arayışlarm ürünü olarak ortaya çık
maktadır. Din'in kendi özünden koparak insanları 
yönetme aracına dönüşmesi ve dolaysıyla siyasal
laşınası anlamına gelmektedir. Siyasallaşan din 
ise, idealist mantık yapıs ı gereği tutucudur, bağ
nazdır ve gelişmeye kapalıdır. Dinin ve siyasetin 
iç içe geçtiği devletlerde, halkiara yaşatılan tam 
bir ortaçağ karanlığıdLr. 
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İslamiyet'te otorite mücadelesi ve 
mezheplerin ortaya çıkışı 

Konumuzun din- devlet ilişkisi özüne dön
ersek İslamiyet daha çıkışından itibaren, dini 
inanç boyutu kadar siyasi boyutuyla da ön plana 
çıkmaktadır. Çünkü çıkış koşularına zemin ~eşkil 
eden esas durum halkın içinde yaşadığı çekilmez 
zor yaşam koşuları ve yönetim- idare tarzına karşı 
bir tepkiyi dillendirerek şeklindedir. Hz . Musa'nın 
çıkışı da buna benzerdir. Köle durtunundaki 
halkın Mısır Firavunlannın zulmünden kurtar
mayı, kendilerine vaat edilen topraklara geri dön
meyi esas alan bir düşünceden hareketle yola 
çı kılmaktadır. Yani dini bir lider aynı zamanda 
siyasal bir liderdir. Hz. Muhammed' de dini, . 
siyasi kişiliğ i kadar askeri özellikleri de olan bır 
lider konumundadır. Peygamber olduktan sonra 
dini liderliği yanında var olan yerleşim birimlerin 
de lideri konumundadır. Hz Muhammed'din men
sup olduğu Kureyş hanedam peygamberden önce 
Mekkc'nin yönetimini elinde bulundurmaktadır. 
İslamiyet'in kabulünden sonra Hz. Muhammed 
peygamberlik sıfatıyla aynı zamanda doğal olarak 
şehir yönetiminde de söz sahibi olur. Hz. 
Muhammed'in ölümünden sonra dini liderlik ve 
siyasi liderlik konusunda ki çelişkiler giderek 
artış gösterir. Hz. Muhammed'in ölümü ardmda 
yerine geçecek kişinin (halife derulir) kim ola
cağına dair sahabeter arasında anlaşmazlıklarda 
su yüzüne çıkmış olur. Hz. Muhammed'in cenaze
si yerdeyken daha halifelik kavgası da başlamış 
olur. Asıl çelişki Kureyş kabilesine mensup 
ailelerin arasındaki iktidar mücadelesidir. Yani 
esas sonın Muhammed'den önce Mekke'nin 
idaresini elinde bulunduran bu kabileye mensup 
ailelerin arasında var olan iktidar anlaşmazlık
lannın Muhammed'den sonra da gündeme gelme
sidir. Muhammed'in yerine geçecek olan dört hal
ifeden Ebu Bekir en yaşlılan olduğu için üzerinde 
uzlaşma sağlanarak halife seçilir. Kısa süreli hal
ifcliği döneminde çok ciddi sorunlar yaşanınasa 
da çelişkiler tamamıyla gideritmiş değildir. Yani 
halife din ve devlet işlerini kendisinde somut
laştıran kişi konumundadır. Ebu Bekir'in yerine 
seçilen Halife Ömer süreci de benzer bir şekilde 
faz la değişikliğe uğramadan sürdürülür. Ebü 
Bekir ve Ömer halifeliği Kureyş kabilesinin 
Haşiıni ailesine mensup olduklanndan dolayı peş 
pcşc seçilmeleri ilc siyasi ortamı fazla gennez ve 
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yöneum . 
korunarak devam edilir. Sorunlar üçüncü Halıfe 
Osman'la birlikte patlak vermeye başlar. Asıl 
neden halifeliğin Haşimi Ailesinden, Ümeyye 
Ailesine geçmiş olmasıdır. Halife Osman, 
Ümcyyc ailesine mensup olması nedeniyle kül
lenmiş ama bitmemiş iktidar kavgasını yeniden 
körüklemiş olur. Halife Osman'ın adaletsiz uygu
lamaları , ailesini kayırınası ve birçok yönetim 
kademesine kendi ailesine mensup insanı yer
lcştinncsi, rüşvet ve yolsuzluk söylentileri, zor 
kullanması ve baskıcı davranınası gibi nedenler
den dolayı Haşimi Ailesi ile aralarındaki çelişki
terin hem görünür nedenleri olur ve hem de esas 
çelişkiyi daha da büyütmüş olur. Halife Osman 
biı· suikast sonucu öldürülünce yerine Hz. Ali 
dördüncü halife o larak seçilir. Ali döneminde 
yönetirnde etkili olan Osman'ın mensubu o~duğu. 
ümeyye ailesinin taraftarları , Hz. Ali üzerındekı 
baskılarını yoğunlaştırmaya başlarlar. Osman'ın 
ölüm olayının açığa çıkmasmda, Ali'nin yeterince 
ilgilenmediğini ileri sürerek Ali'nin halifeliğine 
karşı çıkarlar. Bunun üLerine Şam da vali olan ve 
Ümeyye ailesine mensup Muaviye kendisini hal
ife ilan eder. Ve böylece, İslamiyet'te ilk defa iki 
başlı yönetimin, iki farklı eğilimin oluşmasına 

yol açarak İ s lam dininde parçalanma ve adına 
mcrLhcp dediğimiz bölünme süreçleri başlar. 

Ali ve Muaviye arasındaki çelişkiler zamanla 
çatışmaya dönüşerek İslam'daki ayrılıklar .belirgin 
bir hal alır. İki ayrı halifelik kurumunun gıderek 
iki ayrı mezhebe dönüştüğü sürece girilmiş olur. 
Ali ile Muaviye'ye bağlı ordular siyasi liderlik 
konusundaki (halifclik) iki başlılığa son vennek 
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için karşı karşıya gelirler. Sırfin savaşında taraflar 
birbirlerine üstünlük sağlamaz ve sorun varlığını 
devam ettirir. Aslında daha fazla kan dökülmesini 
istemeyen Hz. Ali, ordusunu geri çekerek savaşı 
sonlandınr. Sorunun çöziline kavuşturulması için 
hakemler kurulu denilen bilgeler heyetine havale 
edilir. Buradan da halifelik soruntındaki çift 
başlılık çözülmeyillee savaş durumuna tekrar 
geçilir. Taraflar komplo yöntemleriyle birbirlerini 
ortadan kaldınnaya çalışırlar. Halife Osman'ın 
akıbetille Ali de uğrar. Düzenlenen bir suikast 
sonucu Hz. Ali Basra'da yaşarnını yitirir. Ali'nin 
ölümünden sonra halifelik Muaviye de kalır. 
Çatışmalı ortamı yatıştırmak için Muaviye ken
disinden sonra halifeliğin, Ali'nin oğulları Hasan 
ve Hüseyin'e geçeceğine dair söz verir. Ancak 
Muavye bu sözünü tutmayarak yerine veliaht 
olarak kendi oğlu Yezit'i tayin ederek anlaşına
zlıklara yeni bir boyut kazandıracaktır. Yezit'in 
halifeliği döneminde Ali' nin oğlu Hüseyin'in 
Kerbela'da taraftarlanyla birlikte öldürülmesinden 
sonra, İslam'daki parçalanına filen başlar. 
Muaviye nin soyundan gelenler ve onun taraflar
ları kendilerine Ehl-i sunnet diyerek Sünni 
mezhebini oluştururlar. Ali soyundan gelenler ve 
onun taraftarlan olan Basra, Horosan ve İran 'ın 
büyük çoğunluğu kendilerine Ehl-i şia ya da 
şimdiki tanımlamasıyla şii mezhebini oluştururlar. 
Böylelikle ilk kez İslam dini iki ayrı mezhebe 
bölünmüş olur. Sunni ve Şii mezhep çatışmaları 
İslam toplumunda sürekli kanayan bir yara olarak 
günümüze kadar devarn eden bir çatışma olarak 
varlığını sürdürür. Irak'taki mevcut iç savaş olarak 
tanımlanan şiddetin kaynağında da bu mezhep 
çatışması yatmaktadır. 

Siyasalaşan İslam'ın İktidar mücadelesinde 
rant kavgası şeklinde su yüzüne çıkan ve bir
birlerini alt etmeye dayanan bu ayrılık ve 
bölünme mezhepleşmenin özünü oluşturduğu 
kada r dah a alt bölünmelerinde yolunu açar. 

Şii ve suni ayrışmasından alt mezhep
lerin ortaya çıkışı : 

Muaviye soyundan gelenler suni, Ali soyun
dan gelenler ise Şü olarak ayrışmalan İslam 
dininde ilk parçalanma olarak bilinir. Bunun 
özünde yatanın iktidar kavgası olduğunu yukanda 
açmıştık Kureyş kabilesinden gelen aileler arası 
bu iktidar savaşı, İslamiyet in özünden sap
masının ilk ciddi ayrılık noktasıdır. 

Şii ve Suni mezhepleri İslam dininde biçim
sel bir bölünmeden ziyade, özde bir parçalanma 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraki 
yüzyıllar içinde bu mezhepler kendi içinde farklı 
alt mezheplerin türernesine kadar gidecektir. 

mezhepsel bölünmeler 
İslam dininin 

si yasallaşması y la 
paralel gelişen aynşmalardır. 

Güc oluşturma, egemenlik kurma 
iktidarın aracı olmanın gereklerinden 

biri olmuşlardır 

Din adarnlarının İslam dinini şekil ve esas 
açısından farklı niteliklerde yorumlarnaları sonu
cu Süonilikte, Hanefılik, Hambelilik, M alikilik 
ve Şafiilik gibi dört alt mezhep oluşurken, Şiilikte 

ise Cafeı·ilik, İsmailiye., Z eydilik ve İmamilik 
gibi alt mezhepler ortaya çıkacaktır. 

Bu bölünme ve aynşmalar, İslam dininin 
şekil ve esaslara göre bölünmeleri olarak 
adlandınlsa da, özünde etki alanları itibarıyla ve 
iktidar kavgalarının yansımalarıdır. Her mezheb 
etkili olduğu alanlarda otorite ve iktidar gücü 
olarak varlık sürdünnüştür. Bu mezhepsel bölün
meler İslam dininin siyasallaşmasıyla paralel 
gelişen aynşmalardır. Güc oluşturma, egemenlik 
kurma, iktidarın aracı olmanın gereklerinden biri 
olmuşlardır. Toplumsal şekillenmede, kabile aşiret 
örgütlenmelerine benzer ayrışmalar, İslam dininde 
de yaşanmıştır. Mezhepsel bölünmeler, bölündük
leri şekliyle sınırlı kalınmamıştır; daha alt bölün
melerle tarikatiara bölünerek bölünmenin 
genelleşmesine yol açmışhr. Öyle ki her bölünme 
kendi içinde bölünmelerle daha bir derinleşmiş 
bölünmelerin yolunu açmıştır. 

S uni tari katlar : Eş' arilik, Maturidililk, 
H alvetilik, Ahilik, Bayra m ilik, Celvetilik, 
Cemalilik, Cerra hilik, Kadirilik, Ka lenderilik, 
Mela milik, Nakşibendilik, Ticanilik, Şazeilik. 

Şii Tarikatlar : Batin ilik, Haşhaşilik, 

Bektaşilik, Durzilik, Hurufılik, Hüsnilik, 
Karmatilik, Kazerunilik, Muadaı·ilik, 

Nusayrilik, Vasililik 
Böylelikle geniş bir coğrafyaya yayılan İslam 

dini siyasallaşarak toplum yaşamı yöneten ve 
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yönlendiren bütünlüklü bir rnekanizmaya 
dönüşmüş olur Din adamlannın öncülüğünde 
açılan medrese ve tekkelerde eğitilenler bu 
tarikatların kadrosal gücünü oluşturur. Bu kadar 
çok tarikatın türemesi, din adamların sınıfına dini 
lider sıfatıyla yetkili olabilecekleri alanlar yarat
mak kadar, daha fazlabölünmelerinde bir sebebi 
olur .. Tarikat örgütlenmeleri, cemaat örgütlen
meleri olup kendi içinde değişik ve katı disiplin 
kurallan olan, mutlak itaati gerektiren bağnaz 
örgütlenmelerdir. Kendisine 'Şex' denen din 
adamlarının önderlik ettiği bu tarikatlar 
günümüzde daha da kurumsaliaşarak toplumsal 
yaşama ve iktidar kuruınianna sinmiş durumdadır. 

Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra bu 
dinsel bölünme ve parçalanmalan daha geri bir 
tarzda uygulama biçimlerine kavuşturdular. 
Ortadoğu halklannda dinsel otoritenin ve siyasal 
otoritenin iç içe geçtiği yönetim ve iktidar biçim
leri yüzyıllardan beri süregelen bir gelenektir. 
Türkler bu geleneği birazda Ortadoğu halkların
dan ve özellikle Abasilarden etkilenerek edindik
leri bu yönetim biçimini, halifeliğin kendilerine 
geçmesiyle birlikte daha geri bir versiyonunu 
uygulamaya koymuş oldular. Osmanlı yönetim 
geleneğinde, babadan oğula geçen yönetim biçimi 
de dahil olmak üzere daha bir çok değişikliğin 
yaşanmasına yol açtı. Dinde ki halifelik 
Osmanlılara Yavuz döneminde geçti. Halife, 
padişah unvanını alan Osmanlı sultanJarı, uygula
malarının İslam'a uygun olup olmadığını 
denetleyen bir kurum olarak işlev gören 
Şeyhillislam kurumunu devreye sokarlar. Osmanlı 
yönetiminde etkili bir organ durumuna gelen 
'Şeyhülislam' kurumu kanun koyucu durumuna 
kadar yükselir .. Osmanlı idaresinde vazgeçilmez 
bir kurum olarak Şeyhülislam'lık dinsel otorite ile 
siyasal otoritenin iç içe geçtiği bir iktidar 
geleneğine yol açar. Felsefi bilimsel gelişmeler 
karşısında tutucu, gerici, bağnaz bir rol oyna
yarak, yönetim erkinin sahibi olur. Osmanlının 
gericileşmesinde ve çöküşünde bu yönetim sis
teminin çok önemli bir rolü vardır. Özellikle 
Osmanlı yönetim geleneğinde devşirme 
sadrazamlardan oluşan geleneği yarattı. 
Devşirmelerin yönetim organlannda yer almalan, 
Osmanlılardan daha Osmanlı kesilmeleri, bu geri
ci bağnaz dinsel otorite inancın ürünüdür. İsmin
den de anlaşılacak olan ve binlerce Kürd'ü kuyu
lara atarak öldüren Kuyucu Murat Paşa gibileri ün 
yapnuş devşirmelerden biridir. Baltacı Mehmet 
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Paşada devşirme geleneğinden gelen biri olarak 
uygulamalarıyla dehşet saçmıştır. Şeyhülislamın 

imkan tanıdığı devşinnelerin yönetime gelınelerü 
"bütün Müslümanlar kardeştir" söyleminden de 
anlaşıldığı gibi asli mensubu olmadıkları halkiara 
yöneticilik yapınaları kraldan daha çok kralcı 
kesilerek pratik uygulaınalanyla fark yarat
mışlardır. Günümüz Türkiye'sinde de bunun 
çarpıcı örnekleri mevcuttur. Türklerden daha çok 
Türk geçinenler sorunun en büyük kaynağı 
olmaktadırlar. Yönetimdeki tutuculuk, gericilik, 
bağnazlığın tarihi arka planı ve günümüze kadar 
devem eden bir geleneğin iliünü olduğunu vurgu
lamak gerekir. Osmanlıda Yavuz Sultan Selim'den 
beri sürüp gelen devşinne unsurların Türk siyasi 
yaşamında etkili olmaları ve tarikatlardan 
gıdalarını almalan siyaset- din kurumlaşmasının 
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda, dinsel 
ağırlıklı siyaset yine yürürlüktedir. Bir anlamda 
buna mecburdur da. Kürdistan'da ileri gelen din 
adamlannın elini öperek destek alan M. Kemal, 
onlarsız Cumhuriyeti kuraınayacağının farkın
dadır. M. Kemal sonrası süreçte Curnlıuriyetin 
temel niteliklerinde deformasyonlara yol açacak 
nitelikte kuşku ve kaygıya yol açan dinsel eğilim, 

mecbur olunan bu yaklaşımın devamı olarak 
devlet organlarında yuvalanır. Osmaıılı zamanın
da, bağımsız medrese ve tekkelerde görülen din
sel eğitim , devletin denetimine alınmak istenmiş 
ve bu amaçla imam hatip liseleri ve din kurslan 
adında yasal kurumlar oluşturulmuştur. Her ne 
kadar din ve devlet işlerinin birbirlerinden 
ayrıştmlınası sağlanmak istenmişse de mevcut 
AKP iktidarının kimliğinden de anlaşıldığı gibi bu 
pek de mümkün olmamıştır. Osmaıılı İmparator
luğu döneminde kurulan Yeniçeri ocağı aslında 
bir Bektaşilik ocağıdır. 1. Dünya savaşında 
Mevleviler'den kurulan 'Mevlevi alaylan' 
Osmanlının en aktif savaş güçlerindendi. Kurtuluş 
savaşı döneminde de Dergahlar, M.Kemal'in en 
önemli güç aldığı dayaı1aklardandır. Cumhuriyeti 
tehdit eder boyutlara tım1anması ile 1925 yılında 
bu dergahlar tamamıyla kapatılmıştır. Tüm bu 
örneklerin de gösterdiği gibi Türk siyaset 
geleneği, gıdasını dinsel eğilimlerden almakta, 
ondan beslenmekte ve onu beslemektedir 
Devletin kurulmasında ve kururnlaşmasında dini 
motifler hep var olmuştur. Özelikle tarikatlar 
günümüz Türk siyasal yaşaınında oldukça etkiz
lidir. 
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------A.Ö Sosyal Bilimler Akademisi 

Önderlik yaptığı değerlendirmelerde 
PKK'nin, özeleştirisini neyin üzerine oturtınası 
gerektiğini de çarpıcı bir biçimde ortaya koymak
tadır. Bu konuda şöyle diyor; ''PKK kapsamlı bir 
özeleştiriyi bu kapsamda yaparsa, bunu pratik
le!jtirmede gücünü gösterirse, yeniden yapTianma 
anlam taş u: Geçmişe bir kez daha baktığımızda, tüm 
yanlışliklar ve yetmezlik/erin altmda klasik devletçi 
parti anlayışınm yattığını gönnek mümkündür. 
Kürdistan'ı ister tek başına ister ortak,federatifbir 
devlet olarak düşünelim, devletleşmeyi esas ujilk 
kabul edip tüm çalişmaları bu ı!fka göre ayarlaymca, 
tüm kadro, örgüt, eylem ve propaganda çal~
malarının niteliği de belirlenmiş olmaktadır. 
Karşilannda tarihin en eski devlet gelenekleri bulu
nan PKK kadrolarının daha siyaset bilimini anla
madan içine girecekleri iktidar ilişkileri, çoğu kere 
açık bir eleştiri olarak belirtfiğimiz gibi, 'çingeneye 
paşalık verilmiş, önce babasını as1mş' deyimindeki 
uygulamalan yaşatır." 

Önderliğin çingene paşalığı deyimi yeni 
kullandığı bir deyim değildir. Daha önceki tüm 
çözümlemelerde de çok sıkça ve yoğunca kullandığı 
bir deyirndir. Aslında bu deyim bizim günlük yaşam 
ilişkilerimizde en çok tepki1endiğiıniz davranış ve 
yaklaşımlarm en iyi ifade biçimidir. Özgürlük, eşitlik 
amaç ve hedefleriyle devrimcilik yapan bir insanı en 
çok tepkilendirecek yaklaşım btınw1la çelişen 
davramş, yaklaşım ve ilişki tarzlarıdır. Örgüt 
ortaınında sevginin, saygının, ahiakın ve kültütün 
üzerine otunulduğu temel ilkeler eşitlik ve özgürlük 
ilkeleridir. Bu ilkelerle çelişen yaklaşımlar, bu amaç 
ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmiş insanların 
birbirleriyle karşı karşıya gelmesini beraberinde 
getirir. Kendi ilkesel amaç ve hedefleriyle bütünlüklü 
olmayan davranış ve yaklaşun1ar ister istemez 
yaratılmak istenen tophımsallığın karakteri ile çelişen 
bir yaşam ve ilişki tarzını beraberinde getirecektir. 
Amaç ve hedef olarak belirlenen demokratik ve 
komünal toplum karakterinin gerektirdiği dayanışma 
ve tamamlayıcılık ilkelerinin yerine biikınetme ve 
egemen olma yaklaşnnı öne çıktığında bu iki amaç 
arasında ister istemez çelişki ve çatışma gelişecektir. 

Bu çelişki ve çatışma bir tarafin diğer tarafa üstiin 
gelmesi ya da bir tarafuı diğer tarafi tasfiye etmesiyle 
sürekli sonuçlaıur. İkisinin bir aradalığı ortamı sürek
li çatışmalı kılar. Bu çatışma eğer demokratik- komü
nal bir mecraya akıyorsa, yani ideolojik amaç ve 
hedeflerle uyumlu bir gelişim seyri izliyorsa, bu 
örgütü güçlendiren, bireyi güçlendiren, ilişkileri 
güçlendiren bir çatışma olarak gelişir. Ama örgütün. 
karakterine damgasını vuran iktidarcı egemenlikli 
zilıniyet ön plana çıkıyorsa, orada ya örgüt sisteme 
benzeşmeye başlar, yaşam ve ilişkiler sisteme ben
zeşmeye başlar, ilişkiler taman1ıyla egemen ezilen 
ilişkisine dönüşmeye başlar, ya da dağılınayla 
sonuçlanır. Bu noktada ele alındığında yeni örgütsel 
modelinıizi hayata geçirirken, kadroların ve farklı 
alan örgütlerinin ya da çalışma örgütlerinin birbirini 
tamamlayan değil, birbirini boşa çıkaran yaklaşım
larını bu zihniyetin aşılınaması üzerinden ele alıp 
değerlendinnek gerekiyor. 

Kadrodaki şekillennıenin en çok etkilendiği 
bu anlayış ve yaklaşırnlar çözümlenıneden 
demokratik- komünal bir yaşam ve konfederal bir 
topiLUn ve örgüt yaratmak mümkün olmayacaktır. 
Örgüt ortamında bu noktada karşılıklı birbirini güçlü 
eleştiren, bu eleştiriler karşısında sanlimİ özeleştiri 
veren bir zeminin, ilişki tarzının oluşturulması 
yeniden yapılanmanın temel görevidir. Önderlik btt 
görevin başarıbnası için sorunun özliyle ilgili bir zih
niyet devriminin gerçekleştirilmesi gerektiğine sürek
li vurgu yaptı. Zihniyet, vicdan ve ahlak devrimini 
bu noktada geliştirmeyen bir kişinin, günlük pratik 
davranışlarını kontrol etınesi, düzenlemesi ya da bu 
noktada ortaya çıkan yaklaşırnlara karşı tepki göster
mesi tavır alması fazla anlamlı olmayacaktır. 
Nitekim bu konuda günlük ilişkilerde, kadronun 
duruşunda çok yoğun eleştiriler yapılmakta, tepkiler 
gösterilmekte, kimi zaman özeleştiriler de verilmekte 
ama soıun bir türlü istenilen düzeyde çözünle kavuş
mamaktadır. Kadronun çeşitli kaderneleri ve diizey
Ieri arasında çelişki giderek yoğunlaşıp derinleşmek
te ve bu çelişkinin yarattığı çanşmalar neredeyse 
örgütü işlemez duruma getirmektedir. Örgütün 
yaşadığı bütün sorunları, kadronun sorunlan da, 
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sorunun özünü kavrarnamayla bağlantılı bir biçimde 
ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Eğer bu noktada 
bir ideolojik mücadeleden bahsedilecekse, ideolojik 
mücadelenin özü, ideolojinin temel bileşeııleri olan 
noktaların bütünlüklü doğnı kavranıp o noktada 
eksiklik ve yetersizliklerin aşılmasıdır. Yani ideolojik 
mücadelenin elbette pratik boyutlan da vardır ama 
ideolojik mücadele esas olarak zihniyet, vicdan 
alanında, teorik, ahlaksal ve politik alanda 
yürütülmektedir. Bu noktalarda yaşanan eksiklik ve 
yetersizliklerin doğru tespit edilmesi, eleştirilerin 
sürekli bu noktadan geliştirilmesi ve düzeltmenin bu 
noktalardan yaşanarak kişiliğe yedirilmesi sorunların 
çözümünü beraberinde getirecektir. Aksi takdirde bu 
noktalarda ortaya çıkan yak1aşırn1ann günlük pratik 
eleştirileri giderek bir şikayete dönüşmeye başlaya
cak, kendini tekrar ettiğinden dolayı da, kul
landığımız araç ve yöntemleri de etkisizleştirecektir. 

iktidarcı hiyerarşik yaklaşımiara dönük bu kadar 
eleştiri yapılmasına, özeleştiri verilmesine rağmen, 

eğer sorun aşılarnıyorsa, sorunun özüyle ilgili yak
laşımlarda bir eksiklik ve yetersizlik vardır. Bu eksik
liği gidermek de sonına pratik değil, ideolojik yak
laşınayı gerektirmektedir. İdeolojik yaklaşım ise tek 
tek kişileri düzeltrne değil, kişilerin yaşadığı yan
Iışiann kaynağını düzeltme, temel nedenlerini 
ortadan kaldmna ile gerçekleşebilir. Bu yönüyle ele 
alındığında eleştiıi- özeleştiri silahının tek tek 
bireylere yöneltilmesinden önce bu aıılayışlara 
yöneiritmesi ve bu anlayışlar karşısında bir mücade
lenin geliştirilmesiyle etkin ve etkili lalınabilir. 

Bu konularda eleştiri özeleştiri silahını iste
nen etkinlikte ve sonuç alıcılıkta kullanmarnarnız 
belirttiğimiz gibi sorunlan bireysel ela alan ve birey
sel noktada çözmeye çalışan yaklaşımlardan 
dolayıdır. Yani ideolojik mücadeleyi kendi zemininde 
değil, bireyselleştiren yaklaşımlarla, bireysel 
zeminlerde yürütme yaklaşımından kaynaklanmak
tadır. Bu temel bir yöntem batasıdır. Bu noktada 
Önderliğin yapmış olduğu eleştiri ve değerlendirmel
er ile bizim eleştiri- özeleştiri silahını kullanmaınız 
arasında büyük bir çelişki vardır. Önderlik PKK'nin 
yaşamış olduğu sorun lan, kadronun bugün içinde 
bulunduğu dununu, hatta tasfiyeciliği bile ele alıp 
değerlendirirken, sürekli yaşanan sonınJarın tarihsel 
temellerini ortaya koyarak ele almaktadır. Bu tarihsel 
teınellerin toplum üzerinde yarattığı etkiler, toplum
sal etkilerin kişilikteki yansımalannın neler 
olduğunu, bunun geçmiş mücadele pratiği ile bağlan
tısını ortaya koyduktan ve bunlann hangi anlayışiara 
yol açtığını çözümledikten sonra tek tek bireylere 
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nasıl yansıdığını tespit düzeyinde belirleyerek eleştiri 
geliştirmektedir. Bizim yaklaşımlamıuzda ise, tek tek 
ya bireyleri esas alan ya da bireyleri karşısına alan, 
sorunlan bireyselleştiren yaklaşım çok fazla ön plana 
çıkmaktadır. 

Bu noktada önderliğin izlediği diyalektik 
yöntemi yaptığımız alıntılarda ortaya koymaya 
çalıştık. Önderlik, belirttiğimiz gibi zihniyet ve 
anlayış anlamında PKK'nin yaşamış olduğu eksiklik 
ve yetersizlikleri ortaya koyduktan sonra bunun 
pratikte kadroya nasıl yansıdığını çözi.imlüyor. 
Devlet ve iktidar zihniyetli partilerin kadro yapılan
masına, pratik şekillenmesine ve gelişimine olan etk
ilerini de şu biçimde ortaya koyuyor; ''Benzer parti
lerin tümünde göriilen politbüro ve merkezin kendini 
hiyerarşik/eş/irmesi, kolay ulaşı/amaz, dakunulamaz 
falması devlet geleneğini esas alman zn bir sonucud
w: Devlet olmak otorite ile baş/mc İnsanlara sert ve 
soğuk yaldaşacaksm. Tarihte Med şefi Deikos'un ilk 
Med Konfederasyonunu oluşturduğunda yaptığT ilk 
işlerden biri, eskinin tüm insaneTI ilişkilerini bir 
tarafa bıralap hiç kimse ile göriişmemesidir. Yeni 
kurduğu başkent Ekbatan'ı yedi sur/u bir duvar ile 
kapatır. İlginç bir durum olırym: Devlet olmak için 
hep kendini perde/eyeceksin, maske sahibi /alacak
sm. Osmanlı padişahları hep perde arkasından 
bakar/ardı. Ozcesi sosyalist partiler de üst yönelim
lerden başlamak üzere aynı yola girmek zorunday
dı/mc Çünkü devlet olmanm gereği böyledit: Bu 
pratiğin en başta içinde yer alan biri olarak en zor
landığTm konunun bu olduğunu itiraf etmeliyim. 
Devlet tarzına, protokolüne hiç a!tşamad1m. 
Demokratik yapım/o devletleşen yapım arasında 
büyük bir bocalama yaşadım. Adeta iki arada bir 
derede kald1m. PKK büyüdüğünde iktidarcılık oyu
nunu daha iyi anladım. Açık belirLmeliyim, hiç 
hoşnut o!amıyordırm. Özde en büyük savaşı devleL 
adam1 gibi olup olmama konusunda yaşad1m. 
1995'lere doğru benim hevesimi asıl zorlayan olgu, 
gillikçe amacımdan uzak düştiiğümii anlam ış 
olmamdı. Devlet bile olsam, karşımda/d insanların 
k:üçüldüğiinü fark ettim. Adeta boyun eğiyor/ardı. 
Biliyordum içten olunmad1ğ1111. Fwsat bulduklarmda 
tehlikeli olabileceklerini de tahmin ediyordum. Ben; 
sıkan gelişme bırydu. Hiç de idealimdeki ilişki düze
nine benzemiyordu. İlk drifa bu yöntemle ne başarıla
bileceği ne, ne de başarılı olunması halinde bunun 
arzulanan bir amaç olacağma inandım." 
Belirttiğimiz gibi iktidar aıılayışının ilişkilerde irısan 
ilişkilerinde yarattığı davranış biçimleri tesadüf 
değildir. İktidar olmanın gerekleri ve yasaJan vardır. 
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Güçle hareket etmenin gerekleri ve yasalan vardır. 
Sürekli gücü elinde bulundurmak ve bu gücü kendi 
yaşamının esasına oturtmanın kendiliğinden getire
ceği davranış biçimleri vardır. Bu ilişki tek taraflı bir 
biçimienmeyi de beraberinde getimUyor. Yani sadece 
egemenin kendi davranışlannı, iktidannı güçlendire
cek bir tarzda yürü1mesi, düzenlemesi egemenliği 
besleyen temel yaklaşım değildir. Tam tersine ege
menlerin bu yakJaşunJannı bir de karşısındakilerin 
beslernesi durumu söz konusudur. İktidar ve devlet 
ilişkileri bu anlamda bir kere kurulduğunda karşılıklı 
birbirini besleyen bir diyalektik tarzında işler. Önder
lik eşitlik ve özgürlük konusunda en iddialı bir 
duruşu temsil eden bir pozisyonda olmasına rağmen, 

bu ilişki tarzının kendisini bile giderek kuşattığınt 
ortaya koymaktadır. Bu anlamda bizim kendi pratik 
yaşaınunız içerisinde bu anlayışlan kendisinde 
bütünüyle çözememiş, Önderliğin belirttiği zihniyet 
devrimini kendisinde sonuna kadar gerçek
leştirmemiş bireylerin bu noktada kendilerini ciddi 
bir tarzda sorguladıkJan ve özeleştiret bir tutunı gös
terdikleri söylenemez. Zaten sonınlann, rahatsızlık
Iann kaynağında da bu vardır. Bu noktada ciddi bir 
eleştiri- özeleştiri pratiğinin yaşanınası gerekmekte
dir. Bu noktada ölçü kimdir, yaklaşımı belirleyecek 
olan kimdir? Sorusu sürekli gündeme getirilmektedir. 
Belirttiğimiz gibi sonınu sürekli bireyselleştiren, 
bireysel tarzda ele alan yaklaşımlar bu noktada 
birçok sonınu ve çıkmazı yaratan yaklaşımlan 
beraberinde getirmektedir. Oysa ölçü çok nettir. İde
olojinin, çizginin ölçüleri vardır. Ve bu ölçüler de 
Önderlikte ifadesini bulmaktadır. Dolayısıyla bu nok
talarda yapılacak eleştiri ve özeleştirilerde sürekli 
Önderliği ölçü ve muhatap alrnak en doğru yaklaşım 
olacaktrr. 

Bu esas üzerinden yüri.itülrnediğinden, 
yaşadığımız bütün sorunların ideolojik nedenlerinden 
birisi olan iktidarcı- devletçi zihniyetin aşılmasına 
dönük eleştiri- özeleştiri süreci sağlıklı 
yürütülrnemektedir. Sağlıklı yürütülrneyen bu 
eleştiri- özeleştiri süreci kadrodaki şekillenmenin 

doğru çözümlenmesini ve aşılmasını da zorlaşttrmak
tadır. iktidarcı devletçi zilıniyetin kadroda pratik 
olarak nasıl bir şekillenmeye yol açnğıru Önderlik 
çarpıcı değerlendirmelerle ortaya koymaktadır. Özel
likle PKK'nin yaşamış olduğu çeşitli aşamalan 
değerlendirirken, belli bir noktadan sonra artık ide
olojik ölçülerin, çizgi ölçillerinin yerine pratik ölçü
lerin, devletçi- iktidarcı zihniyetten kaynaklı olarak 
kadroya egemen olduğunu ortaya koymaktadır. 
Savunmanın eleştiri- özeleştiri bölümünde bu 

konuyu şöyle çözürnlüyor; "PKK'de '95 sonrast 
stlanttlı konunun özünde bu olduğunu daha iyi belir
tebilirim. Tüm kadro, kıtrum ilişkileri ve yapılarmda 
ortaya çıkan uyduruk bir memurcu/uk anlay1şıydı. 
Ütopya sahibi olmak, coşku dolu, her gün araytşlar 
peşinde olmak, yeniyi yaratmak sorun olmaktan Çik
mış, herkes zorbela elde edilmiş devrimci bir değer 
üzerinde ucuz yaşamanın hevesine kapıimiŞ ll. En 
tehlikeli hasta/tklardan biri buydu. Devrimci 
PKK'nin bir yandan çete!eşmesi -çingene paşalzğı-, 
diğer yandan memur/aşması, bitmesi anlamına da 
gehyordu. Yaptığım büyük çalişmalar cüce insanlar 
ortaya çıkarmıştı. Aslında bu olguyu çözmek için çok 
büyük çaba harcadım. '90'/ar sonrast çözümlemeler 
bu çabaların ne denli yoğun olduğunu gösterir. 
Eleştiri silahım çok yoğun kul!amyordum. Ama 
hastalığm nedeni doğl11 teşhis edi!meyince, tedavinin 
anlam ifade etmesi beklenemezdi. Dev!et!eşmeyi ide
alize eden bir partinin kadrolarından merkezden en 
alta doğru Kürdistan koşullarında köylü kökenliler;n 
en vahşi çete olmast, yan m aydınlarm da bir 
despotik memur kesilmesi doğal olma!tydt. Hede:fin 
doğasında bu bozulma vardı. İkinci PKK!eşme ham
Les·inin boşa çıkarılması derken bu gerçeklikten 
bahsediyol11m. Hamlenin askeri-teknik anlamda 
yeni/ip yenilmemesi söz konusu edilmiyor. Bunlar tali 
hususlardı1: PKK bir ucundan devlet olsaydı da bite
cekti; devrimci özü balamından bitecek/i. KDPve 
YNK gibi bir oluşuma yönelmek dul1Jmunda kala
caktı. 1995-2000 arasında bu sol11nu tam çözme 
gücünde olmam zordu. 1995 öncesinde yönetiğim 
PKK, ütopya PKK'siydi. Coşkusu, inancı güçlüydü. 
Dönem sonuna yaklaşıldığında işlerin altmda ciddi 
bir sakatlığm olduğunu hissediyor, aıtrı bir tekrarla
ma konumunu yaşadığımızı görüyor, ama çarenin 
nerede yattığıni göremiyorduk. Yapılan sadece mevzi
leri dolu tutmak, birkaç mevzi daha kurmaktı. 
Zevahiri kıu·tarmak denen durııma düşülmüş tü." Yine 
devamla şöyle diyor; "Benim açımdan sadece 
Marksizm değil, tüm özgürlük ve eşitlik ütopyalan 
çözümlenmiştir. Yine devlet ve demokrasi olgusu da 
çözümlenmiştir. İktidar ve savaş ilişkisinin ştfresini 
de çözmüş durumday1m. Devletleşme, iktidarlaşma 
hastalığı özellikle geri toplumsal zeminden kaynakfz, 
ciddi bir bilimsel insani eğilimden geçmemiş 
bireylerde çok tehlikeli bir 'despotik' tip yaratır. İkti
darını tatmin için en basit sorunu silahla halletmeyi 
esas alu: Geri unsurlarda bu çok açıktı. Özellikle 
çeteleşme sürecinde çok vahşi tipler türedi. Adeta 
gözlerine konmuş sinek misali, rahatsız olduklan en 
değerli yoldaşlan kalleşçe vurmay1 önderlikte ve 
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komutanb/aa bir tarz haline getirmiş/erdi. En biiyük 
dehşet buydu. Hatta en basit ihtiyaçları için, kurtul
mak istedikleri arkadaşları hertarif etmek için onları 
imhalık eyleme gönderme sık uygulanan yöntem 
olmuştu. Tabii yozlaşmanın bu biçimi çok sonraları 
fark edilecekti. İktidar olmak, komutanlik almak en 
çeldci konu haline gelmişti. Tam bir gözü karalik 
oluştu. Çünkü amaç beliedik/eri her şeye bu tür ikti
darlardan gidiliyordu. Ezeli iktidar hastalığıfena 
bulaşmıştı. İktidarcı/ık oyunu en hoşlandı/dan ve bir
birlerine karşı darbelerle oynadık/arz en iyi oyun 
olmuştu. PKK'nin en tehlikeli yaziaşması bu yönüy
dü. Bunun halka yans1mas1 daha olumsuzdu. Altın 
gibi bağlı insanlar bile kahrediliyordu." 
Değerlendinne çaıpıcı tespitlerle devam etmektedir. 
Yın e bunun eyleme yansıma biçimini Önderlik ayru 
bölümde şöyle ortaya koyuyor; "Eylemlerde de asla 
yapılmaması gerekenler yapıldı. Kadın, çocuk ayrımı 
unutuldu. Hayvanlar bile te!ef edildi. Açık ki, bunlar 
insanlık adına kabul edilemezdi. Ama unulmamak 
gereidr ki, iktidar pratiğinde şehirleri ve köyleri top
tan haritadan silmek ve toprağa gömmek az göriilen 
olaylardan değildir. Memur/aşma daha az bir 
hastalık değildi. Ölüm kahm savaşmda memur karty
erine sığznmak, bilmenin en kötü biçimlerinden biriy
di. Geriye kalanlar da ahbap çavuşlu k, suya sabuna 
dokunmama, var olanla yetinme gibi yetmezlikler/e 
süreci tamam!ıyor!ardı. PK.Kleşmenin bir dönemi 
böylece kapanryordu. Açık ki, tüm bu olumsuzluk
ların kaynağında partileşmenin temel devletçi niteliği 
yatmaktadır. ÖZgürlükçü ve eşiiçi ilan edip de bırnun 
temel gerçekleşme arac1 olarak devleti esas aldın mı, 

içine düşülecek durumlar peşi sıra böyle gelişmek 
durumundaydı. Bu durumu aşmak ancak bu temel 
niteliğe bağli parti olmaktan vazgeçmek, onu aşmak

la mümkün olabilirdi. Yeniden partileşrnek bıı 
gerçekliğe ulaşmaktan geçecekti." 

Yaptığımız bu alıntılarda da aslında bugün 
yaşadığımız sorunlannda çözümlemesi yapılmak
tadır. Günlük yaşam içerisinde eskinin klasik 
devletçi- iktidarcı anlayışlarını çözümiemek bu açı
dan çok fazla zor değildir. Eleştirilerimiz, özeleştiri
lerimiz geliştirilirken, sorunlan Önderliğin yapmış 
olduğu tespitiere rağmen, sağa sola çekmek, farklı 
gerekçeler ya da nedenlerle izah etmek, aslında 
eleştiriden sıynlmanın bir yöntemi ve yaklaşımıdır. 
Yine sorunJan bireyselleştiTip yıkıcı bir tarzda sürekli 
dillendirrnek de Önderliğin tarzı değildir. Önderliğin 
tarzı belirttiğimiz gibi sorunlan sebep ve sonuçlanyla 
bir bütünlük içerisinde diyalektik bir tarzda ele 
almaktır. Eleştiri de, özeleştiri de bu tarzda gerçek-
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leştiğinde sonuç alıcı olabilmektedir. Yapılan bu 
çözümleme ve değerlendinneler, günlük yaşam 
sorunlanınızın nedenle.rini ve çözi.inı yollannı ortaya 
koymaktadır. Başından günümüze kadar Önderlik bu 
tarzda sorunlan ele alıp çözümlerneye çalışırken, biz, 
sürekli kendi eski tarzımızı esas alan bir yaklaşırula 
sorunlara yaklaştık. Bu yönüyle de, yapılan eleştiri 
ve değerlendirmeler sorunlarm çözümünden çok, 
karmaşıklaşmasına ve giderek içinden çtkılamaz hale 
gelmesine neden oldu. 

Önderlikten yaphğımız alıntılarla göstenn
eye çalıştığımız bir diğer boyut da, Önderliğin 
eleştirilerinin dilirıirı sade, keskin ve net olmasıdır. 
Dolayısıyla eleştirilerde sağa sola çeken, anlaşılmaz 
kılan, sorunu ortaya koymaktan çok tarumsız bırakan 
yaklaşımlar da eleştiri silalunın etkisiz kılınmasının 
diğer bir sebebidir. Eleştiri- özeleştiri noktasında 

dilin muğlak olması da belirttiğimiz bu zihniyetle 
birebir bağlantılıdır. Yani bir yerde eğer eleştiri 
yapılırken, çok fazla sağa- sola yalpalanıyorsa, dilde 
bir muğlaklık ve anlaşılmazlık varsa, bu iktidar 
olmanın, iktidan korumanın bir gereği olarak yalan 
ve hileyi göstermekte ya da ezilenirı iktidar karşısın
da duyduğu korku ve cesaretsizliğinden dolayı, ewp 
dili ile kendisini ifade etınesi anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla Önderliğin eleştiri ve özeleştiri dili sade 
ve net iken, bizimki bu kadar karmaşıksa, dil olarak 
da Önderliğin bu silahı kullanma tarzını, kullanma 
gücünü gösteremediğimizi ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla eleştiri- özeleştiri silahını etkirı kılmak, 

sonuç alıcı kılmak, sadece sonıntın teorik, ideolojik 
boyutuyla anlama ile de bitmiyor. Sorunun ortaya 
konuluş tarzını, yöntemini ve dilini de yakalamak 
büyük öneme sahiptir. 

Eleştiri ve özeleştirinin dili nasıl olmalıdır 
sorusu burada büyük önem kazanıyor. Bizim geçmiş 
değerlendirme ve çözümlemelerimizde bütün eksik
lik ve yetersizliklere rağınen, bir kültür, bir ahlak, 
üslup olarak gelişen bir şekillenmemiz vardı. 
Örneğin eleştiri yapılırken, uygun platformlarda kap
samlı değerlendirme ve çözümleme tarzında değer
lendinnelere gidilirdi. Eleştirilen olay, olgu ve kişi, 
bütün yönleriyle ortaya konulduktan sonra, teşhisi 
yapılırdı. Bu teşhis üzerinden de sorunun gider
ilmesinin yol yöntem ve perspektifi geliştirilirdi. Bu 
noktada muğlaklığa yer vermeyecek bir yaklaşım 
sergilerurdi. Soruruann doğru tespit edildiği yerde, 
çok hızlı bir biçimde bir değişim- dönüşümü gerçek
leştirdiğimiz de yaşadığımız pratiğin gösterdiği bir 
gerçek olmaktadır. Eleştirinin dili, her şeyden önce 
yıkıcı, tahrik edici, rencide edici ve kestirip atmacı 
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Egemenin dili sürekli 
hile ve yalana 

samiıniyetsizliğe dayab bir dildir 
Bu anlamda her şeyi 

gizemlileştiren, anlamsazlaşbran 

olabildiğince içinden çıkılamaz 
hale getirerek 

çözüm gücünün 
ancak kendisinin olduğu tarzmda 

egemenlikli iktidarci bir dildir 
Ezilenin dili ise 

sorunların çözümü noktasında 
kendisini güç görmeyen, 

sorunlan bir yere havale ederek şikayet 
ederek çözebileceğini sanan dolay.s1yla 

karş1smdakini güç 
kendisini ise güçsüz 

olarak gören 
ve gücü ürkütmenin 

kendisini ezeceği korkusuyla 
geliştirilen bir dildir 

bir 
tar~ değil, çözümlcyici bir tar~dır. Eksik yönleri 
çok keskin ve net bir biçimde ortaya koyduğumuz 
gibi, bu eksikliklerin giderilmesinin perspektifi de 
çok net olmak dunumındadır. Dikkat edilirse Önder
likten yaphğıınız alıntılarda, Önderlik sorunların tar
ihsel- toplumsal nedenlerini olabildiğince en net for
mülasyonlada ortaya koymakta, sorunu ortaya koy
duktan sonra bunun pratik yansımalannın çözüm
lemesi yapılmakta ve bunun giderilmesinin de mut
lak bir yeniden yapılanma ile geliştirilebileceği, par
tinin bu noktada köklü bir değişim- dönüşüm süre
ciyle sorunlan çözebilcceğini ortaya koymaktadır. 

Yine özellikle iktidar ve devlet zihniyetin i 
çözümleyip oıtaya koyarken, bunun karşısında da 
sürekli demokratik- komünal, eşitlikçi, özgürlükçü 
yaklaşımlan ortaya koymakta ve çelişki ve çatış
manın bu ikisinin arasmda olduğu, bu sorunun 
özünün bu ikisinden birisinin doğru tercih etme ve 
yaşama ile bağlantılı olduğu tarzında ifade etmekte
dir. Yani soruna kaynaklık eden, onu besleyen neden
ler ortaya konulduğu gibi, sorunun çözümünün de 
yol, yöntem, araç ve perspektifleri sürekli net bir 
biçimde ortaya koyulmaktadır. Bu konuda gidilen 
değerlendinneler, üslup itibariyle biliınselliği ve 

objektiviteyi esas alan, ancak her insanın çok 
rahatlıkla anlayabileceği bir tarzda ortaya konulınak
tadır Zira sorunlan öıtbas ederek, sonuılan muğlak
laştırarak çözemeyeceğini bilincinde olan bir yak
laşun vardır. Sorunlan çözmek, sorunlan örtbas 
ctınck ya da muğlaklaştmnak değil, onları açığa 
çıkarmak ve görünür kılmak tarzında olduğunda 
çözüm gelişebilir. 

Bizde ise günlük yaşamm basit sorunlarına 
dönük eleştirilerimizi yaparken bile bu kadar sağa
sola çeken, bu kadar muğlaklaştıran anlaşılmaz kılan 
bir dil kullanılmasına rağmen, Önderliğin en ciddi, 
en ağır sorunlan bu kadar sade ve net bir biçimde 
ortaya koyması, onun çözüm gücü ilc bizim çözüm
süzlüğümüzün nedenini de göstermektedir. 
Dolayısıyla eleştiri silahı bu anlamda kullanması 
cesaret gerektiren bir yaklaşımdır. Eğer sorunların 
çözümü noktasında kendinde güç göreıniyorsa ya da 
açık söylemek gerekirse, çözme niyetinden çok 
sorunları ört- has etme ve bunun altmda kendini 
yaşatına yaklaşımı varsa, dil muğlak ve karmaşık
laştu·ıcı olmaktan ktırtanlamaz. Sorunu mutlak 
çözme amaç ve hedefi varsa, bu konuda kendine 
güven varsa ve samiıniyet gösteriliyorsa, dilin 
muğlak ve karmaşık olması için hiçbir neden yoktur. 
Ezop dili ve egemen dili arasmdaki diyalektiği bu 
noktada çözümlernek çok önemlidir. Egemenin dili 
sürekli hile ve yalana, samiıniyetsizliğe dayalı bir 
dildir. Bu anlamda her şeyi gizcmlileştiren, aıılamsı
zlaşltran, olabildiğince içinden çıkılamaz bale getir
erek çözüm gücünün ancak kendisinin olduğu tarzm
da egemenlikli iktidarcı bir dildir. Ezilenin dili ise 
somnların çözümü noktasında kendisini güç 
görmeyen, sorunlan bir yere havalc ederek, şikayet 
ederek çözebileceğini sanan dolayısıyla karşısındaki
ni güç, kendisini ise güçsüz olarak gören ve gücü 
ürkütınenin kendisini czcccği korkusuyla geliştirilen 
bir dildir. Bu yüzden de şikiiyctin ve çaresizliğin 
dilidir. 

Eleştirinin dilinde, yönteminde ve 
düzeyinde yaşanan bu eksiklik ve yetersizliklerin 
yaşam felsefesi ile birebir bağlantısım kurmak büyük 
öneme sahiptir. Bizim eleştiri yaklaşımımızla, önder
liğin eleştiri yaklaşımı arasında ortaya çıkan fark, 
direkt ideolojik duruş, düzey ile birebir bağlantılıdır. 
Eleştiriyi günlük yaşarnın basit pratik sorunlarını 
gidermenin bir yöntemi ya da aracı olarak görme 
anlayışı, felsefesi ile eleştiriyi dünyayı değiştirme 
eylemi olarak algılama arasındaki fark, sorunlara 
yaklaşımda sonuç alıcılığı belirliyor. Daha öncekj 
konularda kısmen değinilınişti ; Önderliğin yaşam 
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felsefesinde devrimci olan yön, olay ve olguları 
sadece çözümleme, hatta sadece eleştinne de değil, 
onları birebir değiştirme nolctasındaki yaklaşımıdır. 
Dolayısıyla günlük yaşarnda gerek eleştiri, gerek 
özeleştirinin yapılına amacı ve bedefi eğer değişim
dönüşüm yaratma ve düzeltme ise devrimci bir 
anlamı vardır. Bunun dışındaki yaklaşımlar eleştiriler 
doğru olsa bile, dışarıdan bakan birisinin belli konu
Lara ilişkin düşünceleri olmasının ötesine geçmez; 
değiştirici- dönüştüıücü etkisi de güçlü olmaz. Bu 
anlamda eleştiri- özeleştiri silahını güçlü kuUanama
mamızın direkt yaşam felsefesiyle bağlantısı vardır. 
Önderliğin PKK'yi bir eleştiri hareketi olarak değer
lendinnesinin altındaki temel felsefe, mevcut dünya 
gerçekliğinin kabul edilemezliği ve bunun aşılmasına 
döniik bir eylemin gerekliliği üzerinden gelişir. Bu 
anlamda ele alındığında Önderliğin mevcut toplum
sal gerçekliğe karşı yöneltmiş olduğu eleştiri, onu 
değiştirip- dönüştürme eyleminin başlangıcı ve 
özüdür. Eleştiri- özeleştiri yaklaşımı bu yönüyle bir 
yaşam tercihi ve duruşu haline gelmişse, etkili ve 
sonuç abcı olabilir. Önderlikte bu kadar etkili ve 
sonuç alıcı olması, onun bir var oluş tarzına 
dönüştürülmüş olmasındandır. Devrimciliğin özünü 
bu noktaya oturtmasıdır. Bu anlamda yaşam felsefesi 
eğer bir mücadele felsefesi olarak ele almıyor, 
algılanıyorsa, mücadelenin özü de öncelikle kabul 
etmediğini doğru ortaya koymak, kabul etmediğinin 
yerine ne kayacağını öngörmek ve kabul etmediğini 
yıkıp ya da değiştirip onun yerine kendi istediğini 
koyma eylemidir. Bu noktadan bakJidığında kişinin 
yaşam tercihi, mücadele felsefesi en bariz bir 
biçimde eleştiri- özeleştiriye yaklaşımında kendini 
gösterir. Önderliğin yaşam felsefesindeki devrimci öz 
ve karakter, en güçlü bir tarzda kendisinin var oluşu
na dönük yapmış olduğu özeleştiri, en başta kendi 
çevresini değiştirip- dönüştürme eylemi ve buntın 
Ü7.erinden dünyayı değiştirme hareketine 
dönüşmüştür. Bu yaşam felsefesinin dışındaki bütün 
yaşam felsefelerini reddeden ve eleştİren bir tutumun 
sahibidir. Bu eleştirisini yaparken de gerekirse bütün 
dünyayı karşısına alına gücünü kendisinde gören, 
bundan biç çekinmeyen, kendi doğrularını çok açık 
bir biçimde ortaya koyup savunan bir duruş açığa 
çıkarmaktadır. 

Bu yönüyle ele alındığında eleştiri
özeleştiri yaklaşımı ret- kabul ölçülerini netleştirıne 
ile birebir bağlantılıdır. Neyi reddedip, neyi kabul 
ettiğin, neyi eleştirip onu ne kadar dönüştürdüğün ve 
yerine ne koyduğun yaklaşımında kendini gösterir. 
Bu yönüyle de Önderliğin yaklaşımı ile bizim yak-

59 

laşımımız arasında ciddi farklar var. Önderlik bu sis
temi karşısına alırken hiçbir yere dayanmadan, kendi 
doğrulanna inanarak, kendi doğrulanna sahiplenme 
adına eylemini başlatmıştır. Bu açıdan ele alındığın
da, kendisinden başlayarak yaratmak istediği insan 
tipini önce oluşturmuş, yarattığı bu insan tipini en 
yakın çevresinde eğitim ve eleştiri yoluyla açığa 
çıkanp btınu giderek devrimci bir örgüte ve harekete 
dönüştürerek eleştirisini bir devrim düzeyine çıkar
mıştır. Reddettiklerini karşısına alan, onunla sürekli 
mücadele içerisinde olan, kabul edilebilir olarak 
gördiiklerini, hedef ve amaçlarını ise sürekli yaratan 
ve üreten bir yaşam felsefesi ve duruşu yarata
bildiğinden toplum üzerinde bu kadar etkili ola
bitmiştir. Sisteme karşı eleştirisi olmayan bir kişiliğin 
devrimciliğe soyımması elbette beklenemez. Ancak 
sistem karşısında geliştirdiği eleştirileri, sisternin 
kendi üzerindeki etkileri noktasında bir çözii.ınlem-

eleştiri- özeleştiri yaklaşımı 

ret- kabul ölçülerini 
netleştirme ile birebir bağlantılıdır 
Neyi reddedip, neyi kabul ettiğin 

neyi eleştirip 
onu ne kadar dönüştürdüğün 

ve 
yerine ne koyduğun 

yaklaşımında kendini gösterir 

eye dönüştürüp, öncelikle sistemi kendisinde aşa
mayan bir kişiliğin de sistem karşısında devrimci 
değiştirİcİ bir güç olması mümkün olmadığından, 

eleştiri önce kendi dışınt değiştirip dönüştürmeyle 
başlamaz. Eleştirinin başlangıç noktası, 

özeleştiridir. O açıdan Önderlik kendi savunmalann
da da eleştiriyi nefs savaşı ile başlatmaktadır. Savaşın 
esasının ve belirleyici olanının nefs savaşı olduğunu 
vurgulanıaktadır. Bizde eleştiri- özeleştirinin etkili 
olmamasının temel nedenlerinden birisi de 
kendimizde değişim- dönüşüm gücünü yaratamamı
zla bağlantılıdır. Sistemin yarattığı insan gerçeği, 

kendine güvensiz, kendini değiştirip- dönüştürme, 

yeniden yaratma ve üretme gücünden yoksun 
insandır. Ancak sistemi üretebileu, sistemin çarkları 
içerisinde kendisini var edebilen bir insan gerçeğidir. 
Kendi ayakları üzerinde duran ve sistemi karşısı.na 
alan bir irade yaratmak da büyük bir mücadele işidir. 
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Bu mücadeleyi kendisinde gerçekleştinneyen bir 
insanın ise devrimci olabilmesi mümkün değildir. 
Önderliğin kendi pratiğinde bunu yaratabilmiş 
olması, kendisini doğru çözürnleyebilıniş olması ve 
bu noktada sürekli özeleştirel bir tuttun içerisinde 
olması ile birebir bağlantılıdır. 

Bu yaşarn felsefesinin gelinen aşamada 
ortaınımızda ne kadar etkili ve kendini üreten bir 
düzeyde olduğu mutlak tartışmayı gerektiren bir 
durumdur. PKK devrimci bir hareket olarak, devrim
ci bir yaşarn duruşu olarak kendisini var etti. Bu 
yönüyle ele alındığında da gerçekten neredeyse sis
temin bütün egemen ikt1dar güçlerini karşısına alan 
bir gerçekliğe dönüştü. Ve bundan hiçbir zarnan 
gocunmadı. Bütün sistem karşısında kendisini 
devrimin merkezi, devrimin esas gücü olarak görme 
PKK için sürekli bir onur ve gurur meselesi oldu. 
Belki politik anlamda yaklaşıldığında çok fazla 'akıl
lıca' olmayan bir duruştu bu ancak, zaten PKK sis
temin aklmm dışına çıkabildiği için güç olabildi. 
Devrimci bir kimlik ile sistem karşısında mücadele 
yüri.itebildi. Bu sistem için tehdit olabilecek bir kon
ınnda olmak sistemi reddedebilrne gücünü gösteriy
ordu. Sistemi reddedebilrne gücü ise kendindeki 
devrimci güci.in ifadesiydi. Önderlik de PKK'yi 
değerlendirirken, PKK'nin iktidara ve devlete 
bulaşan yönlerinin PKK'deki yozlaşmanın en temel 
nedeni olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle iktidara 
bulaşmış olmak, iktidar amacı ve hedefi ile buluşmak 
bir yerde iktidarla uzlaşma anlanuna geliyor. İktidar
la bir biçimde uzlaşmaya çalışan yaklaşırnlar da 
sonuçları itibariyle iktidan karşısına alına değil, ikti
darı olabildiğince yanına alma ya da iktidarı ortadan 
kaldırma, iktidan olabildiğince güçlü üretme felse
fesini doğurmaktadır. Böyle bir yaklaşım ise devriın
ci felsefeyi ve onun temel duruşu olan eleştirl yak
laşırrum anlamsızlaştıran, felç eden bir yaklaşımdır. 

Bu yönüyle PKK'nin yaşamış olduğu eksik
lik ve yetersizlikleri temelleriyle ortaya koyduktan 
sonra, PKK'nin yeniden yapılanma sürecinde bu 
devriınci kimliği nasıl kazanacağı , bu devrimci kim
likle nasıl bir duruş yaratacağı, bunun kadrosunda 
nasıl gerçekleşeceği sorusu önümüze çıkmaktadır. 
Belirtilen bu yaşarn felsefesi doğrultusunda ortaya 
çıkmış, gelişmiş ve aslında devrim içerisinde devrim
ler yaratarak büyük bir toplıunsal değişim
dönüşümü gerçekleştirmiş olan PKK önderlik 
gerçeğinin günümüzde sistem karşısında, sistemi 
bütünüyle aşabilen bir felsefe yaratınış olan gerçeği 
kadroda nastl yansıyacak sorusuna cevap aramak 
gerekiyor. Önderliğin geçmişte aslında sisternin 

mezhebine dönüşmüş, sisternin paradigmasını aşa
mamış ideolojilerin yoğun etkisinde olmasına rağ
men, bu kadar güçlü yapmış olduğu eleştiriler, 
günümüzde sistemi bütünüyle aşan, kökten sistem 
dışı bir düzey kazawnıştır. Bu anlamda yeniden inşa 
edilecek PKK, Önderliğin devrimci PKK olarak 
adlandırdığ1 PKK'lileşmenin dalıa güçlü ve etkili bir 
tarzda yeniden yapılanması anlamına gelir. Eleştirel 
duruş, bu anlamda devrimci bir kimlik anlamına 
gelir. PKK'deki eleştiri yaklaştmJ devrimci bir yak
laşımdır. Sisteme yönelik devrimci olmayan eleştiri 
ve yaklaşırnlar ise, sistemi aşma gücünü 
gösteremediğinden sistemi besleme pozisyonuna 
düşmektedir. Sistem kendisini aşmayan, kendisini 
reddetıneyen, ancak onda değişim- dönüşüm 
yaratarak bir nevi onu sürekli restore eden yaklaşım
Iara büyük bir hoşgörü ile yaklaşmakta ve onları bir 
biçimde kendi yedeği olarak ele ahp değerlendirmek
tectir. Dolayısıyla sisteme yönelik geliştirilecek 
eleştirel dınuş, sistemi öldürmeyen ama yaralayan bir 
tarzda olmamak durumundadır. Zira sistemi 
öldünneyen her türlü yara lama, bir biçimde sistemi 
güçlendiren yaklaşımlardır. Bu eleştiriye uygu
landığında sistemi reddetineyen ancak eksik ve 
yetersizliklerini eleştirerek, sistemi sürekli 
dönüştüren, iireten mezhep yaklaşımınlll dışında bir 
yaklaşım yaratınak PKK'nin beliıttiğiıniz devriınci 
özüyle, özünü yakalama ile ancak gerçekleşebilir. 

Bu açıdan ele alındığında son yıllarda 
içimizde eleştiri- özeleştiri silahının giderek etkisi
zleşmeye başlaması, hatta bir eleştiıisizlik ve 
mücadelesizlik oıtarnınm, dmuşunıın çok yoğını bir 
biçimde ortamımıza dayatılması sistemin belirt
tiğimiz gerçeğini devrimci bir tarzda aşarnamayla 
bağlantılıdır. Sistem karşısında güç olabilrnek ve onu 
aşabilmek devriınci kimliği doğru salıiplenıne ile 
bağlantti ıdır. PKK'ye farklı çizgileri dayatan kom
plocu tasfiyeci yaklaşımiann ilk saldırdıkları gerçek
lerden birisi de PKK'nin eleştiri- özeleştirl silahı 
olması ve eleştiri- özeleştiriyi devrimci bir silalı 
olmaktan çtkanp uzlaştıran , sistem ile uyumlulaştıran 
bir noktaya çekıne çabaları Önderliğin sistemi aştığı 
noktada daha yoğun gelişti. Önderliğin eleştiri
özeleştiri yaklaşımı bütünüyle aşmayı ve 
döni.iştürmeyi hedeflerken, sistem içi eleştiri aşmayı 
ve dönüştünneyi değil , olabildiğince uzlaşmayı ve 
büti.inleşmeyi esas alan bir yaklaşımdır. Bi7irn yak
laşırnlanmızın bu anlarnda ne kadar devriınci olduğu 
sorusu, mutlak sorulması gereken bir sorudur. Zira 
eleştirisizliğin ve mücadelesizliğin dayatıldığı bir 
oıtamda devriıncilik kavramının kendisi de 
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neredeyse tartışmalık bir hale geldi. Gerçek bir 
eleştiri- özeleştiri duruşu, önderlik gerçeğinde 
bütünüyle devrimci bir öze sahiptir. Kendi devrimci 
kimliğini oturtamamış, kendi kimliğini bir tercih 
olarak bütün tercihlerinin önüne koymayan bir 
duruşun da eleştiri- özeleştiri silahını etkili bir 
biçimde kullanması beklenemez ve beklenrneınelidir. 
Dolayısıyla eleştiri- özeleştiri silahının etkinliğini ve 
kullanılma düzeyini tartışırken , onun arkasındaki 
felsefenin yaşarn içerisindeki etkinliğini ya da tercih 
edilirliğini gözden geçirmemiz gerekiyor. Yaşamda 
eğer mücadelcsizlik, eleştirisizlik bu kadar dayatıla
biliyorsa, orada eleştiri- özeleştirinin devrimci bir rol 
oyuayabilmesi beklenmemelidir. Ya da tersinden 
şöyle formüle edilebilir. Bir ortamda eğer eleştiri
özeleştiri silahJ etkisizlcşmişsc, orada zaten devrimci 
bir değişim- dönüşi.imdcn, devrimci bir kimliğin 
yaratılmasından bahsedilemez. Sorunları bu 
çerçevede ortaya koymak, felsefi, ideolojik bir yak
laşımı gerektirmektedir. İçimizde mücadelesizliğin 
ve eleştirisizliğin dayatılması bir yönüyle çıJJiak 
bir biçimde eleştirinin redd~ eleştirinin inkan ya 
da mücadelenin olabildiğince devrimci özünden 
boşaltılması tarzında dayatılırken, diğer taraftan 
da eleştiri- özeleştiri silahı, devrimci söylem ve 
argümanlarla etkisi7Jeştirilmeye çalışılmaktadır. 

Özellikle eleştiri ve özeleştiriyi ideolojik, felsefi, 
devrimci bir duruş ve silah olarak ele almak yerine, 
günlük pratik politik sorunların değerlendirilmesi, 
değerlendirilme biçimi ya da bu sorunların çözüm 
yöntemi olarak ele alan yaklaşımlar eleştiri silah ma 
taktik yaklaşımları dayatma biçiminde ortaya çık
maktaciır. Bunlar da birçok söylemle bunu 
geliştinnektedir. Özellikle ortamda ideolojik mücade
lenin dayatılması, çizginin dayatılması, yaşam ölçü
lerinin ideolojik ilkeler üzerine oturtutması yerine 
bütün yaşam ilişkileri ve örgütsel ölçüterin politik 
dengeler ve çıkarlar üzerine oturlulması yaklaşımı, 
eleştirinin içeriğini boşaltan temel yaklaşundır. Eğer 
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bir yerde güçlü eleştiri yapılamıyorsa, samimi 
özclcşt1riler vcrilemiyorsa, birbirine dönük yaklaşım
larda çizgiye ve ölçüye çeken yaklaşımlar yerine, 
uzlaşmaya çeken, mücadelesizliğe çeken yaklaşınılar 
varsa, orada söz düzeyinde ne kadar eleştiri yapılırsa 
yapı lsın, özünde bir eleştirisizlik vardır. Kaldı ki 
eleştiriden anlamamız gereken, ideolojimiz ve felsc~ 
femizin bir gereği olarak devrinıci eleştiri olmak 
duruımmdadır. Eleştirinin devriınci bir tarzda değil 
de, U7Jaştıran, denge kuran bir tarzda yapılması 
ortamımızdaki farklı ideolojik etkilenmelerin etk
isiyle bağlantılı bir biçimde ele almdığı taktirde 
sorun anlaşılabilir. İdeolojik sonınlarunızı değer
lendirirken, sistemin çeşitli mezhepterin içimizdeki 
ideolojik etkilerinden bahsetmiştik. Bu ideolojik etki
lerin eleştiri silahının kullanımına, eleştiriye yak
laşımda da kendini dışa vuran yansunalan vardır. 

Örneğin sistemin mezheplerinin sisteme dönük 
geliştimıiş olduğu eleştiriterin karakterine ve diline 
baktJğunızda bu eleştiriterin birçoğu bizim sisteme 
yönelttiğimiz eleşt1rilere benzemektedir. Post mod
ernizm adı altında sisteme dönük yapılan eleştiriler 
ile bizim yapt1ğımız eleştiriterin birçoğu aym nokta
larda kesişmektedir. Örneğin devlete, ulusal soıuna, 
özgürlüğe ve demokrasiye dönük yapılan eleştiriler 
birbirine büyük benzerlik arz etmektedir. 
Eleştirilerdeki bu benzerliğin aynşbğı yön, temel 
farkı ise, sistemi bütünüyle aşına ını, yoksa sistemi 
yeniden restore ederek, üreterek sistemle bütünleşme 
mi noktasında gelip kilitlcnmcktedir. Ortamımııda da 
çeşitli sorunlara, örgütsel sorunlara, kişilik sorunlan
na hatta genel politik yaklaşırnlara dönük yapılan 
eleştiriler, gerçekten bu noktalarda yaşanan yetersiz
liklerin aşılıp onun yerine devrimci ölçü ve ilkelerin 
konulması, ideolojinin oturtutmasına mı dönüktür, 
yoksa bu tür eksiklik ve yetersizlikleri yaşayan kişi 
ve kurumların bu noktalarda, eleştiriyi yapanla 
uyumlu bir noktaya çekilmesi, uzlaştmlmasına 
dönük yapılan eleştiriler mi olduğu noktası eleştiril
erdeki yanlış yaklaşınıları açığa çıkarmanın temel 
ölçüsüdür. Sistemin aklJ ile düşünen, uzlaşmacı ve 
politik düşünen bir kafa yapısının devrimci bir 
eleştiri yapabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 
eleştirideki netsizlik özünde ideolojideki netsizlik
tir. Eğer eleştiri silahı etkili !alınmak isteniyorsa, 
öncelikle yapılması gereken, ideolojik nctliği yakala
ma, ideolojik ölçüleri oturtma sorunudur. 

İdeolojik kaygılar amaçlar ve hedefler ile 
eleştiri yapma yerine, politik günlük pratik sorunların 
çöLüroünü esas alan, bu anlamda günü kurlarmayı 
amaç edinen bir eleştiri yaklaşımının da köklü 
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dÜZeltmelere yol açması ve devrimci bir etki yarat
ması beklenemez. Ortarnınuzda eleştiri silahrom etki
sizleşmesi ya da eleştiri silahının yeterince kullanıl
maınasıru bir de bu yönüyle ele alıp değerlendinnek 
gerekiyor. Yapılan eleştiriterin ideolojik amaç ve 
hedefler yerine, günlük pratik politik ihtiyaçlan 
karşılayacak amaçlarla kullamlması eleştiri silahrom 
yozlaşınasıru da beraberinde getirmektedir. Elbette 
eleştiri günlük sorunların, pratik sorunların 
çöziUınesinde, aşılmasında da kullamlan bir silahtır 
ama ideolojik amaç ve hedeften kopuk, günlük 
pratiği esas alan yaklaştınların yaşamın esasına otıır
tulınası , yaşamın bütünüyle bunw1 ÜZerine kurul
ması, bir yerde daha önceki konularda da belirt
tiğimiz, ideolojinin politikaya kurban edilmesini 
beraberinde getirmektedir. Örgütsel ortaınıınız 
elbette siyasal kimlik taşıyan insanların ortan1ıdır. Ye 
bütün ilişkilerimizin temel kriterlerinden birisi de 
siyasi kriterlerdir. Ancak eleştiri silahrom belirt
tiğimiz tarzda daha çok politize olmuş kullanımı, 
ortamın , ideolojik ölçü ve yaklaşırnlar yerine politik 
bir karaktere oturttılmasından kaynaklandığı gibi, 
bumın nedenidir de. En etkili silahıınız olan eleştiri
özeleştiri yaklaştınlarının bu kadar politize edilmesi, 
eleştiriye yaklaşım noktasında da politikanın gerek
lerine göre yaklaşımlan öne çıkannaya başladı. Tabii 
politika en gelişkin deyimiyle ticarete benzer. 
Karşılıklı çıkarlaım uzlaştırılması ve birbirini 
eleştirip aşmak yerine kendini birbirine kabul ettinne 
tarzında gelişen bir ilişki biçimidir. Politikanın diğer 
bir özelliği de belirttiğimiz iktidar anlayışının güç 
biriktirme sanatı olarak yapılan tanıınıyla bağlantısı 
ooktasındadır. Güç biriktirmede, çevrendeki güç 
odaklannı olabildiğince kırıp- dökmeden, 
uzlaştırarak, bir araya getirerek gerçekleştirilebilir. 
Eğer siyaset iktidar olma, devletleşıne, güç olma 
amacıyla kullanılıyorsa, dayanılacak olan dinamik
lerin de ya iktidann hizmetinde olan, iktidan 
besleyen ya da iktidarın payiaşıldığı bir karakterde 
olması gerekir. İktidaı·cı aıılayış bütünüyle iktidarı 
aşma, iktidar ve egemenlik zihniyetini aşma perspek
tifi ile hareket eden, demokratik- komünal yaşamı, 

demokratik sosyalist kimliğin devriınci karakterini de 
olabildiğince dağıtınayı hedef alır. İdeolojik amaç ve 
hedeflerden kopmuş, aşın politize yaklaşımlar, bu 
anlamda eleştiri- özeleştiri silahının karşı devriınci 
kullanıını olarak adlandırılabilir. Elbette politikanın 
düşmana karşı geliştirilmesi, örgüt içi kadro poli
tikalannın doğru oluşturulması, bu noktada ideolojik 
ölçülerin oturlulması amacıyla eleştiri I erin kullanıl
ına biçimleri de vardır ama giderek körelmeye yÜZ 

tutmuş ideolojik bassasiyetlerle günü kurtannaya 
döniik salt pratikçi yaklaşımlar, belirttiğimiz bu yak
laşımlan oldukça yoğun geliştirmeye başladı. 
Bunların sistemin eleştiri ınantığuıı ortamımıza taşır
ma biçimleri olarak adlandınlması çok yanlış olmay
acaktır. İdeolojinin tanımını yaparken de, karşılıklı 
mücadele eden sistemlerin birbirlerinin pratiklerinde
ki, yaklaşımlarındaki biçbir boşluğu kabul etmedik
leri ve bunlan daldurduklan noktasına dikkat çek
ilmişti. Yine önderlik özellikle politika sanatı için 
boşluk affetmez tespitini yapıyordu. Karşılıklı çok 
ciddi bir ideolojik politik mücadele içerisinde olan 
sistemlerin, birbirlerinin en güçlü ve en zayıfyönleri
ni çok iyi tespit etı11eleri ve zayıfnoktalannı sürekli 
döverek, vurarak oradan kırmaya çalışınaları poli
tikarım yasası, ve doğası gereğidir. İçimizde aşırı 
politizasyonun sürekli tahrik edilmesi, örgütün 
sürekli pratik politik bir duruş içinde tutulma 
çabası ve bu noktadaki yoğun dayatmalar bu 
yönüyle ele alındığında elbette sistemden ve kom
plo gerçeğinden kopuk değildir. Eleştiri- özeleştiri 
silalumn belirttiğimiz felsefi yaklaşımlan , ideolojik 
yaklaştınlar yerine pratik politik amaç ve hedefleri 
bu kadar doğurınası, aslında en güçlü olan 
yönümü.zün tersine çevrilmesi yaklaşırnıdır. Bu 
konular çok farklı yönleriyle yıllardır tartıştığımız, 
anlaınaya çalıştığımız konular,bu yönlü yaklaşımlar 
pratiğe birebir olduklan gibi yansıınamaktadır. 
Pratikte eleştiri- özeleştiri silahının yanlış kul lanımE 

ya da tersine kullanımı kendisini farklı biçimlerde 
oıtaya koymaktadır. Bu konuda yaşadığınuz yetersiz
likler ve hareketin kadıusal düzeyde de kendisini 
önemli oranda yenilemesiC mevcut kadro gerçeğinin 
büyiik bir kısmının hareketin pratik geleneğinj 
yaşamış kadrolarından çok, son yıllardaki katılımlar 
olması ve PKK kültüründeki, literatüründeki eleştiri
özeleştiri gerçeğini anlaına noktasında yaşadıklan 

zayıflıktan kaynaklı dunun, son yıllarda da eleştiri

özeleştiri silahırun kullanma biçimindeki bu yan
lışlıkları besleyen bir faktör durumunda), burada eski 
kadrolar için aslında eleştiri - özeleştirinin abecesi 
diyebileceğimiz bazı pratik yaklaşımlan ve doğrulan 
kısaca yeniden hatırlatınayı gerektiriyor. 

PKK literatüründe eleştirinin doğru ve etkili 
kullanılmasının bazı temel kriterleri vardı. Eskiden 
neredeyse bir besınele gibi eleştiri ile ilgili dile 
getirdiğimiz yer, zaman, mekan, atmosfer eleştirinim 
sonuç alıcılığında belirleyicidir yaklaşımı şimdi çok 
fazla bilinen ve uygulanan bir yaklaşım değildir. 
Eleştiri silahının aslında yaşam içerisinde çok güçlü 
kullanılmasından dolayı da çok hassas ve dikkatli 
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hep vurgulardık Hedefini vurmayan eleştiri dönüp 
kullananı vurabilir. Yine eleştiri silalu sürekli ve 
düzenli kullaııılması gereken, yaşamın ihtiyaçlarına 
göre süreidi yol, yöntem ve biçimleri üretilmesi 
gereken bir silah olarak değerlendiriliyordu. Bu 
anlamda eleştiri silahının paslanmasından, eleştiri 

silahının bozulmasından yine doğru hedefe yöneltme 
noktasında bir alışkanlık kazanılmasından da çokça 
bahsedilir. Yine eleştiriyi boşa çıkaran yaklaşırnlar 
var. Eleştiriyi gerekçele.rin arkasına sığınarak boşa 
çıkarma, yine kabuJ ediyormuş gibi yapıp pratikte 
gereklerini yerine getinneme, yine eleştiriyi kişinin 
Ü7.erine almaması, genelleştirerek yuvarlayarak 
muğlaklaştırması, elindeki gücü ve yetkiyi kuJJa
narak bastırması gibi yaklaşımlar çokça 
karşılaştığımız eleştiri silahını etkisizleştiren yak
Iaşımlardır. Eleştiri içimizde daha çok çözümleme 
tarzında geliştirilirdi. Bu açıdan da pratik 
yaşaınımızm neredeyse büyük bir kısmı yaşadığımız 
bütün sorunları, en ince ayrıntısına kadar tarihsel, 
toplumsal hatta psikolojik sebepleri ile birlikte ortaya 
koyan bir yaklaşım biçimindeydi. Eleştiri yak
laşımınıızın özü budur. Yani sadace sorunu görüp iki 
kelimeyle dile getirme ve böylece giderme değil, 

aslında bir yerde yaşamın ayrıntılı anlaşılmasım , o 
konuda bir anlam gücüni.in gelişmesini de 
beraberinde getiren bir tarzda kullanma şeklindeydi. 
Örneğin herhangi bir arkadaşın günlük pratik bir 
sorununun bir tekmil de, toplantıda ya da eğitim plat
fonnunda bütün tarihsel toplumsal sebepleriyle bir
likte ele almak, değerlendirmek, çözümlemek, arka 
planındaki tarihsel- toplumsal nedenleri ortaya koy
mak kadar, btınun ideolojik olarak ne anlama geldiği , 

sistemle bağlantısının ne olduğu, kişinin psikolo
jisinin, zihniyetinin bu konudaki durumun ele alıp 
çözüınlemek, sistem karşısında sürekli donanımlı 
olmayı sağlıyordu. Bu ayn.ı zamanda anlam güci.inü 
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Son yıllarda eleştiri özeleştiri silahıru anla
maınaktan, doğru kullanmamaktan ya da açıkça kötü 
niyetlerle ve hedeflerle kullanmaktan kaynaklı olarak 
eleştiri silalıının bu tarz kullanıını neredeyse 
mahkum edilmeye başlandı. Bir kişinin yaşadığı 
eksiklik ve yetersizliklerin çok boyutlu, çok yönlü 
eleştiriye, çözümlerneye tabi tutulması ya işte bir 
propagandadır, herkesin bildiği şeylerdir, niye bunlar 
tekrar ediliyor deniterek küçümsendi, böylece eleştiri 
silahı etkisizleştirildi. Ya da bir insanın üzerine bu 
kadar gitme, her şeyini bu kadar çözümlernek o 
insanın iradesizleştirir, o insanı rencide eder denil
erek, neredeyse en etkili ideolojik platfonnlarım.ız 
olan eleştiri- özeleştiri platformlanmız bile mahkum 
edilmeye başlandı. Kürdistan tarihinin, hatta ezilenler 
cephesinden devrimci mücadeleler tarihinin belki de 
en iradeli insanlannı açığa çıkaran bir geleneği 
yaratan PKK'de bütün btınlann yaratıcısmm eleştiri
özeleştiri işleyişi ve bunun gerçekleştirildiği plat
formlar olduğımu çok iyi biliyoruz. Önderliğin 
çözümlernelere dayab eleştiri platformlan ve bun
lann kadroda bir gelenek haline gelmiş olması , ken
disini çok güçlü taruyan, anlamlandıran, sistemi de 
bu noktada çözümleyen bir anlam gücünü, bir bilinç 
düzeyini ve ideolojik kimliği yarattı. PKK'nin kınl
maz iradesi de bu bilinç ve irade ile ortaya çıkan ldı. 
Eleştiri silalıının ve eleştiri- özeleştiri platform
larımızın bu gücü bu kadar açık ve net herkes 
tarafından kabul edilmişken, bugün çözümleme yak
Iaşırnım , eleştiri- özeleştiri silahınm keskin kullanıl
masını rencide edici ya da işte bilinen şeylerin tekran 
denilerek etkisizleştirmeye çabşınak kesinlikle sis
temin ideolojik etkilenmeleri ile bağlantılıdır. Btınu 
böyle değerlendinne yerine, işte sorunu hümanizmJe, 
insanseverlik ile açıklamaya çalışmak, "aman 
arkadaşlara yazıktır, çok fazla kırıp dökmeyelim" 
yaklaşımlan sahte yaklaşırnlardtr. Çünkü mevcut 
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insan gerçeği mevcut haliyle kabul edildiği taktirde 
asitnda hümanizme ihanet edilmiş olacaktır. Çiinkü 
kapitalizmin geliştim1iş olduğu insan gerçeği, 
hümanizmin yaratmak istediği toplumsal insan, 
toplumsallık ile birlilcte kendini var eden insan 
anlayışının en büyük düşınamdır. 

Bir yönü bu iken, diğer yönü de eleştiri
özeleştiri yaklaşımının bilinçli bir tarzda devrimci 
harekete ve devrimci ideolojiye karşı kullanan yak
laşım olarak eleştiriyi gerçekten irade kıncı, gerçek
ten kişileri etkisizleştirin, bu anlamda iktidar duruşu
nun hizmetine sokan yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar 
da çözümleyicilik, yaşanan sorunları aşmak, bu 
anlamda tek tek her bireyde, her pratikte açığa çıkan 
yetersizlikleri çözümleme yerine, eksikliği yaşayan 
kişinin, eksiklik ve zaaflarını giderme yerine, 
bütünüyle onun kişiliğini ezen, hedef alan bir tarzda 
kullanımıdır. Yine özeleştiri anlammda da kendi 
eksiklik ve yetmezliklerini çok samimi ve gerçek 
nedeniyle ortaya koyma yerine, adeta günah çıkaran, 
kendisini yerden yere vurarak abartılı bir tarzda 
özeleştiri silahını kullaruna yaklaşımıdır. 
Özeleştirinin etkisizleşmesi ve anlamsıziaşması aslın
da bu tarzda gelişmektedir. Bir tarafta yaşadığı küçük 
bir sorundan hareketle neredeyse kendisini günah 
keçisine çeviren, yaşarnın bütün eksiklik ve yetersiz
lerini kendisine yükleyen sözde bir yaklaşım göster
ilirken, pratikte ise bunun hiçbir gereğini yeıine 
getirmeyen yaklaşım, özeleştiriye karşı inançsızlığı 
beraberinde getirmektedir. Bizim pratik yaklaşımımız 
bir gelenek ve ahlak olarak özeleştiri veren her 
arkadaşm özeleştirisine inarırna, o mm verdiği söz 
üzeıinden ona güvenme yaklaşıınıdır. Özeleştiri 
silahını bu kadar samirniyetsiz ve abartılı bir tarzda 
çok yoğım kullarınıak, giderek ortamda özeleştirinin 
kendisine karşı bir güvensizlik ve inançsızlığı 
beraberinde getirmektedir. Belirttiğimiz gibi tasfiye
cilik bunu çokça yaptı ve özellikle geliştirdi. Yıllarca 
özeleştiri silahını bu tarzda kullanarak bir noktadan 
sonra artık kadromm özeleştiriye karşı güvensiz bir 
noktaya getirilmesini sağlamaya çalışb. Bu açıdan 
ele alındığında eleştiri de, özeleştiri de gerçekten 
yaşanan sonıniann çok yönlü çözümlenmesi, ortaya 
konulması ve en önemlisi de bunların aşılmasına 
dönük bir çaba ile birlikte anlamlı olabilir. Özeleştiri 
gerçeği Önderliğin belirttiği gibi, bir yerde de nefs 
savaşıınıdır. Yani bunu sürekli dile getirmek, sözde 
tekrarlamak yerine, kişinin gerekirse kendi içine çek
ilerek yaşadığı sonmları giderene kadar pratiğe ola
bildiğince girmeme yaklaşımı ile açığa çıkar. Eleştiri 
karşısmda duyarsız, verdiği özeleştirileri söz 

düzeyinde söyleyip sonra hiçbir şey olmamış gibi 
davranmak eleştiri- özeleştiri silahını etkisizleştiren 
en temel yaklaşımlardan birisidir. Bu aslında PKK 
ahlakında da çok fazla yeri olmayan bir yaklaşımdır. 

Günümüzde de eğer Önderlik ideolojik, 
örgütsel düzeyde temsil edilmek isteniyorsa, en çok 
da eleştiri karşısındaki duruş ile temsil edilmesi 
gerekiyor. Eleştiriterin hem Önderliğin yapbğı tarzda 
çözürnleyici ve ideolojik bir perspektifle geliştirilme
si, hem de kadronun eleştirel bir düzeyi yakalamasmı 
sağlamak noktasında öncülük yapmak kadronun 
temel bir görevidir. Kadromm bu görevini çok fazla 
yerine getirdiği söylenemez. Eğer bir yerde eleştiri
özeleştiri karşısında kınlganJtk, eleştiriyi boşa 

çıkaran, hatta eleştiriyi tersine çeviren yaklaşımlar 
varsa, orada gerçekten ideolojik, toplumsal kaygılar 
değil, bireysel kaygılaregemendir. Bireysel kaygılan 
taşıyanların ise sağlıklı eleştiri yapması, eleştiriler 
karşısında sağlıklı bir değişim- dönüşümü yaşaması 
beklenemez. Bu noktadan bakıldığında eğer eleştiri
özeleştiri silahı içimizde yeniden ve amaç ve hede
flerine uygun bir tarzda kullanllacaksa, bu konuda en 
çok öncü kadronun rolünü oyuarnası gerekmektedir. 
Tabü eleştiri- özeleştiri silahının kullanılınasının da 
kriterleri vardır. Önderlik eleştiri- özeleştiri silahının 
hangi dereceye kadar kullanılabileceğini de ortaya 
koymaktadır. Eleştiri- özeleştiri silahının mutlaka 
sonuç alması gerektiği, sonuç almadığı takdire 
örgütün yozlaşacağına dikkat çekerek, eleştiri
özeleştirinin biçimlerini de ortaya koymaktadır. 

Bu anlarnda günlük yaşam içerisinde çeşitli 
sorunlarla ilgili yapılan uyarı ve eleştiriler, hatta bu 
eleştirilerin daha etkili olabilmesi için geliştirilen 
uygulamalar, hiçbir zaman kişileri yok eden, iradesi
ni kıran bir tarzda değil, onu değiştirip dönüştüren, 
güçlendiren bir tarzda yapılmak durumundadır. 
Kadroyu değiştirip- dönüştürrneyeu,güçlendirmeyen, 

eksik ve yetersizliklerini gidermeyen eleştiri , örgütü, 
ortaını ve kadroyu vuran eleştiriye dönüşmeye başlar. 
Bu ise örgütü bitirrnenin temel yol ve yöntemidir. 
Sistem de harekete zaten sürekli bu noktadan yüklen
ınekte, hatta genel Kürt hareketini PKK karşısında 
bu noktadan harekete geçinneye çalışmaktadır. 
Kendi eleştiri manbğı ile PKK'nin ve Önderliğin 
sürekli eleştirilrnesini istemesi aslında PKK'nin ve 
Önderliğin bitirilmesine dönük bir yaklaştındır. Zira 
sistemin geliştirmiş olduğu eleştirilerin amaç ve 
bedefi gerçekten Kürt hareketini ya da demokratik
komünal karakterli bir toplumu geliştirmeyi ve 
bunun öncüsü olan PKK'yi güçlendirmeyi değil de, 
bitinneyi hedeflemektedir. Sistemin bu eleştiri man-
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tığının içimizde farklı versiyonlarının geliştiğini gör
erek, Önderliğin belirttiği felsefi , ideolojik anlayışla 
eleştiri- özeleştiri silahını yeniden akti fleştirmemiz, 
etkinleştirmeıniz gerekmektedir. Eleştirileıin çok 
keskin ve yılacı olduğu yönündeki yaklaşımları da 
kesinlikle tasvip etmemek gerekiyor. Eleştiri elbette 
uygun bir dille, uygun platfonnJarda hatta kişilerin 
düzeyleri ve o anki durwnları gözetilerek yapılması 
gerekmektedir. Bu doğrudur. Bu konuda ustalıklı 
yaklaşımı esas almak gerekiyor. Ancak eleştiriterin 
sürekli yumuşatıldığı, soyut ve genel bir tarzda 
yapıldığı bir ortamda da eleştiri silalımın sonuç alıcı 
olması mümkün değildir. Özellikle eleştirileri 
yumuşatan, uzlaşmaya çeken yaklaşımlar, kazantm
cılık adı altında kadroyu eleştirmeyen , kadroyu 
sürekli polıpoblayan yaklaşımlar kesinlikle Önderlik 
yaklaşımlan değildir. Eğer bir ortamda bir eksiklik 
ve yetersizlik yaşanıyorsa, bunun eleştiri silahı ile 
mutlaka vumlup aşılması gerekiyor. Kazanırncılık 
adı altında kadıuyu eleştiren, düzelten yaklaşım yer
ine onu sürekli idare eden yaklaşımlar aslında 
örgütün de çürümesinin temel nedenlerinden biri
sidir. Kendi çürük yanlanyla birlikte, kendi eksik ve 
yetersizlikleriyle birlikte ortamda yaşama şansı bttlan 
kişilik, anlayış ve yaklaşımlar, ortamı bozmakta, 
çi.irütmektedir. Ortamın bozttlması ve çürümesi ise 
Önderliğin deyimi ile özgürlüğe ihanet etıne anlamı
na gelecektir. 

Yaşamın Diyalektiğinden K"çışın Yolu 
H ukuk Olamaz 

Özünü yaşamsal diyalektikten alan ve 
değişim-dönüşümün gücü olan eleştiri-özeleştiri ile 
bugünlere geldik. Elbette ki içinde bulunduğumuz 
ideolojik derinleşme, stratejik değişim ve örgütsel 
yeniden yapılanma gibi köklü değişim-dönüşüm 
sürecinde eleştiri- özeleştiri her zamankinden dalıa 
fazla ihtiyacımız olandır. Bu anlamda eleştiri
özeleştirinin işlevsizleşmesinin- işlevsizleştir

ilmesillin, yaşadığımız tarihsel sürecin ideolojik, 
felsefi, örgütsel yaşarnsal düzeyde ki gelişimiyle 
doğrudan bağlantısı vardır. Eleştiri-özeleştirinin 

işlevsizleştirilmesine yönelik sübjektif dayatmalardan 
ziyade objektifboyutunun altında yatan temel sebep, 
kendimizde değişim- dönüşümü yaratmamadan
yaratamaınadan kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle 
yaşanan tarihsel sürece ayak uyduramamanın sonu
cudur. Yani güçlü bir yaşam diyalektiği işlevini, onun 
yeteneğini sergileyememektir. Bu anlamıyla 
yaşadığımız tarihsel sürecin karakterine uygun özel-

6.5 

likler gösteremeyenler yani ideolojik kimlik sorunu 
yaşayanlar bu diyalektiği yakalamamış olanlardır. 
Dolayısıyla bu diyalektiğin yöntemi olarak hatta ken
disi olarak eleştiri- özeleştiri bu kişiliklerde işlevsi
zleşıniş- işlevsizleştirilmiştir. 

Değişim- dönüşümün gücünden, yeteneğin
den, bu anlamda yaşamsal diyalektikten kopanlar 
gelişmenin diyalektiğinden kopanlardır. Bu yüz
dendir ki bu tip kişilikler kısmi bir ihtiyaç olarak 
örgütsel ilişkilerimizde şekillenen hukuk mekaniz
masına aşuı başvumıakta ve hukuka dayalı ilişkileri 
giderek ön plana çıkarmaktalar. Öyle ki nerdeyse 
huktık'u taruılaştıran yaklaşımlar peydablanmakta 
içimizde. 

Hukuk kurallan görece diyalektiğe 
kapalıdır. Dontık ve katıdır. Değişimi- dönüşümü bu 
anlamda gelişmeyi değil, konınıayı, savunmayı esas 
alır. Dolayısıyla değişmeyen- dönüşmeyen, 

gelişmeyen ve bu anlamda kendinde diyalektiğin 
işleyişini dondtırmuş kişiliklerde huktıka başvurmak, 

hukuksal ilişkilere dayanmak kadar doğal bir şey ola
maz. Konınma, savunma hukuksal yön de dahil, 
hangi biçimde olursa olsun değişime-dönüşüme day
alı değilse, yaşarnın diyalektik akışı karşısında işlev
siz, çiirüten ve tüketici bir tarzdır. Gerçeğimiz de ise 
oldtıkça ironik bir tarzda yaşanmaktadır. Çünkü 
belirtildiği şekliyle hukuka bu kadar sanlınak yaşam 
diyalektiği karşısında muhafazakar ve dogmatik bir 
yaklaşım ve duruşu ifade eder. Oysa beliıtilen sebe
plerle( makul işlevsellik dışında) hukuk tannsı yarat
ma peşinde koşanlar bunu yenilik ve değişimeilik 
adına yapmaya çalışmaktalar. İstesekde- istemezsek 
de engelleyemeyeceğimiz diyalektiği işler kılmak, 

onun gerektirdiği şekilde, onun içinde kendimizi 
yaratmak varken, huktıkla kendimizi konunaya kalk
mak beyhudedir. Çünkü yaşama uygun olmayan 
huktıkun da geçerliliği ve dolayısıyla koruyuculuğu 
yoktur. Bu nedenle de (söz konusu değişime
dönüşüme gelmeyen kişilikler için) hukuk, 
karşıya aldığımız yaşam diyalektiğinden kimseyi 
koruyacak güce sahip değildir. 

İşlevsizleştirilen eleştiri-özeleştiri sonıniarı 
içinde huktıkla bağlantılı olarak gündeme gelen 
eleştirinin düzeyi ne olacak sorulan yine son yıllarda 
birey haklan, insan hakları adı altında geliştirilen ve 
birey- örgüt ilişkisinde açığa çıkan kimi çarpık yak
laşımlan da beraberinde getinnektedir. Eğer bu 
örgüt, bu hareket ve bu Önderlik toplumsal ktırtu
luşun garantileri ise bunlann komnması aslında 
toplumsal kurtııluşun gerçekleştirilmesi anlamına 
gelecektir. Dolayısıyla özgürlüğürı, eşitliğin, 
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demokratik- komünal toplumun yaratılmasının 
garantisi olan ideoloji, Önderlik, örgüt gerçeğini 
korumak basit siyasi kaygılarla gösterilen bir yak
laşım değil, aynı zamanda ahlaki bir yaklaşımdır da. 
Bu noktada hukuku çok fazla ön plana çıkaran yak
laşımlan ahlak bölümünde de ele alıp değerlendinu
eye çalışmıştık Burada şu noktaya dikkat çekmek 
istiyoruz. Son yıllarda Önderlik örgüt hukukunun 
oluşturulmasına döni.ik bazı değerlendinne ve 
çözümlemeler yaptı. Örgüt hukukunun oluşturul
ması, bunun mekanizmalarının oluştunılınası gerek
mektedir. Ama hareket içerisinde yaşanan sorunlar, 
kadronun birbiriyle olan ilişkileri kesinlikle hukuksal 
ilişlciler değildir. Her şeyden önce ideolojik, siyasi, 
örgütsel, ahlaki ilişkilerdir. Dolayısıyla bu sorunların 
giderilmesi de, ideolojik örgütsel, siyasi ahlalci nokta
larda yapılan değerlendinne ve çözümlemelerle 
geliştirilmek durumundadır. Örneğin günlük yaşam 
içerisinde herhangi bir kadronun yapmış olduğu 
eksiklik ve yetersizlik, aslında ortamın eksiklik ve 
yetersizliğidir. Ortam, kadroyla birlikte bunu 
çözümleyerek, tartışarak, onu eğiterek bu sorunlan 
giderir. PKK kültürü bunu gerektirir. Yaşanan en 
küçük bir eksiklik ve yetersizliği bile hukuka havale 
etme adı altında sorumluluktan kaçınan , eleştirinin 

sorumluluğunu üstlenmeyen yaklaşımlar kesinlikle 
PKK'nin ideolojik, değiştirip- dönüştürücü yaklaşım

ları değildir. Bizde eleştiri değiştirip dönüştürmenin 
silalııdır. Ve kadronun temel görevi de nasıl dünyayı 
ve toplumu değiştirip dönüştürme göreviyse, öncelik
le yanı başındaki insanı değiştirip- dönüştürme göre
vi ve sorumluluğu vardır. Ve bütün bunları yapa
bilmesi için de öncelikle kendisini değiştirip
dönüştünne sorumluluğu vardır. Bu sorumluluklar
dan kaçınmanın bir yöntemi olarak yaşamda eksiklik 
ve yetersizlik yaşayanları hemen disiplin kurullarına, 
mahkemelere havaleederek hukuk içerisinde çözme 
yaklaşımlan aslında en etkili değişim- dönüşi.im 

araçlarımız ve yöntemlerimizi boşa çıkarma, etkisi
zleştirme ya.klaşımlandır. Elbette lıtıkuksal yollara da 
başvurulacak noktalar vardır ancak kadronun kendi 
sorumluluklarından kaçmasının bir yolu olarak huku
ka sığınması ve hukuku da neredeyse sistemin insan 
hakları yaklaşımı çerçevesinde ele alan tutumlar çok 
ideolojik yaklaşım ve tuttunlar değildir. Bunlann 
mutlaka malıkum edilmesi gerekir. Ortamımızda 
sorunlan gidermenin temel yöntemi, çözümleme ve 
eleştiri yöntemidir. Diğer yöntemler ise bunu tamam
ladığı , daha etkin kıldığı oranda anlamb ve özüne 
uygımdur. Diğer yöntem ve yaklaşımların değiştirici
dönüştürücü eleştiri silalıının yerine konulması 

hareketin özünü boşaltma yaklaşımıdır. Ve eleştiri de 
sadece söz düzeyinde eksikliklerin dile getirİlınesi 
değildir. Eleştiri gerektiğinde yaptınma, ağır yaptırı

ma dönüşe~ daha ileri uygıılama ve yaptının biçim
lerine açık bir süreç biçiminde ele alınmalıdır. 
Hümanizm ve demokrasi adı altında ortamımızda 
yaşanan kimi eksiklik ve yetersizliklere yaklaşımın 
sürekli yumuşatılmasının Önderliğe dayandırılması, 
eleştiriJerin bu noktada demokrasi adı altında içinin 
boşaltılması ve etkisizleştirilmesi , en çok da Önder
likle çelişen bir yaklaşımdır. Bu konuda oıtamda 
yaşanan eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesine 
dönük Önderliğin yaklaşımı ile bu bölümü sonuç
landırmak istiyoruz. Ve esas alınması gereken de şu 
veya bu kişinin, şu veya bu örgütlin ne dediği değil, 
Önderliğin ne dediğiyse eğer, eleştiri- özeleştiri yak
Iaşınuroızı da önderliğ~ eleştirinin nereye kadar 
götürülebileceğine dönük yapmış olduğu ve daha 
önce de alıntıladığınuz bu tespitte görmek ve bunu 
esas almak gerekiyor. Şöyle diyor Önderlik; 
"PKK'nin çağdaş normalizasyonu sağladığını, 
bunu tam başardığmı söylemek zordur. Bilakis 
yapıJan değerlendirmelerde de görülmektedir ki, 
önemli yanlışlıkla ı; eksiklikler göstermekle 
kalmamış, içte ve dışta ağır ihanetiere de konu 
olmuştur. Dolayısıyla kapsamlı eleştiri-özeleştiri 

düşüncesini sürekli kullanmak durumundadır. 
Eğer eleştiri-özeleştiri yapıp pratikte beklenen 
ortaya çıkmamışsa, demek ki bilgelerin 'nefs 
savaşı' dediği savaş gerçekten yapılmamışbr. Yine 
bilgelerin dediği gibi 'zevahiri, görünüşü kurtar
ma' adına ya bilerek ya bilmeyerek kendini ve 
çevresini kaodırma yoluna gidilmiştir. Bu ise ilgili 
özneyi daha zor duruma sokar. Suçlu konumuna, 
i.kiyüzlü, yalancının konumuna düşürür. O zaman 
sadece eleştiri-özeleştiriye değil, daha ağır yap
tınnda ra başvurmak gerekir. Bu yaptınınlar iti
raflar, teşhir ve tecritler, cezaevine konmalar, 
değişik pratik işlere koştuı·malar dahil birçok 
biçimi içerebilir. Amaca ulaşılıncaya kadar 
düzeltici yaklaşımlar devam eder. Örgüt bunu 
yapmaz~a özüne ters düşmüş olur; amaç ve 
pratiğine saygısızlık etmiş olur. Çok daha ileri 
giderse ihanete düşmüş sayılır. ihanet konumu ise 
bir kişinin mensup olduğu toplum veya örgüt 
karşısında en kötü ve tehlikeli durumdur. 
İhanette ısrar kaçışla sonuçlanmamışsa açık savaş 
anlamına gelir ki, ya fiziki ya da fıkri olarak ölme 
ve öldürme anlamına gelir." 
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BIREYSELLIK GERÇEGI-2 

Bireysellik Son Derece Çelişkili Bir Kavramdır 

------A.Ö Sosyal Bilimler Akademisi 

Bireyin kendisini yaratması özellikle 
bugün daha da zor bir meseledir. Bireyselleşme 
önündeki tuzaklar bugün daha çoktur. Yaşamın 
her alanına yerleştirilmiş maymlar misali görün
mez kılınmış bu tuzakları geçmek için, yepyeni 
bir insan yaratmanın yol ve yöntemleri dışında 
çare görünmemektedir. Aile içi kurallarla 
başlayan bu tuzakların baskısına karşı çılop, 
toplumun kendi hakimiyetinin güçlü olmadığı 
alanlarına, örneğin şehirlere kaçmak bireysel 
çıkışlar için bir adım gibi görünse de, bu durum 
tuzakları bol yeni bir mekana gitmek demektir. 
Özellikle günümüz toplumu içindeki ekonomik ve 
siyasal ge lgi tl erin sosyo-psikolojik etkilerinin 
baslosından kurtulmak, bireyin başarısı önündeki 
belli başlı sorun olmaktadır. 

Bugünün şehir toplumu özellikle feodal 
toplum geleneklerinin hakim olduğu insanlar için 
tam bir yoldan çıkarma yeri olarak iş gördüğün
den, bireysellik en zor bu özelliklere sahip kişil
erde gerçekleşir. Çünkü şehir günümüzün hakim 
toplumu ve insan tipine sahiptir. Kapitalist 
ekonomi ve sosyal ilişkilerin hakimiyet kurmaya 
başlamasıyla birlikte, hakimiyet alanlarına -şehre
doğru biraz da zorunlullıktan göç olur. Göçeiller 
ağutıkta feodal toplum özelliklerini gösteren köy 
ve lar yaşamı içinden çıkar. Bunlar göçtükleri 
yerle bir uyuma giderek şelıirleşip birey olınaya 
başladıklarılll sanırlar. Birey tanımlamasının 
devletçi topluma göre en önemli teorik çerçevesi
ni oluşturan bu görüş, aslında egemen bir toplum
dan başka tarzda egemenliğini kurumlaştınnış bir 
topluma kaymaktır. Geri kalnuş yoksul bir 
toplumsallık içinde bulunuluyorsa, bu toplum 
insanlarının 'modem dünyanın' yaşam ilişkilerini 
geliştirmeyi esas alarak birey olmaya doğru 
iledediği sarulmaktadu·. 

Bütün bu teorilerin vardığı son nokta, 
günümüz itibariyle bir insan Avrupalı veya 
Amerikalı bir insan gibi düşünüyor, davranıyor, 

üretiyor ve tüketiyorsa, o insanın 'özgür birey' 
olduğunun söylenmesidir. Günümüzün hakim 
birey anlayışı bu olmaktadır. 'Modem dünya'da 

yaşayan bir insanın birey olma ölçütü de mevcut 
sistemi üreten çarkta önemli bir dişli olup olma
masıyla ölçülür. Bugün itibariyle hem toplum 
hem de birey yaşam ölçüleri olarak üstte 
yaratılnuş bir model vardır ve İrlsanlık ona koştu
rulmak istenmektedir. Bu işin bilimi ile uğraşan
ların tümü olmasa da, ağırlıkta olanları da sosy
olojik olarak bunun nasıl başarılması gerektiğinin 
teorilerini yapmaktadır. 

Birey-toplum ilişki ve çelişkisirtden 
bireyselleşmenin ortaya çıloşını en rahat 
gözlemleyebileceğimiz dönem, Rönesans ve son
rası dönemdir. Felsefi yöntemle kazanılnuş bilinç 
ve iradenin sağladığı güvenden doğan cesaretin 
bilimsel düşünce tarzında yeni bir zihniyet aşa
masını gerçekleştirmesi, birey olmaya en elveriş l i 

imkanlan yaratmıştır. Bilimsel düşüncenin disi
pliniere aynşmasıyla gelişen teknolojiilin üretime 
yansıtılması sonucunda insan büyük güç topladı. 
Makineleşmenin gelişınesi ile birçok doğa 
olayının üstesinden gelinerek insandaki zayıflık
ların önemli bir kısmınm bu biçimde giderilmesi, 
insan ilişkilerinin toplumsal boyutu için yeni 
imkanlan da beraberinde getirdi. İlk defa bu 
olanaklarla insan, tek başına da birçok şey yapa
bilme imkanlarına kavuştu. Daha önce yüzlerce, 
binlerce insanın ortaklığı ile yapılan birçok iş, 

tekniğin gelişimi ile birlikte küçük grupların 
üstesinden gelebileceği noktaya çekildi. 
Böylelikle insan düşüncede dinin baskıcı 
unsurlarına ve maddi yaşamın zorluklarına karşı 
yaşamda ve üretimde sağladığı bu gelişmelerle 
rahat bir nefes alma irnkanJarına kavuştu. Bu 
imkanlar toplumsal yaşam içinde insanların bir
biriyle daha fazla ilişkj kurmasım gerekli kıldığı 
halde, tersi bir durum gerçekleşti. İnsanın kendi 
bilinç ve iradesiyle sosyal ilişki kurabileceği 
anJamına gelen bu yeniliğin bu yönlü gelişme 
yaratmamas ı , toplumun kapitalist sınıf temelinde 
siyasal bir sisteme kaydınlması ile doğrudan 
bağlantılıdır. 

Daha önceki devletçi toplum biçim
lerinde görülen toplumsal sapma, zaman ve 
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mekan içindeki gelişmelerle ortaya çıkan özgün
lükler kapsamında, kapitalizmde karakteri gereği, 

ortaya çıkan birey olma imkanlarını saptırmaya 
dönüştiL Rahiplerin başlangıçta ilkel komünizm 
biçiminde yarattıkları toplumsal sistemin köleci 
topluma dönüşmesi, yine peygamberlerin ahlaki 
yanı güçlü düşünce yapılanmalanna dayanan sis
temlerinin feodal derebeylik sistemine dönüşmesi 
ilkesi kapitalist toplunıda da işledi; toplurnun 
devletçi karakteri gereği , kapitalist toplunıda da 
bireyi sapıırarak kendi yöntemini gösterdi. Köleci 
ve feodal toplumsal geleneğin insanı toplumsal 
baskı altında bitişe götürme tarzı bir sapma 
olduğu gibi, kapitalizmde de bu adeta toplumdan 
intikam alan yaklaşımlarından doğan bireyin bir
eycileşmesi daha tehlikeli bir sapma olmaktadır. 
Rönesans'ta ortaya çıkan bireyselleşme durumu, 
devrimciliği gereği, geri toplum özelliklerini 
yıkarak yeni toplumsal kuruluşun öncülüğünü 
yapmaktayken, ortaya çıkan imkanları kapitalist 
sıntfın çıkarlarının öngördüğü biçimde anlayan ve 
bu imkanları yeni devletçi toplumun kuruluşuna 
dönüştüren yaklaşımları esas alanlar da bireyciliği 
yaratmışlardır. Doğru bir bireyselliğin kendisinin 
toplunıla çelİşıneyi ifade ettiği bir durumda, bir
eyciliğin daha tehlikeli olması için hiç bir neden 
kalmamaktadır. Bunun için özellikle bugün Batı 
toplumlannda önemli oranda geçerli yaşarn tarzı
na dönüşmüş olan bireycilik, hem toplum hem de 
özgür birey için en ciddi karşıtlığı dof,ıurmuştur. 
Doğu toplumlarında toplumsal baskıdan kurtul
mak isteyen insanların kapitalist kültür ve ahlaka 
koşmalarını birey olma önündeki temel engel 
olarak görmek en doğm yaklaşımdır. Bugün için 
doğru birey tanımlaması bireyciliği aşmak 
üzerinden gerçekleşir. 

Bireycilik bir insanda gerçekleşmiş en 
güçlü anti-toplumculuktur. Toplum mutlak 
bireylerden oluşur mantığına dayanan bu yak
laşım, toplumu bir grup insanın bir araya gelerek 
oluşturduğu nicelik bir toplam olarak değer
lendirmeye de açıktır. Bu yaklaşımın yanlışlığllilll 
diğer boyutu, birey dediği olgunun aslında birey
cilik olmasıdır. Oysa toplum bireylerin nicelik 
toplamından çok daha farklı bir olgudur. Toplum 
bireylerden oluşur, fakat bireyler toplumsal olgu 
içerisinde şekillenirler. Doğuracak bir anne, 
içinde gelişilecek, payiaşımda bulunulacak dar bir 
sosyal çevre, okul, işyeri, dernek, örgüt gibi 
sosyal gruplar olmadan insan olunrnaz. İnsan bu 
kurumlar ve bu kuruıniann dayandığı binlerce yıl-

Doğu toplumlarında 

toplumsal baskıdan 
kurtulmak isteyen insanların 

kapitalist kiiltür 
ve ahlaka koşmalarını 
birey olma önündeki 

temel engel olarak görmek 
en doğru yaklaşımdır 

Bugün için 
doğru birey tanımlaması 

bireyciliği aşmak üzerinden gerçekleşİır 

lık tarihsel miras olmadan gerçekleşmez. 

Toplumu oluşturan bireyler, toplumla kazanmayı. 
bilen bireylerdiı·. Hep ben diyen, her şeyi salt 
kendi gözüyle gördüğü biçimde anlayan, başarı ve 
başansızlığı kendisine faydalı olup olmama ile 
değerlendiren bir yaklaşımla ortaya çıkan bireyci 
insan duruşu, ti.inı eylem ve pratikleriyle toplum
sal olan insan bireyi ile büyük çelişki arz etmek
tedir. En doğrusu toplumdan öğrenmek olan, 
kendinde sentezleyip topluma geri vererek 
gerçekleşen bireye karşılık, bireycilik toplumdan 
öğrenmek, sentezJeyip kendine mal etmek, 
topluma vermeyi ayıplaınak ilkesi ile gerçekleşen 
bir duruştur. Bireycilik, bireyin toplumda göster
mesi gereken soıurnluluk ve yaratıcılığı göstere
mez. Bu gerçeklik, toplumu ören temel ilke 
olarak ahlaka saldırmak demektir. Sürekli kendi 
çıkarını esas alan insanın karşısındaki insanlan 
düşünmemesi gerekir. Bunun için de karşıdakini 
kendisi gibi bir insan olarak ele almamak ken-

' disinden faydalandığı ve kendisi için kullan-
abildiği kadar yakınlık duymak, bireyeilikle 
ortaya çıkan önemli bir anti-sosyal ilişki olmak
tadır. Bu yaklaşımda insanın insana güven duy
ması gerçekleşmez. 'Gemisini kurtaran kaptandır' 
misali ören, kuran değil çözen, yıkan ilişkiler 
üzerinden toplumda yeni ilişki ağları gerçekleşir. 
Toplumdaki dayanışma, yardımlaşma, kolek
tivizın gibi temel insani ilişkiler en anlamsız ilişk
ilere dönüştürülünce, kendini ku.rtaıınak, kendinE 
kurtarınca da birçok insanı batırmak temel 'insani' 
özellikler biçiminde yeni bir sapma yaşamın 
doğrusu haline getirilir. 

Toplumculuğun en demode olduğu bir 
güncellikte bireyden bahsedilemez. Burada 
toplumsallık unutulmuştur. Bütünlüklü bir sistem 
gibi çalışan toplumun işleyiş ilkesi, eo zorlanan 
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tem olarak ele alınırsa, bu sistemin işlemesini 
sağlayan birey ve gıup kavram ve kurumları bir
eyeilikle hayırsız eviatlara dönüştürülmüştür. 

Toplumun kendi içinden çıkardığı daha 
küçük işleyiş mekanizmalan bütünlüğü sağlar 
nitelikte olmalıdır. Toplum buralarda ifadeye 
kavuşmalı, bunlar geliştikçe toplumsallığı daha 
yaşanır kılmalıdır. Ancak toplumun özünde 
olınayan bükrnetme, sahiplik etıne, özel mülkiyet, 
iktidar ve hiyerarşik yapılanmalar gibi insanları 
birbirinden ayıran bir toplumsal form içinde hem 
toplwnun kendisi hem de birey olmaz. 
Dolayısıyla bu toplumun içinde gerçek insan 
arayışı yanlıştır. Bu zihniyetin yapılandırdığı 
sosyal ilişkiler ağı içinde bireyi tanımlamak da 
doğru bir sonuç vermez. Yanlış ve sapma olan 
noktalar üzerinden değerlendim:ıe yaparak, 
onların oluşturduğu kültürel yapılanma aşılamaz. 
Doğru birey tanımlaması için başlangıç itibariyle 
reddedilmesi gereken, bu zihniyet ve bunun sosyo 
kültürel ilişkileri olmalıdır. 

Toplumsal kimlikleriri oluşumunda rol 
oynayan yapılanmalara bakıldığında bu durum 
daha somut olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumsal 
işbölümleri biçiminde ortaya çıkan ekonomik 
ağırlıklı yapılanmalar, gündelik yaşan1da daha 
çok insanı bireycileştiren ve dar sosyal ilişkilere 
hapseden kurumlara dönüştürülmüştür. İhtiyaç 
gideren metalar çok rahatlıkla sosyal gruplaş
manın etrafında oluşabileceği birer özneye 
dönüştürülebilmektedir. Moda takılmak, marka 
etrafında kendini tanımlamak gibi yapay kimlikler 
oluşturulmaktadır. Hemen her şey iktidar ve hiy
erarşik ilişkilere göre ayarlandığı içirı, üretim ve 
tüketim de hiyerarşik ele alınmaktadır. Eşyaların 
kullanım tarzı kesinlikle toplum içindeki hiyer
arşik nitelikleri vurgular şekildedir. En güçlü ve 
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zen ve tti~:et~~cegı 
paylaştıklan sosyal mekiinJar, yerleşim yerleri hep 
bu hiyerarşik ilişkilerin özüne göre ayarlanmıştır. 

Bu tip insanların tophırna numunelik diye 
sunulması , sistemin işleyiş mekanizmalannın 
güçlü propaganda imkanianna sahip olması 
nedeniyle, alt toplum irısanı için sosyo-psikolojik 
baskı unsurlarına dönüşmüştür. Alt toplum lcişilik
lerinde üst toplum kişiliklerine doğru bir hayran
lık ve özlem gelişirken, üstteki insanın alt toplum
lardalci insanlar gibi olması asla akla getirilmez; 
bunun gerçekleşmesi bir yana, düşüncesi bile 
yaşarunaz. Toplumun geneline yaydırılmış birey
ciliğin rağbet görmesi, ağırlıkta bu gerçeklikten 
doğmaktadır. Numune kişiler bireycilikleri ile üst 
toplumun imkanlan içirıde gününü gün ederken, 
yarattıkları kültürle diğer insaniann da eldeki 
imkanlarla kendilerini basit ve anlamsız dışavu
runlianna neden olmaktadır. Bir sanatçıyı dinleyip 
izlerken taklidini yapma, bir televizyon filmiyle 
tatmin olma, bir spor kulübü etrafında birleşip 
hem deşarj olma hem bir grup içinde olduğunun 
lıissine kapılarak temel sosyal ilişkilerden kopma 
gibi dummlar bunun için sosyolojik örnekler 
olarak gösterilebilir. 

Kapitalist kültürde hakim olan biyerarşi, 
sadece insanların kendi aralarında yarattıkları hiy
erarşi ile sınırlı değildir. Hayatın her alanı , 

toplumu zenginleştiren tüm kavram ve kurumlar, 
hatta tüketim metalarının değerleri de hiyerarşiye 
tabi tutulur. Bu mantıkla hayatı tasnife tabi tutan 
bir sistemde her şey, hatta toplumun kendisi de 
tüketim yasasına göre düzenlendiğinden, bu 
gerçekJikte birey değil, en güçilisünden bireycilik 
var demektir. Mülk edirıerek zengirıleşmenin 
temel amaç olduğu bir ortamda, toplumsal düşün
mek 'enayilik' anlamına gelmektedir. Köşe dön
mek, işini bilmek, rüşvet almak, hırsızlık yapmak, 
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Tarihin hiçbir döneminde 
olmadığı kadar 

insanda bireycilikten kaynaklanan 
söz ve eylemi arasmda 

büyük çelişkiler doğmuştur 

İnsanın davramşlannda 
özünü yansıtması 

olmadık boyutlarda 
saptırılmıştır 

gasp etmek gibi kendini dışa vuran ahlakdışı yön
temler resmi bir kühüre dönüştürülerek lıukuken 
de yasallaştırılmıştır. Toplumsal düşünüldüğünde, 

bunlar sistemin kendisi olmaktadırlar. Bu küllür 
içinde toplumeu olmak, doğal olarak toplum . 
dışılık olmaktadır. Maddi paylaşımlar her şeyın 
üstünde tutularak. samirniyet ve dürüstlüğün 
ölçüsüne maddileşmiş ölçüler dayatılmak_Ladtr: 
Tümü bireyci kültürü ifade eden bu özellıklenn 
birey olmanın yerine koyulması gibi bir sapma, 
günümüzün eo tehlikeli yaklaşımı olmaktadır. 
Binlerce yıllık insanlık birikimlerinin insanda 
manevi yansıması olarak moral değerlerin hayra~
!Jk uyandıran nitelikleri yerine, maneviyat düz~~ 
giidüselliğe indirgenmiş günümüz insanının.~ızı
ni ifade eden hakim yaşam tarzının sosyolOJik 
anlamı, geçmişinden kopmuş bireyciliktir. . 

Aşk ve sevgi gibi soylu duygular, ınsanın 
birbirine bağlanması, sadakat ve yaratıcı gücünün 
enerjik duyguları çıkara ve kaba cinselliğe 
indirgenmiştir ve sürekli erkekliğin kaba yansı
maları lehinde geliştirilmektedir. Sanat gibi ruhsal 
yaratıcılık olayı , insan yaşamına ve yaratımlar~a 
estetik çekicilik katan ve birey olmanın manevı 
gücünün oluşturulacağı alan, duygulan küçülterek 
oünübirlik yaşamı moda haline getirip insanı 
~dcta tarihinden koparmaktadır. Yine spor gibi 
sağlıklı yaşam, sosyal ilişkilerdeLakım ruhu ve 
birliktelik gibi duyguların geliştirileceği bir uğraş, 
seyirlik bir duruma getirilip sermayenin para ve 
kar ilişkilerinin hakim olduğu bir alana 
dönüştürülmüştür. Bunlar gibi daha birçok alanın 
bireyeilikle bu biçimde yozlaştınldığını gözlemle
mek çok zor değildir. 

Yaşam dediğimiz tüm aktivitelerin para, 
mal mülk edinilccek yolun duraklan haline getir
ilm~si , bugün en rahat ispatlanacak bir gerçeklik-

tir. Bu kurulu sistemin içinde yapılacak her yeni
lik ve sağlanacak her gelişme, insanı toplumdan, 
dolayısıyla birey olmaktan da uzaklaştırmaktadır. 
Birilerinin çıkarı için sadece doğa ve hayvanlar 
değil , insanlar da yok edilmektedir. Maddi 
zenginiikierin paylaşımiarına bakıldığı~da, büyük 
bir adaletsiz liğin olduğu görülecektir. Omeğin 
dünya zengin liğinin büyük bir miktannın çok az 
insanın elinde toplanmış olduğu, sistemin kendi 
resmi kurumlarınca da ifade edilmektedir. Birey 
tanımlamas ı toplumsal yaşamı bu biçimiyle 
parçalayıp tüketen zihniyetle ele alındığı için, 
insanlar arası yarış insanca olmayan yöntemler 
üzerinden yürütülmektedir. Kim kimi daha çok 
kandırıp sömürürse, o kadar çok güçlü bir insan 
olmaktadır. Bu işin en trajik yanıysa, sistemin 
zihniyetteki hakimiyetinden dolayı bu kül~n 
kutsallık dcreecsinde toplumun ağırlıklı kesım
İnce kabul görmesidir. 

Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 
insanda bireycilikten kaynaklanan sö~ ve eylemi 
arasında büyük çelişkiler doğmuştur. Insanın 
davranışlarında özünü yansıtması olmadık boyut
larda saptırılmı ştır. Tüm sözler, hal ve hareketler 
sömürü ve talan mekanizmalarının ince ayarlan 
ile yapılmaktadır. Yetenek kazanan her fert, 
toplumu daha çok parçalamaya ve küçültmeye 
götürmektedir. Ev ortamında kullanıJan sözler ve 
ilişkilcrle akraba ve eş dost arası ilişkiler farklı, 
sokak ilişkileri mahalle ilişkilerinden farklı, 
mahalle ilişkileri işyeri ilişkilerinden farklı hale 
getiri lmiştir. Adeta günün her saatine başka bir 
insan gcrckiyormuşçasına bir acayiplik yaşan- . 
maktadır. Bu sosyokültürel durum yaşamı tam bır 
çelişkiler yumağına döoüştürmüştür .. Günümüz 
insanı en iyi rol yapan insan derekesme 
düşürülmüştür. Sinemanın en etki li sanat.o!m~sı, 
belki de insan gerçeğini en iyi yansıttığı ıçındır. 
Ayrı bir kurgu, rol yapan yetenekli kişiler, belki 
de gücünü rol yaparak yaşayan insanların ... 
gerçeğinden almaktadırlar. Adeta hcrk~s kendısını 
orada bulmaktadır. Bu tip insaniann zırvede 
olduğu yerin ABD olması, sinemanın da burada 
tekelleşmesi, sadece teknik ve sermaye ile izah 
edilemeyecek kadar sosyolojik bir gerçekliği de 
içinde barındırmaktadır. . . . . 

Tümü kapitalist toplum ve bıreycilerının 
marifeti olan günümüzün sosyal ve ekonomik 
bunalımından nasıl çıkılacağı temel sorun duru
mundadır. Sosyoloji ve ekonomi bilimlerinin ide
olojik ve politik olarak sistemin direkt yön-
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tendinnesi altında olmaları ve bu alanlarda 
yaşanan sorunları da sistemin kendi iktidarını 
konunası temelinde ele alma yöntemini seçmeleri 
işi tam bir çıkınaza sürmüştür. Özellikle sosyoloji 
biliminin bireyciler topluluğunu öngören tezleri, 
bu bilimi bir anti-sosyal bilime dönüşti.innüştür. 
Sosyolojinin bir bilim dalı biçiminde güçlü bir 
disipline dönüşmesi, 19. yüzyılın sonlarına rastlar. 
19. yüzyıl sanayileşme döneminin kendini hakim 
hale getirmeye başladığı sürece tekabül eder. Bu 
dönemdeki ekonomik gelişmelerin Avrupa merke
zli olması, sosyolojinin de bir bilim olarak Avrupa 
merkezli gelişmesinde önemli bir nedendir. Bu 
sosyolojinin esas aldığı yöntem, temelde toplumu 
kurulan ekonomik sisteme göre tanımlamak, 

toplum içindeki bütün yapılan buna göre kurmak 
olmuştur. 

Sanayi üretimine bağlı olarak gelişen 
kapitalist sistem, devletçi toplumun doğuşundan 
beri varolan özel mülkiyetİn zirveleşmesini de 
ifade eder. Özel mülkiyet zihniyeti, toplumsallık
taki en büyük sapmadır. Dolayısıyla burada şöyle 
bir gerçeklik de doğmaktadır: Sosyolojinin çağın 
düşüncesi olan bilimsel düşiince ile bir disipline 
dönüşmesi dönemi, toplumun en çok 
parçalanacağı döneme denk gelmektedir. Her ne 
kadar bazı sosyolojik araştırmalarda özel 
mülkiyete dayalı yapılarunanın toplumsallıktan 
sapma olduğu belirtilmiş, bu gerçeklik toplumsal 
sözleşmelerde dillendirilmişse ve buna yönelik 
bazı vurgtılar yapılmışsa da, bu yaklaşım yeni sis
temin ruhu içinde eriyip gitmekten kurtula
mamıştır. Sonuçta sosyoloji adına yapılan çözüm
lemelerin içeriği, ağırlıklı olarak toplum nedir, 
nasıl kurulmuştur ve nasıl geliştirilmelidir soru
larına cevap bulmak yerine, adeta toplum nasıl 
tüketilir adresiyle yürütülmüştür. Dolayısıyla 20. 
yüzyılda ve özellikle yüzyılın ikinci yarısında 
gelişt"irilenler, toplum-birey karşıtlığını ifade 
etmektedir. 

Bu sosyolojide esas olan birey 
incelemeleri olsa da, yeni kapitalist toplumun 
sanayi üretim tarzına göre düzenlenmiş üretim 
ilişkilerini egemen toplumun çıkarlarını gözeterek 
değerlendirmiş; yine bireyi sosyalleştirerek var 
etmek biçiminde değil, bireycileştirerek tauıın

laınıştır. Dolayısıyla bireyi bireycileştirerek 
güçten düşüriip çalışu· hale getirmek, sosyaliteden 
kopartarak örgütlemesinin önüne geçmek ve iyi 
bir tüketici konumuna indirgemek, bu sosyal 
bilim anlayışının temellerini teşkil etmektedir. 

11 

Günümüzde ortaya çıkan olumsuzlukların insan
lar tarafından kabul görmesinin bir de böylesine 
sözüın ona bilimsel bir altyapısı vardır. Bu yak
laşımla insan tarihsel yapılanma süreçlerinden 
kopartılmakla ve güçsüz bırakılmaktadır. Kişi tar
ihsel geçmişinden koparılıp binlerce yıllık 
birikimlere sahip bir sistemle karşı karşıya getir
ilmektedir. Böylelikle varolan toplumsal 
gelişmelerin on binlerce yıllık gelenekleriyle karşı 
karşıya getirilen insan, toplumun devletçi gücü ile 
büyük bir güç dengesizliği içinde bırakılmaktadır. 
Bu dengesizliğin yarattığı sorunlar, insanın 
yaşamının tümünü etkilemektedir. Tek tek insan
Iann duruşlarındaki güvensizlik, stres, bunalımlı 
ruh hali, toplumsal değerlere saldınna, şiddet, 
intihar gibi birçok biçimde her gün yaşanan olay
lar, egemen topltıma karşı bireyselleşmenin önün
deki engelleri göstermektedir. Bu durumlar bir 
insanın toplum içinde iflasının itirafıdır. Bugün 
özellikle Batı ve metropol insanlarında yaşanan 
kültürsüzlük, yüzeysellik ve çıkar ilişkileri 
temelinde ele alındığında en basit ve güçsüz insan 
olma hali, köksüzlüğüıı vardığı boyuttur. Birçok 
hastalığuı giindelik yaşamda vücut bulması, 

duygu ve güdülerdeki sapkuılıklar, hayvanı insana 
tercih etme biçiminde dışa vunılan 'zevkler', 
bozulan ekolojik denge vb. günümüz dünya duru
ınunun fotoğrafını vermektedir. 

Burada temel sonın da şudur: Bütün bun
lar neyin sonucudur? Madem bilimsel düşünülüy
or ve bilimle yaşanıyor, madem insan olunduğun
dan bahsediliyor, madem doğanın en akıllı 
yaratığı olmakla övülünüyor, o zaman yaşanan bu 
gerçeklik neyin nesi olmaktadır? Bunu nasıl izah 
etmek gerekir? Düşünen, konuşan, yapan, anlam
landıran, ad koyan, sistemaüze eden, kural koyan, 
doğıu ile yaniışı seçen insan ise, yaşananlardan 
insanı ve onun yaşam anlayışını sonun lu tutmak 
gerekmez mi? Fakat sorumlu tutulacak bu insan 
ve toplum, herhangi bir insan ve toplum değildir. 
Bunun sorumlusu, dünyayı yutacak düzeye 
geldiği halde gözü doymayan devletçi toplum ve 
onun 'bireyi'dir. Kendi kendini yok etmeye 
götüren varlık insan olaınaz ve olmaınalıdır. 
Kendi çıkan için her türlü kötülüğü meşmlaştınp 
kendini haklı gören kişi de birey olamaz. 
Bireyselleşrnek için temel ölçü bu olmamalıdır. 
Tüm insanların bu sonuçlaı·a ortak olmaması 
gerekir. Neredeyse bütün teoriler, pratikler ve 
hakim kJlınmaya çalışılan ahlak böylesi bir yaşa
ma davet niteliğindedir. Hal böyle olunca, doğru 
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çözümler için, yaşam anlayışıyla komünal olan insanlar, devletçi toplumun sahipleri ve onlara 
toplurnıı ve bireyi arayıp bulunmaktan başka çare gönüllü hizmet etmeyi temel vasıfları olarak 
kalmaınaktadır. Bunun için gerekli olan da yeni kabul etmiş kiınselerdir. 

bir paradigmadrr. Bugünkü toplumsal geı·çeklikte 

Şimdiye kadar insanı ele ahş tarzında varolan mekanizma, r adikal bir mücadele 
belirleyici olan yaklaşım, toplumu bölüp olmadan, çatışmasız, birey olmaya izin ver-
parçalayan, güçten düşürüp iradesizleştiren yol ve meyen bir· yapıdadn~ Birey olmanın temel şart-
yöntemlerle olmuştur. Özellikle Batı merkezli larından biri, toplumsal değişimi sağlayacak 
yaklaşımlarda 'sömürü sisteminin adamını ve düzeyi kendinde yaratmaktır. 'Muhalif, biı·ey 
kadınını yaratma', neredeyse temel bilimsel yak- olmaya yakın bir duruştur' ilkesi gereği, birey-
laşırn olarak kabul edilip herkese sunulmak isten- seiJeşmek için felsefi ve ideolojik bir muhalefet 
mektedir. Bu yaklaşımda, birey sistemin genel gerekir. 
ekonomik çıkarlarını ifade etmeli ve onunla İnsan komünal öze dayalı gerçek bir 
uyumlu olmalı gibi bir dogma .-----------------..., toplumsallık içinde yaşaya-
vardır. Ekonominin insanın cağı çelişki ve arayışlar ile 
temel bir faaliyeti olması İnsan birey olabilir. Günümüz 
gerekirken, toplum ekonomi toplumunda egemen olan 
tarafından belirlenen yapılara komünal öze dayalı yapılanmalar, sadece bireyle 
indirgenmiştir. Dünya işleyen gerçek bir değil, gerçek bir toplumla da 
kaba bir makine, birey ve toplumsallık içinde çelişkili ve ters işlernekte-
toplumu da onun üzerinde dirler. Toplumun temel kunt-
başka bir makine mantığına yaşayacağı çelişki Iuş ilkeleriyle çelişik olan bir 
dayanan, kaba mekanikçi yak- ve toplum için de öncelikle 
laşırndan kaynağıru alan insan arayışlar ile doğru bir toplumsallık 
yaklaşımı sonunda ekonomik- mücadelesi gerekir. Doğnı bir 
insan tipini ortaya çıkarmıştır. birey olabilir toplumsallık kurulmadan, 
Hep çalış ve sürekli tüket, bireyiıı arayışları yanlış bir 
gerisini hiç düşünme! Dogmatik materyalizmiıı de zeminde daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkara bilir. 
ezilen kesimler için propaganda ettiği bu yak- Demek ki, bugün için birey olmak, toplum nedir 
laşım, bireyi ve toplumunu maddi yaratımlar sorusunu tarihsel gelişim süreçleri içerisinde ele 
karşısında çaresiz bırakınaktan başka bir sonuç almak ve bu soıuya bilimsel cevap vermek 
ortaya çıkarmarruştır. üzerinden sağlanacak duıuşu şart koşar. 

Ekonomik faaliyetin insanlar üzerinde Doğru bir toplumsallık arayışı gelişme-

yarattığı etkiler inkar edilemez. Ancak ekonomik den, toplumsal ve yaratıcı olacak birey tanımla-
üretime katılım biçimi ve paylaşırrunda insanın ması da gelişmez. Bugün toplıırnu tüketen, 
bulunduğu konum, onun her şeyirıi belirler toplumu topluma karşı kullanan kapitalizmdir. 
denilirse, bu insan tanımlaması için sapmaya kapı Toplum tanrı kadar bir güç olduğu halde, kapital-
aralamak olur. Oysa duygu ve düşünce sahibi izm tarafından tüketilen bir metaa 
olan, kabu1 ve ret ölçülerirıi geliştirip kendi çıkar- dönüştüıülmüşse, tek bir bireyiıı kapitalizmin kul-
ları için ekonomik sistemleri kurma mücadelesi laruro sahası içiıı neyi ifade edeceğiııiıı en iyi 
veren de yine insandır. İnsan aklının önemli örnekleri aç Afrikalılar, dilsiz bırakılan Kürtler, 
gelişmeler yarattığı ve insanın tercih yapmaya öldürülen Ortadoğulular gerçeği yanında, birkaç 
başladığı andan itibaren, elindeki her şeye kural- devlet kadar zengin olan kapitalist bireycilerdir. 
lar koyması gerçeği unutulmaktadrr. Yaklaşık beş Birey olmak bu zilıniyeti aşacak duygu ve 
bin yıldır, 'böyle gelmiş, böyle gider' mantığı işle- düşünce dünyasını kendinde yaratmayı gerektirir. 
mektedir. Bu mantığın insanda yarattığı büyük Herhangi bir dönemde ve toplwnda 
tahribatlar vardır. Kuıulmuş bir çark söz yaşamıyoruz. İnsanın insanla ve insanın doğayla 
konusudur ve sorgusuz sualsiz herkesili bu çarka çelişkisi had safhaya ulaştığı için, günümüzde 
uyması istenmektedir. Kişinin çıkarcı, iktidarcı ve birey olmak militan olmayı gerektirir; ya da 
zalim olduğu söylenip durulmaktadır. Bunlar yan- bireysel duıuşlan güçlendirecek zeminj yaratmak 
lış da değildir. Ancak çıkarcı, iktidarcı ve zalim için militanca duıuşlar gerekir. Baştan sona ide-
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o şla ortaya çıkmak gerekir. 
Çünkü günümüzün toplum-birey çelişki düzeyi 
esnek, karşılıklı imkan tanıyan düzeyde değildir. 

Toplumda birey-toplum i l işkisini ge l iştirmek, bir
eye şans tanımak, hakim toplum olarak devletçi 
toplumun insan anlayışının karşıtlık temelinde 
yenilmesini gerektirir. Bu toplum toplumsallığın 
kendisinden sapma olduğu için, kendi iç çelişki
leri de bu sapınanın sonuçlarından ortaya çıkan 
çclişkilerdir. Devletçi toplumun temel değerlerini 
-özel mülk, iktidar gibi- kabullenip yaşamak, 
fakat paylaşım oranı üzerinden bu toplumla 
çelişik halde ilerlemek, birey olarak yanlış yolda 
ya~lış yö~e yürümektir. Bu toplum işleyişi içinde 
gclışen bırey, çıkan için atom bombasını insan
lığın başında patiatan bireydir. Eğer buna birey 
denileeekse, bu işte böyle bir bireydir. Buna gücü 
?lmayan, kendi çapında var olmaya çalışan bir 
ınsanın , egemen bireyi böyle olan bir toplum biçi
minde loyıneti harbiyesi ne olabilir? Kendi çapın
da var olmaya çalışan bireyin kendini kandır
masından başka, bu zemin üzerinde yapabileceği 

başka herhangi bir şey olamaz. 

73 

Dolayısıyla birey olma, bir kadına veya 
erkeğe bağlanmış , birkaç çocuk ile sınır
landınlmış, bir eve hapsolmuş, dar bir sosyal 
ortamda ifadeye kavuşmuş, bir maaş kadar maddi 
değeri olan, günübirlik planlanıalar üzerinden 
yürüyen ve bunu da yaşam sanan duygu ve 
düşünce kapasitesini aşmakla başlar. Zaten böyle 
yaşayanlar devletçi toplumda teslim alınmış ya da 
çok çaresiz bırakılmış insanlar olarak birey 
değildir. Birey günübirlik tepkiler üzerinden 
toplumla çclişıncklc başlayabi l ir. Ama günübirlik 
tepki ve dara l ına ların neden olacağı ttıtum ve 
davranışlar ile birey olunmaz. Birey olma zih
niycttc hakim olanı aşarak bugünün topiU:Uuna 
basitten kaımaşığa doğru yeni ilişki biçimlerini 
daya~mayı gerektirir. Bumın için de insanın başta 
kendı dtıruşu ilc çelişkili olmasını sağlayan bir 
sorgulamayı kendinde başlatması gerekmektedir. 
Yine kendi kimlik ve kişiliğini anlamlandırmayı, 

hemen her şeyini toplumun ana kuruluş ilkeleri 
ile mukayese edip tarihsel bir olgu olarak nerede 
durduğtınu bilince çıkarmayı gerektirmektedir. 
Kişi kendi başına bir canlı olmayı bencillikle 
karıştırmamalıdır. Bir tek insan olarak özgünlük
lerini korumayı bircycilikle, kendisini karşı 
saygısını hükmetıncyle karıştırmamak, birey 
olmak için olması gereken şartlardır. Birey olmak, 
güdülerin esiri olmayı değil , aklın ve duyguların 
zirvesinde seyretmeyi gerektirir. 

Bugün zihniyetin sorgulamada sağladığı 
dü7.cylc varı lan bi limsel teknik gel işmelerin 

düzeyi, toplumun bir üyesi olarak özgür bireyin 
çok önem li iş ler başaracağı imkanlara kavuş
masını sağlamıştır. Ancak bu imkanların ortaya 
ç ıkardığı sonuçlar yanlış bir toplumsal yapıda 
olduğu için, ne bireyin kendisine ne de topluma 
istendiği biçimde yansıtılabilmektedir. Yaratılan 

tüm zenginiikierin topluma mal edilmesi için, 
günümüzün sanal dünyası içinde yaratılan oyun
Iann esiri olmamak için dirayet göstermek gerek
tirir. Birçok şeyin sanallığı gibi, irade ve özgürlük 
noktalarında da bir sanallık bugünün toplumu 
arasında giderek hakim olmaktadır. Dolayısıyla 
günümüz insanı için 'ben de bir bireyim' yerine 
birey nedir ve nasıl birey olunur sorularıyla işe ' 
başlamak daha toplumsal ve daha bilimseldir. 
Çünkü birey olmak, binlerce yıl önce Zerdüşt 
peygamberin söylediği gibi, doğru düşünmeyi, 

söylemeyi ve yapmayı gerektiren bir duruşttır. Bu 
duruşun, ' kendini bil' ilkesi, gereği nasıl bir 
insan olunduğunu bi lme erdemini geliştinnesi, 
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birey yarışının startı olabilir. 
Her insan başta kendisine ve içinde 

yaşadığı topluluğa karşı sorumludur. Sorumluluk 
bir erdem işidir. insan yaşamının en zor yanların
dan biri de, kendini yeniden yapar tarzda kendine 
yönelmesidir. Zihniyet değiştirmek anlamına 
gelen bu kendini sorgulama çabası, kişinin 

kendinde anlamsıziaşmış bilmeleri aşıp, daha 
özgür kılacak bilme yöntemlerine ulaşmasıdır. Bu 
iş için felsefi, ideolojik, sosyolojik ve psikolojik 
yönelimler başta olmak üzere, daha birçok açıdan 
kişinin kendi kişiliğine yönelmesi gerekir. İlk 
etapta her insanın kolay başarmak bir yana, ken
dini bu biçimde ele almayı bilmesi bile güç bir 
iştir. Bunun için gerçekten özgür birey arayışının 
teorisi kolay olsa bile, pratiği oldukça zorlu bir 
iştir. Bir anlamda insanın kendinde yeniden 
doğuşu gerçekleştinnesi demektir. Özellikle 
toplumsal geriliğin hakim olduğu Ortadoğu 
toplumlarında bu daha da güç olmaktadır. 

Bireyselleşmek için yürünecek yolun en 
uzun olduğu yer Ortadoğu olmaktadır. Ortadoğu 
toplum geleneğinde kurulmuş devletçi toplum
ların düşüncede dogmatik olması, pratikte 
toplumun baskıcı özeliklerini hakim kılması, 
birey açısından aşılması oldukça güç engeller 
yaratnuştır. Ortadoğu insanı için bireyselleşrnek 
binlerce yıllık toplumsal geleneği karşısına 
almayı gerektirir. Ortadoğu'da birey olmak 
geçmişte yaşanmış örneklerdeki gibi çağdaş 
kahramanlık gerektirir. Ortadoğu insanında 
gerçekleşmesi gereken bireysellik, özgür birey 
olmaya daha yakındır. Çünkü bu topraklann tarih
sel mirası insanlaşmanın tüm mirasını yaratan 
özelliktedir. Bugün Ortadoğu bireysellik açısmdan 
pek de iç açıcı bir düzeyde değildir. Görünen en 
iyi gidişat Kürt toplumundaki gelişmelerdir. Son 
otuz yıllık PKK öncülükiii Kürt Özgürlük 
Mücadelesinin yarattığı toplumsal gelişme içinde 
ortaya çıkan bireyselleşme düzeyi Ortadoğu'da 
bölge kimliğine dönüşebilirse, özgür birey olma 
yolunda önemli bir mesafe geçilmiş olur. 

Özgür birey olmanın en ciddi engel
lerioden biri de, bazı ufak tefek noktalarda aydın
lanmanın yaratacağı kişideki zafer sarhoşluğudur. 
Çok geri bir toplumsallıktan ya da aştrı bireycilik
ten gelen bir insanın, basit bir değişimi anlam
landırmasıyla özgür birey yanılsamasına gire
bilme tehlikesi de vardır. Daha önce de belirtildiği 
gibi, günümüz insanında adeta sanal bir duruş da 
ortaya çıkabilmektedir. Basit bazı değişimlerle 

geçmişten daha fazla kendisinde güven yaratan 
bir insan, eğer geri toplumsallığın ağır baskısın
dan gelen biriyse, bu yanılgı onu aşın birey
cileştirip yok olmaya götürürken, aşırı bireycilik
ten gelen bir kişi de basit değişimlerle toplumla 
doğru bağlar kurduğunu sanıp basit toplumsal 
görevlerle tatmin olabilmektedir. Oysa özgür 
birey komünal demokratik toplumu yaratma 
mücadelesi içinde bireysellik kazanan ve onunla 
beraber güçlenen kişidir. Gerçek toplumu yaratan 
bireyselleşii ve bu toplumla özgür birey olmanın 
yürüyüş yoluna girebilir. 

Bilince çıkanlması pratikleştirilmesi zor 
bir duruş olan özgür birey için çok detaylı sosy
olojik ve psikolojik çözümlemeler gerekir. En 
azından ortalama insan düzeyi ile herkesin kolay 
kolay yapabileceği bir iş olarak ele alınamaz . 

Özgür birey birçok devrimci insanın bile başara
madığı bir duruş olmaktadır. Özgür birey olmak, 
her şeyden önce toplumsallığın gücünü bilmeyi 
gerektirir. Özgür birey, toplumun gücünden kay
naklanan, insaniann kendi eliyle yarattığı tabulan 
aşmayı gerektirir. Toplumsallığın katmerleştiği 
dönemlerdeki inanç tabuları gibi, bugün de bilim
sel düşüncenin gücüyle her insanın önüne aşıl
ması daha zor tabular yerleştirilmiştir. Dolayısıyla 
erdemli bir insan, giderek özgür birey olmak için 
zihniyet kalıplarını oluşturan dini ve ilmi tabu
Iann olduğuna inanarak vicdanlı düşünmeye 
başlamayı gerekli kılar. 

Bugün için birey olmak, özgür birey 
olmaya yelken açmak için yüzeceğimiz suların 
uzağında olduğumuzu bilmeyi gerektirir. Aksi 
tutum, üstü mavi yosunlu batakhğı derin bir su 
sanıp yelkeni oraya indirmeye ya da bir dağın 
zirvesinde kollarıyla uçma denemesine benzer. 

Özgür birey, öncelikle kişinin kendi 
zafıyetlerine yenilmemesidir. 
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-----JEHAT BERTi 

Film izlemeyi çok scviyorlar. 
Fırsat buldukça, nereden gel<liğini bir 

türlü anlayamadığım filmleri getirip bilgisayarım
da izlemek istiyorlar. 

Bazen beraber izliyoruz. 
Filmden önce, fılm üzerine bir sürü 

yorum yapıyorlar. 

. Filmler hakkında o kadar çok şey biliyor-
lar kı , şaşırıp kalıyoruın. Nereden öğreniyorlar, 
nas ıl bu kadar çok şeyi biliyorlar, anlayamıyorum. 
Dağ başında dünyadan kopuk yaşıyorlar. Çok az 
televizyon izliyorlar. Gazeteleri ancak bir kaç 
yılda bir; birçoğu belki de hiç okuyamıyor. 

Birçoğu tahsil de gönnemiş. Sıradan köy 
çocukları, kenar mahalle çocukları. Kültür olarak 
daha çok, arabesk bir ki.Utürel ortamdan geliyor
lar._ Ortalama bir yoksul çocuğun yaşadıklan şey
lerı yaşamışlar. Ama burada çok farklı bir kültürel 
atmosfer oluşturuyorlar. 

Birçok konudaki bilgi düzeylerini 
hareketin yoğun eğitim çalışınalarına bağlıyorum. 
Ama bazı şeyleri hiç bir sistemli eğitim ortam
larında verilmediği halde biliyorlar. 

Örneğin, edebiyat bilgisi, müzik bilgisi 
sinema bilgisi ; genelde sanat bilgisi çok güçlü. ' 
Hele bazıları , sanatın o kadar çok alanı hakkında, 

o kadar çok bilgiye ve yorum gücüne sahip ki, 
şaşırmaktan kendimi alamıyorum. 

Zamanla bunun nasıl olabildiğini çözm
eye çalışııkça anlamaya başlıyorum. 

Hareketi yaratan insanlar bir düzey oluş
turmuşlar. Buna, kendi literatürlerinde 'çıta' eliyor
lar. Ve hep 'çıtayı yüksek tutmak'tan bahsediyor
lar. Her şeyde çıta hep yükseltilmeli. 

Bazen espri yapıyorlar. 

75 

"Memleketin temel sorunu nedir?" diyorlar. 
Herkes birbirine bakıp gülümsüyor. 

Tuhafbir şey ama, nerede, kime bu soruyu 
sorarsanız tebessümlü bir cevap alıyorsunuz. 
Bana da ilk sorduklarında, şaşırıp kalmıştım. 

Memleketin o kadar çok sorunu var ki, hangisini 
söyleyeccğimi bilcmcdim. Hareket, bir Kürt 
hareketi olarak kafalarda yer etmiş. Ve 
Ortadoğu· dak i en büyük güçlerin, dört büyük 
devletin temel sorunu- son dönemde Christopher 
Colombus·a parmak ısırtan Tayyip Erdoğan ' ın da 
keşfettiği gibi,- elbette Kürt sorunu. Ben de, 

"söyle bakalım, nedir memleketin temel 
sorunu?" sorusuna, 

"her halde Kürt sorunu" demiştim. 
Hepsi muzip muzip gülmüşlerdi. Galiba 

pot kırmıştım. Sonra, 
"Yok, yok, daha önemli sorunlar var" 

demişti genç biri ; 'Damdan düşenin halinden: 
damdan düşen anlar' gözlerle bana bakarak 

"Sakıp ağanın da dediği gibi, memİeketin 
temel sorunu galite sorunu," demişti, Sakıp 
Sabancı 'y i taklit ederek. Ben yine Fransız 
kalınıştım . Herkes gülerken ben şaşkın şaşkın 
bakıyordum. Birisi bana anlatacak diye, bekliyor
dum. Ama herkes sadeec gülüp geçmişti. 

Zanıanla öğrendim; Memleketin temel 
sorunu, gerçekten kalite sorunu. 

Her şeyin ayağa düştüğü, dibe vurduğu, 
köpükleşip havaya karıştığı bir zamanda, kalıcı ve 
yüceitici değer yargılan oluşturmak ciddi bir sonın. 

Her şeyin arabesk olduğu, post modern 
olduğu zamanlarda, klasik ve ütopik olabilmeyi 
nasıl başarabiliyorlar? Her şeyin metalaşıp 
pazarlarda salılığa çıkarıldığı bir dünya 
gerçeğindc, hiç bir paranın satın alamayacağı 
değerleri nas ıl yaratıyorlar? 

. . Piyasa dışı , pazar dış ı. Geçmişin çok 
derınlerınden, geleceğin sınırsızlığına hiç zorlan
madan gidip gelebiliyorlar. 

Geçici, gelip gidici, uçucu şeyleri 
sevmiyorlar. Kalıcı ve klasik şeyleri seviyorlar. 
Çağın her türlü üretiminde, geleceğe kalacak 
olanlan bulup alıyorlar. Kendilerini kalıcı olanda 
varediyorlar. Bu yüzden kalıcı olabiliyorlar. 

Dikkatimi çekti, uçucu hafif şeylere ilgisi 
olanlar, harekette uzun süre kalıcı olamıyorlar. 

Günün modasını çok takip edenler biraz hafif
seniyor. En ağır alaylaıı; yapılan her hangi bir şeyin 
arabcsk olduğtına imada bultınmak oluyor. Mesela birisi 
arabcskc kaçan bir söz ya da, davranışta ını bt~Wldu, 
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bakJyorsunuz, yanındaki birisi gülümseyerek, 
"Müslüm babamu da dediği gibi," deyiveriyor. 
O anda karşısındaki, ciddi bir eleştiriyle 

karşı karşıya kalmış gibi, hemen kendini toparlıy
or. Ciddi bir pot kırmış , kalite sorunu yaşamıştır. 
Özellikle sanatla ilgili konularda kalite sorunu 
yaşamak, önemli bir eksiklik olarak algılanıyor. 

Yaşamda çokça kulağuna çalınan bir söz var; 
"bugününü siyasal tercihierin ve eylemlerin 

belirleyebilir ama yarınını belirleyecek olan kesinlik
le ilgilerin ve zevklerin olacaktır," diyorlar. 

Yine, zevkler ve renkler en çok tartışıl
ması gereken şeyler oluyor buralarda. 

Kalitenin ölçüsü, çoğunlukla tarihle ve 
toplumla ilişkileri bağlamında ele alınıp değer
lendiriliyor. Her hangi bir ürünün değeri, tarih ve 
toplum karşısmda ne kadar geliştirici olduğuyla 
bağlantılandınlıp değerlendiriliyor. 

Bir diğer ölçü de, estetik değer oluyor. 
Estetik değer de, evrensel ahenkle ifade 

ediliyor. Doğanın kendi renkleri ve ritmi vardır. 
İnsan bu ritmi ne kadar kendisinde yeniden ürete
bilirse, o kadar evrenle ve doğayla uyumlu ola
bilir. Aksi takdirde hem kendisini, bem de doğayı 
tahrip eder. 

Bu değerlerle donanınamış her kendini 
var etme, aslında bir yok oluş. Btınu doğanın, 
toplurnun ve tarihin en acımasız kanunu olarak 
kabul ediyorlar. 

Kafayı kaliteye takmış 'klasik' bir gerilla, 
her lafının başında, 

"dağlar her şeyi kabul edebilir, ama 
kalitesizliği asla!" diyor. 

Ve dağdan kaçanlara çoğunlukla, hain, 
alçak, kaçkın, düşkün demiyor, yüzünde sanki 
büti.in içindekileri kusuyormuş gibi bir ifadeyle, 

"O mu, zaten kalitesizdi," diyor. 
Bir tecrübemi söyleyeyim dağ yoluna 

niyetli olanlara; Aman ha, kaliteye dikkat edin. 
Dağlarda memleketin temel sorunu Kürt soıunu 
değil, kalite sorunu. Kaliteyi hep yükseltiyorlar! 

Bir film izliyoruz. Çokça tartışılan bir 
fılm. Mel Gibson' ın, 'İsa'nın Tutkusu' filmi. 

Film öncesi, Amerikan film endüstrisin
den tutalım, son yıllarda gündem olmuş birçok 
film üzerinde yapılan yorumlardau, İsa ' nın tarih
sel misyonundan, son yıllarda Hıristiyanlıkta 
yaşanan değişimlere, rönesanstan reformasyona, 
aydınlanmadan modernizme ve post modemizme, 
Hollywood'tın gücünün magazin ve reklaınla 
ilişkisinden, toplum için üretimden, üretim için 

tophtm yaratmaya; o kadar çok şey konuşuluyor 
ki, insanın başı dönüyor. 

Ama en güzel yorum ve yaşama bakışımda 
köklü bir sorgulamaya neden olan, vaftiz kavramı 
üzerinde yürütülen sohbet ve tartışmalan oldu; 

Filmi izliyoruz. Film bitiyor. Yorumlar 
başlıyor. Film beğeuiliyor. İsa, acı çeken ve acı
dan anlam yaratan insan olarak yorumlanıyor. 
Acıyla yıkanmak, acıyla aruunak ve en önemlisi 
de bütün insaniann acılarını kendinde duymak, 
İsa ' nın büyüklüğü oluyor. Film en çok da İsa 'nın 
acılarını görünür, elle tutulur, hissedilir kıldığı 
için beğeniliyor. 

Filınde en çok, Meryem'i oynayan oyun
cu takdir ediliyor. Filmin başından sonuna hemen 
hemen hiç repliği olmamasına rağmen, her şeyi 

ifadeleriyle, özellikle gözleriyle anlatıyor bu 
oyuncu. En etkili ifade tarzının gözlerle gerçek
leştiğini konuşuyorlar.lçlerinden biri, 

"gözler yalan söylemez," diyor. 
Kaliteye kafayı takmış olan, 
"Evet, Orhan abi de öyle diyordu," diyor. 
Pot kırıldı. 
Affetrniyorlar; Potunuzu kırdığıuızda 

sohbette bir süre oyun dışı kalıyorsunuz. Ama 
sohbet devam ediyor. 

Bir ara kendini sohbetiu atmosferine 
iyice kaptırmış olan biri, sanat üzerine değer
lendirmelerini öyle kavramlarla ifade ediyor ki, 
neredeyse sohbet dışı kalacağım. Yunan felse
fesinden, Tragedya' dan, Diyosios' dan, etikten, 
estetikten ve en sonunda Katharsis ' ten babsetın
eye başlıyor. Nietzsche'den, Nietzsche'nin, 
'aydınlanmaya noktayı koyduğundan' konuşuyor. 

Araya girip malıcup bir şekilde , Katharsis'i soruy
orum. Biraz düşünüyor, 

"acımn sanatla estetize edilip ruhsal ann
maya yol açması olarak ifade edilebilir. Yani 
sanat, bir yerde insanın acılarının hafifletilınesi ve 
ruhunun yüceltilerek bu acılara katlanır düzeye 
getirilmesi rolünü oynamalıdır," diyor. 

Ben hala anlamaınış gibi bakınış olacağnn ki, 
"Sanatçı, acıyı doğru hissedip insanlar 

adına bu acılardan kişilikleri parçalanmadan, ruh
lan yok olmadan kurtulınayı başarabilen insaı1dır. 
Yani, acıya ad koyan, anlam katan insandır. 
Ruhları vaftiz eden insandır. Ve bunu da sanat 
araçlarıyla yapabilen insandır. 

İsa, kendi kanıyla toplumu, insanlan vaf
tiz etmeye çalıştı. Sanatçı bunu sanatla yapar. Her 
hangi bir sanat ürünüyle karşı karşıya kaldığımız-
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da, eğer o üriin ruhumuzda bir yücelmeye, bir 
annmaya, bütün insan nesiinin ve doğadaki var
Iıkiann ahenginin gerekliliği ve yüceliği duy
gusunu bizde uyandırmıyorsa, orada, gerçek bir 
sanat yapılmamıştır. ," diyor. 

Daha sonra bunu dağ yaşamıyla, dağda 
insan ruhunun yücetmesiyle bağlantılandmyor. 

Vaftiz törenini anlatıyor; Bu törende 
doğan çocuk, adsız ve günahsızdır. Yaşamın kay
nağı olan suyla yıkanıp İsa 'nın eti ve kanıyla 
besleniyor. Yani acıyı onun adına çekmiş olanı, 
günahlan onun adına üstlenmiş olanı içine alıyor. 
Böylece günahsız bir yaşama yeni bir isimle 
başlıyor. 

Günahkar, adsız bırakılmış olandır. Ad, 
acılann anlam kazanması oluyor. Vaftizle, her şey 
yeniden anlamlandırılıp adlandmlıyor. 

"Bu dağlar," diyor. 
"Santim santim, adım adım, dağ dağ 

kanımızla vaftiz edilip adlandmldı. Anlam 
kazandı. 

Ve biz, dağlan sadece kanımızla değil, 
ruhumuzla, düşüncemizle, duygulanmızla 

yeniden yeniden ürettik 
Dikkat edersen, her dağ üzerine söylen

miş bir türkü, yazılmış bir şiir vardır artık. 
Hepsinde çekilen acılar ve yücelme vardır. Sonra 
da adlandırma. 

Söylediğimiz her söz, yaptığımız her 
eylem, hissettiğimiz her duygu dağa yeni bir 
anlam katıyor. 

Bu anlamlara bakıp arınıyonız. Bunları 
yaratıp arındmyonız, yüceliyoruz, yüceltiyoruz. 

Bu, bazen kendinden geçme balini alıyor. 
Zaten kendinden geçmeden, yani, kendini 

aşmadan arınamaz insan. 
Biz, her gün dağları yeniden yeniden 

aşarken, aslında kendimizi aşıyonız. 

Hiçbirimizin adı, eski adımız değil. Yeni 
adlar alıyonız. Ve ad veriyonız. Dağda olmak, her 
gün vaftiz olmaktır," diyor. 

Böyle sohbetlerde neden içimin içime 
sığmadığını şimdi daha iyi anlıyorum. 

Ve her dağlının bana farklı bir isimle 
hitap etmesinin nedenini yeniden öğreniyorum. 

Tubaftır, dağlarda gerçek ismimi bilen 
biç kimse yok ama birçok adım var. 

Ad alıyorum. 
Vaftiz edecek gücü yaratan ise tabi ki 

tııtku. 

Dağda kalmanın, dağı yaşamamn, dağı 

rr 
anlamanın her hangi bir düşünce ya da, duyguyla 
müınkün olmadığını öğreniyorum. 

Bir tutkusu olmayanın, dağda yaşama 

gücü olamaz. 
Film sohbetlerinin sonlarına doğru pot 

kırmış olan izleyici, yeniden oyuna dahil oluyor. 
Filmin ismine dikkat çekiyor, 

"İsa' yi belki de anlatabilecek en güzel 
kelime, tııtkudıır, " diyor. 

Herkes onaylıyor. 
Gülümsüyorum. 
"Ne oldu?" diyorlar. 
"Kendimi bir vaftiz töreninde hissettim," 

diyorum. 
Önce biraz şaşınyorlar. Sonra gülümsüy-

orlar. 
Bir fılm izledik bir gece vakti, ağaç dal

lanndan yapılmış bir bahar mangasında; dağ 

başında, yıldızlar altında, bilgisayarda, bir CD'ye 
kaydedilmiş İsa' nın Tutkusu' nu .. . 

Bu film üzerine çok yoıuın yapılmıştı. 
Herkes bir şeyler anlatmıştı. En çok da bu filmin 
günahkar olup olmadığı üzerine tartışılmıştı. 

Şimdi bu film vaftiz edildi. 
Onlar İsa 'yı anlıyorlar. Tutkusunu anlıy-

orlar. 
Dilleri çok güçlü. 
Çarmıhtakini en iyi kendilerinin 

anladığını söylüyorlar. 
Çarmıhtakinin en çok, Meryem olduğunu 

söylüyorlar. 
"İsa'yı anlamak için, Meryem olmak 

lazım," diyor bir bayan gerilla. 
Bir an kendinden geçiyor. 
Ve onu anlıyorwn. 
"Çünkü, ben doğarken yüreğim çarmılıa 

geriliydi," diyor. 
Yüreği çarmıhta olaniann gözlerinde vaf

tiz oluyor dağlar. 
Ve ad alıyor. 
Bir an başımı kaldırıp gözlerine bakıyo

rum. Yüzünde hüzne bulanmış tebessüınüyle 
karşıında Meryem'i görüyorum. 

Ve kendiınİ Meryem gibi hissediyorum. 
Yüreğim çarmıhta. 

Vaftiz oluyoruın. 
Film bitiyor .......... . www.ne
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BENYAŞAMIM 

Adım yaşamdrr beniın 

Sığdırmışım sırça yüreğime 

dünyalan 
Bir şahin olur 

Uçuşurum özgürce zirvelerde 
Gökyüzüne delereesine uzanan dağ olur 

Değdiririm alnıını yıldızlara 

Buluşurum Zul1al y1ldızıyla 
Bir bulut olup 

Serpiştiririın bereketimi yeryüzüne 
O zaman hayat ağacı yeşerir bağnından 

Sevgi, kavga hasret boy veririm 
Sonra çiçek bahçesi olur 

Buram buram ülke kokarım 
Irmak olup coşkunca çağlar 

Derya olup savururum dalgalarımı 
kı yılara 

Ve, 
deli bir poyrazım ben 

Estikçe kırarım köhne çitleri 
Şehidim ben 

Adım Mazlum'dur Kemal'dir 
ve Hayri'yim ben. 

Agit'in namlusundan fırlayan intikam mermisi 
Zekiye'nin bedeninden yükselen alev 

Ve Zilan'ın yüreğindeki sevdayım ben 
Gerillanın tutuşturduğu özgürlük ateşi 
Çobanın kavalındaki sevda türküsü 

Beşikteki masum gülüşlerin özlemi, umudu 
Ve çilekeş ananın yaktlğı ağıtım ben 
Şair olur dökerim dizelere tutkumu 

Ressam olur nakşederim yaşamı tuvailere 
Ve tarih olur geçmişten geleceğe uzanırım 

Yı karım beyinlerde esaret kalelerini 
Prometheus olur 

döndürürüm volkana buz dağlarını 
Ve ben 

kaleleri zapt edilmez savaş tanrısı 
Spartaküs'ten Guevara'ya dek 

insanlık mirası 

Ben kırk milyon yürek 
halkırnın umudu, intikamı olurum 

Çünkü ben, 
Ateşill oğlu, yaşamın adı 

Mezopotamya güneşi ÖCALAN'IM 
ÖCALAN' IM 

Ş. Vasfi 
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