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KOMÜNARDAN

Merhaba...

Üç ayda bir yay nlanan dergimiz Komünar' n  47. say yla yine sizinle birlikteyiz. Bu üç ayl k
süreç içinde önemli geli meler ya and . Önderli imizin perspektifleri do rultusunda ilan edilerek
ya ama geçirilen 4. dönem yetersiz pratikle me düzeyine ra men sadece ülkemizde ve halk z-
da de il, bölgesel ve uluslararas  düzeyde yank  yaratt . Önderli in, PKK'nin ve Kürt halk n ne
pahas na olursa olsun özgürlükte srarl  oldu u ve sadece onurlu bir bar a 'evet' diyece i bir kez
daha dünyaya gösterildi.

Yine ayn  süreçte  'Demokratik Özerk Kürdistan' n gerçekle tirilmesinin ilan  anlam na da ge-
len referandumu boykot karar , Kürt halk  taraf ndan Kürdistan'da etkin olarak uygulan rken; okul-
lar n aç n bir hafta süreyle boykot edilmesi de Kürt halk n kendi varl  korumadaki ka-
rarl  bir kez daha gösterdi.

Di er yandan Önderli in ve partimizin karar  çerçevesinde ba lat lan ve bugün yine Önderli-
imizin öncülü ünde bir ay uzat lan eylemsizlik karar  sadece ülke ya da bölgemizde de il, dünya-

da da oldukça yank  buldu.
Di er yandan 4. dönem ile birlikte ilan edilmesi gereken Demokratik Özerklik konusu, hem

uygulanma sahas  ve hem de uygulanma biçiminin nas l olaca  ya da olmas  gerekti i gibi konu-
larla birlikte kapsaml  olarak tart ma gündemine girdi. Onun için dergimizin bu say  esas olarak
Demokratik Özerklik konusuna ayr ld .  Demokratik Özerklik konusunda ortaya ç kabilecek yan-

 ve yetersiz anlay  ya da uygulamalar n önüne geçmek, bu konu üzerinde daha kapsaml  ola-
bilmek ve Önderli imizin de belirtmi  oldu u dönem görevlerini eksiksiz yerine getirebilmek aç -

ndan, Önderli imizin belirtmi  oldu u temel ba klar alt nda Demokratik Özerklik konusunu bu
say n tümünde ele ald k.

Yolda lar n ve bizi takip eden çevrelerin Demokratik Özerklik konusunda bu say zla ay-
nlanmas na yard mc  olaca z inanc yla Önderli imizin 27 Eylül 2010 tarihindeki görü me

notundan konuyla ilgili bölümü de buraya aktar yoruz:
"Biz Türkiye'nin bütünlü ü içinde soruna çözüm ar yoruz, öyle bölücü falan de iliz. Kar-

de lik anlay z, birlik anlay z stratejiktir… Ben demokratik özerkli i Kürtlerin özgürlük
alan  olarak ele al yorum. Demokratik özerklik daha önce de belirtti im gibi etnisiteye ve co -
rafi s rlara dayanmaz. Bu bir özyönetimini olu turmad r. te "demokratik özerkli i ilan edi-
yoruz" de il de, "demokratik özyönetimimizi in a ediyoruz" denilmelidir.  Bu bir sava  ilan  fa-
lan da de ildir, demokratik bir in a, demokratik örgütlenme faaliyetidir. Bu her alanda yayg n-
la r, spor kulüplerinden tutal m kooperatiflere kadar, toplumun her alan  örgütlenir."

"Diyarbak r'da daha önce söylemi tim, acilen Kent Konseyi olu turulmal , onun mahalle-
lerde birimleri olmal . Diyarbak r adeta ilmek ilmek örülmeli, gerçek bir kale haline getirilmeli.
Mesela anadilde e itimi devlet kabul etmiyor, o zaman ne yapacaks z? Siz de her mahallede
Kürtçe e itim birimlerini olu turursunuz. Bunu yaparsan z yasal boyutu sonra gelir.

in özü u; biz kapitalist moderniteyi ya amadan demokratik moderniteyi kuruyoruz, bu-
nun mücadelesini veriyoruz."

48. say  da bulu mak dile iyle, yolda ça selamlar...
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Tarihte her zaman büyük a rl  olan kent,
yer ve bölge çapl  özerk yönetimler, ulus-dev-
letçili in kurban etti i di er çok önemli kül-
türel gelenekler aras ndad r. Uygulanan tüm
toplumsal ve devletsel yönetimlerde kentin,
yerelin ve bölgelerin kendine has yönetimleri,
özerklikleri hep olagelmi tir. Zaten ba ka tür-

lü özellikle büyük çapl  devlet ve imparator-
luklar  yönetmek mümkün olamaz. Kat  mer-
keziyetçilik esas olarak modernitenin tekelci
karakteri olarak bir ulus-devlet hastal r.
Azami kâr kanununun bir gere i olarak daya-

lm r. Ur gibi büyüyen orta s f burjuva
bürokratlar n iktidar olmalar  için düzenlen-
mi tir. Bir de il, bin kral düzenleri tesis etmek
için, ancak fa izmle yürüyen bir model olarak
geli tirilmi tir.

Klasik modernitenin çözülü ü h zland kça
ve postmodernite türü ço u liberal nitelikli de
olsa baz lar  da radikal kopu  anlam na gelen

kültürel hareketler geli tikçe, bunda en büyük
pay  kentin, yerelin ve bölgelerin özerklik ha-
reketleri omuzlam r. Asl nda tüm ça lar bo-
yu güçlü ya ad klar  siyasi, ekonomik, sosyal
boyutlar da ta yan kültürlerine dönü , yeni-
den canland rma söz konusudur. Çok önemli
tarihsel-toplum anlam  olan ve olmas  gereken

hareketlerin ba nda gelmektedirler. Kentin,
yerelin, bölgenin kurtulu u olmadan, ulus-
devlet hastal ndan kurtulu  mümkün de il-
dir. Bunu en iyi anlayan ve uygulamaya geçi-
ren olu um AB üyeleridir. Gerek modernite
ad  alt nda ya ad klar  dört yüz y ll k barbar-

klar, gerek Birinci ve kinci Dünya Sava lar
Avrupa kültürüne yeterli dersi vermi tir. lk
uygulamaya koyduklar  ad mlar n kent, yerel
ve bölgesel özerklik yasalar  olmas  tesadüf
de ildir. Ulus-devletçili in soyk m ba ta ol-
mak üzere tüm kültürel varl klar için ne me-
nem bir soyk m oldu unu kavramalar yla ilgilidir.

KOMÜNARKOMÜNAR
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Bugün Avrupa Birli i'nde en gözde çal -
malar n kent, yerel ve bölgesel kültürler kap-
sam nda gerçekle tirilmesi, tüm küresel so-
runlar n çözümünde en önemli unsurlar n ba-

nda gelmektedir. Fazla radikal olmasa da
önemli, gerekli bir kültür hareketidir. Zaten
dünyan n tüm k talar nda merkezi yönetim ho-
mojenli i tam dayat p geli tirilemedi inden,
birçok kentin, yerelin ve bölgenin özerkli i
canl  korumaktayd . Rusya Federasyonu-
ndan Çin ve Hindistan'a, tüm Amerika k tas n-
dan (ABD federaldir, Kanada'da özerklik yay-

nd r, Latin Amerika zaten bölgesel özerklik
konumundad r) Afrika'ya (Afrika'da gelenek-
sel a iret ve bölge yönetimi olmadan devletler
olu up yönetemez) kadar özerk konumlar ve
özerklik çal malar  en aktif ve aktüel konu-

lard r. Ulus-devletçi in kat  merkeziyetçi has-
tal , say lar  s rl  baz  Ortado u devletle-
rinde ve di er diktatörlüklerde uygulanmak-
tad r.

Klasik modernitenin en önemli boyutu
olan kat  merkeziyetçi ulus-devlet yap lar n
üstten küresel sermaye, alttan kültürel hare-
ketler taraf ndan s lmas yla ya ad  çö-
zülmeler en çok kent, yerel ve bölgesel özerk-
lik yönetimleriyle ikame edilmeye çal lmak-
tad r. Günümüzün gittikçe güçlenen bu e ili-
mi, demokratik-ulus hareketiyle de iç içe ge-
li mek durumundad r. Demokratik ulus, yöne-
tim biçimi olarak konfederalizme çok yak n-

r. Konfederalizm bir nevi demokratik ulus-
lar n siyasal yönetim biçimidir. Güçlü kent an-
cak yerel ve bölgesel özerk yönetimlerle var-
olu  kazanabilir. Yönetim biçimi itibariyle her

iki hareket de özde  ve çak ma durumunda-
r. Demokratik ulusla ma ve uluslar kent, ye-

rel ve bölgesel özerklikler olmadan yönetim
gücü kazanamaz. Ya kaosa dü üp da r ya da
ulus-devletçili in yeni bir modeliyle a r.
Her iki duruma dü memek için, demokratik
ulus hareketi mutlaka kent, yerel ve bölgesel
demokratik özerklikleri geli tirmek zorunda-

r. Buna kar k kent, yerel ve bölgesel özerk
yönetimler hepten yutulmamak, ekonomik,
sosyal ve siyasal güçlerini tam kullanabilmek
için demokratik ulusal hareketle demokratik
ulus olarak bütünle mek ihtiyac ndad r. Ulus-
devletçili in her iki hareket için sürekli kap -
da tuttu u ve dayatt  a  merkeziyetçi güç
tekellerini ancak aralar ndaki sa lam ittifakla

abilirler. Aksi halde her iki hareket ve hatta
olgu olarak, geçmi te çokça ya ad klar  gibi
yeniden homojenle tirme tehdidi alt nda tasfi-
ye olmaktan ve erimekten kurtulamazlar. Ta-
rihsel ko ullar nas l 19. yüzy lda daha çok
ulus-devletçilikten yana idiyse, günümüz ko-
ullar  da -yani 21. yüzy l gerçeklikleri de- de-

mokratik uluslardan ve her düzeyde güç ka-
zanm  kent, yerel ve bölgesel özerk yönetim-
lerden yanad r.

Ortaça da benzeri kent özerklik politika-
lar  daha da yayg n uygulanabilmi tir. Büyük
imparatorluklara kar  direnen kentlerin y ld z
âlemi ile kar  kar yay z sanki. slami impa-
ratorluklardan (Emevi, Abbasi, Selçuklu, Ti-
mur, Babûr, Osmanl ) Cengiz mparatorlu u-
na, H ristiyan mparatorluklar ndan (Bizans,
spanya, Avusturya, Çarl k Rusyas , Britanya)

Çin mparatorluklar na kar  yüzlerce kent
(Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na, hatta
Amerika K tas na, Büyük Sahra Çölünden Si-
birya'ya kadar) özerklik politikas  ad na ge-
rekti inde tarihten silininceye kadar direnebil-
mi tir. Kartaca'n n tarla haline getirili ine ben-
zeyen örnek, Cengiz Han'a kar  direnen Otrar
kentidir. O da tarla haline getirilmi tir. Avrupa
kentlerinin hem imparatorluk güçlerine, hem
de ulus-devletçili in merkeziyetçili ine kar
yüzy llarca süren direni çili ine yüzlerce
örnek sunulabilir. Özellikle talya ve Almanya

Demokratik ulus
yönetim biçimi olarak

konfederalizme çok yak nd r.
Konfederalizm bir nevi

demokratik uluslar n siyasal
yönetim biçimidir
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kentlerinin 19. yüzy l ortalar na kadar özerk
yap lar  korumak için büyük direni  sergi-
ledikleri çok iyi bilinmektedir. Bunlardan Ve-
nedik, Amsterdam ünlü örneklerdir.

19. yüzy lda ulus-devletin her tarafta zafer
kazanmas , tarihte binlerce y l süren kent
özerkliklerine büyük darbe olmu tur. Ancak
postmodernite ile kent özerklikleri yeniden
yayg nla maktad r. Kent politikac  öne

kmaktad r.
Tarihte uygarl k güçlerine kar  sadece

kent politikac  de il, belki de daha fazla
kabile, a iret, dini cemaat, felsefi ekol vb. bel-
li ba  toplumsal gruplar n özerk politik güç
halinde kalabilmek u runa sergiledikleri sa-

z direni  vard r. brani kabilesinin üç bin
be  yüz y ll k (M.Ö. 1600 - günümüze kadar)
özerklik öyküsü belki de en ünlü örnektir. Ya-
hudilerin tarihte ve daha çok da günümüzde
çok zengin ve yarat  olmalar nda brani ka-
bilesinin özerklik politikas  belirleyici rol oy-
nam r. slam dininin imparatorluk ve iktidar
arac na dönü türülmesine kar k, çok büyük
direni  mezhepleri ortaya ç km r. Alevilik
ve Haricilik mezhepleri kabile ve a iretlerin
özerk ya ama politikalar  yans r. Sünni hü-
kümranl k, sultanl k gelene ine kar  her ka-
vim bünyesinde görülen yayg n muhalif mez-
hep ç lar , özünde a iret ve kabile halklar -

n direni çi ve özgürlükçü politikalar n so-
nucudur. Bir nevi Sünni slam sömürgecili i-
ne kar  halklar n ilk özgürlük ve ba ms zl k
hareketleridir. H ristiyanl k ve Musevilik'te de
benzer çok say da direni  mezhebi vard r. Or-
taça  boydan boya bu tür yerel, kentsel, kabi-
lesel ve dini cemaatlerin özgürlük ve özerklik
politikas  u runa mücadeleleriyle dolu geç-
mi tir. lk H ristiyan cemaatlerinin üç yüz y l-

k yar -gizli direni çi manast r ya am , ça -
da  uygarl n haz rlanmas nda ba rolü oyna-

r. Antikça  Yunan felsefi ekollerinin
özerk politikalar  bilimin temel haz rlay  ro-
lünü oynam r. Günümüze kadar ula an
halklar, uluslar bu gerçe i en çok da  ba la-

nda ve çöl ortalar nda yüzlerce, binlerce y l
direnen kabile ve a iret atalar na borçludur.

Modern ça n ulusal kurtulu  hareketleri
bu geleneklerin devam r. Ba ms z devlet
olarak sapt lm  da olsa, hepsinin pe inde
ko tu u amaç politik ba ms zl kt r. Liberaliz-
min politik ba ms zl  sahte ulus-devlet ba-

ms zl na dönü türmesi politikay  gerçek
levinden al koysa da, yine de çok önemli bir

politik direni  gelene inin sürdürülmesi an-
lam na gelir.

Tarihte yerel ve bölgesel özerklik politi-
kalar  hep olagelmi , ahlaki ve politik toplu-
mun varl  sürdürmesinde önemli rol oyna-

lard r. Da lar, çöller ve ormanl k alanlar
ba ta olmak üzere, yeryüzünün çok geni  bir
co rafyas nda kabile, a iret, köy ve kent top-
lumu halinde ya ayan halklar ve uluslar, uy-
garl k güçlerine kar  sürekli özerklik ve ba-

ms zl k politikalar  ile direni  sergilemi ler-
dir. Tarihte bu nedenle a rl kl  olarak demok-
ratik konfederal gelenek a r basar diyoruz.
Uygarl k tarihi boyunca hâkim e ilim boyun

me de il, direni tir diyoruz. Öyle olmasay-
, dünya Firavun M r'  gibi olurdu. Direni-

in, politikan n olmad  tek bir insan yereli-
nin, bölgesinin kalmad  bilmeden tarihi
do ru yorumlayamay z. Latin Amerika, Afri-
ka, Asya halklar  halen bütün renkleri ve kül-
türleriyle direniyorlarsa, bu demektir ki tarih-
leri de böyledir. Çünkü tarih ' imdidir'.

Uygarl k güçleriyle demokratik güçler ara-
nda ço u kez gerçekle ti i gibi, kapitalist

modernite güçleriyle demokratik modernite
güçleri de birbirlerinin varolu  ve kimliklerini
kabul etme ve demokratik özerk yönetimlerini
tan ma temelinde bar  içinde bir arada ya-
ayabilir. Bu kapsam ve ko ullar alt nda ulus-

devletin s rlar  içinde ve d nda demokratik
konfederal siyasi olu umlar yla ulus-devlet
olu umlar  bir arada bar  içinde ya ayabilir.
Demokratik konfederalizm ulus-devlet siste-
mati inden kaynaklanan olumsuzluklar  a ma
potansiyeline sahip oldu u gibi, toplumu poli-
tikle tirmenin de en uygun arac  konumunda-

r. Basittir ve uygulanabilir. Her topluluk, et-
nisite, kültür, dini cemaat, entelektüel hareket,
ekonomik birim vb. birer politik birim olarak

KOMÜNARKOMÜNAR
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kendilerini özerkçe yap land p ifade edebi-
lirler. Federe veya özerklik, kendilik denilen
kavram  bu çerçeve ve kapsamda de erlendir-
mek gerekir.

Bu durum gözetildi inde demokratik kon-
federalizme ili kin unlar  söyleyebiliriz:

Demokratik konfederalizm farkl  ve çok
katmanl  siyasi olu umlara aç kt r. Yatay ve
dikey farkl  siyasi olu umlar mevcut toplu-
mun karma k yap  nedeniyle zorunludur.
Merkezi, yerel ve bölgesel siyasi olu umlar
denge içinde bir arada tutar. Her biri somut
ko ullara cevap verdi inden, ço ulcu siyasi
yap , toplumsal problemlerin en do ru çözüm
yollar  bulmaya daha yak nd r. Kültürel, et-
nik, ulusal kimliklerin kendilerini siyasi olu-
umlarla ifade etmeleri en do al haklar r.

Daha do rusu, ahlaki ve politik toplumun ge-
re idir. ster ulus-devlet, ister cumhuriyet, is-
ter burjuva demokrasileri biçimlerinde olsun,
devlet gelenekleriyle ilkesel uzla malara aç k-

r. lkeli bar  temelinde bir arada ya ayabilir.
Demokratik konfederalizm ahlaki ve poli-

tik topluma dayan r. Kapitalist, sosyalist, feo-
dal, endüstriyalist, tüketimci, toplum mühen-
dislerine dayal  benzer ablonist proje toplum
çabalar  kapitalist tekellerin kapsam nda gö-
rür. Bu tip toplum özünde yoktur, propaganda-

 vard r. Toplumlar esas olarak politik ve ah-
lakidir. Ekonomik, siyasi, ideolojik ve askeri
tekeller toplumun bu temel do as  kemire-
rek art -de er, hatta toplumsal haraç pe inde
ko an ayg tlard r. Kendi ba lar na bir de erle-
ri yoktur. Devrim bile yeni toplum yaratamaz.

Devrimler ancak toplumun a nd lan, kadük
rak lan ahlaki ve politik dokusunu as l i le-

vine kavu turmak için ba vurulan operasyon-
lar olarak olumlu rol oynayabilirler. Gerisini
ahlaki ve politik toplumun özgür iradesi belirler.

Demokratik konfederalizm demokratik si-
yasete dayan r. Ulus-devletin kat  merkezli,
düz çizgili, bürokratik yönetim ve idare anla-

na kar k, tüm toplumsal gruplar ve kül-
türel kimliklerin kendilerini ifade eden siyasi
olu umlarla toplumun özyönetimini gerçek-
le tirirler. Çe itli düzeylerde atamayla de il,
seçimle ba a gelen yöneticilerle i ler görülür.
As l olan meclisli, tart mal  karar yetene idir.
Ba na buyruk yönetim geçersizdir. Genel
merkezî koordinasyon kurulundan (meclis,
komisyon, kongre) yerel kurullara kadar her
grup ve kültürün bünyesine uygun, çok yap ,
farkl klar içinde birlik arayan kurullar deme-
tiyle toplumsal i lerin demokratik yönetimi ve
denetimi gerçekle tirilir.

Demokratik konfederalizm öz savunmaya
dayan r. Askeri tekel olarak de il, toplumun iç
ve d  güvenlik ihtiyaçlar na göre demokratik
organlar n s  kontrolü alt nda öz savunma
birlikleri temel güçtür. Görevleri, ahlaki ve
politik toplumun özgür ve farkl klar temelin-
de e itlikçi karar yap  olarak, demokratik si-
yaset iradesini geçerli k lmakt r. çten ve d -
tan bu iradeyi bo a ç karan, engelleyen, yok
eden güçlerin müdahalesini etkisiz k lmakt r.
Birliklerin komuta yap  hem demokratik si-
yaset organlar n, hem de birlik üyelerinin
çifte denetiminde olup, gerek görülürse kar -

kl  öneri ve onaylamalarla rahatl kla de ti-
rilebilir.

Demokratik konfederal örgütlenmede ge-
nelde hegemonyac a, özelde ideolojik he-
gemonyac a yer yoktur. Hegemonik ilke
klasik uygarl klarda geçerlidir. Demokratik
uygarl klarda ve modernitede hegemonik güç-
lere ve ideolojilere ho görüyle bak lmaz.
Farkl  ifade ve demokratik yönetim s rlar

nca, özyönetim ve ifade özgürlü üyle etki-
siz k rlar. Toplum i lerinin kolektif yöneti-
minde kar kl  anlay , farkl  önerilere sayg

Toplumlar
esas olarak politik ve ahlakidir.

Ekonomik, siyasi, ideolojik
ve askeri tekeller toplumun bu temel
do as  kemirerek art -de er, hatta

toplumsal haraç pe inde ko an
ayg tlard r
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ve demokratik karar esaslar na ba k artt r.
Bu konuda genel klasik uygarl k ve kapitalist
modernite yönetim anlay yla ulus-devletin
anlay  çak mas na ra men, demokratik uy-
garl k ve modernitenin yönetim anlay lar yla
aralar nda büyük farklar ve ayk klar vard r.

Ayn  zamanda ideolojik hegemonya söz
konusu olamaz. Ço ulculuk, farkl  görü  ve
ideolojiler aras nda da geçerlidir. Yönetimin
kendini ideolojik kamuflajla güçlendirmesine
ihtiyac  yoktur. Dolay yla milliyetçi, dinci,
pozitivist bilimci, cinsiyetçi ideolojilere ih-
tiyaç duymad  gibi, hegemonya kurmaya da
kar r. Toplumun ahlaki ve politik yap

nd rmad kça, hegemonya pe inde ko ma-
kça, her görü , dü ünce ve inanç serbestçe

ifade edilme hakk na sahiptir.
Demokratik konfederal örgütlenme süper

hegemonik güç denetimindeki ulus-devlet-
lerin BM'li birlik anlay na kar k, ulusal
toplumlar n Dünya Demokratik Konfederal
Birli i'nden yanad r. Gerek say sal gerek nite-
liksel olarak, çok daha geni  topluluklar  de-
mokratik siyaset kriterlerince Dünya Demok-
ratik Konfederasyonu'nda birle tirmek, daha
güvenlikli, bar l, ekolojik, adil ve üretimsel
bir dünya için artt r.

Demokratik konfederalizm san ld  gibi
günümüze özgü herhangi bir yönetim biçimi
de ildir. Tarihte olanca a rl yla yer bulan
bir sistemdir. Tarih bu anlamda merkezi dev-
letsel de il, konfederaldir. Devlet formu çok
resmile ti i için tan nm r. Fakat toplumsal
ya am konfederalizme daha yak nd r. Devlet
hep merkeziyetçili e ko arken, dayand  ikti-
dar tekellerinin ç karlar  esas almaktad r.
Aksi halde bu ç karlar  koruyamaz. Ancak çok

 bir merkeziyetçilik güvence sa layabilir.
Konfederalizm de tersi geçerlidir. Esas ald
tekel olmay p toplum oldu u için, mümkün
oldu unca merkeziyetçilikten kaç nmak duru-
mundad r. Toplumlar homojen (tek kütle)
olmay p çok say da topluluktan, kurum ve
farkl ktan olu tu u için, hepsinin ortak bir
ahenk içinde bütünlü ünü sa lamak, korumak
zorunlulu unu duyar. Dolay yla bu çokluk-

lar için a  merkeziyetçi bir yönetim s k s k
patlamalara yol açar. Tarihte bunun say z ör-
nekleri vard r. Demokratik konfederalizm ise
her topluluk, kurum ve farkl n kendini
yans tmas na uygunlu undan ötürü daha çok
ya an r. Çok tan nm  bir sistem olmamas ,
resmi bir varl n hegemonik yap  ve ideolo-
jisinden ötürüdür. Resmi tan  olmasa da,
toplumlar tarihte esas olarak konfederalisttir.
Tüm a iret, kabile, kavim yönetimleri hep
gev ek ili kiler niteli indeki konfederalizme
izin verir. Aksi halde iç özerklikleri zedelenir.
Bu ise varl klar  da r. Hatta imparatorluk-
lar bile iç yap lar nda say z farkl  yönetime
yaslan rlar. Her türlü kabile, a iret, kavim yö-
netimleri, dinsel otoriteler, krall k, hatta cum-
huriyet ve demokrasiler bir imparatorluk bün-
yesinde birle ebilirler. Bu anlamda en merkezi
san lan imparatorluklar n bile bir nevi konfe-
deralizm oldu unu kavramak önemlidir. Mer-
kezi e ilim toplumun de il, tekelin gereksi-
nim duydu u bir idari modeldir.

Kapitalist ve demokratik modernite farkl -
klar , kar tl klar  sadece bir idea de il, so-

mutta ya anan kocaman iki dünyad r. Tarih
boyunca bu iki dünya diyalektik kar tl klar
halinde bazen birbirleriyle amans zca sava an,
ama aralar nda bar lar  da eksik olmayan bir
yolculukla günümüzde de benzer biçimde ili -
ki ve çeli kileriyle bazen çat makta, bazen
bar maktad rlar. Sonucu üphesiz entelektü-
el, politik ve etik olarak mevcut sistemik ya-

sal bunal mdan do ru, iyi ve güzel ç  ya-
panlar belirleyecektir.

Benim Çözüm Projem Demokratik
Özerkli i Esas Almaktad r

Kapitalist modernitenin sermayecilik, en-
düstricilik ve ulus-devletçilik temelinde var-
olu  kazanmas na kar k, demokratik moder-
nitenin demokratik komünalite, eko-endüstri-
yel ve demokratik ulus olarak varolu  kazana-
bilece ini de kapsaml ca çözümlemeye ve
çözmeye çal m. Demokratik komünaliteyi
homojen bir toplum e itçili i olarak de il, tek
bir ki iden milyonlarca ki iye kadar nicelik
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kazan p, ahlaki ve politik toplum niteli ini ta-
yan her tür topluluk (kad ndan erkek toplu-

lu una, spor ve sanattan endüstriye, entelektü-
ellerden çobanlara, kabileden irketlere, aile-
den uluslara, köyden kentlere, yerelden küre-
selli e, klandan küresel topluma kadar her tür
toplum) olarak tan mlamaya çal m. Eko-
endüstriyel toplum gerçe ini, köy-tar m top-
lumuyla kent endüstrisi toplumunun birbirini
besledi i ve ekolojiye kesin uyarlanm  eko-
endüstriyel topluluklar olarak tan mlad m.
Demokratik ulusu ise, temel politik biçim olan
demokratik konfederalist uygulamalarla etni-
siteden dine, kentsel, yerel, bölgesel ve ulusal
topluluklara kadar her tür kültürel varolu lar n
demokratik özerk siyasi olu umlar halinde
olu turacaklar  yeni bir ulus türü, daha do ru-
su ulus-devletçi canavarlara kar  çok kimlik-
li, çok kültürlü ve çok siyasi olu umlu ulus
olarak tan mlay p çözümlemeye ve çözmeye
çal m.

Bu tarihi gerçeklik do rultusunda demok-
ratik özerklik için unlar  söyleyebilirim;

Benim çözüm projem demokratik özerkli-
i esas almaktad r. Benim demokratik özerk-

lik projem bir yandan kendi içinde s rlarla
çat mayan bir çözüm, öte yandan da esas nda
evrensel hegemonyay   reddeden ama çat -
mayan, kendi ilkelerini korumak art yla, bu
"imparatorluk" da denen küresel hegemon-
yan n içinde erimeden varl  sürdürebilen
bir çözümdür. Bu çözüm demokratik konfede-
ralizmin ilkelerini de ihtiva eder. Siyasal, sos-
yal-kültürel, ekonomik, diplomatik, güvenlik
ve hukuk demi tim. Demokratik özerklik be-
lirtti im bu alt  ilkeyi ihtiva eder. Bu mesele-
nin demokratik özerklik temelinde çözümü
bütün Ortado u'yu ayd nlatacakt r. talya ve
spanya için de bir model olacakt r. Benim

devlet ve iktidar konusundaki görü lerim
Gramsci'nin görü leriyle paraleldir. Marks,
ulus-devleti kabul etti. Fakat ben kabul etmi-
yorum. Avrupa'n n u an ya ad  krizin temel
sebebi de, yine bu ulus-devlet yap lanmas  ve
anlay r. Bizim amac z bu çözümü ba-

l yollardan en az hasarla sa lamakt r.

Demokratik özerkli i öyle izah edebiliriz;
Demokratik ulus bir ruh ise demokratik özerk-
lik ise bedendir. Demokratik özerklik demok-
ratik ulus in as n ete kemi e bürünmü  ha-
lidir.Onun somutla , bedenle mi  halidir.
Demokratik özerkli in birkaç unsuru veya bo-
yutu vard r:

1-Siyasi Boyut: Bu boyutta bir meclis
olur. Ya da halk n bir kongresi olur. Bu kongre
demokratik toplum kongresidir. Bu kongrenin
bir de küçük bir yürütme kurulu olur.

2-Hukuki Boyut: Demokratik özerklik
projesinin hukuki statüsünü ifade eder. Biz
buna statü diyelim. Katalanlar da bunu 'status'
olarak ifade ediyorlar. Bu çok önemli. Hukuki
olarak Kürtlerin statüsü ne olacak? Siz hu-
kuku biliyorsunuz. Anayasa ve yasalara yans -

r. Yasalar demokratik özerkli in çerçevesi-
nin içeri ini belirler.

3-Ekonomik Boyut: a edilen demok-
ratik ulusun bir de ekonomik politikas  olur.
Nas l bir ekonomi olmal r, bu belirlenir.
Barajlar, yeralt -yerüstü kaynaklar n bir poli-
tikas  olur. Vergiler al nacak ise nas l ve ne
kadar al r? Ekonomik boyutla bunlar belirle-
nir. Ekonomik sistem olarak kapitalizmi kabul
edemeyiz. Belki kapitalizmi tam olarak orta-
dan kald ramay z ama önemli oranda kapita-
list ekonomik sistemi de tirebilir, onu a n-

rabilir, kendi ekonomik sistemimizi kurabi-
liriz. Bu sistemde halk n ekonomisi olur. Bir

sm  da özel ekonomi olu turur. Yani özel
irketler olur. Bütün bunlar tart lmal r.

4-Kültürel Boyut: Kültürel boyut daha
çok dil, anadilde e itimi, tarih ve sanat  kap-
sar. Kürtçe'nin Türkçe ile ili kisi nas l olmal -

r, anadilde e itim nas l yap labilir, demok-
ratik ulusun dil politikas  nas l olacak, bunlar
tart lmal r. Bir e itim politikas  olu turul-
mal r. Kürtler kültürel soyk  da tam ola-
rak nas l a abilir? Kültürel soyk m bu konu-
da yap lacak tart malarla a lmal r.
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5-Öz savunma Boyutu: Biz buna güven-
lik boyutu da diyebiliriz. Burada soyk  ele
al yoruz. Kürtler soyk mdan nas l kurtulabi-
lir? Bu durumu somutla rmal rlar.

Burada soyk m tüm soyk m çe itlerini
kapsar. Sadece fiziki de il, kültürel ve her
çe it soyk mdan bahsediyorum. Kürtlerin bir
öz savunma durumuna kavu mas  sa lan r.
Toplum burada kendi öz savunmas  kurar.
Bununla sadece elde silah bir durumu kastet-
miyorum. Öz savunma KCK, PKK tarz  si-
lahl  yap  de il halk n kendi güvenli ini
sa lamas r. Demokratik toplumun her alan-
da örgütlenmesini, kurumsalla mas , kendi
güvenlik sistemine kavu mas  ifade ediyo-
rum. Bunu daha fazla halk tart r, farkl  so-
nuçlara ula abilirler. Mesela çocuklar  as-
kere gönderecekler mi? Askeriyede yer ala-
caklar m , bunlar tart r. Mesela korucular
nas l la vedilecek, koruculuk meselesi nas l
halledilecek? Bunlar tart lmal r. Bu güven-
lik boyutu, halk n öz savunmas  ekmek-su-ha-
va kadar önemlidir. Bu olmadan ya anmaz.

Demokratik özerkli in güvenlik boyutu
baz  ayd nlar taraf ndan farkl  devlet aray
olarak yorumlan yor. Bunun da fark nday m.
Bu konu yanl  anla yor. unu söylemek is-
tiyorum. Mevcut askeri yap  içinde Kürtler
yer alacak m , almayacak m ? Polis-emniyet
yap  içinde Kürtler yer alacak m , almayacak

? Bu kurumlar n Kürtlere bak  ne olacak?
Kürtler kendisini nas l koruyacak, güvenli ini
nas l garantiye alacak? Bunlar çok önemli ko-
nulard r. Bu konular üzerinde ileride çok geni
duraca m. Bu güvenlik boyutunu BDP de,
PKK de tek ba na yapamaz, bunu ben yürüte-
ce im, bu konulara ileride ayr nt  olarak de-
inece im.

6-Diplomasi Boyutu: Bu da Kürtlerin di-
er halklarla, toplumlarla olan ili kilerini ele

al r. Kom u-çevre ülkeler ve di er parçadaki
Kürtlerle ili kiler olur. Di er toplumlar ile
nas l bir ili ki istiyoruz, onlarla nas l ya a-
mal z? Diplomasi boyutu bunu kar lar. Da-
ha fazla uzat labilir, ancak bu alt  boyut yeter-

lidir. Bir çerçevedir, ana hatlar  bunlard r. Bu
boyutlar n her birine ili kin birden fazla ko-
misyon olur ve bunlar üzerinde çal malar olur.

Demokratik özerklik ve demokratik ana-
yasa ayr eylerdir. Demokratik anayasa çal -
malar  tüm Türkiye genelinde yapacak ve
Türkiye genelindeki sivil toplum örgütleriyle
görü ecek BDP'dir. BDP'nin görevidir.
BDP'nin demokratik anayasaya ili kin yo un
bir çal mas  olmal . Demokratik anayasaya
ili kin bir projeleri olsun. KCK, PKK de-
mokratik özerklik sistemi içinde kendi yerini
belirleyecektir. Bu onlar n bilece i bir i tir.
Kürtler, DTK, BDP bunlar nas l bir ya am is-
teyeceklerini tart acaklar, buna karar vere-
cekler. Bunu gece gündüz tart acaklar.

Demokratik özerklik kurumlar  kapsaml -
r. Kültürel, ekonomik, siyasi, hukuki, gü-

venlik ve diplomasi. Her konuda derin tart -
malar yap labilir. Akademilerde bu tart ma-

n zemini olu turulabilir. Halk analiz ve çö-
zümlerini Kent Meclislerinde karara ba laya-
bilir. Örnek olsun diye söylüyorum, mesela
Diyarbak r'da yo un örgütlenmelerle birlikte
baz  birlikler olu turulabilir. Demokratik Es-
naflar Birli i, Demokratik Sanatç lar Birli i,
Demokratik Sporcular Birli i... gibi. Bunun
gibi pekçok demokratik birlik olu turulabilir.
Bu birlikler temsilini Kent Meclislerinde bu-
lur. Demokratik özerklik, demokratik ulusla
ruh ve beden gibidir. Demokratik ulus ruhsa,
demokratik özerklik bedendir. Yani demokra-
tik özerklik bedense demokratik ulus ruhtur,
birbirlerini bu ekilde tamamlarlar, birbirle-
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rinden ayr lmazlar. Ruh-beden ili kisi de bu
ekildedir. Beden olmazsa ruh, ruh olmazsa

beden olmaz. Demokratik ulus olmazsa de-
mokratik özerklik olmaz, demokratik özerklik
olmazsa demokratik ulus olmaz.

Bizim ortaya koydu umuz demokratik
özerklik projesi etnisiteye ve co rafi s rlara
dayanm yor. Bizim demokratik özerklik anla-

zda tek etnisite anlay , tek co rafya
anlay  yok. Bu konulara "Özgürlük Sosyo-
lojisi" adl  savunmamda oldukça ayr nt  ola-
rak de inmi tim. Bizim anlay z Kürtlük

anlay  de ildir. Bizde tek ba na Kürtlük an-
lay  yoktur. Bu anlay la hareket etmiyoruz.
Bizim ortaya koydu umuz demokratik özerk-
lik modeli tek ba na Kürtlü e, Türklü e,
Arapl a dayanm yor. Demokrasiye dayan -
yor. Örne in Hatay'da, Adana'da da bir de-
mokratik özerklik kurulabilir. Orada Araplar
kendilerini a rl kl  ifade ederler. Bizim de-
mokratik özerklik anlay z tek bir inanca
da dayanm yor. Halklara dayan yor, hatta tek
ba na halklar diye ifade etmem de eksik kal r.
De ik toplumsal tabakalara, toplumsal s f-
lara, toplumsal kesimlere dayan r.  Bahsetti-
imiz demokratik özerklik sadece Kürdistan'a

ili kin de il, Ege, Karadeniz, Orta Anadolu'ya
da ili kindir. Burada önemli olan kapitalist
moderniteyle ortaya ç kan ulus-devlet anlay -

n sorgulanmas  ve a lmas r. Tart malar
bunun üzerinden geli melidir. Biz kapitalist
moderniteyle ortaya ç kan dört yüz y ll k ulus-
devlet deneyimini sorguluyoruz. Ulus-devlet
modelinin halklara, toplumsal s flara, top-
lumsal tabakalara, toplumsal kesimlere dar

geldi ini, yetmedi ini görmek zorunday z.
Nitekim Avrupa bile bu konular  tart maya ve

maya ba lad . Ulus-devlet merkezli kapita-
list anlay  a lmak zorundad r. Sosyolog We-
ber'in benim de kat ld m "Demir Kafes Teo-
risi" var. Bu teoriye göre ulus-devlet, toplumu
boynundan demir kafese al yor ve kendine tut-
sak ediyor. Toplum bu demir kafesin içinde
esir ediliyor. Ulus-devletin toplum üzerindeki
tahribat  bu teoriyle izah edilebilir. Ulus-dev-
letin kurdu u bu kafes topluma dar geliyor.
Bizim de yapmaya çal z ulus-devletin
bu tahribatlar  gidermektir.

Türkiye'de de mevcut ulus-devlet anlay
sorunlar  çözmekten ziyade sorunun kayna-

 te kil etmektedir. Bu sistem Ortado u ve
Türkiye toplum gerçekli ine ayk r, a l-
mak zorundad r. Türkiye mevcut haliyle hiçbir
kesime cevap olamamaktad r, tatmin ede-
memektedir. Türkiye'de varolan bu ulus-dev-
let anlay  her taraftan yontulmaya ba lan-

r. Böyle bir süreç ba lad  Türkiye'de. Her

kesim bir kö eden bu ulus-devleti yontmaya
çal yor. Burada biz Kürtlere dü en görev
belki de bu konularda öncülük etmektir. Biz
demokratik özerklik projesini kendimizle

rland rm yoruz. Salt Kürtlük etnisitesine
dayand rm yoruz. Kürtler bugün bunun öncü-
lü ünü yapabilir ancak bu demokratik özerk-
lik anlay  bütün Türkiye'yi kapsayan bir pro-
jedir. Burada görülmesi gereken ulus-devlet
anlay yla Türkiye'nin yönetilemeyece idir.
Demokratik özerklik, ulus-devlet kar nda
en do ru, uygulanabilir bir seçenektir. Sadece
Kürtler için de il her yerde, Türkiye'de, Orta-

Bizim demokratik özerklik

anlay zda tek etnisite anlay ,

tek co rafya anlay  yok

Bizim ortaya koydu umuz

demokratik özerklik modeli

tek ba na Kürtlü e, Türklü e,

Arapl a dayanm yor.

Demokrasiye dayan yor.
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do u'da uygulanabilir bir seçenektir. Burada
demokratik özerklik yönetiminde önemli olan
toplumun yönetim iradesidir. Toplum devletin
belli yetkilerini ele geçirip kendi yönetim an-
lay  geli tirir. Devletin elinde kalan yetki-
ler s rl  baz  yetkiler olacakt r. Toplum, mer-
kezi devleti s rlayarak kendi yetkileriyle
kendini yönetecektir.  Önemli olan devletin s -

rland lmas r. Ben buna merkezin yetkile-
rini topluma devretmek diyorum. Burada sa-
dece halk da demiyorum, toplum diyorum.

Bahsetti im gibi Kürtler sadece Türkiye'de
bunun öncülü ünü yapm yorlar. Bu proje Tür-
kiye ile de s rl  de ildir. Irak için de Orta-
do u için de geçerlidir. Burada da uygulan r,
geli ir. Bu geli meler birbirlerini besler, bir-
birlerinden haberdar bir ekilde geli ir. Ulus-
devleti hemen ortadan kald raca z demiyo-
rum. Fakat ulus-devleti oldu u gibi de kabul
edemeyiz. Ulus-devlet belki hemen a lamaz.
Bunun fark nday z. Ancak ulus-devletle yetin-
meyece iz. Ulus-devleti idare etmeye de ni-
yetimiz yok.

Türkiye'de de yarat lmaya çal lan tek
ulus in aas r. Cumhuriyet tarihinde yarat l-
mak istenen ulus kimli i Türklük kimli idir.
Hatta ben buna daha önce "Türk olmayan
Türkçü ideoloji" demi tim. Böyle tan mla-

m. Burada yanl  anla lmas n, daha önce
de söylemi tim, Yahudi dü manl , anti-se-
mitislik yapm yorum. Ancak tarihsel bir ger-
çeklik olarak "Türk olmayan Türkçü ideolo-
ji"de Yahudilerin rol ald  söylemek zorun-
day m. Ben daha önceleri buna "Anadolu Si-
yonizmi" de demi tim. Yahudiler bu Türkçü
ideolojiyi geli tirerek Türkiye'de ulus-devleti
in a ettiler. Türkiye'deki ulus-devletin teme-
linde bu ideoloji vard r.

Bu fa ist-Türkçü anlay  biliyorsunuz. tti-
hat Terakki'de de ifadesini bulur. Bir ulus in a
etme ad na bütün farkl  dil ve kültürler, kim-
likler ve inançlar tek tiple tirilmeye çal l-

r. Bu ttihat Terakki fa izmi Hitler fa iz-
mine bile fikir babal  yapm , Hitler fa iz-
mini cesaretlendirmi tir. Biz demokratik

özerklik derken bu tarihsel haks zl a vurgu
yap yoruz. "Cumhuriyetin kurulu unda var-

z ama içinde yoksunuz" haks zl r bu.
lan edilecek demokratik özerklik Türkiye'nin

cumhuriyet tarihine de bir ele tiri sunmal r.
Hatta kendilerine benim ad ma u da iletile-
bilir: Demokratik özerkli in ilan  1919-1922-
nin güncellenmesi olmal r. Biliyorsunuz, o

llarda Mustafa Kemal, Erzurum'daki kongr-
eye delegeli i dü en Bitlis delegesinin yerine
Bitlis delegesi olarak yani Kürt delegesi
olarak Erzurum Kongresi'ne kat yor. te biz,
bu tarihin güncellenmesini istiyoruz. Niye
güncellenmesi gerekti ini söylüyorum. Bu

llar aras nda demokratik özerkli in tarihsel
kökleri var. Bir de 1925'teki k lman n-provo-
kasyonun-komplonun, ili kilerdeki bozulma-

n iyi anla lmas  gerekir.
Demokratik özerklikle birlikte Kürtler ulus

olma hakk , tarihsel haklar , di er kimlik-
ler de kendi demokratik haklar , az nl k hak-
lar  elde ederler. Kürtler sosyal, siyasal, kül-
türel konumlar  gere i demokratik özerkli e
en yatk n toplumsal kesimdir. Kürtler bu özel-
li iyle demokratik özerkli in ve Türkiye
demokrasisinin öncülü ünü yapabilirler. Kürt-
lerin demokratik özerkli i, kademe kademe
Türkiye'nin her taraf na yay r. Sadece Kürt-
lere ait bir proje de il. Asl nda Ba bu 'un
korktu u, tehlike olarak gördü ü husus budur.

Çözümün geli memesi durumunda Kür-
distan'da ikili iktidar durumu ortaya ç kar. Bir
taraftan KCK iktidar  di er taraftan devlet ik-
tidar  olur. Bu ekliyle yürür. te Kosova, Ku-
zey K br s gibi ba ms zl  ilan eder. Dev-
letle ili kilerini de tümden keser ve bir beklen-
ti içine girmez. Demokratik özerklikte devlet
kar tl  yoktur. Kürtler güvenlikten spora
kadar tüm alanlarda devlete ihtiyaç duymadan
kendi toplumsal örgütlü ünü geli tirmelidir.
Sosyal, ekonomik, kültürel örgütlenmelerini
gerçekle tirmelidir. Kürtler kendi iç güvenlik-
lerini sa lamal lar. Bunun için devletin bunla-

 kabul etmesini beklememeliler.
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Demokratik özerklik, Kürt halk n kendi
demokrasisini kurma ve kendi toplumsal siste-
mini organize etme hareketidir. çte demokra-
tik ulusu, d ta ise ulus üstü yap lanmay  ifade
eder. Toplumun siyasal, sosyal, kültürel, inanç
ve mezhepsel, etnik, cinsiyet özgürlü üne
dayal , ekolojik, komünal alandaki örgütlen-
melerinin birli i ve örgütlenmi  toplumun
kendi kendini yönetme organizasyonudur.

Türkiye'nin demokratikle mesi çerçeve-
sinde farkl  kimliklerin kendilerini özgürce
ifade etmesine farkl  kimliklerin farkl  kimlik
olmaktan kaynakl  örgütlenmelerini, sosyal
ya am ve kültürel faaliyetlerini özgürce yürü-
tebilmesine olanak veren siyasal biçimleni e
demokratik özerklik diyoruz. Burada kastedi-
len özgürlükler yaln z bir bölge ve toplumsal
kesim için de il, Türkiye'de ya ayan tüm etnik
ve sosyal kesimler için geçerlidir. Zira özgür-
lükler co rafi s rlarla çerçevelenemez.Kürt
sorunu söz konusu oldu unda Kürt kimli inin
anayasal kabulü, anadilde e itim, Kürt kültü-
rüne özgürlük ve di er kültürlere verilen des-

te in Kürt kültürüne de verilmesi; dü ünce,
örgütlenme ve serbest siyaset yapma özgürlü-
ünün Kürt kimli i ile kullan labilmesi ve

bunlara ba  olarak da Kürt halk n kendi
iradesini aç a ç karmas  temelinde yerelde
kendi sorunlar  tart aca , kendisi çözece i,
baz  sorunlar  konusunda da taleplerini mer-
kezi hükümete iletece i bölgesel meclislerin
kabul edilmesidir. Demokratik özerklik böyle

tan mlanabilir. Demokratik özerklik, ba ta
Kürt halk  olmak üzere toplumun yeniden ye-
ni bir örgütlenme temelinde siyasetle bulu -
mas  anlam na gelmektedir. Demokratik
özerklik bir model olarak Türkiye ve Ortado-

u gerçe inde siyasetin hak etti i yeri almas ,
hak etti i de eri kazanmas  anlam na gelmek-
tedir. Bu nedenle demokratik özerkli in siya-
setini ana esaslar yla tart mak, demokratik
özerklik alt nda gerçekle ecek siyasetin içeri-
i kadar biçimi ve i leyi ini aç a ç karmak da

son derece önemlidir.
Demokratik özerklik, ulus-devlet ile içine

girilen çözümsüzlük ve çat ma, inkar ve imha

DEMOKRAT K ÖZERKL N S YAS  BOYUTU
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sürecinin art k kald lamaz bir noktaya gel-
mesiyle iktidar ya da yetki payla  esas
almayan; demokratik toplum de erlerinin et-
kinle tirilerek ya at lmas  üzerinden gündem-
le en bir çözüm modelidir. Bu temelde de-
mokratik özerkli in siyasal yap lanmas  da
demokratik özerkli in ortaya ç  gerekçe-
leriyle do rudan ba lant  olarak ele al nma-

r. Her eyden önce demokratik özerklik,
yok say lan kültürlerin ve halklar n siyaset
sahnesine ç kmalar  öngörmektedir. Çe itli
zor ve bask  yöntemleriyle siyasetten uzak tu-
tulan halklar n, toplumsal kesimlerin siyasete
müdahil olmalar  öngörmektedir. Hem de-
mokrasinin gere i olarak, hem artan ve çe-
itlilik kazanan sorunlar n çözülebilmesi için

siyasetin art k merkezi ve bürokratik yap n

de tirilmesi tüm dünya için yükselen bir se-
çenek olarak kendini hissettirmektedir. Orta-
do u'nun biriken sorunlar n, Türkiye’nin
kar  kar ya kald  de im gerçe inin do ru
temellerde a labilmesi için demokratik özerk-
lik en uygun seçenek olarak gündemle mekte-
dir. Bunda belirleyici olan da özerkli in de-
mokratik içeri idir.

Demokratik özerklik merkezi, bürokratik,
tekçi devlet mekanizmas n ve ona yön veren
milliyetçili in reddi ve onun yaratt  sorunla-

n a lmas  anlam na gelmektedir. Ço ulcu,
demokratik, e itlikçi ve dayan mac  bir anla-

n siyasete hakim k nmas  hedeflemek-
tedir. Devlet yap lanmas n ço ulculu a,
farkl  renklere ve seslere aç lmas  tekçi devlet
yap lanmas n ço ulla lmas  iddias nda-

r. Yine yetkinin merkezde topland , bürok-
ratik ve hantal mekanizman n a lmas , yerin-
den yönetim ilkesinin ya am bulmas  amaç-
lamaktad r. Devletin kendinde merkezile tir-
di i yetkilerinin halka payla lmas , halk n
siyasete çekilmesi, siyasetin çekim ve çözüm
gücü haline getirilmesidir. Dört y lda bir san-

a gitmenin demokrasi olmad  çoktand r
dile getirilen bir husustur. Tüm vatanda lar n
kendi ya am alanlar  ve sorunlar  ba ta olmak
üzere söz sahibi olmas , uygulama ve çözüm
gücü haline gelmesi devlete ba ml n en
asgariye indirilmesini hedefleyen bir siyasal
mekanizman n aç a ç kar lmas  demokratik
özerkli in siyaset ilkelerini olu turmaktad r.

Toplumu siyasetin d na iten, siyaseti sta-
tükonun korunmas  çabas na indirgeyen, tekçi
ve anti demokratik, bask  ve inkarc  yap lan-
man n ve zihniyetin a lmas  bölge ve Türkiye
için bir zorunluluktur. Özerklik kendi ba na
demokrasiyle özde  de ildir. Özerkli in de-
mokratik içeri e sahip olmas  zorunluluk ol-
mamakla birlikte Ortado u'da özerklik tekçili-
e, inkar ve imha siyasetine, toplumun siyaset

na itilmesine yani ulus-devlet siyasetine
kar  bir seçenek olarak ortaya ç kt ndan de-
mokratik olmas , demokratik siyaseti esas al-
mas  do as  gere idir.

Burada demokratik özerklik alt nda yürü-
tülecek siyasetin niteli i nas l olacak, nas l
yürütülecek, siyaset kurumla mas  hangi ilke-
lere göre hareket edecek sorular , yine amac ,
araçlar , ki ili i, mevcut siyaset anlay ndan
farklar  önem kazanmaktad r. Bir siyasi-huku-
ki ve idari yap  olarak demokratik özerkli in
siyaset ilkeleri, siyasal biçimleni i, i leyi i ve
yine hukuku yo un akademik, felsefi ve siyasi
tart malar  gerektirmektedir. Ancak bulun-
du umuz noktadan, bulundu umuz zaman
diliminde baz eyleri söylemek mümkündür.

Demokratik siyaset, halk n gerçek
siyasetidir

"Demokratik siyasetin yetkin kadro, med-
ya, parti örgütlenmeleri, sivil toplum örgütle-
ri, sürekli toplum e itim çal malar  ve prop-
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aganda gerektirdi i asla göz ard  edilemez.
Toplumun tüm farkl klar na sayg  yakla-

m, farkl k temelinde e itlik ve uzla  gere-
i, tart ma üslubu kadar içeri i, siyasi cesa-

ret, ahlaki öncelik, konulara 'hakimiyet', ta-
rih ve güncellik bilinci, bütünsel-bilimsel
yakla m, sonuç almada ve ba ar  olmada
demokratik siyasetin gerekli özellikleri ola-
rak s ralanabilir."

Devletçi uygarl k tarihi boyunca halklar ve
birçok toplumsal kesim ad na ba kalar  siyaset
yapm r. Temsili siyasetler ortaya ç km r.
Ama ortaya ç kan hiçbir temsil, iddias  farkl
olsa da asl na uymam r. Devlet eliyle ya-

lan veya sonucu devletle meye varan siyaset
türlerinin halk  temsil etmedi i ortaya ç k-

r. O nedenle günümüz siyasetinde halk n
do rudan kat  ve buna uygun rejimler
tart lmaktad r.

Toplum ve do a k m olarak niteledi imiz
tüm yönelimler devletçi, ç kar gruplar  esas
alan temsili siyasetin kurumlar  ve sistemi eli
ile yani, devletçi siyaset taraf ndan yürütül-
mektedir. Geçmi te oldu u gibi bugün de, top-
lumumuzu ve do am  y ma u ratan tüm
uygulamalar devletçi siyasetin sa lad  me -
ruiyet ve r zaya dayand larak sürdürülmü
ve sürdürülmektedir. Hiçbir ça da olmad
kadar derinle en toplumsal ve ekolojik krizler
en ileri demokratik siyaset olarak tan mlanan
temsili demokrasi yoluyla, toplumun gelece i
ve ç karlar  ile hiçbir ilgisi bulunmayan bu hâ-
kim siyaset türü alt nda ya anmaktad r. te

demokratik siyasetin tan , fark  ve i levi de
bu noktada belirginle mektedir. Demokratik
siyaseti, tam da burada bir kez daha tan mla-
mak gerekmektedir. Yürütülen toplum ve do-
a k na kar  toplumun öz niteliklerini ye-

niden kazand ran; toplumun bilinç, örgütlülük
ve tart ma düzeyi kazanabilece i zihniyet ör-
güsünü, alanlar  aç a ç karan siyaset çal ma-

na demokratik siyaset diyebiliriz. Demokra-
tik siyaset büyük tahribata u rat lan ve y ma
sürüklenen topluma kendine sahip ç kma,
kendini koruma, konu turma ve özgürlük te-
melinde geli tirme gücü kazand rman n u ra-

, çabas  ve sanat  oluyor.

Zihniyet çal mas  olmaks n
demokratik siyaset yürütülemez

Kendi hayati ihtiyaçlar , sorunlar  ve i leri
üzerinde dü ünebilen, tart p karara gidebilen
ve bu do rultuda eyleme geçebilen toplum,
ya anan toplum k  da do a k  da dur-
durman n tek çaresi ve çözümü olacakt r. Sür-
dürülen kültürel ve siyasal soyk m, tek tip-
le me, farkl klar n silinmesi, yabanc la ma,
kar ve iktidar tap , ahlaki ilkeden kopu-
un önüne ancak böyle geçilebilir. Özledi i-

miz e it ve özgür toplumsal ekillenme ancak
böyle bir siyaset temelinde geli ebilir. Bunun

nda ba ka bir yol yoktur. Biny llard r top-
lumsalla mam  yaratan, geli tiren ve gü-
vence alt na alan politik ve ahlaki özelliklerin
güncellenmi  yeni yorumu olarak demokratik
siyaset çal mas  yürütülmeden, toplumlar bu
temelde felçli durumlar  a madan, e it ve
özgür toplum bir ütopya olarak kalmaya de-
vam edecektir. Kendini toplum kurtar
üzerinden tan mlayan, bunu da bir devrimle
devlet ayg  ele geçirerek gerçekle tirebile-
ce ini dü ünen devrim ve devrimcilik anlay -

, reel sosyalizm prati inde ve ulusal kurtulu
mücadeleleri sonras  ortaya ç kan ülkelerde
iflas etmi tir. Tarihi ilerlemeci, düz-çizgisel
bir mercekten okuyan, s fla may  ilerleme
sayan, devleti bir özgürlük arac  olarak gören
bu yan yla Frans z jakobenizminin derin izle-
rini ta yan, a  iradeci, toplumu bir yap-boz

Demokratik siyaset
büyük tahribata u rat lan ve
ma sürüklenen topluma kendine

sahip ç kma, kendini koruma,
konu turma ve özgürlük temelinde

geli tirme gücü kazand rman n
ra , çabas  ve sanat  oluyor
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tahtas  gibi biçimlendirebilece ini dü ünen,
in ac  zihniyetten kurtulmu  siyaset özgür
toplumsall z için zorunlulu umuzdur.

Arkas nda derin bir zihniyet çal mas  ol-
maks n demokratik siyaset çal mas  yürütü-
lemez. Dolay yla demokratik siyasetin bir
yan , topluma öz bilinç kazand rmay  amaç-
layan kurum ve kadrolarla geli tirilecek olan
zihniyet çal malar  olu turmaktad r. Demok-
ratik siyaset akademileri ve sosyal bilim mer-
kezleri olarak da adland rd z bu kurum-
larda toplumun siyaset yetene inin ve gücü-
nün aç a ç kar lmas , bunun kadrolar n ya-
rat lmas  son derece önemlidir. Demokratik si-
yaset, hâkim siyasetin zihniyet yap lanmalar -
na dayal  olarak yürütülemez. Günümüzün
okullar , ara rma kurulu lar , üniversiteleri,
medyas  halk n demokratik siyasetinin üretil-
di i, onun zihniyet çal mas n yürütüldü ü
yerler olarak de erlendirilemez. Bunlar hâkim
siyasete s  s ya ba , ona me ruiyet üreten
kurumlar olarak demokratik siyasete kapal r.

Yine demokratik siyaseti halk n tart ma
süreçlerine dayand rmadan, denetimine ve
do rudan kat na açmadan yürütmek müm-
kün de ildir. Bu anlamda bu süreçlerin ya a-
nabilece i örgütlülükler olarak siyasi partiler,
komünler, meclisler, konseyler, sivil toplum
kurulu lar , dernekler, sendikalar, oda-baro tü-
rü meslek örgütlenmeleri, halk n kültürel ve
sosyal kurumlar , dini mekânlar dü ünülebilir.
Sermaye ve iktidar tekelleri d ndaki tüm top-
lumsal kesimleri kapsayan yayg n, kendi ara-
lar nda koordineli bir örgütlülük demokratik
siyaset çal mas n en can al  konusunu
olu turmaktad r. Kendini devletle meye kap-
atm , halk n do rudan kat na, tart ma ve
kararla mas na dayand ran bu tür örgütlenme-
ler ne kadar yayg nla rsa toplum politik nite-
li ini o denli kazanabilir.

Karar gücü öz savunma gücüyle peki -
meden kolay yürürlü e konulamaz

Demokratik siyasetin böyle tabandan, top-
lumun do rudan kat na ve kararla mas na
dayal  olarak geli tirilmesi ba ta devlet olmak

üzere birçok iktidar ve sermaye gücünü ha-
rekete geçirecektir. Hâkim sistemin iktidara
ve kâra endeksli geli tirdi i birey ve toplum
gerçe i bile ba  ba na bir tehdit ve tehlike
olarak ortada durmaktad r. Dolay yla de-
mokratik siyasetin bir de öz savunma perspek-
tifi ve donan n bulunmas  kendini savun-
ma gücünün olu turulmas  gerektirir. De-
mokratik siyaseti bir de bu yan yla dü ünmek
ve anlamak, bunun gerektirdi i bilinç, örgüt-
lülük ve donan  yaratmak artt r. Tüm hüc-
relerine kadar devlet ve arkas ndaki iktidar ay-

tlar n zoruna aç k bir siyaset çal mas n,
sonuç alabilece i dü ünülemez. Bu yan yla
demokratik siyaset çal mas  ciddi bir direni
kültürü ve bilinci yan nda bunun ifadelen-
dirilece i öz savunma kurum ve araçlar yla da
donanmak durumundad r.

Demokratik siyaset denildi inde zorunlu
olarak gündeme gelen ba ka bir husus halk n
eylemlili idir. Tart an, karar alan ve bunu uy-
gulamaya geçirmeye yönelen her demokratik
siyaset yap lanmas  halk n eylemlili i ile bes-
lenmek zorundad r. Bu demokratik siyasetin
olmazsa olmaz r. Halk n eylemlili inin ol-
mad  yerde demokrasi geli emez, sadece
tart an ve karar alan fakat bunu demokratik
eylemlili iyle ya ama geçirme gücünü göste-
remeyen bir toplum, ahlaki-politik özellikleri-
ne ula amaz. Kendini bir irade olarak kabul
ettiremez ve hâkim s flar kar nda me rui-
yetini sa layamaz. Bu aç dan halk n demok-
ratik eylem gücünün geli tirilmesi demokratik
siyaset çal mas n di er önemli bir aya
olu turur.

Demokratik siyasetin kadrosu Ortado-
u'nun direni  gelene inden beslenecektir

Toplumsall n ve do am n kar
kar ya kald  büyük sald rganl k kar nda,
temel ç  ba ar ya ta yacak direni
hatt , demokratik siyaset çal mas r. Çerçe-
vesini bu biçimde çizebilece imiz demokratik
siyaset çal mas  elbette ki daha derinlikli ve
ayr nt  incelemelere ve örneklemelere ihti-
yaç göstermektedir. Ortado u halklar n ba-
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, demokrasi ve özgürlük ihtiyac na yan t ve-
rebilecek tek seçenek olarak demokratik siya-
set olgusu, daha çok tart lacak ve üzerinde
bir mürit gibi, srarla, inatla, ba kla durula-
rak geli tirilebilecektir. Tarihimizde çokça ör-
ne i bulunan bilgelik, ozanl k, evliyal k ve
peygamberlik gerçe i bize 'demokratik siya-
setin ki ili inin' nas l olmas  gerekti ine ili -
kin çok de erli örnekler sunmaktad r. Yine
halklar n direni  gelene i ihtiyac z
olan birçok eyi içermesiyle yeniden okunma-

 ve anla lmay  gerektirmektedir. Bu temel-
de ele al nd nda ve yürütüldü ünde demok-
ratik siyaset halklar n zihinsel, örgütsel,
eylemsel iradesini zirvele tirmekle kalmaya-
cak, itildi i kaos ortam n krizli durumunu

ma gücüne de ula abilecektir.
Bu noktada özerkli in demokratik siyaset

temelinde i lerlik kazanmas  olmazsa olmaz
kabilinden ele al rken, kendini klasik devlet-
çi siyaset gerçe inden belirgin çizgilerle ay r-
mas  zorunludur. Onun için de yurtta  meclis-
leri, kent meclisleri, mahalle, bölge, sokak
meclisleri, komünler, kad n ve gençlik örgüt-
lenmeleri, meslek kurulu lar , dini, etnik ör-
gütlenmeler üzerinden geni  bir tart ma ve
kararla ma süreci ortaya ç karmak artt r.
Meclisler meclisi olarak ortaya ç kacak özerk
bölge meclisi böylece demokratik bir içeri e
kavu abilir ve halk n demokratik iradesini
temsil edebilir.

Demokratik özerklik, bir siyasal mücade-
lenin sonucu gündeme gelmi tir. Bu mücadele
sürecine damgas  vuran siyaset Kürt hal-

n en uzun süreli, en ça da , en örgütlü is-
yan  ile ortaya ç kar lm r. Bu anlam yla
Kürt halk n öz siyasetidir, bilimsel ve ça -
da  oldu u kadar Kürt halk n özgücüne da-
yan r ve öz yeterlili i esas al r. Kendisini de-
mokratik uygarl n mirasç  olarak ele alan
bu siyasetin amac , politik-ahlaki toplumu ba-
at k lmakt r. Bu anlamda ço ulcu, dayan -

mac , komünal ve demokratiktir. Cinsiyet öz-
gürlükçü ve kendisini de bir parças  olarak
gördü ü do a yanl r. Dolay yla yap  ve

leyi i de bu içeri iyle uyumlu olmak duru-

mundad r. Temsili demokrasi bu özü gerçek-
le tirebilecek bir model de ildir. Kat mc  de-
mokrasi ilkeleri gere i hareket etmek ve do -
rudan demokrasiyi hedeflemek durumundad r.

Demokratik siyasetin amac  toplumun
siyasete yabanc n a lmas , toplumun za-

flat lan politik özelli inin yeniden kazand -
lmas  olarak tespit ettik. Bu amaçlanmak-

n toplumun siyasete çekilmesi, siyasette
söz ve karar sahibi yap lmaks n demokrasi-
nin i lerlik kazanmas ; Ortado u ve Kürt hal-

n biriken sorunlar na çözüm getirilmesi
mümkün olmayacakt r. Toplumun biriken so-
runlar n a labilmesi art k temsili siyasetle
mümkün de ildir. Toplumun kendi ad na söz
ve karar süreçleri olu turmas , bunlar  kurum-

salla rmas , politik niteli ini güçlendirerek
gününü ve gelece ini ele almas  gerekmekte-
dir. Özerkli in demokratik niteli i i te bu
noktada anlam kazanmaktad r. Çok geni  bir
halk örgütlülü ü, çok geni  bir sivil toplum
yap lanmas  üzerinde yükseldi inde ve top-
lumun tüm farkl  seslerini içerdi inde siyaset
yap lanmas  demokratik olabilir.

Demokratik siyasetin farkl , geleneksel
zihniyet kal plar  a an bir zihinsel arka
plana ihtiyaç duydu unu belirtmi tik. Bunun
için halk n e itim kurumlar  yaratmak ka-
dar; demokratik tart ma, dü ünce ve ifade öz-
gürlü ünün sa lanmas , toplumun demokratik
bir tart ma sürecine çekilmesi, bunun önün-
deki engellerin de kald lmas  gerekmektedir.

Tarihimizde çokça örne i

bulunan bilgelik, ozanl k, evliyal k

ve peygamberlik gerçe i bize

'demokratik siyasetin ki ili inin'

nas l olmas  gerekti ine ili kin çok

de erli örnekler sunmaktad r

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Devletçi zihniyetin, devletçi yakla n, hem
devlet kat nda hem toplum nezdinde a labil-
mesi için böylesi bir tart ma sürecinin yarat l-
mas artt r. Halk n hakim bilgilendirme ve
ileti im kanallar  d nda bilgilenme ve tart -
ma, kendini e itme imkanlar  yarat lmadan
demokratik tart ma kültürü geli tirilemeye-
ce i gibi demokratik siyaset mekanizmalar na
da i lerlik kazand lamaz. Bu nedenle de-
mokratik siyasetin öncelikli hedeflerinden biri
de halk n siyaset yapabilir bir düzeye getiril-
mesi, bu temelde yayg n ve örgün e itim ku-
rumlar na kavu turulmas r. Bu anlamda aka-
demile me büyük bir önem ta maktad r. Gün-
cel siyasetin üzerinde yükselece i tarihsel per-
spektifin, demokrasinin ideolojik felsefi te-
mellerinin, örgütsel yap lanmas n ve i ley-

inin kavrat lmas , aç a ç kar lmas  demok-
ratik siyasetin görevlerinden olmaktad r. Do-
lay yla demokratik özerkli in siyasi yap lan-
mas  ve perspektifi bir de bu temelde ele al n-
mak durumundad r.

Halk n demokratik kültürüne ve
bilincine güven esast r

Kürt halk  aç ndan otuz alt  y ll k müca-
dele içinde belli bir siyasal düzey, ideolojik,
politik bilinç ortaya ç km , önemli bir örgüt-
sel deneyim yarat lm r. Bu anlamda s rdan
ba lan lm yor. Mevcut birikim ve de erler
do ru de erlendirildi inde büyük ve tarihsel
geli meler ortaya ç karmak i ten bile de ildir.
Bu noktada yarat lan birikime ve ya anan tec-
rübeye güven esast r. Tersinden güvensiz bir
yakla mla hareket etmek halk n yerine karar
almay , halk n yerine dü ünmeyi bir biçimde
temsili demokrasiyi do rudan ve kat mc  de-
mokrasinin yerine ikame etmeyi getirecektir.
Önümüzdeki süreçte en fazla dikkat edilmesi
gereken hususlardan birisi bu olmaktad r. De-
mokratik özerkli in ba ar  kesinlikle halk n
politikaya çekilmesiyle, siyaset mekanizma-
lar  halk n kendisi için i letmesiyle do ru-
dan ba lant r. Bu olmaks n demokratik
özerkli in yeni bir bürokratik mekanizma,
halka yabanc la an bir siyaset yap lanmas  or-

taya ç karaca , rant kap na dönü ece i, gü-
cünü yitirece i, halktan koparak yozla aca
aç kt r.

Toplumun yönetilmesini de il toplumun
kendi kendisini yönetmesini amaç edinen bir
siyaset tarz n, demokratik siyaset tarz n
bugünden yar na ad m ad m örülebilmesi, top-
lumda bunun hakim k nabilmesi demokratik
özerklik ad na yürütülen siyasetin inand
olmas  ancak, halk  esas almas , halk n karar
süreçlerini ortaya ç karmas , halk n karar me-
kanizmalar na kendini dayand rmas yla ger-
çekle ebilir. Bu konuda halk n her alanda ira-

desinin aç a ç kar lmas ; yerel sorunlar  ba ta
olmak üzere kendini ilgilendiren tüm konular-
da karar gücü olmas ; bunun d nda farkl  bir
irade aranarak göstermelik bir halkç a ze-
min sunulmamas  için ilkesel yakla lmas  son
derece önemlidir.

Demokratik özerklik bir devlet sistemi de-
il, halk n devlet olmayan demokratik siste-

midir. Ba ta kad nlar ve gençler olmak üzere
halk n tüm kesimlerinin kendi demokratik ör-
gütlenmesini yaratt , politikay  kendi mec-
lislerinde do rudan ve özgür-e it yurtta k te-
melinde yapt  bir sistemdir. Dolay yla öz
güç ve öz yeterlilik ilkesine dayan r. Gücünü
halktan al r ve her alanda öz yeterlili e ula -
may  benimser. Ulus-devlet gerçe inde siya-
setin esas  tekçi, bask , inkarc , asimilasyo-
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nisttir. Tek bir kültür, tek bir dil, tek bir etni,
tek bir tarih, tek bir millet siyasetin amac r.
Bunu sorgulama, bunu ele tirme, buna alter-
natif getirme sözkonusu bile olamaz. Bu nok-
tada siyasal tart ma, siyasal yollar biter ve
devletin ç plak kaba zoru devreye girer. Do-
lay yla ulus-devlet gerçe inde siyaset ba tan
itibaren son derece dar, anti demokratik, tekçi
ve bask  bir karakterde ortaya ç kar. Kendi-
sine verilen alan ulus-devletin amaçlar na ve
ihtiyaçlar na yan t olacak kadard r. Onu sorgu-
lama, yarg lama, alternatifini geli tirme gibi
bir aray  olamaz.

Siyaset statükoyu koruma sanat  de ildir
Ortado u ve Türkiye'de statükoyu koru-

may  esas alan bir siyaset anlay  ve yap lan-
mas  hakimdir. Dolay yla siyasetin toplum
taraf ndan faydal  bir i  olarak görülmesi, so-
run çözen bir mekanizma olarak alg lanmas
yakla  yoktur. Bunun için de siyaset, top-
luma yabanc r ve toplum ondan uzak durur.
Amaçlar  böyle dar ve devletçi, anti demok-
ratik çerçevede çizilen bir siyasetin siyasetçi-
lerine dü en ise halk ad na, halka ra men ve
halk kar  bir faaliyet olmaktad r. Beliren si-
yasetçi tipolojisi üç ka tç , yalanc , i birlik-
çidir. Toplumun de il devletin ç karlar  esas
al r. Devlete kullu u me rula r. Toplumda
bu me rula rmay  ba ard  ölçüde devlet
kat nda yeri olan, ödüllendirilen bir tip olmak-
tad r. Hal böyle olunca toplum nezdinde si-
yaset yalan dolan n, riyakarl n, devlet ajan-

n, sahtekarl n sanat  olmaktad r. Bu ne-
denle Ortado u gerçe inde siyaset ve siyaset-
çi kaç lan, uzak durulan bir gerçekli i ifade
etmektedir.

Ulus-devletin merkezi bürokratik yap lan-
mas  ve tekçi siyaset anlay , Türkiye'de siya-
setin toplum taraf ndan bir çözüm yolu olarak
görülmesini engellemi tir. Zira siyaset de so-
runlar n çözüm merkezi olma gibi bir kayg
içinde olmam r. Genelde Ortado u da özel-
de Türkiye de siyaset mevcut yap n ve i ley-

in oldu u gibi sürdürülmesinden, korunma-
ndan öteye bir anlam ifade etmez. Siyasetçi

de bu de ime kar  direnme, statükoyu koru-
ma i ini en iyi yapan, mevcudu allay p, pulla-

p topluma yeniden satan ki ilik olarak be-
lirir. Siyasetin ne amac , ne i leyi i ne de te-
mel mekanizmas  olan partiler, demokrasiye
aç k ve duyarl  de illerdir. Siyasetin amac
statükonun savunulmas r. Bu anlam yla dev-
lete dayal  siyaset, ba tan itibaren gerici, tutu-
cu, dogmatik ve toplum d r. Bunun için
egemenlikçi siyaset amac yla, araçlar yla,
söylem ve eylemleriyle toplumu güçlendiren
de il, ona güç kaybettiren olman n ötesine git-
mez. Mevcut siyasetin d na ç kmak ise kat
yasaklarla, zor ayg tlar  ve uygulamalar yla
engellenmektedir. Bu noktada devletin k rm
çizgileri, sorgulanamayan politikalar  dikilir
kar za. Tart lmas  bile sözkonusu ol-

mayan devlet ilkeleri, siyaseti dar bir alana
hapseder ve siyasetçiyi basit bir memur de-
rekesine indirir. Demokratik siyaset uygula-

rken tüm bunlar göz önünde bulundurulmak
durumundad r.

Az devlet çok toplum, Az yasak
çok özgürlük

Farkl klar n kendini ifade etmesine ve
ya atmas na imkân vermesi, demokrasinin en
temel ölçülerinden biridir. Demokrasi içinde
farkl k kabul edildi i anda, farkl  kimliklerin
demokratik özerkli i de kabul edilmi  olur.
Asl nda bu, farkl  bir kimli in mücadelesi ve
talebi olmaktan çok, siyasal ve toplumsal ya-
am n demokratikle mesini istemektir. Toplu-

Genelde Ortado u da özelde

Türkiye de siyaset mevcut yap n

ve i leyi in oldu u gibi
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mun kendi öz ve sivil örgütlenmeleri ile bir-
likte ele al nmas  gereken "Demokratik
Özerklik" uygulamas , özünde "az devlet"
"çok toplum", ba ka bir ifadeyle "az yasak"
"çok özgürlük" anlay n sistematize edilmi
modelidir. Bunun içindir ki, toplumun sorun-
lar n çözümünün devletten beklenmedi i,
sivil ve ba ms z kurumlar arac  ile toplu-
mun kendi sorunlar na çözümler geli tirdi i
daha pratik, daha demokratik ve daha kat m-

 bir sistemdir. Ekonomiden çevre sorunlar -
na, sa ktan e itime, kültür ve sanattan kad n
özgürlü üne kadar toplumsal ya am n her
alan nda öz ye-
terlili i esas a-
lan özerk birim-
ler olu turmad r.
Bunun anlam
toplumun, kendi
demokratik ö-
zerklik sistemi-
ni, kendi iradesi
ile in a etmesidir.

Demokratik
özerklik demok-
rasinin varl
ön ko ul olarak
kabul eden bir
özerklik biçimi-
dir. Bu da ancak
demokratik siyasetin i letilmesiyle mümkün
olabilir. Sorunlar n çözümünde taban n kat -

 sa layabilmek için yereli güçlendirme,
halk  söz ve karar sahibi k lma demokratik
özerkli in ya amsalla mas  için vazgeçilmez-
dir. Bunun için öncelikle Türkiye'nin siyasi ve
idari yap nda köklü bir demokratik reformu
ön görmek gerekmektedir.

Demokratik özerkli in kendi içinde esas
alaca  siyasetin i leyi  ve yap lanmas na ilke
ve esaslar na ili kin ana hatlar yla bunlar  be-
lirtmek mümkündür. Bunun d nda demokra-
tik özerkli in, devlet ba ta olmak üzere kendi

ndaki alanlarda yürütece i bir siyaseti, bir
siyasal yakla  olmak durumundad r. lk el-
den devletin varl  reddetmeyen ancak dev-

leti demokrasiye duyarl  hale getirmeyi amaç-
layan, bunu toplumun politik dokusunu güç-
lendirerek ve devleti duyarl  olmaya zorlaya-
rak gerçekle tiren bir siyaset yakla ndan
bahsedebiliriz. Bunun yan nda devlet+de-
mokrasi ilkesinin nas l uygulanaca , siyasal
yap n bu ilke uyar nca nas l biçimlendirile-
ce i önemli bir husustur. Ne kadar devletin
siyasal mekanizmalar  ve siyaset esaslar , ne
kadar demokratik siyaset mekanizmalar  ve
demokratik siyaset esaslar  geçerli olacak,
bunlar somut olarak tart lmas  ve karara ba -
lanmas  gereken hususlar olmaktad r. Bu ko-

nuda demokra-
tik özerkli i gün-
deme getiren, ka-
muoyuna deklere
eden güçlerin
haz rl k düzeyle-
ri, örgütlülük dü-
zeyleri, etki dü-
zeyleri yine dev-
letin bu konuda
sergileyece i tu-
tum belirleyici
olmaktad r. Dün-
yada özerkli e
dayal  sistemler,
çok geni  bir si-
yasal yelpazede

ve yüze yak n ülkede uygulanmaktad r. Bun-
lar n kimisi demokratik, yerinden yönetim
esaslar na dayal , demokratik siyaset ilkeleri
gere i, kimisi temsili demokrasi esaslar  te-
melinde, devletçi siyaset kurumlar  alt nda uy-
gulama bulmaktad r.

Özerklik, uygulanan tüm ülkelerde özerk
bölgelerin siyasal tercihi kadar, siyasal inisi-
yatifi çe itlilik arz etmekte, özerklik tek bir bi-
çim alt nda ya anmamaktad r. Neredeyse
özerk bölge say  kadar özerklik çe idi söz
konusudur. Kürdistan özgülünde de gerçekle-
ecek olan özerklik uygulamas , iki taraf ara-
ndaki mücadele ve müzakere temelinde e-

killenecek ve kendine özgü yanlar yla karak-
terize olacakt r.
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‘Demokratik özerklik projesinin hukuki
statüsünü ifade eder. Biz buna statü diyelim.
Katalanlar da bunu 'status' olarak ifade edi-
yorlar. Bu çok önemli. Hukuki olarak Kürt-
lerin statüsü ne olacak? Siz hukuku biliyor-
sunuz. Anayasa ve yasalara yans r. Yasa-
lar demokratik özerkli in çerçevesinin içeri-

ini belirler.'
Kürt sorunu kendi tarihi ba lam nda ilk

defa bu denli kapsaml  tart malara konu ol-
maktad r. Bir yandan k rk y ll k özgürlük mü-

cadelesi ve onun ortaya ç kard  birikimin
yaratt  bilinçlenmeden gücünü alan Kürt de-
mokratik iradesi; di er yandan hem uluslar-
aras  hem de bölgesel bazda sorunun bir ekil-
de muhatab  olan güçler; tart ma ve çözüm
aray lar n yayg nl k kazand  bu dönemde
kendi seçeneklerini hakim k lmak için yo un
çaba içerisindeler. Son be  bin y ll k merkezi
uygarl n bütün sald lar na kar  geli tirdi i
yo un direni  mücadelesiyle ayakta kalmay

ba aran Kürt halk ; kapitalist modernitenin
yo un sald lar  alt nda neredeyse yok olma
ile kar  kar ya geldi. Son iki yüz y ll k tarih
içerisinde ya anan ba  a  gidi e PKK'nin
ortaya ç kmas yla birlikte 'dur' diyen Kürt hal-

, belki de ilk defa kendi ad na karar alabile-
cek ve kararlar  kar ndaki güçlere dayata-
bilecek bir örgütsel düzey yakalam  oldu. Bu
düzey nedeniyle de egemen güçler, bugün ar-

k istedikleri gibi Kürtler ad na karar vere-
medikleri için, son iki yüz y ld r yo unca kul-

land klar  imtiyazlar  ve inisiyatiflerini kay-
betmi  bulunmaktad rlar.

Egemenlerin ç kar ili kilerinin birle ik
denkleminde kullan lan bu imtiyaz ve inisiy-
atif, her zaman Kürtlerin aleyhine sonuç do-
urmu tur. Yirminci yüzy n ba nda Ortado-
u haritas ekillendirilirken Kürtlerin pay na

dört parçaya bölünmü  bir ülkenin yaratt
r siyasal, ekonomik, hukuki, sosyal ve kül-

türel travma dü mü tür. Parçalanm  ülke;
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parçalanm  toplum, parçalanm  yürek, par-
çalanm  bilinç, parçalanm  dil, parçalanm
ruh ve parçalanm  beden demektir. Hiçbir ah-
laki, siyasi ve hukuki gerekçeyle izah edile-
meyecek bir asimilasyon ve soyk m politi-
kas , tüm yirminci yüzy la yay larak "Ça da
Yirminci Yüzy l Dünyas "n n gözleri önünde,
Kürtler üzerinde uygulanm r.

Kürtler ve bu co rafyada ya ayan di er
halklara kar  geli tirilen bu uygulamalar, da-
ha sonra Nazi uygulamalar nda da görüldü ü
gibi benzer örnekler aç ndan birer "prova"
niteli i ta r. Bunun için de egemenlerin
bu co rafyada kazand klar  tecrübe ile yirmin-
ci yüzy l boyunca, dünyay  kanl  bir mezbaha-
neye dönü türdü ünü söylemek hiç de abart
olmayacakt r.

Bugün ise t pk  yirminci yüzy n ba nda
ya and  gibi yeni bir dünya ekillenmekte-
dir. Tabi burada Kürtler aç ndan çok önemli
bir fark bulunmaktad r. Kürtler bugün kendi
kaderlerini ilgilendiren konularda kendi karar-
lar  alabilecek bir siyasal, örgütsel, ideolojik
hatta askeri güç konumundad r. Yani yirminci
yüzy n ba ndaki gibi güçsüz ve kullan labi-
lir bir pozisyonda de ildir. Bu yüzden Kürtle-
rin kendilerine ili kin verecekleri kararlar, ay-

 zamanda çevresindeki di er halklar  ve top-
lumlar  da önemli oranda etkileyecektir.

Kürtlerin bir iradi güç olarak kararl kla
yürüttü ü özgürlük mücadelesinin, k sa erim-
de dört devletin s rlar  içinde yarataca  si-
yasal-toplumsal sonuç, köklü demokratik de-

im ve dönü üm olacakt r. Yani içinde bulu-
nulan devletlerin demokrasiye aç k ve duyarl
hale gelmelerini sa layacak bir de im ve dö-
nü üm sürecini ba latacakt r. Bu da demokra-
tik özerkli in mant  olu turan devlet+de-
mokrasi çerçevesine uygun olarak devletlerin
yeniden biçim kazanmas  demektir. Burada
hemen unu belirtmekte yarar var; demokratik
toplum, ancak bu biçim üzerinden devleti ka-
bul edebilir. Bunun d nda demokratik top-
lum aç ndan devletin kabul edilebilir hiçbir
ölçütü yoktur. Bugün uygarl k tarihi tarihsel
bir kesi me noktas nda bulunmaktad r. Bu öy-

lesi bir kesi me noktas  ki art k eski ta lar ye-
rinden oynam r ve yerinde kalamayacak du-
rumdad r. Bunun için de, insanl k yeni bir ta-
rihsel-toplumsal sistem olu turmakla yüz yü-
zedir. Dahas  uygarl k tarihi boyunca, ahlaki-
politik toplum belki de ilk defa kendini ba at
bir toplumsal sistem olarak örgütleme ans na
ula r. Çöllerin derinliklerinde, ormanla-

n kuytuluklar nda ve da lar n doruklar nda
ya ayanlar n, o ihti aml  toplumsal do alar y-
la ortaya ç karak 'biz de var z' ve 'gün bizim
günümüzdür' diyecekleri bir zaman dilimin-
den geçmekteyiz.

Ovalar  i gal edilen, ormanlar  yak lan
ama tarihin hiçbir döneminde da lar  fethedi-
lemeyen ve dize getirilemeyen Kürtler, bugün
'biz de var z' diyen topluluklar n ba nda gel-
mektedir. Tarihsel gelenekleri ve miras , yine
içinde bulunduklar  co rafi bölgenin tarihsel-
kültürel konumu, bunun böyle olmas na neden
olmaktad r.

te bu tarihsel kesi me noktas nda, de-
mokratik uygarl k nehri kendi mecras nda gü-
rül gürül akmaya ba larken, Kürtlerin tarihe
müdahalesi hangi somut proje üzerinden ge-
li mektedir? Bu proje, konjonktürel gerçeklik
içerisinde nas l bir yer edinecektir? Benzer
örnekleriyle aralar ndaki temel farklar neler-
dir? Kürdistan toplumunun özgünlüklerine na-

l uygulanacakt r? Benzer örneklerin uygula-
ma esaslar  nelerdir? Bunlar n uyguland
toplumlarda nas l pratik sonuçlar do urmu -
lard r? vb sorular çerçevesinde demokratik
özerkli in hukuki boyutunu inceleyece iz bu
yaz zda.

19 ve 20. yüzy lda tüm uluslara tan nan
'uluslar n kendi kaderlerini tayin hakk ' hu-
susunda Kürtlerin tarihten ç kard  dersler te-
melinde verdi i yan t: Demokratik Özerklik
oluyor. Peki, bu demokratik özerklik ne kadar
içeri ine, özüne uygun tart yor. Kimine gö-
re, nereden geldi i belli olmayan ve zamans z
olan, kimine göre Kürtlerin vazgeçtiklerini
söyledikleri 'ba ms z, bile ik ve demokratik
Kürdistan' için bir ön ad m, kimine göre dev-
let içinde ayr  bir devlet oland r… E er böyle
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de ilse, o zaman bu çok yo un tart lan de-
mokratik özerklik gerçekte nedir? De ik
versiyonlardan yap lan ithal teorilerle ele al n-

nda Önderli imizin bahsetti i demokratik
özerklik, elbette anla lamaz. Çünkü herkes
demokratik özerkli i, onu ortaya atanlardan
dinlemek, anlamak yerine  ba ka örnekler ya
da kaynaklardan edindi i bilgiler temelinde
de erlendiriyor.

Hemen belirtelim ki demokratik özerklik
projesi 'devlet+demokrasi' perspektifine da-
yanmaktad r. Özerklik bu formülasyonda "ar-

n" (+) rolünü oynamaktad r. Yani özerklik,
devlet ile demokratik toplum aras nda esas
olarak hukuksal bir köprü rolünü oynamak-
tad r. Dolay yla burada üç ayr  olgunun bir-
le ik formülasyonundan bahsediyoruz: 'dev-
let', 'özerklik' ve 'demokrasi'. Bu kavramlar
etraf nda yap lan tart malarda, içine dü ülen
ciddi yanl klar vard r ki; bu da, demokratik
özerkli in yanl  anla lmas na sebep olmak-
tad r.

Güncelde tart lan demokratik özerklik,
Türk Devleti ve Kürt halk  aç ndan farkl  bir
karakter kazanm  durumdad r. Demokratik
özerklik içeri i gere i, özelde Kürt halk n
genelde de tüm toplumun devlet taraf ndan ta-

nmas  gerekli k lmaktad r. Ancak Türk
Devleti hala Kürtleri bir halk ve toplum olarak
iradi bir güç olarak tan mamaktad r. Dahas
Kürt halk na çok yönlü bir soyk  dayat-
maktad r. Bunun için gelinen a amada Kürt-
ler, devlet kendilerini farkl  bir irade olarak ta-

masa da 2005 Newroz'unda ilan ettikleri de-
mokratik konfederalizmle, demokratik özerk-
li e içerik kazand rm  durumdalar. Dolay -

yla demokratik özerkli in iki temel yönünün
oldu undan bahsetmek gerekir. Bunlardan biri
onun devletle olan ili kileri düzenledi idir. Bu
yönüyle devlet+demokraside art  (+) rolünde
olmas r. Di eri ise kendini devletle olan ili -
kilerle ve devletten al nacak haklarla s rla-
mayan, özünde de devleti toplum ya am nda

levsiz k lmay  amaçlayan devlet d  ör-
gütleme yönüdür. kincisi demokratik özerkli-
i içerik olarak demokratik konfederalizme

yak n bir olgu haline getirir. Bu da ikisinin ay-
ey olmas ndan kaynaklanmaz. Daha çok

da mevcut sömürgeci devletin, özerklik ili ki-
sine hiçbir ekilde yana mamas yla ortaya ç -
kan pratik bir durum olmaktad r. Biz de yaz -

zda demokratik özerkli in bu iki yönünü iç
içe ele almaya çal aca z.

Demokratik Özerkli e Yanl  Yakla mlar:
1-Demokratik özerkli i bir etnisiteye, bir

kültüre, bir halka veya toplumun herhangi
bir bile enine dayand ran yakla mlar

Demokratik özerklik toplumun herhangi
bir bile enine de il, tümüne dayan r. Buradaki
'toplum' kavram n içeri ini 'devlet d  kal-

 tüm kesimler' olarak anlamak gerekir.
'Devlet d  kalm  tüm kesimler' derken de
devletli olman n gücünü elinde bulunduran
egemenlerin, iktidar sahiplerinin d ndaki
tüm toplumsal kesimler kast edilmektedir. Ön-
derli imiz bu kesimlere 'alt toplum' veya 'halk'
derken, anla lmas  aç ndan devletli olan ke-
simlere de 'üst toplum' dedi. Buradaki 'halk'
kavram  da bir toplumsal form anlam nda de-
il de, devlet d  ifade etme anlam nda

kullan lmaktad r. te demokratik özerklik bu
alt toplumun sistemidir.

Demokratik Özerklik Toplumun Çoklu
Yap na Dayan r

Demokratik özerkli i ortaya ç karan teori,
parçal  bir toplumsal gerçekli e dayanmaz.
Çünkü her türden parçalamay , hiyerar ik
devletçi sistemin bir ürünü olarak gördü ü gi-
bi, bu parçalamalar n bir yandan toplumu za-

flatt  de erlendirirken, di er yandan
egemenlerin bu say z parçalar  idare ederek
devlete me ruiyet kazand rd klar  belirtir.

Demokratik özerklik, toplumu organik
(canl ) bir yap  olarak gören bir anlay a da-
yan r. Bu anlay a göre toplum bütünlüklüdür
ve onun tüm bile enleri kendi özleri ve potan-
siyelleri çerçevesinde bu bütünlük içinde yeri-
ni al r. Toplum da bu bütünlü ünü ahlaki ve
politik olmas ndan al r. Bu nedenle de ahlak
ve politikay  toplumsal do a ya da toplumun
do as  yani özü olarak de erlendirir. Toplumu
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birbiri için olan, birlikte var olan farkl klar n
birli i olarak tan mlar. Toplum alg nda renk-
ler, sesler, farkl klar vard r ve bunlar bir or-
ganizman n i leyen birer bile eni olarak bir
bütün olu tururlar. Bu teori, do ada ve top-
lumda teklik diye bir eyi kabul etmez. Tekli i
ölüm veya yok etme olarak tan mlar. te de-
mokratik özerkli i bu genel toplumsal alg la-

n sistemi olarak görür. Parçalamad ndan
demokratik özerkli in kendini herhangi bir
parçaya (Kürt veya Türk, Alevi veya Sunni,
kad n veya erkek, az nl k veya ço unluk…)
dayand rmas  söz konusu de ildir. Zaten her
türden parçalamay  bir bütün olan özden uzak-
la ma ve parçalar  idare ederek kendini güç
haline getiren devletin de irmenine su ta ma
olarak de erlendirir.

Demokratik Özerklik Evrensel Bir
Karakter Ta r

Demokratik özerklik, devletle yap sal bir
çeli ki içinde olan toplumu güçlendirmenin
sistemi oldu undan,  toplumun tümüne daya-

r. Bugün ya ad z devletli ça da toplum,
ya am n her alan na s zm  olan iktidar ve
devlet taraf ndan ku at ld ndan, toplumun
devlete kar  her alanda güç haline getirilmesi
için demokratik özerklik bölgesel, s rlar
olan bir sistem olamaz. Bunun için evrenseldir
ve her yerde devlete kar  toplumun güç hali-
ne getirilmesinin sistemidir. Bu nedenle de
halklar aç ndan dil, kültür, kimlik sorunu
olup olmad na bak lmaks n, devlet ve top-
lum ikili inin oldu u yerde demokratik özerk-
li e ihtiyaç vard r. Güncelde de demokratik
özerkli e ihtiyac  olan sadece Kürt halk  de-
ildir. Bundan dolay  demokratik özerklik,

Türk halk  dahil Türkiye'deki di er halklar  da
yani toplumun tümünü örgütlemeyi amaçla-
maktad r. Hatta bu tip sorunlar  önemli ölçü-
de a  olan Avrupa ülkelerinde bile toplu-
mun devletten kurtar lmas , güç haline getiril-
mesi ihtiyac  oldu undan orada da demokratik
özerklik talebi ve çal mas  olmak zorundad r.
Dolay yla devletin oldu u yerde, toplumun
savunulmas  ve özüne uygun gerçekle mesi

ad na orada demokratik özerklik vard r veya
olmal r. Çünkü demokratik özerklik, devlet-
ten toplumun tüm bile enleriyle birlikte tan n-
mas  istemek anlam na gelir. Devlet toplu-
mun iradesini kabul ettikten sonra toplumun
kendi sistemini nas l örgütleyece i o topluma,
zihniyetine, ya am tarz na kalm  bir husustur
art k.

Görüldü ü gibi demokratik özerklik, belki
var oldu unu, adeta ya ad  kabul ettirmek
zorunda olan Kürt halk ndan dolay  gündeme
gelmi  olabilir. Ama bu onun sadece Kürtlerle

rl  oldu u anlam na gelmez. Demokratik

özerklik di er halklar için de geçerli oldu u
gibi kendini halklarla da s rlamayarak çoklu
bir gerçekli e sahip olan toplumun tümüne
dayan r. Toplumun tüm kesimlerini devlete
kar  irade yaparak, herkesin kendi rengini de-
mokratik komünal de erler çerçevesinde ya-
amas na olanak olu turmak anlam ndad r. O

nedenle demokratik özerklik, toplumun tümü-
nündür ve toplumun tüm kesimlerinin bunu
sahiplenmesi, kendi sistemleri olarak alg la-
mas  gereklidir.

2-Demokratik özerkli i 'merkezi devlet(+)-
yerel devlet' biçiminde ele alan yakla mlar

Kürt sorunu ba lam nda tart lan demok-
ratik özerkli e belki de en fazla bu konuda ya-

lg  yakla lmaktad r. Buna göre, demok-
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Toplumun tüm kesimlerini
devlete kar  irade yaparak,

herkesin kendi rengini demokratik
komünal de erler çerçevesinde

ya amas na olanak
olu turmak anlam ndad r.

O nedenle demokratik özerklik,
toplumun tümünündür
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ratik özerklik 'her ulusa bir devlet' anlay n
bir tezahürü olan 'Ba ms z, Birle ik, Demok-
ratik Kürdistan' hayali için bir önad m, haz r-

k olarak de erlendirilmektedir. Bu nedenle
de demokratik özerklik bir taktik olarak ele
al nmakta, bunun için de, PKK'nin takiye yap-

 söylenerek ona iddetle kar  ç lmakta-
r. Halk ve toplum dü manlar n bilinçli sal-

lar  bir tarafa, kendisine 'toplumcuyum',
'demokrat m' diyenlerin de böylesi söylemleri,
gerçekten de PKK'ye dönük yakla mda kap-
kara bir cehaletin oldu unu göstermektedir.

Demokratik Özerklik, Çözümü Devlet
kta Arayan Bir Teorinin Ürünüdür

PKK'nin demokratik özerklikle 'bile ik ve
ba ms z' bir devlete haz rl k yapt  iddias
bir safsata olman n da ötesinde, demokratik
özerkli in dayand  demokrasi teorisi, tarih
anlay  ve ya am tarz  ile tamamen çeli iktir.
Tarih okumalar z ve günümüzde hiyerar ik
devletçi sistemin ya ad  yap sal kriz, unu
net olarak göstermi tir ki; devlete dayal  bir
örgütlenme ya da devlet yoluyla toplumsal so-
runlar n çözümü mümkün de ildir. Tam tersi-
ne tüm toplumsal sorunlar n kayna  devlet ve
onu do uran egemenlik-iktidarc  zihniyettir.
Ve bu kaynak kurutulmadan, onun zihniyet,
kurumla ma ve sisteminden kurtulmadan top-
lumsal sorunlar n kal  bir ekilde çözümü
mümkün de ildir. Bu perspektiften bak ld -

nda tüm toplumsal sorunlar n kayna  ola-
rak devlet belirir. Dolay yla da sorunlar n
çözümünü amaçlayanlar aç ndan, sorunlar n
kayna  olan bir yap , bir zihniyeti hedefle-
mek dü ünülemez bile. PKK gerçekle tirdi i
paradigmal de imle bunu kesin olarak gün-
deminden ç karm  bulunmaktad r. Bu para-
digma, hiyerar ik-devletçi sistemi ve onun her
türden versiyonunu, merkezi uygarl n ken-
disini, toplumsal tarihte bir ilerleme olarak de-
il de bir gerileme olarak görmektedir. Halk-

lar n ve bir bütün olarak toplumsall n bu ka-
dar güçsüz k nmas n, kendine yetemez po-
zisyonda bulunmas n temeline, devletin top-
lum üzerinde yürüttü ü sistematik parçalama

operasyonlar  yerle tirmektedir. Devletin
yapt  en sürdürülebilir ve stratejik çal ma,
toplumun sistematik bir ekilde parçalanmaya
tabi tutulmas r. Zira parçal  toplumlar, bü-
tünlü ü bozulmu , organik olma özelli ini yi-
tirmi  güçsüz toplumlard r. Çünkü böylesi bir
durumda, toplum farkl klar n olu turdu u
bütünlük olmaktan ç km  oluyor, güç birik-
miyor. Güçsüzlü ünden dolay  kendine yete-
meyen ve sürü gibi güdülen toplum böyle ya-
rat yor.

Dolay yla gelinen a amada devlet kurma,
devlete ortak olma, iktidar  payla ma, dev-
letle me… PKK ve onun ideolojik çizgisi aç -

ndan bir amaç olman n ötesinde, kar nda
durmaks n mücadele yürütülmesi gereken
lanetli bir gerçekliktir. PKK devletle ti i
oranda de il, içte ve d ta devletçi sisteme
kar  güçlü mücadele yürüttü ü ölçüde ba a-

r. Zira PKK, gelinen a amada gerçek in-
san olman n tek yolunun hiyerar ik-devletçi
sistemden tam bir kopu u sa lamakla müm-
kün olabilece ini belirtmektedir. Tüm gücünü
de 'genelde devlet odakl , özelde de kapitalist
modern ya amdan kopu ' için sarf etmektedir.
Böylesi bir kopu u da 'üçüncü do ' olarak
tan mlayarak, herkesi de bu temelde gerçek
insan olmaya davet etmektedir. Hal böyleyken
PKK'nin devlet kurmaya çal ndan bahset-
menin veya demokratik özerkli i, devletin bir
zemini olarak de erlendirmenin gerçeklikle
hiçbir alakas  yoktur. PKK aç ndan ba ar n
da devrim yapman n da devrimci olman n da
tek kriteri, toplumsal do a olarak adland rd -

z ahlaki ve politik de erlere de er katmak
ve bunlara göre ya amakt r. Bunun da yolu,
devlet d  olmaktan ve onun tüm versiyon-
lar na kar  mücadele etmekten geçer.

3-Ba lant  bir di er yanl k da demok-
ratik özerkli i s rlarla oynayan, üniter ya-

ya ters olan bir ey olarak de erlendiren
yakla mlard r.

Üniter Devlet - Ulus-Devlet Fark
Demokratik özerkli i üniter yap  ortadan

kald rmaya çal an bir proje olarak ele alan
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yakla mlar n temelinde ise demokratik özerk-
li in yanl  bilinmesinin yan  s ra, üniter dev-
let ile ulus-devlet aras ndaki fark n bilinme-
mesi, hatta bunlar n ço unlukla kar lmas
vard r. Bundaki temel neden zihinlerde ikisi-
nin ayn ey oldu u yarg n yerle tirilmi
olmas r. Bu ikilinin iç içeli i bunda belir-
leyici bir rol oynam r. Ancak iki tan n da
devletin farkl  boyutlar  izah etmek için kul-
lan ld  belirtmekte yarar vard r. Bu iki ta-

m aras ndaki temel farkl öyle formüle
edebiliriz: Ulus-devlet, devletin ruhu, felsefe-
si, zihniyeti ve ideolojisi olarak kapitalist mo-
dernite döneminde ya ad  dönü üm ile ilgili
bir durum iken, üniter devlet onun örgütlenme
formu veya modeli anlam na gelmektedir.

Yani birincisi devletin özü ile ilgili bir durum
iken ikincisi devletin biçimi ile ilgilidir. Do-
lay yla ulus-devlet üniter bir yap da olmaya-
bilece i gibi üniter devlet de, ulus-devlet
mant  a arak kendini demokrasi standart-
lar na yak nla rabilir (bugünkü Fransa gibi.)

Üniter devlet, anayasal olarak kendi ege-
menli ini yerel ve bölgesel yönetimlerle pay-
la mayan, yönetimin merkezi bir otoritenin
elinde topland  devlet biçimidir. Merkezde
yap lan anayasa ve yasalar ülkenin her taraf n-
da uygulanmaktad r. Bu, devlet üniterli inin
niteli iyle ilgili bir durum olmakla birlikte,
günümüz üniter devletlerinin ço unda bu nite-
lik a lmak zorunda kalm r. Dahas  en fazla

20. yüzy n ortalar na kadar devam ettirile-
bilmi  bir niteliktir. Örne in, ngiltere üniter
bir devlet olmas na ra men skoçya, Galler ve
Kuzey rlanda'n n kendi yasalar , parlamento-
lar  ve hükümetleri vard r. Yine ayn  durum s-
panya ve Fransa için de geçerlidir. Dolay yla
üniterlik devletin demokratize edilmesi  önün-
de engel de ildir.

Devletin demokratize edilmesinden bahse-
dilirken kastedilen, onun demokratik topluma
kar  duyarl  hale getirilmesidir. Biçim buna
uygun bir konum alabilir. Bu aç dan da de-
mokratik özerklik, yap lacak kimi uygun dü-
zenlemelerle devletin "üniter" yap yla her-
hangi bir problem ya amadan uygulanabilece-
i gibi, (yukar daki örneklerde oldu u gibi)

devletin egemen ulus d ndaki di er halklar
ve her çe it az nl  egemen ulus içerisinde
eritmeye dayanan "ulus-devlet" mant n ve
özünün mutlak anlamda a lmas  gerektirir.
Dolay yla ulus-devletin asimilasyonist, tek
tiple tirici, dayatmac , bask , rkç  ve inkâr-

 mant yla sürekli bir çeli ki ve çat ma içe-
risindedir. Önder APO'nun bu konudaki belir-
lemeleri konuya aç kl k getirmek aç ndan
ayd nlat r: "Uygarl k güçleriyle demokra-
tik güçler aras nda ço u kez gerçekle ti i
gibi, kapitalist modernite güçleriyle demok-
ratik modernite güçleri de birbirlerinin var-
olu  ve kimliklerini kabul etme ve demokra-
tik özerk yönetimlerini tan ma temelinde ba-

 içinde bir arada ya ayabilir. Bu kapsam
ve ko ullar alt nda ulus-devletin s rlar
içinde ve d nda demokratik konfederal si-
yasi olu umlar yla ulus-devlet olu umlar  bir
arada bar  içinde ya ayabilir. Demokratik
konfederalizm ulus-devlet sistemati inden
kaynaklanan olumsuzluklar  a ma potansi-
yeline sahip oldu u gibi, toplumu politikle -
tirmenin de en uygun arac  konumundad r."

Demokratik Özerklik Ayr k De il
Birlik Projesidir

Demokratik özerklik, devlet kurma heve-
sinin bir ürünü ve devletin bir altyap  olma-

ndan, yine toplumun tümüne dayand n-
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Ulus-devlet, devletin ruhu,

felsefesi, zihniyeti ve ideolojisi

olarak kapitalist modernite

döneminde ya ad  dönü üm ile

ilgili bir durum iken, üniter devlet

onun örgütlenme formu veya modeli

anlam na gelmektedir
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dan, onun belirli bir s  yoktur. Demokratik
özerklik, herhangi bir co rafik s ra dayan-
mad  gibi s rlarla me gul da olmaz. Bu
yönüyle de üniter yap yla tezat te kil etmez.
Devletle bir arada ya aman n nas l mümkün
olabilece inin formülasyonu oldu undan id-
dia edildi inin aksine, bir ayr k projesi ol-
maktan çok toplumun tümüne dayanan bir öz-
gür birliktelik projesidir. Farkl klar içinde
birli in nas l mümkün olabilece inin siste-
midir. Renkleri, sesleri, farkl klar  ya atma-

n ve toplumsal do aya uygun olman n yegâ-
ne yoludur. Ulus-devletin tekçili ine ve soyk -

mc na kar  bir panzehirdir ve alternatif
bir sistem anlam na gelir.

San ld n aksine demokratik özerklik
de il, ulus-devlet ayr  ve bölücüdür. Zira
ulus-devlet organizasyonu, herkese, her eye
ayn  dayat r. Do a ve toplum içinde ayn -

k diye bir ey yoktur ve ayn k özünde ol-
mayan bir eydir. Ayn k kendini her eyin
merkezine yerle tiren ve herkese kendini da-
yatan egemenlikçi zihniyetin bir mühendislik
icad r ki bunun tutmas  do ad  olmas  ne-
deniyle mümkün de ildir. Zaten ulus-devletin
mucidleri olan Avrupal  devletler bile önemli
ölçüde bundan vazgeçmi  olmalar na ra men,
Türk Devleti gibi sonradan görme devletler
bunda hala srar etmektedirler. Gerçekten de
ulus-devletin ne kadar soyk mc  oldu unu
sadece genç TC tarihinde izlemek bile yeter de
artar. Adeta bir halklar bahçesi olan Anadolu,
gelinen a amada pek çok halka mezar olmu -
tur. Anadolu'da çok uzun süreler ya am  olan
halklar Anadolu'dan adeta silinmi lerdir.
Rumlar, Ermeniler, Süryaniler bunlara örnek
gösterilebilir. Ulus-devletçi TC döneminde
Gayri Müslimlere dü en, sadece fiziki soyk -

m, sürgün, göçertilme olmu tur. Müslüman
halklar n pay na dü en ise içinde fiziki soyk -

mlar  ta sa da daha çok kültürel soyk m
olmu tur. Öyle ki Müslüman di er halklar bu-
gün adeta tamamen Türkle tirilmi  haldedir,
kendi kimliklerine sahip ç kan, kendini ya a-
mas  gereken bir renk olarak gören alg lara
pek rastlanmamaktad r. Kimli e, dile, kültüre,

toplumsal ya ama dönük gerçekle tirilen asi-
milasyon, di er renkleri yok etmi tir. Böyle-
likle de do al olmayan 'teklik' ortaya ç km -

r. Denilebilir ki bunun kar nda kendi ren-
gini, farkl  korumaya çal an, bunun mü-
cadelesine büyük bedeller vermek pahas na
giri en ve gelinen a amada ulus-devletçi zih-
niyet ve sistemde büyük k lmalar yaratan
Kürt halk  olmu tur. Bu yönüyle Kürt halk n
yürüttü ü mücadele özünde Anadolu'yu halk-
lar bahçesi olan gerçek yap na kavu turma
mücadelesidir. Bu nedenle de Kürtleri 'bölücü,
ayr kç ' olarak suçlamak, tamamen yanl  ol-

man n ötesinde, ulus-devletin uygulad  soy-
mc  ve as l bölücülü ü gizleme amaç-
r. Birlik yanl  olan Kürt halk  ve onun çö-

züm projesi olan demokratik özerklik iken;
ayr kç , bölücü ve soyk mc  olan Türk ege-
menleri ve onlar n siyasi organizasyonu olan
TC. ulus-devletidir. Ne ça la, ne do all kla ne
de Kürt halk n içinde bulundu u düzeyle
uyu an ve tamamen a lm -a nm  bir anor-
mallik olan bu lanetten(ulus-devlet ve onun
zihniyeti) haklar n art k kurtar lmas n zama-

 gelmi tir. TC'nin ya ad eyler de bu ger-
çeklikle ba lant r. TC, bugün de im, dö-
nü üm zorunlulu uyla klasik tarzda srar et-
menin aras nda kalman n yaratt  gerginli i
ve bunun sanc lar  ya amaktad r. Devletin
oldu u yerde toplumun demokratik ve komü-

Do a ve toplum içinde ayn k
diye bir ey yoktur ve ayn k

özünde olmayan bir eydir. Ayn k
kendini her eyin merkezine

yerle tiren ve herkese kendini
dayatan egemenlikçi zihniyetin bir

mühendislik icad r ki bunun
tutmas  do ad  olmas  nedeniyle

mümkün de ildir
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nal temelde yeniden in as  esas al nd ndan
demokratik özerklik kendini herhangi bir
ulus-devletin s rlar na hapsedemez. Demok-
ratik özerkli in s rlar n olmamas , toplu-
mun s rlar n olmamas  nedeniyledir. Yuka-

da da belirtti imiz gibi o evrensel bir pro-
jedir. Tekçi devlete kar  çoklu bir karakteri
olan toplumun örgütlenmesi anlam na da gel-
di inden ayn  zamanda devlet d  olmaya da
özen gösterir. Bunun için, demokratik özerk-
likde, örgütsüz tek insan b rakmama, devleti
toplum ya am ndan uzakla rma, toplumu
kendi kendine yeter hale getirme en stratejik
yakla md r .

Demokratik Özerklikle Tüm Farkl k-
lar Gasp Edilmi  Haklar na Kavu ur

Burada do ru anla lmas  gereken bir hu-
sus da demokratik özerklik, salt co rafik bir ö-
zellik ta maz ama bu durum, co rafik özerk-
liklerin olmas na engel te kil etmez. Yani top-
lumun çoklu yap  gere i, demokratik özerk-
lik co rafik ö elerin varl na da kay ts z ka-
lamaz. Aksi halde toplumun bir bile enine ifa-
de imkan  tan nmam  olur. Örne in etnik bir
kimli in yo unla  bir co rafik alanda, bu
etnik kimlik kendi özerk sistemini olu tura-
bilece i gibi; bu etnik kimli e mensup ancak
ba ka bir co rafyada ya ayanlar da bu siste-
min içerisinde yer alabilirler. En basitinden
Kürtlerin durumunu ele ald zda özerkli-
in gerçekle me biçiminin böyle olmak zo-

runda oldu u ku ku götürmeyecektir. Kürtle-
rin çok da k bir co rafyada ya ad klar  bi-
linmektedir. Örne in neredeyse be  milyona
yak n Kürt sadece stanbul'da ya amaktad r.
Salt co rafyaya endeksli bir özerklik yakla -

 bu nicel ve nitel gerçekli i göz ard  etmek
olacakt r. Bu yüzden demokratik özerklik, salt
co rafi bir olgu olarak de erlendirilemez.

Toplumun farkl klar na ba  olarak geli-
en demokratik özerkli in, devlet taraf ndan

tan nmas  halinde, devlet demokrasiye duyarl
hale gelece i için, elde edilen haklardan tüm
halklar, toplumun tüm kesimleri yararlanacak-

r. Bu nedenle de söylendi i gibi istenen hak-

lar sadece Kürt halk  ile s rl  olmamaktad r.
er Türkiye için söylersek, söz konusu hak-

lar,  Anadolu ve Kürdistan'da ya ayan tüm
halklar ve toplumun tüm kesimleri için geçer-
li olacakt r. Di er bütün halklar ve dinsel az n-

klar ya da farkl  topluluklar da demokratik
özgür bir ortamda özerklik haklar  kullanma
ve kendilerini örgütleme hakk na sahiptirler.
Örne in Çerkezler, Lazlar, Gürcüler vb. halk
topluluklar , birer etnik topluluk olarak kendi
özerkliklerini örgütleyebileceklerdir. Kendi
dillerini, kültürlerini, tarihlerini ya ayarak ge-
li tirme imkânlar na sahip olacaklard r. Bütün
bu etnik topluluklar, birer zenginlik olarak de-
mokrasi sistemi içerisinde yerlerini alacakt r.

Bununla birlikte Êzidîler, H ristiyanlar, Ale-
viler vb. dini topluluklar da inançlar n ge-
rektirdi i gibi ya amlar  örgütleme hakk na
sahiptirler. Devlet, bu noktada ulus-devlet
noktas ndan uzakla arak tüm toplumsal bi-
le enlere kar  e it bir mesafede durmak zo-
rundad r. 'Demokratik Cumhuriyet' diye tabir
edilen devlet türü de, ancak o zaman ortaya

km  olacakt r. Toplumun hiçbir hakk  ta-
mayan, ulus-devletçi bir perspektifle adeta

bulundu u co rafyay  bir mezarl a çeviren
devletler, ne kadar aksini iddia ederlerse etsin-
ler demokrasiye duyarl  de illerdir. Türkiye
aç ndan söylersek, Anadolu'daki tüm halk-
larla bar , toplumun tüm kesimlerinin
kendilerini özgünlükleri temelinde özgürce ve

itçe ifade edebildikleri bir TC'ye  ancak 'de-
mokratik cumhuriyet' denebilir.

KOMÜNARKOMÜNAR

2727

Say  47    2010

Demokratik özerklikde

örgütsüz tek insan b rakmama,
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4-Demokratik özerkli i, devletle hiç ala-
kas  olmayan bir toplumsal sistem olarak ele
alan yakla mlar

Devletli bir ça da ya amaktay z ve s rla-
 esas almazsak da, devletlerin çizdi i s rlar

dahilinde ya amaktay z. Demokratik özerklik
de özünde devlet (+) demokrasi formülasy-
onunda ifadesini bulur.

Demokratik Özerklik Ayn  Zamanda
Devletten Farkl  Talep Etmektir

Devletler halklar n bir bütün olarak da top-
lumun haklar  önemli ölçüde gasp etmi tir.
Bu nedenle de günümüzde devletlerin demok-

rasiye duyarl  hale getirilmesi gerekmektedir.
Dolay yla halklar n devletlerden isteyece i
eyler vard r. Toplum aç ndan devletten bir
ey istememek gibi bir durum söz konusu ola-

maz. Zira devlet toplumsal ya am n tüm alan-
lar  kontrol eden, ona yön vermeye çal an
ve günlük olarak da etkili olabilen bir sistem-
dir. Kendi sistemini devletin d nda kurmak,
devlet d  olmaya çal mak ayr  bir eydir.
Ama devletle birlikte ya an ld ndan dolay ,
devletle olan ili kiyi gözetmek ve demokra-
siye duyarl  yakla mayan devletten toplum
olarak hak talebinde bulunmak ayr  bir eydir.
Devletten talepte bulunmak, toplumu veya in-
san  devlete ba ml  hale getirmez. Tersine öz-

gürlükçü duru  nedeniyledir ki devletten talep
edilir. Ama bu durum, toplumsal alan n ör-
gütlülü üne ba  olarak geli ti inde ve ör-
gütlü toplum, devletten ba ms z olarak kendi
görev alan  geni letti inde bir anlam bulur.
Yani devletten talepte bulunma, devletten ba-

ms z olarak toplumsal alan n örgütlenme-
siyle bir anlam bulacakt r. Aksi halde dev-
letlere kar  bir mücadele yürütmenin anlam
kalmaz. Önemli olan devlet d  toplumsal ör-
gütlenmeye gitmeyle, s rlar  içinde bulunu-
lan devletlerle olan ili kilerin nas l olaca
kar rmamak, birini di erine tercih etme-
mek, ikisini bir arada yürütebilmektir.

Demokratik özerkli i, sadece devlet ile
toplum aras ndaki ili ki ve yetki-iktidar pay-
la  çerçevesinde ele almak ne kadar yanl
ise; sadece devlet d  bir toplumsal örgütleni
olarak ele almak ve ona devletle hiçbir ili ki-
sinin olmad eklinde yakla mak da o kadar
yanl r. Yukar da devlet d  örgütlenme ola-
rak demokratik özerkli e belli ölçüde de in-
dik. imdi dünyadan da de ik örnekler vere-
rek, demokratik özerkli in devletle hukuku-
nun nas l olaca na de inelim. Ancak burada
gözden kaç lmamas  gereken bir durumu da
izah etmek gerekir.

Özerklik uygulamas n gerçekle tirildi i
ülkelerin hemen hepsinde yararlan lan pers-
pektif, devlet eksenli oldu undan içinde ahla-
ki-politik toplumun demokratik komünalist
örgütlemesini çok s rl  bar nd rmaktad r.
Dolay yla demokratik özerkli in içini doldu-
ran zihniyet, demokratik konfederalizm pers-
pektifinden hayli uzakt r. Daha çok iktidar
payla nda yetki devrini esas alan model-
lerdir. Zaten demokratik özerkli i di er özerk-
lik modellerinden ay ran en temel husus,
özerklik anlay n demokratik karakterde
olmas r. Demokratik karakterde olmas ,
onun devletçi olmamas ; yani iktidara dayal
yetki payla mc  olmamas  anlam na gelir.

Demokratik özerklik bu anlamda devlet
içinde ikinci bir devlet anlam na gelmez. Dev-
lete kar  toplumun özerkli ini savunma ve
bunu elde etme anlam na gelir. Devlet d -

Demokratik özerkli i,
sadece devlet ile toplum aras ndaki

ili ki ve yetki-iktidar payla
çerçevesinde ele almak ne

kadar yanl  ise; sadece devlet d
bir toplumsal örgütleni

olarak ele almak ve
ona devletle hiçbir

ili kisinin olmad eklinde
yakla mak da o kadar yanl r
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n yan  s ra, ya amda demokratik olmas  ne-
deniyle derin demokrasiye; herkesi politikan n
aktif bir üyesi haline getirmesinden dolay
do rudan demokrasiye; topluluklara ve top-
lumsal do an n özü olan ahlak ve politikay
esas almas  nedeniyle de komünal demokrasi-
ye dayanmaktad r. Tüm bu belirtilenler de-
mokratik özerklik anlay  gerçekle mi
özerklik anlay  ve modellerinden yap sal ve
özsel olarak ay rmaktad r. Tek cümleyle söy-
lenecek olursa, di er özerklik anlay lar  dev-
lete ortak olmaya dayan rken, demokratik
özerklik toplumun devlet d  örgütlenmesi
anlam na gelir. Ancak devlete kar  toplumun
güçlenmesi, topluma alan aç lmas  anlam na
gelen di er özerklik modellerinden ç kar la-
bilecek önemli sonuçlar bulundu undan ve
güncel tart malara da k tutaca ndan, imdi
bu özerklik modellerinin önde gelenlerine bel-
li ölçülerde de inelim.

Fransa Modeli
Günümüz Fransa's nda az nl k haklar  'teri-

toryal' olarak tan mlanan bölgesel düzeyde ta-
nan haklard r. Bu haklar çok kapsaml  bir

çerçevede uygulanmaktad r. Fransa anayasas -
n 75-1 maddesinde, "bölgesel diller Fransa-
n ortak miras na dahildir" denilerek bütün

bölgesel ve az nl k dilleri güvence alt na al n-
r. Devlet okullar nda Frans zca d nda

alt  bölgesel dil, e itim dili olarak kabul edil-
mi tir. Fransa Kültür ve leti im Bakanl
bünyesinde,'Frans zca Dili ve Fransa Dilleri
Genel Delegasyonu' ad yla çal ma yürüten
birim Fransa'ya ba  bölgelerde kullan lan
dillere ili kin çal malar yürütmektedir. Fran-
sa'n n deniz a  topraklar  da hesaba kat ld -

nda yetmi  be ten (75) fazla dilin varl n-
dan bahsedilmektedir. Bu konuda yap lan bir
ara rmay  k sa bir al nt  biçiminde buraya al-
mak son derece yarar sa layacakt r. "Yaln zca
Metropol Fransa'daki diller on alt  tanedir ve
bunlar 'Bölgesel Diller' ve 'Bölgesel Olmayan
Diller' diye ayr r. 'Bölgesel' Fransa dilleri on
tanedir: Alsas dili, Bask dili, Breton dili, Ka-
talan dili, Korsika dili, Bat  Flamanca, Mozel

Fransik dili, Frankoprovansal dili, Oy dilleri
ve Ok dilleri (oksitan). 'Bölgesel Olmayan'
Fransa dilleri alt  tanedir: Diyalektik Arapça,
Bat  Ermenicesi, Berberice, Jüdeo spanyol
Dili, Romani (Çingene) dili, Yidi  (Yahudi) di-
li. Bütün bu dillerin konu ulmas , yaz lmas ,
yay nlanmas , sanat konusu yap lmas , vb. ta-
mamen serbesttir. 1951'de ç kan Yerel Dil ve
Diyalektlerin Ö retimi Hakk nda 'Deixonne
Yasas ' bunlar n aras ndan Breton, Bask,
Katalan ve Oksitan dillerinde ö retim yap la-
bilece ini ilan etmi  (madde 10), bu dillerin
hangi üniversitelerde ö retim ve ara rma
konusu yap labilece ini de saptam r (mad-
de 11). 16 Ocak 1974 tarihli kararnameyle
Korsika dili, 30 May s 2003 tarihli idari ka-
rarla da Alsace-Moselle'de konu ulan az nl k
dili Alsasça, 'e itim konusu' olabilecek diller
aras na kat lm r."

Fransa'daki en çarp  örneklerden birini
Alsace-Moselle olu turur. Burada yerel yasa-
lar n önemli bir k sm  Alsace dilindedir. Bu
yasalar halen Frans zca'ya çevrilmemi tir.
Özel ve kamusal ya am alanlar nda kullan lan
temel dil Alsasca'd r. Mahkeme, noter vb. hu-
kuk kurumlar nda istenildi inde yerel dil kul-
lan labilir ve belgeler bu dilde düzenlenebilir.
Fransa'da az nl k dilleri özel ve devlet okul-
lar nda e itime konu olabilmektedir. Örne in
Bask ve Alsace-Moselle bölgelerinde ilk ve
orta ö retim kurumlar nda e itimin yerel dilde
yap lmas  serbesttir. Üniversitede de "Edebi-
yat ve Bölgesel Diller" bölümüne devam et-
mek mümkündür.  Devlet bu konuda katk
sunmak zorundad r.

Kültür ve sanat n bütün alanlar nda bölge
ve az nl k dillerinin kullan lmas  serbesttir.
Fransa'da dini az nl klar, dinsel özgünlüklerini
serbestçe ya ama haklar na sahiptir.

Fransa'daki en önemli özerklik konular n
ba nda "Hukuki ve Yönetimsel Az nl k Hak-
lar " gelmektedir. Buna en çarp  örneklerin
ba nda Korsika adas  ve Alsace-Moselle böl-
gesi gelmektedir. Buradaki toplumlar n elinde
bulunan kolektif haklar, "özel temsil haklar ",
"dinsel ve etnik haklar" ve "özel yönetim hak-
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lar r." Özellikle de özel yönetim haklar , bu-
radaki toplumun kendi kendini yönetmesi an-
lam na gelmektedir. Korsika örne i üzerinden
somut olarak ele al rsak;

Korsika adas  Fransa'dan bölgesel olarak
ayr  yönetilen bir birimdir. Korsika'n n ayr  bir
Hukuksal Düzeni, Meclisi ve Yürütme Organ
vard r. Korsika adas , "Korsika Teritoryal Ko-
lektivitesi" ad  alt nda özel bir statü ile yö-
netilir. Bu statünün getirdi i yetkiler nere-
deyse ya am n bütün alanlar  kendi içine
al r; ekonomik kalk nma, mali i ler, tar m, or-
manc k, turizm, enerji, konut, her türlü ula-

m ve ta mac k, e itim, yüksekö retim,
ara rma, meslekî formasyon, her türlü okul
in as , mekân n düzenlenmesi, çevre koruma-

, yerel kalk nma, Korsika dili ve kültürünün
geli tirilmesi, sanat ve kültür, devlete ait ol-
mayan tarihsel yap lar n korunmas , vs. bu
alanlar n hepsiyle ilgili temel kararlar  alma
yetkisi 51 ki iden olu an Korsika meclisinin
elindedir. Fransa parlamentosu aday  ilgilen-
di-ren kararlar ald  zaman bu meclise dan -
mak zorundad r. Korsika Yürütme Konseyi,
meclis içinden seçilir ve meclis denetimine
tabidir. Korsika Teritoryal Kollektivitesi'ni her
alanda yönetmekle sorumludur.

Sonuç olarak üniter bir devlet olan Fransa-
da -onun bu özelli i Türkiye'de Kürtlerin te-
mel haklar  vermemek için çokça kullan lan
bir argüman olmaktad r- az nl klara tan nan
bunca haklar, Frans z devletinin demokrasiye
duyarl  hale gelmesini sa lad  gibi Fransa
için hiçbir ekilde bölünmeye sebep olma-
maktad r.

spanya Modeli
Özerkli in Fransa modeline kapsaml  de-

inilmeye çal ld . imdi k sa da olsa span-
ya'da uygulanan özerkli in niteli ine de in-
menin konumuz aç ndan yararl  olaca
dü ünüyoruz. Bilindi i gibi spanya 1939-
1975 y llar  aras nda spanya'ya ve spanya
halklar na kan kusturan Franko diktatörlü ü
taraf ndan yönetildi. Fa izme dayal  bir ulus-
devlet anlay spanya'da ya ayan bütün

halklara kabul ettirmek için insan akl n ala-
mayaca  türden i kenceler, katliamlar, bas-

lar ve toplumu dü ürmek için de ik türden
politikalar geli tiren bu diktatörlük, tam 36 y l
sürdü. Öyle ki bu bask  ve asimilasyonist
rejim spanya'daki bütün halklara, 'Kastinyan-
ca'y  -ki sadece ba kent Madrid ve çevresinde
konu ulan bir dildir- tek dil olarak dayatt .

spanya'da fa ist diktatör Franko'nun ölü-
münden sonra 1978'de yeni bir anayasa ya-

ld . Yap lan anayasan n 2. Maddesi spanya'-
daki halklar n özerklik haklar  garanti alt na
al r. 2. Madde aynen öyledir; "Anayasa s-
panyol ulusu birli inin ayr lmazl  ve bü-
tün spanyollar n ortak vatan n bölünmezli-
ini kesinlikle belirtir ve onu olu turan bölge

ve milliyetlerin özerklik haklar  ve aralar n-
da dayan may  garanti eder." 1978 Anaya-
sas 'nda 'özerk topluluk' olarak tan nmak için
kimi nitelikler aran yor. Bu nitelikler un-
lard r: Kom u vilayetlerden olu mak, ortak ta-
rihe sahip olmak, kültürel ortakl k; yani ayn
dili konu mak, benzer de erlere sahip olmak,
kültürel geçmi lerinin ortak ya da benzer ol-
mas ,?ekonomik birliktelik. Yine adalar ve ta-
rihsel-bölgesel varl  olan iller de özerk top-
luluk olu turabilirler. spanya'da 17 özerk böl-
ge ve iki özerk kent bulunmaktad r.

Her özerk topluluk, kendi içinde yapt
seçimlerle kendi yasama organ  olan meclisi
olu turan temsilcilerini seçiyor. Söz konusu
özerk topluluk, yasama yetkisini kendi meclisi
arac yla kullan yor. Yani kendilerini ilgi-
lendiren bütün konularda yasa ç karabiliyorlar.

spanya'daki özerk topluluklar n yürütme
yetkisini, özerk hükümet ve onun ba  olarak
ba kan yerine getirir. Yani özerk topluluklar
kendi kendilerini yönetme hakk na sahiptirler.

Özerk topluluklar n vergi toplama hakk  ve
bu vergilerden kendi paylar  alma haklar
vard r. Özerk topluluklar n vergiden ald klar
pay süreç içerisinde artm r. Yine bölgelerin
mali özerklik haklar  vard r. Ayr ca bölgelerin
savunma gücü kurma yetkileri de vard r. Ana-
yasa özerk bölgeleri kentle me, konut planla-
mas , bölgesel ula m, tar m, ormanc k, ba-
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kç k, bölgesel ekonomik kalk nma, yerel
fuarlar, sa k konular nda yetkili k lm r.

spanya'daki özerklik modelinin en çarp
örne i Katalanlard r. Katalanlar n 'status' ola-
rak tan mlad klar  özerklikleri oldukça kap-
saml r. Katalanlar spanya, Fransa, Andora
ve talya'ya yay lm  durumda. spanya'da Ka-
talonya Özerk Bölgesi d nda Valensiya ve
Balear Özerk Bölgelerinde de önemli bir Ka-
talan varl  var ve her üç bölgede de span-
yolca'n n yan  s ra Katalanca resmi dil statü-
sündedir. Katalanlar n kendi anayasalar , ya-
sama organlar , yürütme ve yarg  organlar
vard r. Toplumsal ya am n en önemli alanla-

nda kendi kararlar  alma ve bunlar  uygu-
lama haklar  vard r.

Bugün Türkiye'de halen geçerli olan tek
dil, tek millet, tek vatan, tek bayrak vb. teklik-
ler üzerine kurulu devlet anlay spanya tara-

ndan a lm  bulunmaktad r. spanya'da bird-
en çok halk, dil, kültür, gelenek ve dinsel anla-

 var. Bütün bunlardan kaynakl spanyolla-
n kulland  "Çoklu spanya" kavram  ol-

dukça anlaml r.

ngiltere Modeli
ngiltere üniter bir devlet olmas na ra men

ademimerkeziyetçi bir sistem olu turulmu tur.
rlanda, skoçya ve Galler ülkelerinde geni

özerklikler uygulanmaktad r. Bu bölgeler ken-
di parlamentolar nda e itim, sa k, ekonomi,
ula m, yerel yönetimler, çevre, tar m, bal kç -

k, kültür, medeni, cezai ve maliye hukuku gi-
bi konulara ili kin yasa ç karma ve bu yasalar
uygulama haklar na sahiptir. Bu modelde ye-
rel yönetimler çok geni  özerkliklere sahiptir-
ler. Merkezi hükümet ile yerel otoriteler hiye-
rar ik bir ili ki içerisinde bulunmamaktad r.

Belçika Modeli
Sömürge sava lar n yo un olarak ya an-
 y llarda 1830'da ba ms zl  kazanan

Belçika anayasas n ilk maddesi, "Belçika,
topluluk ve bölgelerden olu an federal bir
devlettir" biçimindedir. En son 1993 y nda
anayasada yap lan de ikliklerle Belçika'da

uygulanan federasyon son derece esnek ve
gev ek bir nitelik kazanm r. Belçika'daki et-
nik bile im üç topluluktan olu maktad r; Fla-
manlar, Fran zca konu an Valonlar ve Alman-
ca konu anlar. Belçika'da yerel yönetimler, fe-
deral hükümetin yetkilerini bölge, dil, kültür
ayr  temelinde önemli oranda kendi ellerine
alm lard r. Flaman, Valon ve Brüksel bölge-
lerinin kendi parlamentolar  vard r. E itim,
yerel güvenlik, sa k politikalar , ula m ve
çevre konular nda yetki sahibidirler.

Yukar da dünyadaki kimi özerklik uygula-
malar na yer verdik. Bunlardan Fransa ve s-
panya üzerinde daha fazla durmam n temel
nedeni, Türkiye ve Kürdistan aç ndan özerk-
lik tart malar  yap rken en fazla tart lan
örnekler olmalar yd .

Kürt Halk  ve Özerklik
Kürt halk  son k rk y ll k tarihinde yürüttü-

ü ve a r bedeller ödedi i mücadele ile kendi
varl  bütün dünyaya kan tlam r. Bir hal-

n, hele neredeyse nüfusu k rk milyonu a an
bir halk n 21. yy'da varl  ispatlama müca-
delesi yürütmek zorunda kalmas  ve bu u ur-
da çok a r bedeller ödemesi, bütün insanl k
aç ndan çok büyük bir utanç oldu u kadar,
Kürtler aç ndan da onurlu ya aman n ol-
mazsa olmaz r. Hayvanlar n bile dili ve kim-
li i inkar edilmezken ve yasaklanmazken bu
halk n kimli i ve dili inkar edildi ve yasaklan-

. Kürtler de verdikleri bu mücadele ile kendi
kimliklerini bütün boyutlar yla yeniden yarat-

lar ve kazand lar. Kürtler aç ndan bundan
sonras , yarat lan bu kimli in ya am n her ala-

nda örgütlendirilmesi ve hukuki, siyasal,
ekonomik, kültürel, öz savunma ve diplomasi
alanlar nda somut olarak ya amsalla lma-

r.
Kürt halk  aç ndan dördüncü mücadele

dönemi de bu ya amsalla man n gerçekle me-
si anlam na gelmektedir. 'Varl  koruma ve
özgürlü ünü kazanma' dönemi olan dördün-
cü mücadele döneminin temel projesi de de-
mokratik özerklik olmaktad r. Yaz n ana
çerçevesini olu turan demokratik özerkli in
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hukuksal boyutu, Kürt halk n devlet ile olan
ili kilerinin nas l seyredece ini ele almakta-

r. Bunu u ekilde de izah edebiliriz: özerk-
lik derken özü itibar yla sordu umuz soru u-
dur; devlet ve demokrasi güçleri aras nda nas l
bir hukuksal ili ki?

Demokratik Özerklik ve Hukuk
Hukuk, uygarl n ba ndan itibaren top-

lumsal ya am  yönlendiren temel düzenleyici
kurallar olarak toplumsal ahlak n yerine ika-
me edilen ve esas olarak da devletin toplum
üzerindeki bask  ve sömürüsünü me rula -

rma arac  olarak varl  sürdürmü tür. Yap-
m gücünü zora dayal  olmas ndan al r. Bu

da onu zorun, egemenli in tarihiyle zamanda
lar. Egemenlikli tarihle ba lad ndan onun

toplum ya am na getirileri son derece azd r.
Daha çok devletin me ruiyetini sa layan bir
roldedir. Bu nedenle de hiç gözden kaç lma-
mas  gereken durum, hukuk ile devletin etle

rnak gibi iç içe geçti idir. Yani biri olmadan
di eri olmaz. Dolay yla birinin niteli i di-
erinin de niteli ini belirler. Bu ba lamda ele

ald zda devletin demokrasiye duyarl  hale
getirilmesi, esas olarak onun hukukunun de-
mokratikle tirilmesidir. Bu devletlerin kendi-
lerine temel yapt klar  hukuki kurallar n, bel-
gelerin de ebilece i anlam na gelir. Nitekim
merkezi uygarl k tarihi boyunca egemenlikçi
sisteme kar  yürütülen mücadeleler sonucun-
da devletler yap lar nda hukuka da yans yan
önemli de imler yapmak zorunda kalm lar-

r. Devlet d  toplumsall n devlete kar
yürüttü ü mücadelenin devletçi sistemi getir-
di i nokta, güçler ayr na dayanan parla-
menter sistemdir. Halk devrimleri olarak ad-
land rd z ngiliz, Amerika ve Fransa dev-
rimlerinden sonra art k devletler egemenlikle-
rinin kayna  tanr ya de il de millete da-
yand rmak ve buna uygun davranmak zorunda
kalm lard r. 'Tanr  kral' veya 'tanr n yer-
yüzünde temsili kral' anlay  yerini halk n,
devlet yöneticilerini seçti i cumhuriyet rejim-
lerine b rakm r. Devletin gücü üç erke (ya-
sama, yürütme ve yarg ) da lm r. Böyle-

likle de eskinin adeta kendisi, hukuk kayna
olan monar ik sistemlere son vererek, devlet-
lerin hukukla s rland ld  bir rejime ge-
çilmi tir.

Tamamen halklar n, toplumun yürüttü ü
mücadelenin bir sonucu olan hukuki geli im
süreci, gelinen a amada üç ku ak insan hakla-

 çerçevesinde evrensel bir düzey kazanm
durumdad r. Daha çok liberalizmin gölgesinde
elde edilen ve 'birinci ku ak insan haklar ' diye
literatürde yer edinen 'ki i hak ve özgürlükler-
i'nden, daha çok reel sosyalist sistem taraf n-

dan kabul edilen ve literatüre 'ikinci ku ak in-
san haklar ' diye geçen 'ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar'a, oradan da daha çok küresel
bir bak la edinilen ve literatüre 'üçüncü ku ak
insan haklar ' diye geçen 'dayan ma haklar '-
na kadar gelinmi tir. Bu durum, ku kusuz top-
lum lehine bir sonuçtur ve devletleri önemli
ölçüde s rlamaktad r. Ancak devletlere ken-
dilerini bununla maskeleyerek, ömürlerini
uzatmas  avantaj  da sunmaktad r. Bu ne-
denle de, toplumun kendini sadece devletle
olan ili kileri düzenleyen hukuki kurallarla s -

rlamadan, devlet d  olan ve özünde ahlaka
dayanan öz örgütlenmelerini geli tirmeleri;
özgürlük için, e itlik için ve gerçek kurtulu
için olmazsa olmazd r. Toplum ya am na dik-
katle bak ld nda, tüm toplumlarda i lerin,

Hukuk, uygarl n ba ndan
itibaren toplumsal ya am

yönlendiren temel
düzenleyici

kurallar olarak toplumsal ahlak n
yerine ikame edilen ve esas olarak

da devletin toplum üzerindeki
bask  ve sömürüsünü

me rula rma arac  olarak varl
sürdürmü tür
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toplumsal ya am n hukukla de il daha çok da
ahlakla yürütüldü ü, örgütlendirildi i görülür.
Ahlak, toplum ya am  için bir harç görevinde-
dir. Toplum olmay  sa layan as l olgu hukuk
de il, ahlakt r. Ahlak, politika ile birlikte top-
lumsal do ay  olu turan ikili olmaktad r. O
nedenle de toplumun oldu u yerde, ister bir
sistem olarak ya ayacak kadar güçlü olsun, is-
ter kapitalist modernite ko ullar nda oldu u
gibi en asgari s ra çekilmi  olsun ahlak ve
politika vard r. Zira ahlak ve politika toplu-
mun özüdür. Ahlaks z ve politikas z bir top-
lumsal var olu  dü ünülemez. Böylesi bir du-
rum ancak yok olu  ko ullar nda mümkün ola-
bilir.

Merkezi uygarl k sistemi, toplumsal do a
olan ahlak ve politikadan bir kopu  oldu un-
dan; bu dönem toplumlar , do al toplumun
aksine hem ahlakla hem de hukukla ya amak
zorunda b rak lmaktad r. Toplum kendi içinde

lerini ahlakla yürütürken, ya am  ahlakla
düzenlerken, devletle olan ili kilerini de hu-
kukla düzenlemektedir. Bu merkezi uygarl k
tarihi boyunca bir yandan devlet bir yandan da
toplum ikili inin varl ndan kayna  al-
maktad r.

Bu çerçevede devlet (+) demokrasi formu-
lasyonu gere i, hukuk tamamen ortadan kal-

lmad na göre adaletin sa lanmas , ancak
hukukun devlet lehindeki i leyi inin daralt -
larak demokratize edilmesine ba r. Bu da
demokratik bir anayasa ve yasalar n yap lmas
anlam na gelmektedir. Zira bütün bu tart ma-
lar n yürütülmesindeki somut amaç, demokra-
tik bir anayasan n yap lmas  gerçekle tir-
mek ve Kürt kimli ini ve haklar  bu anaya-
sada güvence alt na almakt r. Dolay yla ana-
yasa ve yasalara yans lm  bir gerçeklik ola-
rak hukuk, demokratik bir nitelik kazanm
olur. Bu ba lamda içine girdi imiz somut tar-

ma daha çok u olmaktad r: 'Demokratik
Bir Türkiye ve Özerk Bir Kürdistan' için nas l
bir anayasa?

Bizim demokratik özerklik anlay z,
bölgesel veya co rafik bir temele dayanmad -

 için yani toplumsal kimliklerin varl na

dayand ndan, kendini benzer örneklerdeki
gibi salt hukuksal i lemlere dayand rmaz. Ör-
ne in bir Fransa'daki gibi bölgesel anayasala-
ra dayal  olarak örgütlendirilen bir özerklik
de ildir. Daha çok kendi özerkli ini örgütle-
yen, örgütlemek isteyen toplumsal kesimlerin,
üzerinde ortakla klar  "Toplumsal Sözle -
me"lerini esas alan bir özerklik anlay r. Bu
toplumsal sözle me bir etnik gruba ait olabile-
ce i gibi dini bir gruba da ait olabilir. Ya da
kad n veya gençli in birer toplumsal kategori
olarak kendi özgün örgütlenmelerini ve top-
lumsal sözle melerini olu turma biçiminde
gerçekle tirilebilir.

Dolay yla demokratik bir anayasan n bü-
tün bu gerçeklikler göz önünde bulundurula-
rak düzenlenmesi gerekmektedir.

Yeni ve Demokratik Bir Anayasa
ile Demokratik Özerklik

Bilindi i gibi anayasalar n niteli ini belir-
leyen onun felsefesi ve ruhudur. Anayasadaki
maddelerin niteli ini belirleyen de bu ruhtur.
Baz  durumlarda bu ruh, giri  bölümlerinde
ortaya ç karken, baz  durumlarda da anayasa-

n ilk maddelerinden biri ya da birkaç  olur.
Bir ülkede anayasan n demokratik kriterlere
uyumlulu u, o ülkedeki zihniyetin demokra-
tikli ini ya da amaçlanan zihniyetin ne oldu-
unu gösterir. Kürt sorununun çözümü, zih-

niyetin demokratik olmas na ba r. Kürtler
bu konuda deneyim kazanm  bir toplumdur.

Türkiye'deki 1982 anayasas na ruh veren
onun hem giri  bölümü hem de ilk maddele-
rinin içeri idir. Bir kere Türkiye'deki mevcut
anayasa, teklikler üzerine kurulu bir anayasa-

r ve bu özelli iyle soyk mc -fa ist bir ruha
sahiptir. Anayasan n giri  bölümünün bütün
etnik topluluklar n ve di er özgün kimliklerin
inkâr  üzerine kurulu oldu unu ve fa izan bir
söylemle "Türk" kavram n anayasan n ruhu-
na içerildi ini belirtmekte yarar vard r. Yine
anayasan n ilk dört maddesi bu fa ist ruhu gü-
vence alt na alan maddelerdir. Bu aç dan ya-

lacak bir anayasan n kesinlikle Türkiye'nin
zengin halklar mozai ine uygun bir felsefeye

KOMÜNARKOMÜNAR

3333

Say  47    2010

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KOMÜNARKOMÜNAR

3434

deolojik-Teorik Dergi

sahip olmas  gerekir. Etnik bir kimli e vurgu
yap lmas  anayasay  demokratik olmaktan al -
koyar. Bu yüzden de yeni anayasan n 'anaya-
sal vatanda k' üzerine kurulmas  gerekir. Do-
lay yla yeni bir anayasa, bütün etnik, dinsel
ve dilsel kimliklerin ya da tüm çokluk unsur-
lar n varl  kar nda e it bir mesafede
durmal r. Kürtlerin ve di er etnik ve dinsel
kimliklerin haklar  anayasal güvenceye al r-
sa ve bu durum bütün toplumsal kesimler tara-

ndan özümsenirse, bütün halklar aras nda
gerçek bir karde le me sa lanm  olacakt r.
Zira anayasalar toplumlar n devletle, toplum-
lar n (topluluklar n) kendi aralar ndaki ili ki-

leri oldu u kadar bireylerin de topluluk ya da
devletle aras ndaki ili kileri düzenleyen me-
tinlerdir. Bu aç dan da anayasal güvence,
halklar ya da topluluklar aras ndaki birli in
kal  hale gelmesinde oldukça önemli bir rol
oynar.

Bir kere anayasa, Kürtlerin kendi toplum-
sal sözle melerini tan mak durumundad r. Ve
onunla uyum içerisinde olmal r. Bir anayasa
böyle bir felsefe ve ruha sahip olursa demok-
ratik olabilir ve demokratik bir Türkiye'nin
olu turulmas nda rol oynayabilir. Demokratik
özerklik hukukunun somutla  ifadesi ola-
rak "demokratik anayasa" hangi alanlar  kap-
samaktad r. Bunlar  biraz daha somut ortaya
koymak gerekmektedir.

En ba ta bütün tart malar n adeta oda n-
da olan dil sorununun çözümü, anayasal gü-
venceye al nmal r. Dil kök ile ilgili bir du-
rumdur. Bütün canl lar bir kök üzerinden ken-
di varl  anlamland r. Dolay yla "ben
varl  kabul ediyorum ama kökü (dili) olma-

n" demek kadar anlams z bir yakla m ol-
maz. Bu ba lamda dil toplumsal haf zan n ge-
lecek ku aklara ta lmas  ve böylece toplu-
mun kendi varla mas  devam ettirmesidir.
Salt bu hakikat bile, neden bir halk n dilinin
inkâr edilemeyece ini ve güvence alt na al n-
mas  gerekti ini yeteri kadar aç klamaktad r.
Bu noktada Kürtlerin kendi dillerine sahip

kma mücadelelerinin anlam  bir kez daha or-
taya ç kmaktad r.

Benzer örneklerde de görüldü ü gibi bir
devlette kamusal alanda farkl  diller kullan la-
biliyor. Örne in Fransa'da Frans zca d nda
alt  bölgesel dilde e itim ve ö retim yap l-
maktad r. Bu yakla mla ele ald zda
Kürdistan'da bütün kamusal alanlarda Kürtçe-
nin temel dil olmas  gerekmektedir. ehir
isimlerinden tutal m köy isimlerine kadar so-
kak isimlerinden tutal m kullan lan i aretlere
kadar Kürtçenin bütün kamusal alanlarda kul-
lan lmas  Kürt dilinin geli tirilmesi ve gü-
vence alt na al nmas  için olmazsa olmazlar-
dand r. Kamusal bütün alanlarda Kürtçe ve
Türkçe birlikte kullan r. Kürtlerin özerklik-
leri gere ince olu turacaklar  toplumsal hukuk
kurumlar nda Kürtçe kullan labilmelidir. Ör-
ne in yerel mahkemelerde Kürtçe dili temel
al nmal r. Dinsel özgürlüklerin kullan lmas
ba lam nda da anadilin kullan lmas n gü-
vence alt na al nmas  gerekmektedir.

Ayn  durum, e itim dilinin Kürtçe olmas
aç ndan da geçerlidir. Kürdistan'da temel

itim dilinin Kürtçe olmas  gerekir. Kürtler
ancak bununla kendi toplumsal haf zalar
gelecek ku aklara ta rabilirler. Bu yüzden de
anadilde e itim sadece e itim de ildir. Onun
çok ötesinde bir durumu ifade etmektedir. Bu
da, insan olarak anlam bulmakt r. Toplum ola-
rak anlam bulmakt r. Canl  olarak anlam bul-
makt r. Onun için ana dilin ya am n her ala-

ehir isimlerinden tutal m
köy isimlerine kadar

sokak isimlerinden tutal m
kullan lan i aretlere kadar

Kürtçenin bütün kamusal alanlarda
kullan lmas  Kürt dilinin

geli tirilmesi ve güvence alt na
al nmas  için olmazsa

olmazlardand r
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nda yaz -sözlü kullan lmas , her halk gibi
Kürtlerin de en do al hakk r.

Anayasaya konu edilmesi gereken ikinci
ve en önemli hususlardan biri de Kürtlerin
kendi kendilerini yönetme hakk n anayasal
güvence alt na al nmas r. Farkl  bir kimlik
olan Kürtlerin demokrasinin gere i olarak
kendilerini yönetme haklar  vard r. Bu nokta-
da kendilerini temsil edecek ve sorunlar na
çözüm bulacak yerel meclislerin olu turul-
mas  Kürtlerin en temel haklar ndand r. Bu
yerel meclisler genel meclise kar  olmad
gibi ona alternatif olmay  da hedeflemiyor.
Bugün demokrasinin daha fazla geli ti i ül-
kelerde yerel örgütlenme ve meclisler çok
önemli i levleri olan kurumlar haline gelmi -
lerdir. Merkezi hükümetlerin ilgilenmesine
gerek olmayan bütün konularda yerel meclis-
ler karar alma mekanizmalar  olarak toplumun
temel siyasal kurumlar  rolünü oynamaktad r-
lar. Böylece toplum kendi sorunlar  çözüm-
leyerek kendini devlete muhtaç olmaktan ç -
karmakta ve bu yönüyle de devletin sömürü
zemini ortadan kalkmaktad r.

Bu durumun en önemli sonuçlar ndan biri
de toplumun politik gerçekli ine geri dönmesi
ve politikaya ilgisinin artmas r. Bu da top-
lumsal dinamizmin artmas  ve bireylerin daha
sa kl  bir toplumsal kat mc  esas alma-

 kendisiyle getirir. Böylece bütün toplu-
mun ç karlar n ortakla  demokratik ya-
am sistemi de daha güçlü bir biçimde kurum-

la ma imkân na kavu ur. Yeni anayasada halk
iradesi esas olarak da tam dü ünce ve örgüt-
lenme özgürlü üyle gerçek bir ifadeye kavu-
ur. Art k sadece genel meclisler halk iradesi-

ni yans tan kurumlar olarak görülemez. So-
kaktan, mahalleden, köyden ba layarak kasa-
ba ve ehir genelinde ortaya ç kar lacak örgüt-
lenmeler gerçek anlamda halk n temsilini sa -
larlar. Genel ya da yerel meclislerin tabandan
ba layan böyle örgütlenmelerle alt  doldurul-
mazsa halk iradesi tam olarak temsil düzeyine
kavu maz. Meclislerle taban aras nda yaban-

k yine sürer. Anayasan n bütün bunlar  gü-
vence alt na almas  gerekmektedir.

Kürt kültürü son iki yüz y ll k dönem içe-
risinde asimile edilerek yok edilmek istendi.
Böylece Kürtlerin derin tarihsel geçmi iyle
dolayl  veya do rudan her türlü ba  kopar l-
ma noktas na getirildi. Onun için Kürt kültürü
üzerinde yürütülen katliam politikalar  red-
deden ve kültür üzerinde ortaya ç kan tahriba-

n telafisini sa layacak düzenlemelerin ana-
yasal güvenceye kavu mas  gerekmektedir.
Bu noktada Kürt kültürü ya am n bütün alan-
lar nda kendini özgürce ifade edece i ko ul-
lara kavu mal r.

Mevcut sistem içerisinde devlet en büyük
tekel konumundad r. Yine anayasa taraf ndan
korunan kapitalist unsurlar, toplum üzerinde
tam bir sömürü sistemi olu turmu lard r. Bu
yüzden de toplum ekonomik olarak tam bir
sefalet içerisinde ya amaya mahkûm edilmi -
tir. Toplumsal eme in kar  bulmad
bir ekonomik sistem, toplumun bütün göze-
neklerinde yer edinmi tir. Bu gerçeklikler içe-
risinde demokratik bir anayasan n en önemli
görevlerinden biri de toplumun ekonomik
hayat n adalet ölçüleri içerisinde düzenlen-
mesidir. Toplumun öz gücüne dayal  ekono-
mik kurumla malar n varl , toplumun ç kar-
lar n ön planda tutulmas  için olmazsa ol-
maz kabilindedir. Kaynaklar n adil payla
demokrasinin olmazsa olmazlar ndand r. Bu
yüzden özerk birimlerin ayn  zamanda özerk
ekonomik yap lanmalar  da anayasal güvence-
ye al nmak durumundad r. Ancak böylece te-
kelle melerin önüne geçilmi  olur.

Savunmas z bir toplumun eninde sonunda
yok olmakla kar  kar ya kalaca  Kürtler,
hem de kendi ya am tecrübelerinden çok iyi
bilmektedirler. Dolay yla Kürtler için top-
lumsal ya amlar  öz savunmaya dayal  ola-
rak korumaya almak en temel demokratikle -
me ölçülerinden biridir. Bütün bunlarla bera-
ber, hem kom u halklarla hem farkl  halklarla
hem de di er parçalardaki Kürtlerle do rudan
ili ki içerisinde olmas n ko ullar n sa lan-
mas  ve bunun için gerekli olan kurumla -
malar n yasal ve anayasal güvenceye al n-
mas  da temel demokrasi ölçülerindendir.
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Demokratik Konfederalizm-
Demokratik Özerklik

Ço unlukla ya birbirine kar lan ya da
birbirinin alternatifi olarak de erlendirilen
özerklik ve konfederalizm olgular n her biri
farkl  bir gerçe in ifadesi olmaktad r. Özerk-
lik yukar da da belirtti imiz gibi devlet ile
olan ili kinin hukukunu ifade ederken konfe-
deralizm, demokratik toplumun örgütlenme
ve ya am biçimini ifade etmektedir. Demok-
ratik konfederalizm, devlet d  toplumsall k
olarak demokratik modernitenin toplumsal

do adan kayna  alan demokratik-komünal
de erlerinin sistematize edilmesi anlam na
geldi inden evrensel bir siyasi organizasyon-
dur. Tarih boyunca devletçi sisteme kar  mü-
cadele yürütmü  olan toplumsal kesimlerde
eksik kalm  olan, amaca uygun politik orga-

n olu umuna verilen cevapt r. Demokratik
konfederalizmle toplumlar, kendilerini dev-
letçi sistemden kurtarman n olana na da ka-
vu mu  olmaktad rlar. Böylesi tarihi bir yönü
vard r. Bunun yan  s ra demokratik konfedera-
lizm, özellikle de adeta dünya dengelerinin
kuruldu u yer olan Ortado u'ya ba  ABD-
nin çekti i Bat 'n n BOP çerçevesinde verme-
ye çal  biçime kar  verilen mücadelede
güncel bir ihtiyac  da kar lamaktad r. De-
mokratik konfederalizmle Ortado u halklar

bölgesel gericili in temsil etti i statükoculuk-
la küresel emperyalizm aras nda bir tercih
yapmak durumunda kalmayarak, her ikisine
kar tl k temelinde devlet d  sistemini kurma
olana na kavu maktad r.

Demokratik konfederalizm bunu yaparken
de toplumsal do an n gücüne ve onun demok-
ratik komünal de erlerine; Ortado u kültürün-
deki farkl klar n bir arada ya amas  gelene-
inin köklülü üne ve PKK'nin son k rk y lda

yürüttü ü özgürlük ve demokrasi mücadele-
sinin gücüne dayanmaktad r. Bu yönüyle de
demokratik konfederalizm, öyle masa ba nda
olu turulan bir tercih  de il, toplumsal do aya
en uygun bir sistem olmaktad r. Tarihi de de-
mokratik komünal de erlere dayand ndan
devlete göre çok daha köklü ve eskidir. Bu
gerçeklik nedeniyledir ki demokratik özerkli-

in olup olmamas na bak lmaks n demokra-
tik konfederalizm çal mas  gerçek anlamda
özgürle mek için artt r ve olmal r. Devletin
toplumun özerkli ini kabul etmesi durumunda
da kabul etmemesi durumunda da olmas  ge-
reken, toplumun devlet d  örgütlenmesi anla-

na gelen demokratik konfederalizmi geli -
tirmesidir.

Devlet (+) Demokrasi formülasyonunda,
'devlet' mevcut egemenlikli yap  temsil
ederken, 'demokrasi' devlet d  toplumsal sis-
tem anlam nda 'demokratik konfederalizme
denk dü er. Bir arada ya aman n ko ullar
da (+) rolündeki demokratik özerklik sa lar.
Ancak bugün TC, demokratik toplumla kendi
aras nda (+)'y  kabul etmedi inden, ulus-dev-
letçi fa ist yakla  gere i tekli i dayatt n-
dan, toplumu bir varl k olarak kabul etmedi-

inden demokratik özerklik de tamamen 4.
dönem mücadelesinin özellikleri gere i tü-
müyle devlet d nda ya ama geçirilecektir.
Bugün bu duruma benzer bir konum, Meksi-
ka'da Zapatistlerin öncülü ünde Chiapas Eya-
letinde ya anmaktad r. Bu eyalete devlet yal-

zca kapsaml  operasyonlarla girmektedir.
Bölgenin bundan ba ka devletle bir ili kisi
yoktur. O nedenle de bugün Kürtler aç ndan
demokratik özerklik ile demokratik konfede-

Demokratik özerklik
egemen s flar n iktidar anlay n

bir parças  de ildir.
Yani ne devlet ne de devletçik

zihniyetini kapsar.
Kürt halk n farkl  olmaktan
kaynakl  kimlik, dil ve kültürel
haklar  demokrasi içerisinde
özgürce ya amsalla rmas n

ad r
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ralizm çok da birbirinden ayr  olan eyler de-
ildir. Kürtlerin halk olmaktan kaynaklanan

hiçbir hakk  devlet taraf ndan tan nmad n-
dan ve Kürtler bunlar  kendileri pratikle tir-
mek durumunda oldu undan, demokratik
özerklik denildi inde özünde demokratik kon-
federalizm anla lmaktad r.

Bu da, Kürtler ba ta olmak üzere bütün et-
nik, dilsel, dinsel, cins ve sosyal kesimlerin ve
topluluklar n kimliklerine kar  sayg  olan
bir pozisyona çekilmesi ve bu kimlikleri ga-
ranti alt na al nmas n sa lanmas r. Bu de-
mokratik özerklik, egemen s flar n iktidar
anlay n bir parças  de ildir. Yani ne devlet
ne de devletçik zihniyetini kapsar. Kürt hal-

n farkl  olmaktan kaynakl  kimlik, dil ve
kültürel haklar  demokrasi içerisinde özgür-
ce ya amsalla rmas n ad r. Bu, demokra-
tik bir ülkede farkl  bir toplum olmaktan kay-
nakl  haklar n kullan lmas r. Bu haklar n
kullan lmas  için özel olarak bir idari biçim
aranmamaktad r. Yukar da da de indi imiz gi-
bi biçim buna uygun hale getirilebilir. ster bu-
günkü üniter yap  olsun ister eyalet sistemi ol-
sun bu haklar kullan labilir. Özcesi bu özerkli-
in gerçekle mesi için u veya bu idari siste-

min olmas  bir ko ul de ildir.

Sonuç Yerine
21. yüzy la girerken kat  merkeziyetçi, tek-

liklere dayal , asimilasyoncu, bask , ceberut,
oven anlay lara dayal  devlet düzenlerinin

bir bir y ld  gerçe i art k her gün daha faz-
la aç a ç kmaktad r. Eskide srar, y  dur-
duramayaca  gibi daha fazla zarar getirecek-
tir. Bugün temel hak ve özgürlükler önünde
engel olan ulus-devlet anlay  ve buna ba
olan siyasal sistemler kriz üretmekten ba ka
bir ey yaratmamaktad r. Sonuçlar  her gün
daha da a rla an toplumsal sorunlar n kayna-

nda bu ulus-devlet gerçe i yatmaktad r.
Devletin demokrasiye duyarl  hale getiril-

mesi toplumsal sorunlar n çözümünde en ba -
ta gelen artlardan biridir. Bu da bir devletteki
hukuk normlar n demokratikle tirilmesi an-
lam na gelmektedir. Yani hukukun somut ifa-

desi olarak anayasa ve yasalar n demokratik-
le tirilmesi ve adil hale getirilmesi anlam na
gelmektedir. E er toplumdaki etnik, dini, si-
yasi, cins, dilsel vb. alanlardaki ço ulculuk
göz önüne getirilirse tek bir kesime dayal  bir
anayasa yerine bütün bu toplumsal kesimlerin
beklentilerine cevap veren adil bir anayasa
ortaya ç kacakt r. Tabi ki bunun ruhu da de-
mokratik olacakt r.

Yine demokratik-adil bir anayasa bir yan-
dan ça da  evrensel de erleri özümserken di-
er yandan hitap etti i halklar n ve di er top-

lumsal kimliklerin co rafik, tarihsel ve kül-
türel de erlerine de uzanmal  ve onlar  da ku-
caklamal r.

Böyle bir anayasal gerçeklik içerisinde
toplum, devletin yapmad  ve/veya yapama-

 ve ayn  zamanda kendisine yük haline ge-
len i lerin birço unu üstlenebilir ve yerine ge-
tirebilir. Toplum kendi sorumlulu unu kendisi
üstlenmi  olmaktad r. Hiç ku ku yok ki top-
lumun kendisi için belirledi i demokrasi s r-
lar  ile devletin iktidar s rlar  her zaman için
bir çeli ki ve çat may  ya yor olacaklar.
Çünkü biri di erinin alan  daraltmaya ve s -

rland rmaya çal maktad r. Ancak bu tarih-
sel diyalekti in bir gere i olarak böyledir. Bu
çeli ki ve çat ma, bu iki unsurun birbirlerini
tan mayacaklar  anlam na da gelmemektedir.

Bütün bu gerçeklikleri Kürt somutuna in-
dirgedi imizde demokratik özerkli e en çok
ihtiyac  olan ve ayn  zamanda onu gerçekle -
tirme potansiyeline sahip olan da Kürt halk
gerçekli idir. Bugün dünya üzerinde elinde
hiçbir siyasi, hukuki, sosyal, ekonomik, aske-
ri, diplomatik hak olmayan tek halk Kürtler-
dir. Bunun ba ka bir örne i bugün neredeyse
yok gibidir. Ku kusuz geçmi te benzer uygu-
lamalar farkl  ülkelerin gündemine girmi tir.
Ancak yirmi birinci yüzy la girilmesine ra -
men Kürtler üzerinde bu çok yönlü soyk m-

k halen uygulanmaktad r.
Bu temelde de erlendirdi imizde Kürtle-

rin demokrasi mücadelesi yürütmesi ve onun
için özerklik gibi bir proje geli tirmesi son de-
rece anlaml r.

KOMÜNARKOMÜNAR

3737

Say  47    2010

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KOMÜNARKOMÜNAR

3838

deolojik-Teorik Dergi

Do rulu u uzun zamand r tart ma konusu
haline gelen a rl kl  bir yakla m, toplumsal
sistemleri ekonomik ili kileriyle de erlendirip
isimlendirmektedir. Pozitivist mant kl (kaba
materyalist tarih yakla  da buna dahil) tüm
tarih ve toplum de erlendirmecileri bu anla-

tan hareketle, tarihi ve toplumu bölümlere
ayr p isimlendirir. Bu yakla ma göre tarih
ve toplum, ekonomik ili kilerden hareketle il-

kel komünal, köleci, feodal, kapitalist ve sos-
yalist toplum diye dönemlere göre s ralamaya
tabii tutulmu tur. Buna göre toplumlar n ge-
li meleri, anlat mdaki s ralama çerçevesinde
gerçekle mi  veya tarihsel toplumun bu belir-
tilen do rultuda ilerleyece i varsay lm r.

Bu yakla m. ilerlemeci tarih anlay ndan
hareket eder. Gerçekle mi  olan  kaç lmaz
bir zorunluluk olarak de erlendirir. Tarihte
ba ka seçenek yokmu  gibi davran r. Halbuki
gerçekle mi  olandan hareketle tarihteki di er

seçenekleri görmemek, tarihi do ru yorumla-
man n önündeki engeldir. Tarihsel toplumu
tarihsel ili kilerinden hareketle de erlen-
dirmek daha do ru olacakt r. Önderlik tarihin
üç toplumsal biçimi tan  belirtir. Bunlar;
do al toplum, hiyerar ik devletçi toplum ve
demokratik toplumdur. Ekonomik sistemler
içerisinde fazla belirgin olmasa da do al top-
lum özellikleri önemli oranda merkezi uygar-

k yan nda hep var olagelmi tir. Zaten uygar-
k tarihi ile birlikte demokratik ve devletçi

uygarl k denilen iki nehrin yan yana ak  da
bunu göstermektedir.  Bunun için de ekono-
mik ili kilerden hareketle olu turulan sistem-
lerin tümü de bu do al toplumun varl ndan
hareketle ya ayabilmi lerdir.

Ekonomik ili kilerden hareketle yap lan
tarih s flamas , üretici güçler ile üretim ili -
kilerinden hareketle geli tirilmi tir. Buna göre
köle bir üretim arac r. Onun için köle ile kö-
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le sahibi aras ndaki ili ki üretim ili kileri ba -
lam nda ele al nd nda, köleci sistem tan m-
lamas  akla daha yatk n olan  gibi görünmek-
tedir.  Devletli hiyerar ik toplum bölümlen-
melerinin hepsi de ayn  mant k çerçevesinde
yap lm r. Kent-s f-devlet üçlüsüne dayal
uygarl n tarihsel birikimini arkas na alan ka-
pitalizm de bu temelde bir üretim tarz ve ili -
kisi olarak tan mlanm r.

Üretim tarz na ve üretim ili kilerine dayal
tüm yap lanmalar hiyerar ik ve s fl  bir te-
mele dayanm r. Kapitalizm her ne kadar
eme in özgürle mesini sa lad  iddia etse
de, bu sistem alt nda özgürle ti i iddia edilen
proleter, Önderli in de erlendirdi i gibi;
"yeniden fethedilen köle"den ba ka bir ey
de ildir. Eme in özgürle tirildi i iddias , ege-
menlik ve sömürü sisteminin daha etkin bir
tarzda ve örtük yürütülmesinin amac  güt-
mektedir.

Eme in gerçek anlamda özgürle mesi an-
cak sosyalizmde mümkün olabilir. Gerçek de-
eri gizlenen emek, kapitalizmde bir metaya

dönü türülerek en üst düzeyde kendisine ya-
banc la lm r. Bu metala ma ve yabanc -
la man n önüne ancak sosyalizm geçebilir.
Ancak o zaman kar  gizlenen emek ger-
çek de erine kavu acak ve kendine yabanc -
la maktan kurtulacakt r. Elbette bu kurtulu ,
devletçi uygarl n bir türevi olan reel sosya-
lizmle mümkün olmayacakt r. Çünkü bu sis-
tem alt nda ya anan da, özel kapitalizm yerine
bürokratik bir s n egemenli ine dayanan
devlet kapitalizmidir. Onun için de demokra-
tik sosyalizm,  reel sosyalizmin daha da gizli
hale getirdi i eme in yabanc la mas n ger-
çek anlamda a lmas  sa layacakt r.

Reel sosyalizmin y yla birlikte sol
deste ini kaybeden kapitalist-emperyalist sis-
tem,  kendi nihai çökü ünün e ine geldi ini
gizlemek ve yeni bir at mla ya am  uzat-
mak için egemenli inin sonsuzlu unu ilan et-
meye çal r. Kaybedenin kendisi de il de
halklar oldu unu ispat etme yar na girmi tir.
Halbuki reel sosyalizmin y yla birlikte
pozitivizm, köklü bir sorgulama sürecine al n-

r. Elbette ki bu sorgulama ile kapitalist
uygarl k ve onun ideolojisi liberalizm köklü
bir de erlendirmeye tabii tutulmu tur. Bu sor-
gulama ile de art k halklar cephesinden em-
peryalizme sol destek kap lar  kapanm r.
Buna ra men emperyalist sistem, ya anan ge-
li meleri adeta sonsuzlu unun ve onunla ba
edilemezli inin ifadesi olarak de erlendir-
mi tir. Tarihin ve deolojilerin Sonu tezi ile
anlat lmak istenen toplumlar n ve ideolojilerin
döneminin bitti i safsatas  kayna  buradan
almaktad r.

Önderli imizin 1990'l  y llar n ba ndan
itibaren yeniden ele ald  paradigma,  kapita-
list modernitenin bu sald lar na ka  sosya-
lizm cephesinden verilen bir yan t olmaktad r.
Yani emperyalizmin sözde zafer ç klar na
kar  halklar n zaman n ilan  anlam na
gelmektedir. Bu ilan, reel sosyalizmin zay f,
yetersiz-yanl  yanlar ndan kopma, devletçi-
iktidarc  paradigmadan kurtulman n ad  olan
demokratik sosyalizmi yeniden yorumlama
anlam na gelmektedir. Böylece yeni paradig-
ma aray  ile birlikte liberallerin iddia ettikle-
ri gibi, reel sosyalizmin çökmü  olmas yla ta-
rihin sonu gelmedi i, ideolojilerin zaman n
geçmedi i ortaya konulmu tur. Sosyalizmin

itlikçi ve özgürlükçü do as n ancak de-
mokratik sosyalizmle gerçekle ebilece i; sos-
yalizmden üphe etmenin insandan, onun ge-
lece inden üphe etmek oldu u bir kez daha
ispatlanm r. Di er yandan tarihin bir ana
nehir ak  gibi ele al nmas  gerekti i, yan kol-
larla bunun zenginle ti i de erlendirmesine
ula mak da, tarihin, s f mücadelesiyle birlik-
te yaz ld  anlay n a lmas  anlam na gel-
mi tir. Tarihin bir evresinde ba layan bir olu-
umun, tarihin ba ka bir evresinde son bulma-
 da maddenin do as na uygun bir de erlen-

dirmedir ve F. Focuyama'n n 'Tarihin Sonu ve
Son nsan' tezi de bu tarih de erlendirmesin-
den kayna  alm r. Önderli in demokra-
tik, ekolojik cinsiyet özgürlükçü toplum para-
digmas , kapitalist modernitenin i te bu tarihi-
insan  bitiren ve kendisini sonsuz egemen ilan
eden anlay na kar  bir sistemdir.
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Bu temelde geli en Önderlik paradigmas
hiyerar ik devletçi paradigmaya kar r.
Devletçi paradigman n son temsilcisi olan
kapitalizmin hukukuna, siyasetine, kültürüne,
ahlak na, savunma anlay na oldu u kadar
ekonomik anlay na da kar r. Bunun örgüt-
sel yap lanmas  da Demokratik Özerklikte
sistematize eden Önderlik, Demokratik
Özerkli i demokratik ulusla ili ki içerisinde
ele alm , Demokratik Özerkli i öyle tan m-
lam r: "Demokratik Özerkli i öyle izah
edebiliriz; Demokratik ulus bir ruh ise, de-
mokratik özerklik de bedendir. Demokratik
özerklik demokratik ulus in as n ete ke-
mi e bürünmü  halidir, onun somutla
bedenle mi  halidir." Önderlik 18 A ustos
2010 tarihinde avukatlar yla yapm  oldu u
görü mede Demokratik Özerkli in yap lanma
özelliklerini de erlendirmi  ve bu yap lan-
man n alt  boyutu oldu unu belirtmi tir. Bun-
lar; Siyasi Boyut, Hukuki Boyut, Ekonomik
Boyut, Kültürel boyut, Öz Savunma Boyutu,
Diplomasi Boyutudur.

Bu yaz zda Demokratik Özerkli in eko-
nomik boyutunu incelemeye çal aca z. De-
mokratik Özerklik kapitalist emperyalist siste-
me alternatif bir sistem in as r. Dolay yla
Demokratik Özerkli in ekonomik boyutunda
sistemin ana unsurlar  i leyece iz. Sistemin
mant , kapitalist moderniteden ay ran yan-
lar  ve uygulama esaslar  ana hatlar yla da
olsa de erlendirmeye çal aca z.

Demokratik Özerklikte Özel
Mülkiyet

Özel mülkiyet, sadece kapitalist moderni-
tenin de il, tüm tarihi boyunca s fl -devletçi
toplumun üzerinde ekillendi i esas zemin ol-
ma rolünü oynam r. Do al toplumun temel
özelli i kolektif bir bütün olu turmas r. Elde
edilen fazla ürün de ancak toplulu un ortak
kullan  temelinde tüketilmi tir. Bu kulan m
ortam nda egemenli e dayanan bir mülkiyet
ili kisi ve s fsalla ma yoktur.

Do al toplumda ayet bir mülkiyetin varl -
ndan bahsedilecekse, bu da ancak topluluk

mülkiyeti olabilir.  Do al nedenler ba ta ol-
mak üzere irade d  geli ebilecek olan du-
rumlara kar  biriktirilen ürün fazlal , hiçbir
biçimde bireylerin tasarrufuna aç k olmam -

r. Modern iktisad n 'fon' ya da 'stok' olarak
de erlendirdi i bu durum, do al toplumun
mülkiyet yakla n ne oldu unu bizlere
göstermektedir. Bu dönem toplumsal ya am n
da ahlak n yapt m gücünün esas oldu u ve
toplumu ayakta tutan n da bu oldu u bilin-
mektedir. Ahlaki s rlar içinde ekillenen vic-
dan, toplumsal mülkiyetin bireysel tasarrufa
geçmesini engellemi tir. Devletle me, s f-
la ma ve mülkiyete bireysel el koyma ve kul-
lanma durumundan sonra, mülkiyet kamusal
niteli ini yitirmi , özel bir karakter kazanm
ve hukukla da korunma alt na al nm r.

Hukuksal düzenleme içinde en eski kanun-
lar n Hamurabi, ya da daha öncesinde Urnamu
kanunlar  oldu u söylenir. Yaz  kanunlar n
günümüze kadar gelenlerinin en eskisinin
bunlar oldu u aç k. Tarihi dört-be  bin y la da-
yanan bu kanunlar n temel yakla mlar  mül-
kiyeti korumaya yönelik olmalar r. En sa -
lam biçimiyle günümüze kadar gelen Hamu-
rabi kanunlar na bak ld nda, kanunlar n esa-

n mülkiyeti korumaya yönelik oldu u gö-
rülecektir. Sonras nda yap lan tüm kanunlar n
da ayn  ortak yakla mdan hareket ettikleri,
herkesin rahatl kla görebilece i bir durumdur.

fla ma ve devletle mede mülkiyet kutsal-
r. Her ey yap labilir, ama mülkiyete asla

dokunulamaz. Mülkiyetin ne oldu u, nas l
olu tu u, o birikimin sahibinin kim ya da kim-
ler oldu u bu kanunlarda asla sorulmaz ve ya-

 da aranmaz.
Ekonomi politi in özel mülkiyet olgusun-

dan yola ç kt , ama özel mülkiyetin ne ol-
du unu bize aç klamad  Karl Marks belir-
tir. Ekonomi politik, gerçekte özel mülkiyetin
izledi i süreci dile getirir ve bundan da kendi-
sine yasa de eri ta yan genel ve soyut for-
müller olu turur. Bu formüller özel mülkiyetin
olu umu kadar büyütülmesi ve korunmas
içerir. Ekonomi politi in yasa de erinde olu -
turdu u bu formüller eme in olu um sürecini,
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eme in toplumsal niteli ini incelemez ve
onun kullan m hakk n da asl nda kimlerde
oldu unu aç klamaz. Özel mülkiyet her ne ka-
dar tarihsel ve toplumsal emek içerse de, eko-
nomi politi in esas olarak üzerinde durdu u
konu mülk edinmenin bireysel niteli idir. En
eski ekonomistlerin yakla  bu oldu u gibi,
kapitalist modernitenin ekonomi politi ini ya-
panlar n ortak yakla mlar  da bu çerçeve-
dedir.

Özel mülkiyetin kanunlarla dokunulmaz
nmas , onun kutsall  ifade etmez. Her

ne kadar Kutsal Kitap 'Çalmayacaks z' diye
emretse de, bu emir, emeksiz sahiplenmenin
tümünü ifade etmez. Çalmayacaks zdan ka-

t, mülkiyeti dokunulmaz k lmaktan ba ka bir
ey de ildir. Dokunulmamas  gereken ey,

er tanr  emri olarak dile gelmi se, en kirli
ey kirinden ar nm , en lanetli ey kutsal k -
nm  olur. ster kutsal kitaplardaki bu yakla-
mla olsun, ister Hamurabi kanunlar ndaki

hukuksal yapt mlarla olsun, koruma alt na
al nan asl nda 'tüm kötülüklerin kayna ' olan
mülkiyetin özel niteli idir. Özel mülkiyet kut-
sal de il, h rs zl kt r.

Özel mülkiyetin maddi geli imi erke in
kad , bireyin birey eme i ve topra  bireysel
sahiplenmesiyle ba lar. Erke in kad n üzerin-
deki egemenli i, bir insan n ba ka bir insan n
eme inin art  sahiplenmesi ve ondan al-
mas ; toprak üzerindeki sahiplik hiçbir bi-
çimde demokratik komünal ili kiler içinde
me ru görülemez. Do al toplumun yukar da
belirtti imiz özellikleri de zaten böylesi bir
mülk edinme biçimini tan mamaktad r. Onun
için egemenlik ve hiyerar i ili kilerini do u-
ran yap yla özel mülkiyet h rs zl kt r. Hiçbir
kutsal kisve de bu h rs zl  ortadan kald ra-
maz. Jean Baptiste Say' n topra n özel mülki-
yeti için söyledikleri di er tüm özel mülkiyet
çe itleri için de geçerlidir. Say; "Toprak sahi-
binin hakk , kökenini soygundan al r" de er-
lendirmesi, özel mülkiyetin, özellikle de üre-
tim araçlar  (toprak ve insan ba ta olmak üze-
re) üzerindeki özel mülkiyetin h rs zl k oldu-
unu anlamaya yard mc  olmaktad r.

Marks' n tarih tan mlamas  üzerine oturt-
tu u s f mücadelesi ve sava lar da kayna -

, do al toplumdan sapmay  ifade eden özel
mülkiyetten almaktad r. Buna göre de üretim
araçlar n bireysel mülkiyeti, toplumun fark-

 s flara bölünmesinin ve kad n bir cins
olarak egemenlik alt na al nmas n en temel
nedenidir. Elbette ki, insanlar n kölele tirilme-
si, mülk edinmenin özel niteli inin toplumda
yaratm  oldu u farkl la man n en somut ifa-
desidir. Di er yandan böylesi bir mülkle me,
insanlar n do al toplum aray  ve bu u urda
mücadele etmesinin de en temel gerekçesi ol-
mu tur. Bunun için de tarih boyunca geli en
özgürlük aray lar n üretim araçlar  üzerin-
deki özel mülkiyeti kald rmaya yönelmesi
nedensiz de ildir. Son iki yüz y ld r ya anan

f mücadeleleri de özel mülkiyetin bu duru-
muna kar  geli mi tir.

Kapitalist modernite, devlet-kent-s f üç-
lüsüne dayal  yap lanmalar n sonuncusu
olarak, mülkiyetin bu niteli ini en fazla ko-
ruyan-geli tiren sistem olmu tur. Kendisi
hiçbir biçimde ekonominin içinde olmayan bu
sistemin temel s f ya da tabakalar , kendi ç -
karlar n ifadesi olan ekonomik kanun ve ku-
rallar  topluma dayatmaktad rlar. Buna kar-

k toplumun da adeta bu kurallarla birlikte
ya amaya mahkûmmu  gibi davranmalar
sa lamak için devletin tüm mekanizmalar  da
en üst düzeyde kullan lmaktad r. nsanl k, kur-
naz-avc  adam n günümüze kadar ula an bir
miras  olan hiyerar iye, egemenli e, kölele -
tirmeye, bask ya ve zora dayanan ve her eyi
meta gibi al m-sat m konusu yapan bu sisteme
mecbur de ildir.

Buna mecbur olmad  için de Demokratik
Özerklik kendi ekonomik sistemini olu tur-
mak durumundad r. Bunun için Demokratik
Özerklik'in özel mülkiyete yakla  önemli
olmaktad r.  Demokratik Özerklik özel mülki-
yeti, sistemin kalbi olarak gören kapitalizm
gibi davranamaz. Çünkü özel mülkiyeti tanr -
la rarak her türlü tekelle meye imkan sunan
bir ekonomik sistemin insani niteli i olamaz.
Di er taraftan da, reel sosyalizm örne inde de
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görüldü ü gibi görünürde her türlü özel mül-
kiyeti reddeden devlet mülkiyetçi yakla mla-

n da tarihe yol ald rmad klar  bilinmektedir.
Her ne kadar çare olarak üretim araçlar n
özel mülkiyeti ile tüketim araçlar n özel
mülkiyeti birbirinden ayr lm , birincisine
kar  olunup ikincisi kabul edilmi se de, top-
lumsal çeli ki ve çat malar n geli mesi engel-
lenememi tir. Bütünlüklü olarak reddetmek
kadar sahiplenmek de çözüm geli tirememi -
tir. Denenmi i yenilemek fazladan zaman ve
emek kayb ndan ba ka bir anlama gelmeye-
cektir. O halde yap lmas  gereken do ru bir

fomülasyon olu turabilmektir. Demokratik
Özerkli in özel mülkiyete ili kin yakla ;
özel mülkiyetin varl  kabul etmek ama
onu te vik edici- özendirici uygulamalardan
kaç nmak kadar tekelle meyi içeren özel
mülkiyeti kabul etmemek, buna kar  durmak
esas olmaktad r.

Özel mülkiyeti tamamen reddetmek fazla
gerçekçi de ildir. Gerçekçi olmad  tarihen
de sabittir. Bunu mevcut tarihsel ortam ve ko-
ullarda ortadan kald rmak da mümkün de il-

dir. Ama azami kara dayanan veya bu mant k
üzerinden ekillenen tekelci özel mülkiyet ya-

lanmas na kar  olmak hem do ru, hem
mümkün ve hem de uygulanabilirdir. üphe-
siz bunu sadece anti-tekel yasalar yoluyla ger-

çekle tirmek mümkün olamaz. Ekonominin
iki temel alan  olan üretim ile tüketim sahalar
üzerinde tekel kar na dayanan bir yap lanma-

n geli mesine de izin vermemek gerekir.
Özel mülkiyetin yan nda halk n (topluluk ya
da grup) ekonomisinin hakim oldu u bir or-
tamda tekelle menin fazla ya am ans  bula-
mayaca  aç kt r. Tekelci ekonomilerin geli -
ti i yerler, halk ekonomilerinin olmad , do-
lay yla piyasan n tam anlam yla tekeller ta-
raf ndan kontrol alt na al nd  yerler olmu -
tur. Bu temelde de olsa özel mülkiyetin halkç
bir ekonomiyle ba  olmad  da belirtmek-
te yarar vard r. Grup mülkiyeti ya da toplum-
sal mülkiyet, mülkiyetten kaynakl  sorunlar
giderebilecek temel yakla mlardan biri ola-
bilir.

Grup ya da topluluk mülkiyeti veya eko-
nomisinden kast z; tekelle meyi hedefle-
meyen, azami kar  esas almayan, kontrolü
kendi elinde olan, üretimle ba  içinde olan,
kendine yeterlili i esas alan toplumsal ihti-
yaçlar üzerinden gerçekle ti i için kullan m
de erini esas alan bir ekonomi ya da mülki-
yettir. Böylesi bir mülkiyet yap lanmas n za-
ten özelli i fazla kalmayacakt r. Böylece halk
ekonomisinin yan nda var olan özel ekonomi-
ler, özel irketler de kapitalist ekonomik siste-
min uygulad  uygulayamayacak, istese bi-
le tekel kar  gerçekle tiremeyecek, tekelle -
meye yol açamayacakt r. Demokratik Özerkli-
in bundaki mant ; araç kullanan nd r ve do-

lay yla ortaya ç kan ürün de yaratan nd r,
emek sahibinindir. Grubun ya da toplulu un
ortak denetiminde olan mülkiyetin, üretim
araçlar n toplumun bir kesimi üzerinde ege-
menli e yol açamayacak, tekel kar na yönele-
meyecektir. Demokratik sistemin ekonomik
boyutundaki di er kurum ve yap lanmalar da
özel mülkiyetin tekelle me iste i kar nda
emniyet sübab  rolünü oynayacaklard r. Kapi-
talist modernitenin tekelci sistemi ancak böy-
lesi halk ekonomilerine dayal  ekonomik yak-
la mlarla s rlanabilir. Demokratik Özerk-
li in ekonomik boyutu hakk nda Önderli in
belirttikleri, kapitalizmi s rland rmay  da

Demokratik Özerkli in özel
mülkiyete ili kin yakla ; özel

mülkiyetin varl
kabul etmek ama onu te vik

edici-özendirici uygulamalardan
kaç nmak kadar tekelle meyi içeren

özel mülkiyeti kabul etmemek,
buna kar  durmak esas

olmaktad r
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izah ediyor: "Ekonomik sistem olarak kapi-
talizmi kabul edemeyiz. Belki kapitalizmi tam
olarak ortadan kald ramay z ama önemli
oranda kapitalist ekonomik sistemi de tire-
bilir, onu a nd rabilir, kendi ekonomik siste-
mimizi kurabiliriz. Bu sistemde halk n eko-
nomisi olur, bir k sm  da özel ekonomi
olu turur. Yani özel irketler olur."

Kapitalist emperyalist sistem sadece özel
mülkiyet yoluyla topluma kar  gelmiyor. Te-
kel kar n hedef almad  veya tahrip etme-
di i hemen hiçbir ey kalmam r. Ekolojik
dengenin bozulmas , çevre kirlili i, ç  gibi
büyüyen i sizlik, hedefsiz artan üretim, top-
lum sa  hiçe sayan tar msal üretim, a
tüketim, tar msal üretimden kaçma vb. konu-
larda da Demokratik Özerklik, alternatif eko-
nomik yakla mlar geli tirmek durumundad r.
Halk ekonomileri ile hedeflenen de özünde bu
alternatif ekonomi ve üretimdir.

Do aya Uyumlu Teknik ve
Ekolojinin Korunmas

Günümüzün en önemli sorunlar ndan biri
hiç ku ku yok ki ekolojik sorundur. Kapitalist
sistem, her eyi metala ran azami kara da-
yanan yap  ile do aya ve toplumsal dokuya
ne kadar zarar verdi ini hiç hesaplamamakta-

r. Asl nda kulland  tekni in do a ve top-
lumun ekolojik dengesine ne kadar zarar ver-
di ini bilmesine ra men, bu tekni i kullan-
maktan geri kalmamaktad r. Örne in ozon ta-
bakas n delinmesine neden olan ve dünya-

zda sera etkisi yaratan gazlar n sal  en-
gellenmemi tir. Bu gazlar  en çok üreten dev-
letler, bu gazlar n atmosfere sal  engel-
leyen veya s rlayan anla malara taraf ol-
mam lard r. Atmosfere sal nan ve asit ya -
murlar  olarak tekrardan do aya dönen karbon
yak tlar n kullan  engellenmek bir yana,
devletler, irketler bu konuda adeta daha fazla
kullanmak için yar  etmektedir. Nükleer tek-
nolojinin kullan , atom silahlar n denen-
mesi, nükleer santrallerde ya anan kazalar
sonucu dünyam z nükleer bir çöplü e dönmü
durumdad r. Radyoaktif sal mlar sonucu

kanser hastal klar nda ciddi oranda artmalar
olmas na ra men, daha fazla kar ad na bu kirli
ve tehlikeli teknolojinin kullan lmas na devam
edilmektedir. Yine daha fazla ürün elde etmek
ad na üretilen hormonal g dalar toplum sa -

 tehdit eder duruma gelmesine ra men en-
gellenmemesi, sistemin hem sanayide, hem de
tar mda ekolojik dengenin bozulmas na neden
olan bir yakla m içerisinde oldu unu göster-
mektedir. Kullan lan tüm bu teknolojilerin
ekolojik dengeyi yok ettikleri kesindir. Yüz-
lerce, binlerce türün yok olmas  bu teknoloji-
lerin kullan lmas yla do rudan ba lant r.

GDO (Geneti i De tirilmi  Organizma-
lar-hormonlu g dalar)'lar n üretimde s rlar
zorlamak, daha az emek ya da masrafla daha

sa zaman içinde çok ürün(dolay yla kar)
elde etme mant  çerçevesinde geli tirildi i
bilinmesine ra men, toplum sa  tehdit
eden ve insan yap yla oynayan bu kansero-
jen salg layan üretim tekni ine kar  ciddi bir
engellenmeye rastlanmamaktad r. Çünkü sis-
tem GDO'larla daha fazla ürün elde etmekte-
dir. Elde edilen ürünler yoluyla toplum sa
bozulmaktad r. Di er yandan fiyat üzerindeki
hakimiyeti yitirmemek ve fiyatlar  kontrol et-
mek amac yla tonlarca ürün ek bir emek ve
bedelle imha edilmektedir. Bu, her y l birkaç
milyon insan n açl ktan öldü ü bir dünyada
yap yor.

Demokratik Özerkli in azami kar  gerçek-
le tirme gibi bir mant k ve yakla  olmad -

ndan, do aya ve topluma zarar veren bu tür
teknolojilerin kullan lmas ndan yana de ildir.
Do ay  koruyan, ekolojik dengelere dikkat
eden teknikleri kullanmay  esas al r. Çevreyi
kirleten, türlerin yok olmas na neden olan,
radyoaktif kirlilik yaratan nükleer ve yine kir-
lilik yaratan fosil yak tlar n kullan lmas na
kar  durur, daha temiz yak t kullanmay  esas
al r. Daha fazla ürün ve üretim ad na çevrem-
izin kirletilmesini, do am n tahrip edilmesi-
ni kabul etmez. Demokratik Özerklik ko ul-
lar nda, eldeki mevcut teknik ve imkanlar top-
lum yarar na kullan laca  için insanl n tüm
ihtiyaçlar n giderilmesinin yan  s ra do aya
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zarar da verilmez. Aksine kapitalist sistemin
azami kar amaçl  kulland  teknik ve yanl
üretim sonucu ortaya ç kan do a tahribat n
düzeltilmesini esas al r. En az ndan bu tahrib-
atlar n bir k sm n giderilebilece ini bilir. Yi-
ne her y l milyonlarca insan n açl ktan ölmesi
de ortadan kald labilir.

Do an n insan n ihtiyaçlar  kar laya-
mayaca  iddias  gerçekçi olamaz. üphesiz
kapitalist sistemin yaratt  tüketim toplumu-
nu doyurabilmek için de il bir dünya belki on
gezegen de yetmez. htiyaç d  tüketim, gü-
nümüz tüketiminin yar ndan fazlas  olu -
turmaktad r. Benzer bir biçimde üretimin ya-

ndan fazlas  da ihtiyaç olmayan nesnelere
yöneltilmi  durumdad r. Do ay  zorlayan in-
san n ihtiyaçlar  kar layan üretim de ildir,
aksine ihtiyaç d  üretim ve tüketimdir. Bun-
dan dolay r ki, bir taraftan da  gibi birikmi
ama tüketilemeyen nesneler, di er taraftan da
yiyecek bulamad ndan her y l birkaç milyon
insan n açl ktan ölmesi. As l do an n dengesi-
ni bozan bu yakla md r ve bu da kayna
kapitalist kardan almaktad r.

Demokratik Özerklik üretimin toplum sa -
na uygun olmas  esas al r. Hormonlu g -

dalar olarak da ifadelendirilen GDO'lar n üre-
timi yerine organik tar  te vik eder, geli -
tirir. Tar mda a r kimyasallar n kullan larak
topra n öldürülmesi yerine topra  güçlendi-

rici bir tar m politikas  esas al r. Organik ta-
m hem do aya dost olan bir tar m eklidir ve

topra  korur, hem de toplum sa na en uy-
gun olan üretimdir. Do aya dost tekni in kul-
lan lmas yla hem sanayide, hem de tar mda,
toplumsal ihtiyaçlar n kar lanmas  esas
alan üretim yap r. Demokratik Özerkli in
üretim mant nda hedef azami kar  gerçek-
le tirme olmad ndan, do ay  tahrip etme, in-
san sa  bozma kayg lar  söz konusu ol-
mayacakt r. Do al olarak pazarda  da kulla-

m de eri esas al nm  olacakt r.

Tar ma Önem Verme
nsanl n ana besleyici kayna  tar md r.

Binlerce y l insanl k tar mla geçimini sa la-
r. Toprakla iç içe olmu , topra n verdik-

leriyle ya am r. lk toplumsal art  ve birikim
de tar mda gerçekle mi tir. Denilebilir ki, tüm
zenginli in kayna  da esas nda tar md r, daha
geni  anlam yla de erlendirilecek olursa top-
rakt r. Toprak ve tar m varolu  ko uludur. Her
ne kadar bugün insanlar, tar ms z ve topraks z
da ya ayabilir gibi bir imaj yarat lm sa da,
topraks z ve tar ms z bir dünya ve insanl k dü-
ünülemez.

Tar m bugün üretimin ikinci plan nda yer
almaktad r. Sanayi üretimi ba at hale gelmi -
tir. Nüfusun çok büyük bir ço unlu u sanayi
üretiminin oldu u merkezlere ta nm , k rsal
alan bo alm  durumdad r. Özellikle de geli -
mi , sanayile mi  ülkelerde nüfusun ancak
%8-10'luk bir k sm  tar msal üretimde yer al-
maktad r. Dolay yla k rsal alan ya am  adeta
büyüsünü yitirmi  durumdad r. Nüfusun yo-
unla  alanlar sanayi üretiminin oldu u e-

hirler olmu tur. Reklama dayanan göz kama -
 ya am, insanlar n topraktan kopmas na,

ehirlere dolu mas na neden olmu tur. ehir-
lere dolu anlar ise hiç de reklamlarda gösteri-
len göz kama  ya am n sahibi olama-

lard r. Kümes gibi darac k evlerde, üst üste
ve ehrin hastal klar yla bo mak bir yana,

sizlikle ve açl kla da bo mak durumunda
kalm lard r. Tar m adeta ölmü  durumdad r.
Var olan tar m da organik olmayan, a  ve

Demokratik Özerklik

ko ullar nda, eldeki mevcut teknik

ve imkanlar toplum yarar na

kullan laca  için insanl n tüm

ihtiyaçlar n giderilmesinin yan

ra do aya zarar da verilmez
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zararl  kimyasallar n kullan lmas na dayanan
bir tar m eklidir ki, bu da do an n tahrip edil-
mesine neden olmaktad r. Bu gidi at n do aya
daha fazla zarar verece i kesindir.

Bunun için organik tar n geli tirilmesi
ve te vik edilmesi Demokratik Özerkli in ta-

mdaki temel yakla r. Kürdistan'da tar -
ma uygun çok geni  bir arazi yap  vard r. Bu
topraklar n büyük bir k sm  tar ma aç la-
mam ken, tar ma aç lan topraklar n neredey-
se tamam na yak nda yap lan tar m da zarar-

 kimyasallar n kullan lmas  neticesinde top-
rak adeta ölmü  durumdad r. Üretimi daha
fazla artt rmak maksatl  sulu tar n gerçek-
le tirilmesi ve bunun da zararl  kimyasallarla
ya-p lmas  geni  toprak parçalar  çorak-
la rmaktad r. Adeta geni  çöllük alanlar
olu makta ve bilinçsizce yap lan tar mdan do-
lay  topraklar  neredeyse ölmü  durumdad r.

Kürdistan, tar ma uygun büyük toprak
parçalar na sahiptir. Bu topraklar n büyük bir

sm  tar ma aç lmam r ve dolay yla Kür-
distan'da i sizlik ve açl k çok ciddi bir sorun
durumundad r. üphesiz bunun Kürdistan'
bo altmak isteyen devlet politikalar  ile yak n-
dan ba lant  vard r. Son derece verimli top-
raklara sahip olan Kürdistan'da açl k ve i si-
zli in varl  ancak bu tür bilinçli politikalarla
gerçekle ebilir. Kürdistan' n bilinen ovalar
yaln z ciddi bir tar m politikas yla i letilse
de il açl k, fazladan milyonlarca nüfusu do-
yurabilir. Ayn  zamanda i sizlik denen kapita-
lizm hastal na da çare bulunur ve milyonlar-
ca i siz insan istihdam edilmi  olur.

Organik tar m sadece topra n korunmas -
na, çevre kirlili ini önlenmesine, ekolojik
dengenin korunmas na hizmet etmez, ayn  za-
manda toplum sa n korunmas na da hiz-
met eder. Hormonlu g dalar n insan ya am  ve
fizyolojisi üzerinde ne kadar derin tahribatlar
yaratt , bilinmeyen yeni hastal klar n geli -
mesine neden oldu u bilinmektedir. Organik
tar m hormonlu g dalar n toplumda yaratt
hastal klar  giderir. G dalar  temiz ve sa kl
bir toplumun yarat lmas , ancak  tar mdaki bu
farkl  anlay la gerçekle tirilebilir.

Demokratik Özerklik tar mdaki bu gidi a-
ta kar r. Tar n geli tirilmesine önem
verir, te vik eder. Tar mda zararl  kimyasal-
lar n kullan lmas , hormonlu g dalar n üre-
timine kar , organik tar n geli tirilmesini
destekler. Tar n ekolojik dengeler dikkate
al narak yap lmas  esas al r. Tar n geli tir-
ilmesiyle kapitalist sistemin bir sonucu olan
nüfusun büyük ço unlu unun i sizli ine de
çare bulunmu , geni  bir istihdam alan
yarat lm  olur. ehirler de nüfus y lmalar n-
dan kurtulmu , daha ya an labilir bir seviyeye
çekilmi  olur. Demokratik Özerklikte  bütün
bunlar ekseninde tar mla sanayi, k rla ehir
aras nda bir denge kurulmaya çal r.

sizli i Gideren stihdam
Artt ran Bir Sistem

Kürdistan'da nüfusun büyük bir k sm  i -
sizdir. stihdam alanlar  hemen hemen yok gi-
bidir. Sanayile meye yönelik ciddi bir yat m
olmam , tar mda da geni  alanlar ya tar ma
aç lmam , ya da büyük topraklar bireylerin
mülkiyetinde oldu undan dolay  nüfusun bü-
yük bir ço unlu u i siz durumdad r. Resmi ra-
kamlar Kürdistan'daki i sizlik oran n %20'ler
civar nda oldu unu göstermektedir ki, bu say
gerçe i yans tmaktan çok uzakt r. Resmi ra-
kamlar  ve çi Bulma Kurumu'na yap lan
ba vurulardan elde edilen sonuçtur ki, bu da
gerçe i ifade etmekten uzakt r. Nüfusun ya-

 olu turan kad nlar da bu say n d nda-
r. E er gerçekçi rakamlar dile getirilecek

olursa, Kürdistan nüfusunun %50'sinden faz-
las n i siz oldu u rahatl kla söylenebilir.

sizlik genelde kapitalizmin bir ürünüdür.
sizler ordusu, üretim araçlar  bireysel mül-

kiyetlerinde bulunduranlar n i gücü üzerinde
tam bir hakimiyet kurmak amac yla geli tir-
dikleri bir yöntemdir. Yedek i sizler ordusu
sermaye kesiminin i çiyi istedi i ücrete mec-
bur k lman n arac r. Azami kar n ücretler
üzerinden gerçekle tirilmesinin arac r. Top-
lumu açl kla terbiye etmenin de ba ca yön-
temidir. Ekonomik bir sistemde i sizlik diye
bir durum söz konusu olamaz. Hiçbir yarat k
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siz de ildir, do a da böyle bir durumu kabul
etmez. Önderlik bu konuda çok geni  de er-
lendirmelerde bulunmu tur. Önderlik do ada
hiçbir varl n i siz kalmad , bir kar nca-

n bile i siz olmad  belirtir. Toplumlarda
da böyledir. Yine Önderlik i siz bir firavunun
olmad , yine her kölenin de bir i inin ol-
du unu belirtir. Do a bile i siz insan  kabul
etmezken, en geli kin bir varl k olan insan
nas l i siz olabilir? Bu kapitalist sistemin bir
icad r.

Kürdistan'da bu i sizlik silah  çok daha
kapsaml  kullan lmaktad r. sizlik ülke top-
raklar ndan göçertmenin arac  olarak y llard r
kullan lagelen bir uygulama olmu tur. Herkesi

-güç sahibi k lacak onca bereketli topraklar
olmas na ra men, i sizlik nüfusun yar ndan
fazlas  kapsam  durumdad r. Kendi toprak-
lar  üzerinde i  bulanlar kendilerini ansl  say-
maktad rlar.  bulamayanlar ise ya mevsimlik

çi ya da rgat olarak Türkiye'nin de ik
alanlar nda çal arak ya am sava  vermekte-
dir. Kürt nüfusunun önemli bir kesimi de ta-
mamen do du u topraklardan kopmakta, ya
Türkiye'nin ya da Avrupa'n n metropollerine
gönüllü göçmenler olarak yerle mekte ve ya-
amaktad rlar. Tünelin ucundaki k ya am

diye sunulmakta, toplumumuz i sizlik yoluyla
bu yeme tak lmaktad r. Bu ekilde i siszlik ve
açl k silah yla Kürtler her türden soyk ma
aç k hale getirilmektedir.

Demokratik Özerklik herkesin i  sahibi ol-
mas  temel bir yakla m olarak benimser.

sizli in i  imkanlar n olmamas yla bir ba
olmad , bunun bilinçli bir politikan n
ürünü oldu unu bilerek hareket eder ve ayn
zamanda bunun ideolojik bir nedeni oldu unu
da de erlendirir. Tar m ba ta olmak üzere üre-
tim imkanlar  en verimli tarzda kullanmay
ve bu temelde istihdam  art rmay  esas al r.
Yukar da belirtmi  oldu umuz üretime aç l-
mayan topraklar n üretime aç lmas , organik
tar n geli tirilmesi, ekolojik dengeyi
yeniden kurma temelli a açland rma, vb. hem
üretimi artt , hem de istihdam yarat  uy-
gulamalar geli tirilebilir. Tar n bu konuda
önemli bir imkan sundu u aç kt r. Yine gerek-
ti inde çal ma saatlerinde yap lacak olan
düzenlemelerle de istihdam imkanlar  artt la-
bilir. Onun için de Demokratik Özerklik i si-
zli i giderici, istihdam  artt  bir modeldir.

Üretim-Tüketim Kooperatifleri
Halk n ekonomisi özel irket ekonomileri-

ni daraltacak, s rlayacak, onlar n kar oranla-
 asgariye indirecek veya onlar  buna yönel-

tecek ekonomik kurumla malar  geli tirmek
durumundad r. Kapitalist sistemde üretimden
tüketime kadar tüm mekanizmalar kar mant
üzerine kurulmu tur. ster sanayide, isterse de
tar mda olsun her ey ederinin çok üstünde bir
fiyatla insanlara ula maktad r. Direkt üretimin
içinde olanlar emeklerinin kar  hiçbir
zaman alamazken, özellikle de tar mda çal -
anlar, üretenler emeklerinin kar  olan

ürünleri çok cüzi bir fiyatla ellerinden ç kar-
maya mecbur b rak lmaktad r. Di er yandan
üretimin hiçbir sürecinde bulunmayan arac
kurum ve tüccarlar, en yüksek kazanc  elde et-
mektedirler. Ne üretici ürettiklerinin kar -

 alabilmekte, ne de tüketici bir ihtiyaç
maddesine, ederine denk dü ecek bir fiyatla
sahip olabilmektedir. Üretici bir y ll k eme-
inin kar  olarak üründen bir art  alabi-

lirken, adeta nakliyat görevini üstlenen tüccar
bire kar  on kazanmaktad r. Bu durumda hem
üretici, hem de tüketici kaybetmekte, esas ka-
zananlar ise ekonomiyle ili kisi olmayan arac
kurum ve ki iler, tüccarlar olmaktad r.

sizler ordusu,

üretim araçlar  bireysel

mülkiyetlerinde bulunduranlar n

gücü üzerinde tam bir hakimiyet

kurmak amac yla geli tirdikleri

bir yöntemdir

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ekonominin iki temel alan  vard r. Bunlar;
üretim ve tüketim alanlar r. Her iki alan üze-
rinde tam bir hakimiyetin sa lanmas  duru-
munda ekonomi tamamen kontrol alt na al n-

 olur. Tekelin yapmak istedi i de ekono-
minin bu her iki alan  üzerinde hakimiyet kur-
makt r. Kar n azamisine bu temelde ula mak
tekeller için mümkün olabilir. Liberal ekono-
minin, piyasalar n arz-talepten hareketle kendi
dengelerini kurdu unu, fiyatlar n da bu den-
geler içerisinde, yani arz ile talebin kar kl
etkile imi içerisinde olu tu unu iddia etmesi
gerçe i yans tmaz. Metalar n fiyatlar  üreti-
min bu iki alan  denetimi alt nda tutan teke-
lin istekleri do rultusunda gerçekle mektedir.
Söylemek istedi imiz; ne i çi ücretleri, ne de
metalar n fiyatlar  arz ve talep dengesi içe-
risinde olu maktad r. Çok iyi biliyoruz ki, arz
ve talep de yarat labilen bir eydir. Ekonomi-
nin her iki alan  elinde bulunduran tekeller,
arz  oldu u kadar talebi de kontrol edebilmek-
te, istedi i kadar metay  piyasay  sürmekte,
bununla da talebi, dolay yla da fiyatlar n dü-
zeyini belirleyebilmektedir. Ücretlerdeki olu-
um da ayn  yolu izlemektedir. Piyasan n ken-

di dengelerini olu turdu u, ücret ve fiyatlar n
bu dengeler içerisinde ekillendi i kapitalist
emperyalist sistemin topluma kabul ettirmeye
çal  en büyük yalanlardan biridir. Bu
sömürü çark n nas l döndürüldü ünü gizle-
meye yöneliktir. Gerçek olan ise; gerek ücret-
ler, gerekse de fiyatlar n tekelin iste iyle olu -
tu udur. Yani tüccar n istemi ve dudaklar
aras ndan ç kan söz, piyasan n gücünden daha
etkilidir. Tabii bunun yükünü esas olarak
üretici emekçiler ve tüketiciler kald rmaktad r.
Yap lmas  gereken bu ara halkay , tüccar
aradan ç karmakt r. Bu da üretim ve tüketim
kooperatifleri arac yla gerçekle ebilir.

Kooperatif örgütlenmesi üretim alan nda
olabilece i gibi tüketim alan nda da olabilir.
Bir grup, köy, mahalle ya da benzer yap lan-
malar kooperatifle tikleri oranda ellerindeki
küçük de olsa birikmi  sermayeyi ortakla -
rarak üretime ko abilirler. Sadece parasal ser-
mayenin birle tirilmesi de il, eldeki üretim

araçlar n da birle tirilerek üretime ko ulma-
lar , üretimde fazlal a neden olabilece i gibi
masraflarda da bir azalma sa layacakt r. Bir-
le en emek ve sermayenin kullan  ile bu ay-

 emek ve sermayenin ayr  ayr  kullan
aras nda ciddi bir fark olur. Yine kooperatif
bile enlerinin üretim alan  tespit etmesi,
üretimin hacmini belirlemesi, piyasaya su-
narken fiyatlar üzerinde denetim kurmas ,
emeklerinin kar  almaya çal malar , tek
tek her üreticinin üretim yapmas ndan daha
fazla bir fayday  yaratacak ve bu fayda üret-
tikleri ürüne kat larak üreticiye yans yacakt r.
Üretici bu tarzdaki bir üretimle, bireysel ya-
paca  üretimden daha fazla bir kazanç elde
edebilecektir.

Kooperatifle me küçük ve orta boy i let-
melerde olabilece i gibi, k rsal alanda tar mda
ve hayvanc kta da olabilir. Örne in bir köyü
ele alal m. Köy kooperatifle ti inde nas l bir
tar m yapaca na, hayvanlar ndan hangi te-
melde yararlanaca na, meyvelerini nas l de-

erlendirece ine karar verdi nde ortak yararla
hareket etmi  olur. Emeklerinin kar  da-
ha iyi pazarlayabilir, tüccar n istedi i de il,
kendi istedi i fiyata, en az ndan kendi istedik-
leri fiyata yak n bir fiyatla ürettikleri de erleri
piyasaya sunabilir. Üretimden tüketime kadar
herkesin u ra mas na gerek kalmayacak ve bu
da bir fayda yaratacakt r. Ayn ey mahalleler-
de, di er i letmelerde de rahatl kla uygulana-
bilir. Dünyada bunun örnekleri çok fazlad r.

Üretime dönük bu kooperatifle menin ya-
nda tüketime dönük bir kooperatifle me de

gerçekle tirilebilir. Her iki kooperatifin bir
arada olmas  ekonomik fayday  katlayarak art-

racakt r. Köyün, mahallenin, grubun ya da
kooperatifle en küçük ya da orta boy i letme-
lerin ihtiyaçlar  ortak ve toplu temin etme
durumunda, arac  halkalar  aradan ç karm
olacakt r. Böylece direkt ürüne ula lacak ve
dolay yla da arac  tüccarlar n kar diye ceple-
rine att klar  haks z kazanç, kooperatifle en
kesimin elinde kalacakt r. Bu hiç de küçüm-
senmemesi gereken bir mebla  olacakt r. Halk
ekonomileri, bu türden kolektif ekonomilerle
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arac  tüccar kurumundan ve onun kar ndan
kurtulabilirler. Bununla kapitalist sistem ta-
mamen ortadan kald lamayabilir, ama en
az ndan zay flat lm , darbelenmi , tüccar n
üretime girmeden elde etti i haks z kazanç-
/kar da etkisiz k nm  olur.

Kooperatiflerin kurulmas  kadar yönetil-
mesi de önemlidir. Kooperatiflerin rollerini
etkili bir tarzda oynamalar , sistemin yede i
ve güçlendiricileri durumuna gelmemeleri için
de yönetiminin demokratik bir biçimde yap -
land lmas  gerekir. Aksi durumda kapitalist
sistemde geli tirilmi  olan ve sistemin yede i
durumuna dü en di er kooperatiflerden farkl

olunamaz. Sistem bünyesinde yap land lan
kooperatiflerin büyük ço unlu unda yönetim,
bir biçimde kooperatiflerin olanaklar  birey-
sel ç karlar  için kullan r. Bu durum, hem bir
bürokratik yap n olu mas na, hem koopera-
tif kar n bir k sm n bir biçimde yönetici-
lere gitmesine ve hem de kooperatif üyele-
rinin, özellikle de  hisseleri dü ük olanlar n bu
örgütlü yap dan istenen düzeyde bir yarar elde
edememesine neden olur. Böylesi kooperatif-
lerin yap lanmas  demokratik olmad ndan
dolay  yönetimlerinin yenilenmesi de kolay
olmamaktad r. Do al olarak da toplanan ser-
maye-emek birikimi bir biçimde baz lar n
denetimine girmekte, ki ilerin ç karlar  do -
rultusunda kullan lmaktad r. Bu durum, de-
mokratik yap lanmayla ortadan kald labilir.

Kooperatiflerin demokratik bir temelde
kurulmalar , i letilmeleri ve yönetilmeleri ge-
rekir. Kooperatif üyelerinin tümü kooperatifin
karar alma sürecine kat lmal , yönetimin de-
mokratik bir biçimde seçilmesi sa lanmal r.
Yönetim de, al nan kararlar do rultusunda
kooperatifi yönetmeli, hesab  vermeli, koo-
peratif bile enleri (herhangi bir nedenden
dolay  da olabilir) istedi i zaman yöneticileri
geri çekebilmeli, yeni yönetimler olu turabil-
melidir.  Bu da demokratik usuller içerisinde
gerçekle tirilmelidir.

Demokratik Özerklik ka t oyunlar na in-
dirgenen ekonomiyi ekonomiden saymaz.
Borsa, repo, hisse senetleri al -veri i, bono,
faiz vb. finans-kapitalin enstrümanlar  kul-
lanmaz. Bunlar n ekonomi ad na kullan lmas -
na kar  da mücadele eder. Banka sisteminin
de tirilmesini esas al rken, bankan n borsa
oyuncusu olarak ekonomi üzerinde etkili
olmas na, sanayi ile iç içe geçmesine, el ele
tutu mas na (tekelle mesine) kar  mücadele
eder. Bankan n tasarruf bankac  biçiminde
bir sisteme kavu turulmas  ve üretime kredi
kayna  olu turmas  rolünü üstlenmesi teme-
linde yeniden yap land lmas  esas al r. Ta-

ma verilecek olan kredilerin faizleri, üre-
ticinin ödeyebilece i seviyenin üzerinde ola-
maz. Banka sisteminin uyguland  boyut ile
repo, bono, hisse senedi al -veri i, borsa ve
ba lant  üretimden kopuk sistemin halk eko-
nomileriyle ba da mayaca , üretim d
azami kar n kapitalist sistemin temel mant
olmas ndan hareketle halk ekonomilerine kar-

t olarak de erlendirir ve reddeder. Demokra-
tik Özerkli in benimseyece i ve uygulayaca
temel ekonomik model üretime dayal , içinde
kolektif üretim ve mülkiyeti de bar nd ran
halk ekonomileridir ve bunun temel uygulan-
ma araçlar  da kooperatiflerdir.

Barajlar n Yap lmas  ve Kullan lmas
Elektrik enerjisinin elde edilmesi, yine su-

lu tar n yap labilmesi için baraj yap lmas
kaç lmazd r. Büyük baraj ve sulama kanalla-

n yap lmas  büyük bir yat m gerektirir ki,

Demokratik Özerklik ka t
oyunlar na indirgenen

ekonomiyi ekonomiden saymaz.
Borsa, repo, hisse senetleri
al -veri i, bono, faiz vb.

finans-kapitalin enstrümanlar
kullanmaz. Bunlar n ekonomi ad na

kullan lmas na kar  da
mücadele eder
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bu küçük gruplar n ya da kooperatiflerin yapa-
bilecekleri yat mlar  çok a ar. Bu tür büyük
yat m ve i letmelerin kamusal nitelikte ol-
malar  kaç lmazd r. Bunlar n i letilmelerinin
de yine devlet destekli kamusal temelde ol-
mas  gerekir. Dolay yla bu yat mlar n mül-
kiyetlerinin de kamusal olmas  anla rd r.
Barajlar n ki i ya da irketler ad na yap lmas
ve i letilmesi halk ekonomileriyle uyumluluk
arz etmez. Kamusal temelde yap lan barajlar n

letilmesi amac yla özel irketlere devredil-
mesi de yanl  bir uygulama olur. Kamusal te-
melde yap lan barajlar n enerji da mlar n
da toplum dikkate al narak yap lmas  Demok-
ratik Özerkli in temel yakla r. Özel ir-
ketlerin, kendilerinin enerji ihtiyaçlar  gi-
dermek amaçl  enerji üretmeleri mümkündür
ve bu da ancak do ay  kirletmeyecek enerjinin
üretilmesiyle gerçekle ebilir.

Barajlar n yap lmas nda dikkat edilmesi
gereken; do ay  ve tarihsel-kültürel miraslar
tahrip etmemesidir. Kürdistan'da yap lan ba-
rajlar n neredeyse tümü, tarihi yerle imlerin
oldu u su havzalar  üzerine kurulmu lard r.

sa ömürlü enerji üretme kapasitelerine sa-
hip barajlar n alt nda neredeyse bir tarih yok
edilmektedir. Böylesi bir baraj yap m politi-
kas  kabul edilemez ve faydas  da yoktur. O
barajlar n alt nda yok edilen tarihin maddi ola-
rak de eri ölçülemez. Hiçbir enerji miktar  da
o tarihin yok edilmesini hakl  k lamaz. Günü-
müzde yap  halen sürdürülen Hasankeyf
baraj  buna örnek gösterilebilir. Zap suyu üze-
rinde yap lmas  dü ünülen ve planlanan baraj-
lar da benzer niteliktedir. F rat ve Dicle nehir-
leri üzerinde geçmi te yap lan ve büyük tarih
ve kültür katliam na neden olan barajlar n ya-

lmas  engellenememi  olabilir. Ama bugün-
den sonra yap lacak olan bu türden tarih-kül-
tür ve do a katliam  hedefleyen barajlar n
yap lmas na izin verilmemelidir.

Demokratik Özerklik, enerji üretimi ad  al-
nda baraj yap yla tarih-kültür ve do a kat-

liam na neden olan baraj politikalar na kar-
r. Demokratik Özerklik bir miktar enerjiyi

de il, tarihsel ve kültürel miras  hazinesi ola-
rak görür. Demokratik Özerklik, nükleer ve
termik santraller gibi enerji üretimi ad na do-
ay  tahrip eden enerji kaynaklar n i letil-

mesine de kar r. Bunlar n yerine enerji ih-
tiyac n güne , rüzgar vb. daha temiz, do aya
dost ve tarihi de yok etmeyen enerji kaynak-
lar  i letmeyi uygun görür. Su kaynaklar n
kullan n da da, küçük ölçekli ve hiçbir tah-
ribata yol açmayan baraj yap  esas al r.

Köy kooperatifleri de köyün enerjisini te-
min etmede aktif roller üstlenebilirler. Günlük
kullan mda enerjiyi devletten bekleme ve bu
enerji için de bir para ödemek gerekmemekte-
dir. Küçük de olsa akarsular üzerinde birkaç
yüz ya da bin amperlik enerji üretebilecek kü-
çük barajlar n yap lmas  mümkündür. Bu ba-
rajlar akarsu yataklar  üzerinde bir tahribata
da yol açmayacaklard r. Yak n çevrelerinde
akarsu olan bir köy, kooperatifiyle kendi ener-
jisini üretebilece i gibi, yak n birkaç köy de
ortakla a kendi enerji üretimlerini yapabilir-
ler. Bu hem temiz bir enerji üretimi olaca
için do aya da zarar vermeyece i gibi sürekli
ve ucuz bir enerji elde edilmi  olacakt r. De-
mokratik Özerklik enerji üretiminde bu türden
yakla mlar  destekler, te vik eder. Daha fark-

 ve do ay  kirletmeyen, zarar vermeyen
enerji üretim tarzlar  da destekler.

Yer alt  ve Yerüstü Kaynaklar n
Kullan

Yer alt  ve yerüstü kaynaklar  dendi inde
akla ilk gelen toprak, su, ormanlar ve maden-
lerdir. Yüksek debili ve s rlar n ötesine ta an
sular n kullan n uluslararas  hukukla da
çerçevesi çizilmi tir. O belirlenen kurallara
riayet edilerek Kürdistan'da kayna  olan su-
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lar n kullan  toplumun tümüne hitap edecek
tarzda olmal r. Böylesi yüksek debili sular n
kullan ndaki fayda tüm topluma hitap ede-
cek tarzda olmak durumundad r. Böylesi akar-
sular n mülkiyeti kamuya aittir, tasarruf hakk
da kamuya aittir.

Küçük debili sular n kullan , böylesi
uluslararas  hukukla s rlanmad klar  gibi,
kullan m üzerinde de farkl  bir tasarruf geli -
tirilemez. Suyun akt  yak n çevreler, tar mda
oldu u kadar enerji üretiminde de bu suyu bir-
birine zarar vermeyecek ekilde ortak karar ve
planlamalar temelinde kullanabilir. Bu tür su-
lar n tar m ya da farkl  bir amaçla bir ba ka
yere ta nmas na gerek olmad  gibi, devlet
de bu su üzerinde tasarruf hakk na sahip de-
ildir. Su ula  alanlara kadarki alanda yer-

le ik olan insanlar n kullan nda olacak, sa-
hipli ini de onlar yapacaklard r.

Topra n belli ve önemli miktarda bir da-
 olmu tur. Kadastroya tabi tutulan bu

topraklar bireysel mülkiyet konusu olan top-
raklard r. Demokratik Özerklik, geçmi ten ge-
len bu toprak mülkiyetine dokunmayacakt r.
Ancak on binlerce dönüm topra n bir ki inin
mülkiyetinde olmas na, di er taraftan da çok
büyük bir nüfusun topraks z kalmas na ve top-
rak a alar n yan nda yar  veya rgatl k
yapmalar , mevsimlik i çi olarak Türkiye met-
ropollerine rgat olarak gidip çal malar
kar nda da sessiz kalamaz. Bu dengesizlik
ortam nda adaletli bir toprak da n ya-

lmas  kaç lmazd r. Bu mülkiyete müda-
hale anlam na da gelmeyecektir. Bir ki inin
sahip olabilece i topra n miktar  belirlendik-
ten sonra, toprakta yap lacak reformla toprak-

z köylü topra a kavu mu  olacakt r.
Toprak reformunun konusu olacak esas

toprak, en büyük toprak sahibi olan devletin
elindeki i lenmeyen topraklard r(Buna askeri
araziler de dahildir). Devletin denetimi alt nda
ve i levsiz olan topraklar n miktar  çok faz-
lad r. Bu topraklar yaln z topraks z köylülere
da lacak olursa, Kürdistan'da topraks z
köylü kalmaz. Devletin sahibi oldu u toprak-
lar, en yak n çevre köylere da labilir. Özel-

likle de köylerde kooperatifler olu turulmu
ise, bu topraklar n direkt bireylere da lmas
yerine, üyeleri ad na kullan  kooperatife b -
rak labilir. Hem topraks z kimse kalmam
olur, hem kullan lmayan, tar ma aç lmam
olan topraklar tar ma aç lm  olur. Hem istih-
dam sorununa önemli oranda çözüm bulun-
mu  olur, hem de ürün art  sa lanm , zen-
ginlik artm , toplumsal refah yükselmi  olur.

Ormanlar, toplumun sahip oldu u temel
zenginlik kaynaklar r. Korunmas , bak lma-

 tüm topluma ait olmakla birlikte birinci de-
recede ormanl k alanlarda ya ayan insanlara,
köylülere aittir. Topraklar gibi ormanlar n da
kullan  ormanl k alanlarda yerle ik olan ve
ya ayanlara b rak labilir. Orman ürünlerinden
yararlanma da o topraklar üzerinde ya ayan-
lar n hakk  olarak kabul edilmelidir. Ormanl k
alanlar  hangi nedenle olursa olsun tahrip et-
mek, zarar vermek ülke zenginliklerine zarar
vermek olarak de erlendirilir.

Ba ta petrol olmak üzere yer alt  kaynak-
lar  tüm toplumun zenginli i olarak kabul edi-
lir. Bu zenginlikler üzerinde bireysel tasarrufa
izin verilmez, bireysel mülkiyet konusu ola-
maz. Yerli ya da yabanc irketlerin bu zengin-
lik kaynaklar  i letmesinde tüm toplumun
yararlar  esas al r. Ülke ve halk n zenginlik-
lerinden olan yollar ve ula m a lar n kulla-

 da ayn  prosedürler çerçevesinde gerçek-
le ir.

Vergilendirmede Esas Al nmas
Gereken K staslar

Demokratik Özerklik dolayl  vergileri gizli
sömürü ve soygun yöntemi olarak de erlen-
dirir. Dolayl  vergilerde, insanlar n gelirine
göre kamu giderlerine katk  sa lamas  esas
almaz. Aksine yükün büyük ço unlu u yoksul
ve az gelirli insanlar n s rt na yüklenir. Böy-
lece yüksek gelir grubundaki insanlar kamu
giderlerine kat lmakdan muaf tutulur. Do al
olarak da gelir düzeyi dü tükçe dolayl  ver-
giler daha a r bir yük olarak toplumun s rt na
yüklenerek adeta bir soyguna dönü ür. Gelir
düzeyi yükseldikçe de dolayl  vergiler görün-
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mez olur. Bundan dolay  her türlü dolayl  ver-
ginin kesin kald lmas  Demokratik Özerk-
lik savunur.

Kamu giderlerini kar laman n yolu ver-
gilerdir. Bu anla r bir durumdur ve uygulan-
mas  da kaç lmazd r. Ancak kamu giderleri-
ni vergiler arac yla kar lama yoluna gidi-
lirken de esas al nmas  gereken baz  k staslar
olmal r. Bu k staslar; vergi oranlar n gelir
oranlar na denk olmas  gerekti idir. Asgari
ücretle çal an, açl k s nda ya ayan bir in-
sandan al nan vergi ile, milyar dolarl k bütçe-
lere sahip olan, y ll k kazanc  vergi beyanna-
melerinde bile milyar dolarlar  bulan insanla-

n ayn  yüzdeliklerle vergi vermeleri, kamu

giderlerine ortak olmalar  adil bir yakla m
de ildir ve kabul edilemezdir. Toplumun s r-

ndan ve eme inden büyük zenginlikler edi-
nen, paralar kazananlar n kamu giderlerine de
daha yüksek düzeyde kat lmalar  gerekti i
Demokratik Özerkli in savundu u konular-
dan biridir.

üphesiz kamu giderlerinin toplumun üye-
leri taraf ndan kar lanmas  gerekir. Bu genel
bir do rudur ve kabul edilebilirdir. Ama toplu-
mun baz  kesimleri vard r ki, kazançlar  ancak
'yal n insanl k' olarak ya amlar  idame ettir-
meye yetmektedir. Türkiye'de her ay yay nla-
nan dört ki ilik bir ailenin yoksulluk ve açl k

ndaki gelir düzeyi ölçüsü, neden bahset-

ti imizi göstermektedir ve bu ölçüler Kürdis-
tan'da bir hayli yüksek bir nüfusu ifade etmek-
tedir. Geçim araçlar ndan yoksun insanlar n
emeklerini satarak elde ettikleri ve ancak ken-
di ya amlar  yal n insanl k düzeyinde sürdü-
rebilecek cüzi bir kazanca sahip insanlardan
da kamu harcamalar na e it düzeyde kat lma-
lar  istemek ve beklemek ne e itli e, ne de
adalete uygun de ildir. Ki bu dü ük gelir sa-
hibi insanlar kamu harcamalar n oldu u
alanlardan ya hiç yararlanamamaktad rlar, ya
da çok s rl  bir düzeyde yararlanabilmekte-
dirler. En çok yararlanan n en çok kat lmas
gerekti i yakla  hem ahlakidir, hem de adil
oland r. Bu yakla mdan hareketle toplumun
baz  kesimlerini vergiden muaf tutmak kaç -

lmazd r.
Vergide oranlar n tespit edilmesi bu yaz -
n konusu de ildir. Ama vergi matrahlar

haz rlan rken, vergiden muaf tutulmas  gere-
ken toplumsal kesimler ç kar ld ktan sonra,
kamu harcamalar  nüfusun geri kalan na ki, o
da gelirlerine göre da  yap lmal r. An-
cak o zaman kamu harcamalar na dengeli, e it
ve adil bir kat n yap ld  söylenebilir.

Sonuç olarak; ekonomi çok geni  ve ince
ayr nt lar yla ele al nmas  gereken bir konu-
dur. Hele hele demokratik temelde yeni bir
sistem olu turuluyorsa, ekonomik sistemin de
ya ananlardan ç kar lan dersler nda yeni
bir sistem olmas  kaç lmazd r. Bu yeni sis-
tem de demokratik yap lanmay  ve e itli i
esas almak zorundad r. Demokratik Özerkli-

in ekonomik bak  ve sistemi bu anlam yla
kapitalist emperyalist sistemden farkl  olmak
kadar, sosyalizm ad na uygulanagelen ve çö-
ken reel sosyalist sistemin ekonomik yap lan-
mas ndan da farkl  olmak durumundad r.

Bu yaz zda Demokratik Özerkli in ba-
yla ekonomiyi de erlendirmeye çal k.

Yukar da da belirtti imiz gibi, konu oldukça
geni  ve ayr nt  bir konudur. Bir ekonomik
sistemden biz ancak çok s rl  konulara de-
indik ki, onlar da ilk bak ta göze çarpan te-

mel konulard .  Konu üzerinde daha geni çe
durmay  gerektiriyor.
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Gelir düzeyi dü tükçe
dolayl  vergiler daha a r bir yük

olarak toplumun s rt na yüklenerek
adeta bir soyguna dönü ür.

Gelir düzeyi yükseldikçe de dolayl
vergiler görünmez olur.

Bundan dolay  her türlü dolayl
verginin kesin kald lmas

Demokratik Özerklik savunur
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Daha önce de ik vesilelerle örgüt ve halk
olarak gündemimize giren demokratik özerk-
lik, mücadelemizin 4. Stratejik A ama's nda,
demokratik ulusu in a prati i olarak gündem-
le ince ülkemizde ve bölgemizde etkili bir
gündem yaratt . Bizler örgüt ve halk olarak
Önderli imizin verdi i perspektiflere göre de-
mokratik özerkli i anlama ve pratikle me ça-
bas  içine girerken, Türkiye devleti ise halkla-

z ve Kürt sorununun çözümü için bu tarih-
sel f rsat  sapt rmak, amac ndan uzakla rmak
amac yla bildik "tekerlemeleri" yeniden pe
pe e s rlamaya ba lad . Olumlu yakla mlar
bu cephede yok denecek kadar az geli ti.

Demokratik özerkli in ilkelerinden biri,
halk n kendi toplumsal ve ya amsal sorunlar
ve ihtiyaçlar  hakk nda kararlar al p uygula-
mas r. Önderli imiz demokratik özerklik
için hem ÖZGÜRLÜK SOSYOLOJ  isimli
savunmas nda hem de son dönem görü me
notlar nda geni  bir çerçeve ortaya koymu tur.

Örgüt ve halk olarak bizlerden beklenen, bu
belirlemeleri do ru ve yeterli derecede tart -
mak, bunu demokratik ulus in as na, toplum-
sal ihtiyaçlar za ve güncel geli melere göre
somut kararlara ba layarak pratikle tirmektir.

Bilindi i gibi Önderli imiz uluslararas
komploya kar  cevab  Önderliksel geli im
diyalekti ini yeni bir a amaya ula rarak ver-
di. Bu yan t kendisini; Demokratik Ekolojik

Cinsiyet Özgürlükçü Toplum Paradigmas 'nda
ifade etmektedir. Bu ifade tarz nda ba ta top-
lumsal ya am olmak üzere uygarl k, s f,
devlet, kad n, kent, kültür, demokrasi, de i-
im, ilerleme, özgürlük gibi toplumsal ya am

etkileyen birçok çok kavram ve kurum Önder-
li imiz taraf ndan yeniden ele al nm r. S -

f, devlet, demokrasi ve kad n sorunu gibi ki-
mi temel kavram ve olgulara devrimci bir ye-
nilik ve derinlik kazand lm r.

Do ru kararlar için her eyden önce do ru
tart may  bilmek gerekir. Bu, do ru pratik

DEMOKRAT K ÖZERKL N KÜLTÜR BOYUTU
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için do ru teori anlam na gelmektedir. Benzer
bir hassasiyeti demokratik özerklik tart ma-
lar  için de belirtmek mümkündür. Demokra-
tik konferderalizmin ilan yla de ik biçimler-
de tart z demokratik özerklik konusu,
hareket olarak yabanc  oldu umuz bir proje
de ildir. Ancak geni  bir alanda mücadele yü-
rüten örgüt ve kadro yap n tümünün ayn
derinlikte bu konuya vak f oldu u da söylene-
mez. D zda kalan güçlerden, demokratik
özerkli i çözüm modeli olarak görenlerin ya-

nda, Türkiye'yi bölme projesi eklinde de-
erlendirenlerin de oldu u görülmektedir. Ör-

güt ve kadro bile enimizde, demokratik
özerkli i yeterince tart maman n ve bilince

karmaman n getirdi i yüzeysel yakla mlar
da ortaya ç kmaktad r. Ya anan yetersizlikle-
rin a lmas  Önderli in savunmalar nda bu ko-
nuya ili kin perspektiflerin do ru anla lmas -
na ba r. Günceldeki en önemli görevlerden
biri bu husus olmaktad r.

Önderlik, demokratik özerkli in temel bir
unsurunu kültürel boyut olarak belirtti. Bu un-
sura ili kin Önderlik, "Bu kültürel boyut da-
ha çok dil, anadilde e itim, tarih ve sanat
kapsar" belirlemesinde bulundu. Devamla
tart lmas  istedi i önemli konu olarak da;
"Kürtçenin Türkçe ile ili kisi nas l olmal r,
anadilde e itim nas l yap labilir, demokratik
ulusun dil politikas  nas l olmad r bunlar
tart lmal r. Bir e itim politikas  olu tu-
rulmal r. Kürtler kültürel soyk  da tam
olarak nas l a abilir bunu da bolca tart p
kültürel soyk  a mal r" dedi.  Demok-
ratik özerkli in di er unsurlar  gibi kültürel
boyut da yo unca tart lmas  ve kararlara
ba lanmas  gereken kapsaml  bir aland r. Bu
boyutta ele al nan söz konusu bile enlerin ya-
ni dil, tarih ve sanat n demokratik ulusun kim-
lik de erleri içinde neyi ifade ettikleri ve de-
mokratik özerklili in yap land lmas nda ko-
numlanacaklar  yerleri tespit etmek, yap lmas
gereken ba ca i  olmaktad r. Bu tan mlama-
lar  do ru yapmak için, demokratik ulus ve
ulus-devlete göre yap land lmaya çal lan
ulusun fark  do ru bilmek gerekmektedir.

Demokratik ulus; Önderli in, toplumsal
ya ama ili kin yapt "canl , organik, çok
çe itli ve zengin kültürel yap lard r" tespitine
dayan r. Önderli in toplumu ve toplumsal ge-
li meyi ele al rken yapt  tespitlerin bir sonu-
cu olarak kavramla rd  demokratik ulus,
bugün için toplumsal ya am n devletle memi
formu olmaktad r. Tarihsel olarak toplum,
klanlarla ba layan kabile-a iret ve kavimlerle
devam eden, bugün de uluslar biçiminde ya-
ayan bir de im ve dönü üm seyri izlemi tir.

Ku kusuz toplumun yeni form kazanmas  ile
ortaya ç kan her yenilenme yoktan var olu
anlam na gelmez. Toplumun yenilenmesi veya
yeni bir form kazanmas , kendinden önceki
form ve formlar n özellikle ahlaki-politik de-
erlerini kendi içine al p dönemin ihtiyaçlar -

na göre yeniden yorumlanmas  anlam na gel-
mektedir. Ancak her dönemin kendi zaman ve
mekan na göre ya ama katt  kültürel zengin-
likleri de olmu tur. Bu, toplumsal ya am n ke-
sintisiz olarak kendini üretmesi ilkesiyle ilgi-
lidir. Toplumsal ya am devaml k arz eden bir
olgudur. Bu konuda Önderli in, tarihi " rmak
ak na" benzetirken belirtti i gerçek, en çok
da milyonlarca y ld r süre gelen toplumsal ya-
am n kesintisizli ine güçlü bir vurgudur.

Toplumsal ya am akarken biriken, birikirken
kendisinden yeni ak lar ç karan bir ' rmak-
okyanus' gerçe idir. Demokratik ulus böylesi
bir gerçe in günümüzdeki ifadesidir.

Önderli in toplumsal geli im diyalekti ine
getirdi i bak  aç  ile günümüz toplumunu
ele ald zda kar za ç kan temel özellik-
lerin ba nda, ulusun homojen bir yap  olma-

 gerçe i gelir. Toplumsal ya am n farkl -
, çe itlili i ve zenginli i, ya amda homo-

jenli in tek tiple tirmenin mümkün olamaya-
ca ; bunu istemenin veya dayatman n ise
kültürk m demek oldu unu ortaya koymak-
tad r. Bu anlamda demokratik ulus, kendi için-
de zamana ve mekana göre de mi  olsa da
insanl k tarihinin milyonlarca y ld r "bir rmak
gibi ak p gelen" tüm zenginliklerini içinde ba-

nd ran toplumsal bir formdur. Gelece e ve
ya ama dair tüm "iyi, do ru, özgür ve güzel"

KOMÜNARKOMÜNAR
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de erleri içinde bar nd rmaktad r. Ulus-dev-
letlerin, ulusu milliyetçilik ile perdelerken dile
getirdikleri ve yaratt klar ey ile demokratik
ulus aras ndaki en belirgin fark da burada or-
taya ç kmaktad r. Demokratik ulus halklar n,
kültürlerin zenginli inin kimlik ifadesidir. De-
mokratik ulus, üzerinde devlet kurulacak ulus
olmad  için komünal ve demokratiktir. Bu
özelli inden kaynakl  olarak da, bir halk n ta-
rihinden bugüne gelen kültürel kimli inin ko-
münal de erleri, hak ettikleri kadar demokra-
tik ulus gerçe i içinde ya arlar.

saca bu özellikleri ile tan mlanabilecek
demokratik ulus, toplumsal ya am n iktidar
kültürü alt nda sapt lm  olmas ndan kay-
nakl  yüz yüze kald  sorunlar na ve bu so-
runlar n en zehirlisi olan milliyetçili e ra men
bir realitedir. Özellikle son dört yüz y ld r ka-
pitalist sistemin toplumu tek tiple tirme sald -

 olan kültürk m uygulamalar na inat, ba -
ta Ortado u'da olmak üzere dünyan n de ik
co rafyalar nda ya ayan birçok dil, din, kül-
tür, a iret, dini cemaat vb. farkl  kimlik de er-
leri, demokratik ulus formunun daha gerçekçi
oldu unu ispatlamaktad r. Bilindi i gibi kapi-
talizmin uluslar  milliyetçilikle zehirlemesinin
bir sonucu olarak demokratik ulusun bile en-
leri aras nda sava  ve çat malara kadar varan
çeli kiler yarat lm r. Bununla demokratik
ulus yerine herhangi bir din, dil, etnisite veya
kültür hakim k narak ulusu-devlete dayal  bir
mezbahane ulusu yarat lmaya çal lm r.
Ulusu olu turan binlerce y k toplumsal zen-
ginli i iktidar ve devletin ç karlar na uyarla-
mak, bu zenginlikler aras na iktidar ili kilerini
yerle tirerek bir biriyle çeli tirip çat rarak
birini hakim k lmak, toplumsal ya am  adeta
çölle tirmi tir.

Dünyada özellikle de son birkaç yüz y lda
ya anan sorunlar n temel nedeni, demokratik
ulus zenginli ine köreltmek için giydirilmi
ulus-devlet z rh r. Bu z rh nedeniyle bugün
yap lmas  gereken, ya am n zenginli ine ters
olan ulus-devletin a lmas  çabalar  art r-
makt r. Bunun yolu da demokratik ulus ve de-
mokratik özerklik gerçe ine ula maktan geç-

mektedir. Önderli in, "Demokratik ulus, bir
ruh ise demokratik özerklik bedendir. De-
mokratik özerklik demokratik ulus in as n
ete kemi e bürünmü  halidir, onun somut-
la  bedenle mi  halidir" tan mlamas  bu-
nu ifade eder.

Demokratik özerklik, ayn  zamanda de-
mokratik ulusun in as  demektir. Bu in a faa-
liyetinin ulus-devlete dönü memesi için de-
mokratik özerkli in temel unsurlar  olarak ta-

mlanan alanlar n, devletten ayr an noktala-
na azami dikkat etmek gerekir. Konumuz

Kürdistan demokratik özerkli inin kültürel
boyutu oldu u için, bu boyutun bile enlerin-
den olan dil, tarih, sanat ve kültürel k m ko-
nular , demokratik ulus gerçe ine göre ele
almaya çal aca z. Di er taraftan kültürel de-
erlerimizi inkar eden ve imhadan vazgeç-

memi  bir sömürgecilik gerçe i de halen var-
 korudu u için Kürdistan demokratik

özerkli i, hem bu inkarc  sömürgecili e son
verme hem de Kürtlerin varl  kabul ede-
cek bir devletle ili kilerini nas l düzenleyece-
ini ortaya koymak durumundad r. Bunun için

Kürdistan demokratik özerkli i, di er boyut-
lar  gibi kültürel boyutta da iki temel görevle
kar  kar yad r. Bunlardan birincisi Kürtlerin
demokratik ulus in as  yoluyla kendi iç ili ki-
lerini düzenlemesidir. kincisi ise devlet(ler)le
her alanda ili kilerini düzenlemedir.

Demokratik Ulus, Demokratik
Özerklik Ve Dil

Toplumsal tarihin en köklü ve büyük dev-
rimi dil devrimidir. Dil, toplumsal ya am n
onbinlerce y l boyunca olu turdu u toplumsal
haf za ve pratik tecrübelerinin bugünle payla-

lmas n en muhte em toplumsal geli me
aretlerindendir. Toplumsal ya am n en kap-

saml  yans ma buldu u saha dildir. Onda sa-
dece bir dönemin de il tüm toplumsal süreçle-
rin sesleri, anlamlar , adlar , hitaplar , i aretle-
ri vard r. Ya am gibi canl  oldu u için toplum-
sal ya am n kapsam ve ihtiyaçlar na göre ya-
va  ama sürekli bir de im seyri içinde zen-
ginle mektedir. Onun için dil, ancak toplum-
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sall kta anlam bulmaktad r. Kimi kültür de er-
leri ve onu yaratan halklar ortadan kalksalar
bile sözcükler düzeyinde bile olsa, diller ya a-
yabilirler; Örne in Latince kelimelerin ekono-
mi ve bilimde yayg n olarak kullan lmas  gibi.
Ancak bir dilin varl n devaml  için, o
dili konu an toplum veya topluluklar n varl
artt r. Hatta sadece o dili konu an toplumun

varl  da yetmez, bir dilin ya amas  için ait
oldu u halk taraf ndan ya am n her alan nda
kullan lmas   artt r. Bir halk kendi dilini unu-
tup (ya da unutturulup) ba ka bir dili(leri) de
kullanabilir. Ancak bu, o halk n demokratik
ulus olma vas flar ndan en önemli olan  kay-
betmesi demektir.   Bu da yok olma yoluna
girmek demektir. Bir halk n dili, bask -zorla
ya da farkl  asimile süreçlerine tabi tutularak

unutturulmu  ise bu insanl k suçu kapsam na
girer. Kültürk m suçuna girer. Bunu yapanlar
en büyük insanl k suçu i lemi  demektir. Bu
suça maruz kalan halk n da, kendi dilinde her
türlü faaliyeti sürdürme hakk  ve bu hakk  el-
de etmek için yürütmü  oldu u mücadele
me rudur. Dil, ayn  zamanda toplumlar ve
kültürler aras nda farkl  ifade edi i ile zen-
ginli e yol açan en çarp  toplumsal aland r.
Dil, insana kültürel kimlik kazand ran bir top-
lumsal yarat md r. Her halk n bir de kendi dili
ile isimlendirilmesi, dilin ve kimli in ne kadar
iç içe geçti ini göstermektedir. Her toplum ve
birey, kendi duygu ve dü üncesini, en güzel
olarak kendi ana dilinde ifade eder.

Bu aç dan Kürtçeye bakt zda, sesle-
rindeki ve adland rmalar ndaki zenginlik ka-
dar, her biri bir dil kadar zengin olan lehçeleri
ile tüm bask  ve asimilasyon sald lar na ra -

men, kendini ayakta tutmay  ba arm  bir dil
oldu unu görürüz. Kürtçe dil olarak gücünü,
köklerinin tar m ve köy devrimine dayanma-

ndan al r. Kürtçe komünal ya am n dilidir.
Kürtçe arkeolojik, etimolojik ve etnolojik ver-
ilerle ortaya ç kt  gibi, birçok dille de köken-
lik eden bir özelli e sahiptir. Lehçelerinin
zenginli i de bundan kaynaklanmaktad r.

Demokratik ulus gerçe inde bilinçli bir e-
kilde bir lehçeyi seçerek, onu bask n hale ge-
tirip ulusal dil ad  alt nda tüm topluma dayat-
mak kabul edilemez. Bir ulusun de ik leh-
çelerde konu mas  toplumsal ya am n organik
ve demokratik olu unun bir sonucudur. De-
mokratik ulus, ulusun sahip oldu u tüm leh-
çelerin konu ulmas , ya am n de ik alan-
lar nda yetti i kadar kullan lmas , geli tiril-
mesini art ko ar. Bu aç dan demokratik ulu-
sun dili tek lehçeli de il, tüm lehçelerin konu-
uldu u bir dildir. Ya am n canl  ak  içinde

her hangi bir lehçe bask n duruma gelebilir.
Böyle olsa bile di er lehçelerin varl  ortadan
kald lmaz. Dil konusunda bir di er bilimsel
ilke ise bir dilin ait oldu u toplumla ya amas ,
geli mesi için o dilin özgürce konu ulmas
önündeki tüm engellerin kald lmas r.

Kürdistan demokratik özerkli i yoluyla,
demokratik ulusu in a ederken Kürtçe dilinin
konu ulmas , e itim dili olarak kullan lmas
gibi konular devletin inkarc  ve imhac  yakla-

mlar ndan dolay  soruna dönü mü tür. Her
eyden önce bilinmesi gereken ey Kürtçe ile

itim olsun mu olmas n m , ya am n her ala-
nda (bununla a rl kta resmi alanlar yani

devlet idaresinin oldu u alanlar kast ediliyor)
konu ulsun mu konu ulmas n m  tart mas ,
Kürtlere ve Kürtçeye yap lan bir hakarettir.
Bu sömürgecili in temel yakla r.  Bu hu-
susu bilerek bu konuyu ele almak gerekir.
Kürtçenin e itim dili olmas  demokratik ulu-
sun kimli i, demokratik özerkli in de ilkeleri
gere idir. Kürtçeye do ru yakla m onun her
düzeyde e itim dili olarak kullan lmaya ba -
lanmas  kabul etmekle ba lar.

Düzeltilmesi gereken önemli bir konu ise
"Kürtçenin Kürtlere serbest edilmesi" duru-
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insana kültürel kimlik

kazand ran bir toplumsal

yarat md r

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KOMÜNARKOMÜNAR

5656

deolojik-Teorik Dergi

mudur. Bilindi i gibi son bir iki y lda Türk
devleti TV, radyo ve yaz  metinler ile Kürt-
çeyi kullanmaya ba lad  halde bizzat Kürt-
lerin kendileri bu haklar  resmiyette kullana-

yorlar. Radyo ve TV yay  Kürtlere tü-
müyle yasakt r. Kürtçe üzerinde resmi ve fiili
bir yasak vard r. Bu yasaklar Q,W,X harfle-
rinde "sap k" bir zihniyet ile kendisini d a
vurmaktad r. Demokratik özerklikte Kürtçe-
nin yayg n konu ulmas , e itim dili haline
gelmesinin sa lanmas , bas n yay n araçlar n-
da serbestçe kullan lmas  gibi konular, Kürt-
lerin kendi olanaklar yla çözmeleri gereken
konulard r. Devletin yasaklar  kalkmazsa, fiili
engelleri son bulmazsa dili savunmaya ve ge-
li tirmeye dönük eylemler geli tirebilirler.
Ana dilde e itim hakk  verilmezse, okullar
boykottan tutal m me ru savunma eylemlerine
kadar, geni  bir yelpazede geli tirilecek ey-
lemlerle Kürdistan'daki Türk e itim sistemi

lemez hale getirilebilir.  E itim emekçileri
ve örgütleri de bu demokratik hakka destek
vermelidirler. Kürtçe bas n-yay n faaliyetleri
üzerindeki bask lar devam etti i müddetçe, bu
bask lar n ortadan kalkmas  için her çe it ey-
lemlili in geli tirilmesi gerekmektedir. Yine
bu eylemliliklerin bir parças  olarak sömürge-
ci Türk bas na kar  boykot, okumama, Kür-
distan'a sokmama vb. eylemlilikler geli tiri-
lebilir.

Kürtçenin bilimsel ara rmalara konu
edilmesi için akademik kurumlar n örgütlen-
dirilmesi gerekmektedir. Kürtçenin eskiden
kalm  sözcüklerinin anlamlar  kaybetme-
meleri art yla, günümüz kültürüne uyarlan-
mas  ve bu anlamda Kürtçenin yeniden zen-
ginli ine kavu turulmas  gerekmektedir. Bu-
nunla birlikte kom u dillerin içine yerle mi
ancak bugün Kürtçede yayg n olarak kullan l-
mayan kelimelerin de yeniden kullan lmas
sa lamak bu dilsel zenginli i peki tirecektir.
Yine yanl  kullan lan seslerin düzeltilmesi,
lehçelerin birbiriyle ili kilerinin do ru kurul-
mas  ve lehçeler aras nda geçi lerin do ru ya-

lmas na dönük akademik faaliyetler ilk el-
den yap labilecek çal malard r. Yayg n ara -

rma-inceleme faaliyetleriyle, kullan lan keli-
melerin lehçelerde, bölgesel a zlarda telaffuz
edildi i biçimi ve anlamlar yla sözlük vb. ça-

malarla kay t alt na al nmas  önemli bir ça-
ma olacakt r.
Ba ta Önderli imizin yaz  eserleri olmak

üzere özgürlük mücadelemiz içinde ortaya
k-m  ve a rl kta Türkçe olan yaz  metin-

leri de planl  ve sistemli olarak Kürtçeye çe-
virmek ve Kürtçe olarak kay t alt na almak ge-
rekir. Kürtçe yazmay  ve okumay  te vik et-
mek ve bunu yetkili mercilerde gerekli karar-
larla zorunlu hale getirmenin yan nda, de ik
konu ve alanlarda di er dillerde yaz lm  eser-
leri tercüme ile Kürtçeye kazand rmak da
Kürtçenin geli tirilmesine katk  sa layacakt r.
Demokratik ulus yurtta  olman n ilk artlar n-
dan birinin de kendi dilinde e itim görme, ko-
nu ma, okuyup yazma oldu u bilinciyle KCK
yurtta  olan her Kürt, dilde ya anan asimi-
lasyona kar  tutum sahibi olmak zorundad r.
Örne in yurtsever bir ailenin temel bir ölçüsü
çocuklar na Kürtçeyi ö retip ö retmedi i ile
ele al nmal r.  Analar ve babalar n temel
yurtseverlik görevleri çocuklar na dil ö ret-
mekle ba lar. Her Kürt'ün evi dil akademisi
gibi olmal r. Bu tutumun ayn  zamanda kül-
türk ma kar  bir eylem oldu u da bilinmek
durumundad r. Nas l ki devletten beklenti
içinde olunarak demokratik ulus in as  sa -
lanamaz ise, devlete "bize dilimizi kullanma
hakk  ver, e itim hakk  ver" demekle de bu
haklar elde edilemez. Kald  ki bu konuda ya-
anan resmi ve fiili engeller kalksa bile bir

topluluk, dilini kullanmad  müddetçe dili
her zaman yok olma riski ile kar  kar yad r.
Bu tehlike bilinerek, demokratik ulusun tüm
kurum ve kurulu lar n her aç dan ortakla a-
caklar  alan, dil alan  olmal r. Kürt halk n
seferberlik ruhu ile ele alacaklar  konular n
ba nda Kürtçenin konu ulmas  ve ya amda
kullan lmas  gelmelidir. Demokratik özerkli-
in temel görevlerinden birinin bu oldu u bi-

linmelidir.
Demokratik özerklik, sadece Kürtler için

bir proje olmad  için Kürtlerin beraber ya a-
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 di er halklarla ba  dil üzerinden dü-
zenlemeyi de gerekli k lmaktad r. Bu konuda
özellikle Türkçe ile Kürtçe ili kisi Önderli in
de dikkat çekti i gibi tart lmas  ve netle ti-
rilmesi gereken önemli bir konudur. Bu husus-
ta esas al nacak ba ca yakla m demokratik
ulusun tek dilli bir ulus olmad  gerçe idir.
Bu ilkeden dolay  Kürtlerin, Kürtçe yan nda
Türkçeyi e itim de dâhil ya am n di er alan-
lar nda ihtiyaç duyduklar  kadar kullanma-
lar nda bir sak nca yoktur. Bu, Kürtlere sosyal
ve kültürel zenginlik getirecektir. Türklerin ve
beraber ya ad z di er halklar n Kürtçeyi

renip ö renmediklerine bakmadan, demok-
ratik ulus duru u gere i ikinci bir dil ö ren-
mek, böyle bir yakla m içinde olmak demok-
ratik özerkli in d talad  bir durum de ildir.

Dil konusunda Türkçe ile ili kilerde esas
al nacak bir di er konu ise resmi kurumlarda
ve yaz malarda (özellikle Kürdistan'da ve
Kürtlerin yo un ya ad  yerle im alanlar n-
da) Türkçe ile beraber Kürtçenin de kullan l-
mas n sa lanmas r.  Kimi yerel yönetim-
lerde çok dilli hizmet projesiyle denenen uy-
gulamalar n eksikliklerini aç a ç kararak bu
tecrübe üzerinden yeni ad mlar at labilir. Kür-
distan'da günlük diyalog ve hizmetlerin tü-
müyle Kürtçe olmas , i in do as  gere idir.
Demokratik özerklik gere i, ya am n Kürdis-
tan'da Kürtler için tümüyle Kürtçe olmas  bir
zorunluluktur. Demokratik ulus in as nda
özellikle dil konusunda Kürdistan' n ayr  bir
ülke oldu u bilinerek tart mak, kararlar al p
uygulamak en do rusu olacakt r. Demokratik
ulusal kimli imizi tüm farkl  ile en çarp
ortaya koyacak olan n Kürtçe ve Kürtçenin
lehçeleriyle dü ünmek, konu mak, okumak ve
yazmak oldu u bir saniye bile haf zalardan ç -
kar lmamal r.

Demokratik Ulus, Demokratik
Özerklik Ve Tarih

Toplumsal ya am  olu turan tüm maddi ve
manevi kültür ö eleri, insanl k tarihinden ko-
puk olarak ele al namaz. Bir bütün olarak in-
sanl k tarihinin ürünüdürler. Fakat farkl  za-

man dilimleri içinde ve farkl  mekanlarda yine
tarihten ve insanl ktan kopuk olmadan olu an
maddi ve manevi kültür ögeleri vard r. Bunlar
belli bir toplusal form örgütlenmesine tekabül
ederler. Bunun için belli formlara tekabül et-
me anlam nda hiçbir olu um zamans z ve me-
kans z gerçekle memi tir. Demokratik ulusu
tan mlayan tüm unsurlar da bu diyalektik için-
de halklar n kimli i haline gelmi tir. Dolay -

yla demokratik ulus ve onun bile enlerinin
tarih içinde konumland klar  yeri, zaman  ve
mekan  do ru tespit etmek, demokratik özerk-
lik çal malar nda sa lam bir teorik alt yap ya
kavu mak ve var olan belirlemeleri derinle -
tirmek  için ilkesel bir çal ma olmaktad r. Ön-
derlik bu kapsamda önemli tespitlerde bulun-
mu  ve veriler sunmu tur.

Toplumsal do an n komünal demokratik
özünü ifade eden kültürel de erler, en az be
bin y ld r devlet merkezli s fl  uygarl k güç-
lerine kar  direni  içindedir. Demokratik ulus
kimli i haline gelme ba ar  göstermi  ve
kal la  de erler, ayn  zamanda an  an na
direni  içinde olan toplumsall  ifade eder.

te demokratik özerklik, bu direni in tarihsel
arka plan  ortaya koyarak dayand  müca-
dele zeminini demokratik ulusu in a ederek i -
leyen ve geli en bir forma dönü türecek olan
güncelle tirme program r. Ku kusuz ki de-
mokratik ulus da toplumsal bir formdur. An-
cak güncelde ulus-devlet sald  ve bask lar n-
dan dolay  i levselli ini tam olarak ortaya ko-
yamamaktad r. Demokratik özerklik ona bu

levselli i kazand racak in a eylemidir. Top-
lumsal kültürün zenginlik ifadesi olan de ik
dil, din, dü ünce, maddi yap lar gibi olgular n
toplumsal tarih içinde neyi ifade etti i bilince

kar ld nda, daha iyi görülece i gibi de-
mokratik ulus tarihsel bir realitedir.

Kapitalist sistemin iktidar biçimi olan
ulus-devletin yaratt  sorunlar, özünde de-
mokratik ulusu bask lamas ndan ileri gelmek-
tedir. Kapitalist sistem, ulusu devletin ege-
menli ine alarak ç karlar  güvenceye almay
amaçlam r. Bu amac , ulusu demokratik ka-
rakterinden uzakla ran milliyetçi ideoloji ile
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gerçekle tirmi tir.  Ulusu zamans z ve mekan-
z dü ünmeye, ulusal kimli i olu turan bilim,

sanat, edebiyat, din-mezhep, tarih ve di er
kültürel de erlere a  vurgu yap p adeta on-
lar  dinselle tiren milliyetçilik yoluyla ulusu
devlete ba lamak isteyenlere kar , de-
mokratik ulusun  tarihsel bir direni i vard r.
Son dört yüz y k tarih, bunun kanl  örnekleri-
ne tan k olmu tur. Ulusun ulus-devlet yoluyla
"demir kafes" e  konulmak istenmesine kar n
ulusun demokratik  ögeleri  400 y l boyunca
direnmi tir.

Kapitalist modernitenin insanl a yapt
bir kötülük ise ulusal farkl klar  dinselle -
tirmek, çeli tirip çat ma kayna  haline dö-
nü türmek olmu tur. Bunun temelinde tarihsel
olarak egemenlikli anlay n, dini sadece si-
yasal bir olgu olarak ele almas  vard r. De-
mokratik özerklikte tarih anlay  sosyolojik
ve kültürel tarih anlay r. Bunun için de,
Önderli in "tarih sosyolojikle tirilmeli, sosy-
oloji de tarihselle tirilmeli" belirlemesini
esas almak temel yakla z olacakt r. Ön-
derli imiz, "tarih imdidir" belirlemesiyle
güncelde ya anan gerçekli in tarih ile ba
kurmaktad r. Bu ba  kurulurken de a rl kl
bölümünde, toplumsal ya ama rengini vermi ,
de erek bu güne gelmi  maddi ve manevi
kültür de erlerinin varl  esas olacakt r.

Demokratik özerklik bir toplumun, hangi
sava lar  kazand , kaç devlet kurdu unu,
kaç halka diz çöktürdü ünü, kaç büyük impa-
rator ç kard  kendi tarihi olarak kabul et-
mez. Demokratik özerlik tarihi, krallar n ve
egemenlerin buyruklar yla yap lm  bir olgu
olarak da ele almaz. Bunun yerine bir toplu-
mun ne kadar üretim yapt , köy ve ehir kur-
du u, kaç toplumsal formdan geçti i, ne kadar
bilim ve sanat yapt , iktidar ve devlet sald -

lar na kar  ne kadar ve nas l direndi i gibi
geli meleri esas al r. Demokratik özerkli in
tarih anlay , toplumsal tarihin komünal de-
mokratik de erlerinin olu umlar  ve geli-
imlerini, kendi zaman ve mekan  içinde ele

almakt r. Toplumlar n bir biriyle ili kilerini,
egemenlerin kendi aralar ndaki ili kilerinin

yan nda ya da gölgesinde ele almaz. Bu ili ki
tarz  da inkar etmez. Ancak halklar n kendi
aralar ndaki, din, dil, kültürel, ekonomik, as-
keri ve siyasi ili kilerini ve gerginliklerini
egemenlerden ayr rarak ele al r. Halklar
aras  ili kiler a rl kta kültürel ili kilerdir. Bu-
nun en çarp  örne i Kürt-Türk, Kürt-Fars
halklar  aras ndaki ili kilerdir.

Demokratik özerklik bu tarih anlay  ge-
re i öncelikle halklar aras ndaki tarihsel ba -
lar  güçlendirme projesi olarak görülmelidir.
Halklar aras nda kurulmu  tarihsel ba lar
demokratik ulusun zengin kültürel birikimleri-
ne göre yeniden düzenler. Günceldeki ç
noktas  bu ili kilerin geçmi te ya anan ör-
neklerin toplumsal ya am n miras na dayan-

r. Ulus-devlet sürecinden önceki tarihi dö-
nemlere bak ld nda toplumlar aras  ili ki-
lerin hiçbir zaman co rafik s rlar tan mad -

, ayr  dil ve kültürlerin halklar aras  payla-
mlar  engelleyemedi i görülecektir. Top-

lumsal formun ulus halini kazand  dönem,
Önderli in deyimiyle tesadüfî olarak kapita-
list evreye tekabül etmi tir. Kapitalist moder-
nite, kurumsal ve pratik iktidar ayg , ulus-
devlet ile uluslar  ulusal s r dedi i aç k ceza-
evlerine mahkûm etti. Ve ç karlar  için bunun
yo un propagandas  yaparak tarihin en bü-
yük kültürel katliamlar  gerçekle tirdi.

Kapitalist sistem döneminde ya anan en
ciddi sapmalardan biri de toplum-co rafya-
kültür ba lar  kopartmak ya da çok daralt-
mak olmu tur. Bu yolla da ya amda tek tip
kültür ve ki ilik olu turulmu tur. Ku kusuz ta-
rihsel geli im süreci içinde topluluklar n bir
co rafyay  kendileri için yurt edinme durum-
lar  olmu tur. Bu da halklar için gerekli bir
kültürdür. Ancak yurt s rlar  "hapishane
duvarlar na" çevirmek, kapitalist sistemin ve
ulus-devletlerin icad r. Belirlenmi  s rlar
ya da ulus-devlet yasalar  a man n dinlerde-
ki tanr  kavram  reddetme ile e de er hale
getirilmesi, toplumsal ili kileri özellikle de
co rafya ile kültür ba  tahrip etmi tir. Her
kültürün kendisine dayanak yapt  bir co -
rafyas  vard r. Feodal çitlerin yerine ulus-dev-
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let s rlar n t pk  hapishane duvarlar  gibi
toplumu çepeçevre sard  bir co rafyada kül-
türlerin geli medi i tam tersine yok olduklar
görülmü tür. Böylece halklar aras  kültürel
ili kiler kopart p, ya am n do al organik ak -

 engellenmi  ve halklar aras nda çeli kiler
yarat p çat malara yol aç lm r.

Demokratik özerklik halklar aras  ili kiler-
de s rlar , devletlerin kendi tarihi içinde ya-
ratm  olduklar  "hapishane duvarlar ", ege-
menler aras  siyasi anla malar -anla mazl kla-

 tümüyle görmezden gelmese de esas almaz.
Toplumlar aras ndaki kültürel ba lar  toplum-
sal ya am n do as  gere i daha do ru ve de-

mokratik görür. Bu temel tespitlerden hareket-
le Kürdistan demokratik özerkli i, Kürtlerin
beraber ya ad  haklarla aras nda mevcut
olan ba lar  bu eksende ele alarak halklar n
demokratik özgür birlikteli ini in a eder.

Devletlerin hem ön plana ç kar p ad  kul-
land klar  halk, hem de sömürgele tirmek iste-
dikleri halklar ile tüm ili kileri sömürü üzer-
ine kuruludur. Hak ve adaletten uzakt r. Bas-

 ve inkarc r. Do alar  gere i devletlerin
halklarla ba lar , halklar n demokratik duru -
lar n inkar  temelinde kurulmu tur. Bu ba -
lamda Türkiye devletinin Kürt halk na yakla-

 özce inkar ve imha kavramlar yla aç k-
yoruz. Kendi içinde de iklikler arz etse de

bu ili ki biçimi tüm devletler ile halklar ara-
nda mevcuttur. Bu nedenle Demokratik

özerklik, halklar n ortak ya am  güçlendirip
demokrasi alan  geni leten bir perspektifi
esas al r. Kürdistan demokratik özerkli i, ba -
ta Türkiye halklar  olmak üzere kom u tüm
halklar n kendi kimlik ve kültürleriyle ya a-
malar  için öncülük görevini yerine getirir.
Demokratik özerklikte co rafik s rlar esas
al nmaz. Yan yana beraber ya ayan topluluk-
lar n kendi ya amlar  örgütleyerek kendile-
rini bir irade olarak ifade etmelerine dayan r.

Demokratik özerklik çal mas nda tarih
alan nda yap lacaklardan biri de Kürtlerin
kendi tarihleriyle köklü ve daha derinlikli bir
bilinçle bulu malar  sa lamak olacakt r. Ta-
rihi ile bulu amam  bir halk n yurtseverlik
duygular  zay f olur; bu yüzden kimlik de er-
lerinin de yeterince bilincinde olmaz. Bu ger-
çeklikten hareketle, Kürtlerin Kürdistan co -
rafyas yla tarihsel ba lar  ortaya konularak
tüm halk kesimlerinin Kürdistan tarihi konu-
sunda ayd nlanmalar  sa lan r. Kürt kültürü-
nün zaman-mekan ba lam nda hangi süreçler-
den geçti ini belgeler ile kan tlayarak halk
bilinçlendirmek temel bir demokratik görev
olmaktad r. "Tarih imdidir" ilkesi gere i halk
olarak güçlü ve güçsüz yanlar n tarih
içinde nas l olu tu unu bilince ç karmal z.
Tarihin ayn  zamanda birikmi  bir tecrübe ol-
du unu bilerek içinden geçti imiz dönemin
sorunlar  çözecek gücü tarihimizden alabil-
meliyiz. Özellikle güncele mi  tarih olan öz-
gürlük mücadelemizin direni  kültürü ve tari-
hi her tür sorunu çözecek gücü vermektedir.

Kültürümüzün olu umunu tarihsel süreçle-
riyle ele ald zda hem halklar tarihine hem
de demokratik mücadeleler tarihine katk  ya-
paca z gerçe i ortaya ç km r. Üzerinde
önemle durulacak yanlar n ba nda tarihimizin
evrenselli i olarak bu noktad r. Önderlik
"Kurdi olan evrenseldir" dedi. Bu ilkenin
kültürel tarihimizle ba  her geçen gün daha
net bir ekilde ortaya ç kmaktad r. Halk tarihi-
miz özgürlü ün, direni in ve karde li in tari-
hidir. Denebilir ki uygarl k sistemine kar
binlerce y ld r kesintisiz direni  sergileyen ki-
mi dönemlerde öncülük düzeyinde rol alan bir
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Kürt kültürü ve tarihi vard r. Bu duru  uzun ta-
rihsel gerçeklikten dolay  kültürümüze diren-
gen bir yap  kazand rm r. Bu realiteyi Kürt
insan n günlük davran nda, ya ama ba-k -

nda görmek mümkündür. A iret kültürünün
halen güçlü olmas , kad n toplum içindeki
alg lay  biçimi, zengin lehçeleri, folklorik bir
halk olmam z gibi daha birçok özellik ile bu
gerçekli i kan tlamaktad r. Kürt halk kültürü
kad n öncülüklü, neolitik tar m köy devrimi
yapan bir ayr cal a sahiptir. Bu ayr cal n
olu umuna yol açan maddi kültür de erlerinin
neler oldu unu ortaya ç kar p kendi kim-
li inde ya amaya güç katmak gerekmektedir.
Bu aç dan Kürtleri k rsalda, köy ve da larda
aramak en do rusudur. Kürt halk  da  bir
halkt r. Bunun kültürdeki izlerini, yans mala-

 kendisine vermi  oldu u karakteri incele-
mek somutla p güncelle tirmek tarih çal -
mas n i i olmaktad r.

Kürdistan co rafyas n özgünlükleri, top-
lumsal tarihin bu topraklarda ba lamas na ola-
nak sa lam r. Toplumsal ya am n devaml -

 içinde Kürt halk  birçok toplumsal form
tan r. De en toplumsal formlar n Kür-
distan'daki fark  bu formlar n esasta devletle -
memi  biçimlerinin güçlü ya am bulmas r.

iret kültürü buna en çarp  örne i te kil
eder. Bu hususla ba lant  di er bir özellik
Kürdistan'da ya ayan dinler, inançlar ve bun-
lar  ya atan maddi manevi kültürleridir. Kürt
halk n tarihsel direni  miras n temsil edil-
di i zengin bir kültür de böyle olu mu tur.
Ba ta Ezidilik ve Kürt Alevili i olmak üzere
halk kimli imize renk katan onun tarihi ile
aras na köprüler kuran daha birçok inanç ve
kültür mevcuttur. Bu kültürlerin maddi ve ma-
nevi de erleri de demokratik özerkli in tarihi
kapsam na al nacak de erlerdir. Bu kültürlerin
her birisi kendi ba na, akademik faaliyet
alanlar nda incelemeye konu olacak kadar
kapsaml r. Güncellik kazanmalar  demokra-
tik ulus kimli i ile daha güçlü bulu malar  ve
görünür k nmalar  olmas  gerekendir.

Di er halklar n Kürtleri bir halk olarak ye-
terince tan yamamalar , devletçi uygarl n

Kürtlere yakla ndan kaynakl r. Bunun
için karde lik temelinde Kürt kültür ve toplu-
munu, tarihi üzerinden di er halklara tan tmak
gerekmektedir. Özellikle son arkeolojik kaz -
larda ortaya ç kan eserlerin-verilerin ortaya ç -
kard  tarihsel gerçeklerin herkes taraf ndan
bilinmesini sa lamak demokratik özerkli in
ba ca görevi olmaktad r.  Halk olarak tarihi-
mi-zin gösterdi i bir önemli özelli imiz de en
eski yerle ik ya am tarihine ve bölgemizin en
zengin kültürüne sahip oldu umuz gerçe idir.
Kürt kültür de erleri ara p incelendi inde
rahatl kla görülebilecek özgünlüklerinin ba-

nda, birçok kültürel de erimizin "ilk" olma
ayr cal na sahip olmalar  gerçe i gelir. Bu
bir kültür için orijinal olmakt r. Kürt kültürü-
nün tarihsel geli imi içinde en belirgin yan

kültürlere kaynakl k eden orijinalli idir. Do -
ru ve yeterli bir kültür tarihi ara rmas  ince-
lemesi ile Kürt kültürünün d a ne verdi i ve

tan ne ald  gerçe ini aç a ç karabilme-
liyiz. Kültürel kimli imiz üzerinde yap lan
spekülasyonlar n bir nedeni tarihimizi bileme-
memiz; ikinci bir nedeni ise, kendimizin olan
de erleri aç a ç kar p onlara gereken de eri
vermeyi imizdir. Demokratik özerklikle bu
eksikli in de giderilmesi gerekecektir.

Demokratik özerklikte yurtsever insan, dili
gibi tarihini de bilendir. Bu bir ilke düzeyin-
dedir. Bu yurtseverlik görevi halk n sahip
oldu u komünal demokratik de erlerini aç a

kart r. Ülke topraklar z ve kültürel mi-

Demokratik özerklikte
yurtsever insan, dili gibi

tarihini de bilendir. Bu bir ilke
düzeyindedir. Bu yurtseverlik görevi

halk n sahip oldu u komünal
demokratik de erlerini

aç a ç kart r
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ras n onca zenginli ine ra men bugün
çok az insan z bu zenginli in fark ndad r.
Kürtlerde tarih ve kültürünü bilmeme daha ha-
kimdir. Sömürgecili in inkar ve asimilasy-
onundan dolay  bu öylesine bir yabanc k dü-
zeyine vard lm  ki kendisine Kürt ayd n-
yazar sanatç  diyen bir çok ki i bile bu tarih-
sel kültürel zenginli in bilincinde de ildir.
Demokratik özerklikle beraber Kürtlerde tari-
hini kültürünü ö renme, ya ama ve ya atma
seferberli i ba lat lmas  gerekir. Bunun için

zla Tarih Akademileri'ni açmak temel bir ih-
tiyaç olarak ele al nabilmelidir. Bas n-yay n
organlar  ve sanat alan  bu konuda e itici ro-
lünü her dönemden daha çok oynayabilme-
lidir. Bu konuda kitaplar yazmak, bro ürler ve
tarih atlaslar  haz rlamak, seminerler vermek
yine tiyatro, sinema, belgesel, resim ve heykel
gibi sanat kollar  daha çok i levselle tirmek
ihtiyaçlar  önemli oranda giderecektir. Bu
konuda tarihi kültürü güncele tirmek, bugün
ya ayan tarihi kökleriyle bulu turmak kutsal-

k derecesinde bir faaliyet olmaktad r.
Ülkemiz bir aç k hava müzesidir. Sular  gi-

bi tarihi mekanlar  da çoktur. Her taraf  sit
alanlar yla doludur. Kaz  yap lan yerlerden
çok yap lmayan alanlar daha fazlad r. En son
Grê Navikê'de (Göbeklitepe) ortaya ç kan
eserler ülke topraklar n ne muhte em bir
tarihsel derinli e ve güce sahip oldu unu bir
kez daha gösterdi. Ya anan bu tarihin gücüyle
kendi gerçe imize geri dönü ümüzün ne muh-
te em bir ey olaca  ortadad r. Kürt halk  ola-
rak bu muhte em geri dönü ü sa lamam z ha-
linde kendimizle ne kadar gurur duysak da az
olacakt r. Hak edilen ya am o zaman kazan la-
cakt r. Bugün Kuzey, Güney Bat  ve Güney
Kürdistan olarak adland lan ülkemizde tespit
edilen en eski ve tarih ba lat  birçok bulguya
ula lm r. Ancak halk z üzerindeki sö-
mürgecilik ve siyasi yasak, bu tarihin somut
verileri olan kültürle me ürünlerinin Kürt hal-

n tarihi ve kültürü oldu unu tam olarak iti-
raf etmemektedir. Kültürümüz ve tarihimiz
üzerinde uluslararas  yasak vard r.  Demokra-
tik ulusla may  demokratik özerklikle derin-

le tirirken, kültür k m olan bu k  da ber-
taraf etmekle kar  kar ya bulunmaktay z.
Bunun için gerekli bilimsel ara rma incele-
me yapman n ko ullar  haz rlamal z. Orta-
ya ç km  kültür de erlerimize sahiplik, geç-
mi e ve gelece e sahip ç kmakt r iar yla ulu-
sal duyarl k geli tirilmelidir. H zla yap lmas
gereken önemli çal malardan biri de ülke top-
raklar zda duran tarihi mekanlar  ve eserleri
koruma bilincini ve örgütlemelerini geli tir-
mek olmal r.

Tarih konusunda bir di er önemli husus ise
imdiye kadar aç a ç km  kültür miras n

hem bu topraklara hem de halk kimli imize
ait olanlar n en az ndan bir dökümünü yapmak
ve kay t alt na almakt r.  Yine ba ta ngiltere,
Fransa ve Almanya gibi yerlere kaç lm
olanlar  olmak üzere, ülkemizden kaç lan
eserlerin neler oldu unu ve bu eserlerin geri
getirilmesinin yol ve yöntemlerini ara p
bulmakt r. Yine bilindi i kadar yla Türkiye
devleti de Kürdistan'daki kaz larda ortaya ç k-

 kimi belge ve eserleri Kürtlere ait oldu u
için ya imha etmi  ya da çok gizli yerlerde tut-
maktad r. Bu konuda birçok katliamc  uygula-
ma bilinmektedir. Örne in Cumhuriyetin ilk
dönemlerinde devletin Kürdistan'daki asimi-
lasyoncu politikalar  yürütmek ve denetle-
mekle görevli "Umumi Müfetti "lerden
1935'te smet nönü taraf ndan, birinci Umum
Müfetti  olarak atanan Abidin Özmen'in yap-

klar r. Bu yönlü birçok katliam uygulama-
na maruz kalm  kültür de erlerimiz, bugün

de barajlar politikas yla bir daha aç a ç kma-
n diye sulara gömülmek istenmektedir. Tarih

bilincimiz ve örgütlülü ümüz, tarih ve kültür
de erlerimizin bo durulmas yla as l idam
edilenin bir halk oldu unu esas alarak koruma
tedbirlerini de geli tirmekle görevlidir. Baraj-
lar politikas , Kürtler için tarih ve kültür kat-
liam r. Demokratik özerklik için güncel gö-
revler ve sorumluluklar n ba nda barajlar
durdurmak, alternatif enerji projelerini öner-
mek ve devreye koymak gelir.

Aktüel bir konu olarak da, de tirilmi
isimler sorunu da tarih kapsam nda ele al na-
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bilir. Hem dil yasa ndan hem de tarih ve
kültür dü manl ndan kaynaklanan ve dünya-
da benzeri olmayan bu uygulaman n fa izm
oldu u ortadad r. Yasaklanm , de tirilmi
Kürtçe isimlerin yeniden kullan lmas  sa la-
mak tarih ve kültürel de erlere sahip ç kman n
gere idir. Kürtler bu fa ist uygulamay  pratik-
te çok kolay bo a ç karacak tutum olan Kürtçe
isimleri srarla(da  ova, sular, ehir kasaba,
koyler gibi ) kullanmal rlar. nad na çocuk-
lar na Kürtçe isimler özellikle de QWX harf-
lerini içeren isimler takmal rlar. Bu isimle-
rin kütüklerde yaz p yaz lmamas n önemi
yoktur.

Bir di er önemli husus ise tarihi eser kap-
sam na giren tüm de erlerimizi eldeki olanak-
larla korumaya almak ve koruma tedbirlerini
geli tirmek yap labilecek en de erli i lerden
olacakt r.  Müze kütüphane gibi kurumlara

rl k verilerek eldeki de erlerimizi koruma
alt na alabilmeliyiz.

Demokratik Ulus, Demokratik
Özerklik Ve Sanat

Sanat bir toplumsal in a eylemi ve kültürel
yeniden yarat m sahas r. T pk  dil gibi sanat
da ait oldu u toplumun kültür de erlerinden
ve tarihinden beslenmektedir. Sanat karakteri
gere i toplumsal ya am n her alan yla direkt
ili ki içindedir. Toplumsal üretim alanlar
olu turan sahalara kültürle me dersek, sanat
kültür de erleriyle en çok al p veren bir yeni-
lenme eylemi, üretimi olmaktad r.

Uygarl k tarihi içinde ama özellikle de ka-
pitalist dönemde en çok sapt lm  alanlardan
biri de sanat olmu tur. Bunun ba ca nedeni
sanat n toplumla olan direk ba r. Uygarl k
sistemi toplumsal komünallikten bir sapma
halidir. Bu sapma halinin kendisini en çok d a
vuraca  ve olumsuz etkide bulunaca  alanlar
da tart mas z bir biçimde toplumsal komünal
özellikleri güçlü olan alanlar olacakt r. Nas l
ki kad n toplumsal ya am n kurulu unda ön-
cülük yapt  için s fl  uygarl k sürecinde
ad m ad m ya amdan kopar lm sa, sanat da
bunun gibi zaman içinde özünden uzakla -

lm r. Ve bugün toplumu yozla ran bir
araç olarak egemenlerin elinde as l i levini
göremez duruma getirilmi tir. S fl  uygarl -

n sanatla çeli kisinin di er bir nedeni de sa-
nat n ahlaki yan ndan kayna  almaktad r.
Bilindi i gibi sanat ahlakl  ya am dü üncesi
olan bir de ere inanarak kabullenme fikrinin
ilk pratik eylemi olarak do mu tur.  Toplum-
sal ya am ahlaki birlikteliktir. Toplumsal ya-
am kurallar  ahlak kurallar r. Yani ya am

için kural olarak bilinen olmazsa olmaz kabi-
linde etkisi olan kurallar, ahlak denilen olgu-
nun kendisi olmaktad r. Kapitalizm ahlaki

yap  en çok da tan bir s fl  uygarl k siste-
mi oldu u için sanat kapitalist dönemde varl k
gerekçesinin tersine dönmü tür.

Sanat bir kültürün özgün ve özerk yanla-
 en güçlü yans tan bir aland r da. Sanat

maddi ve manevi kültürü kendi özgün dili
içinde beraber i ler. Sanata konu olan kültür
de eri sanat n dilinde yeniden üretilir. Bu
özelli inden ötürü kültür, tarihi ile ba lar  en
güçlü olmas  gereken sanatt r. Sanat bir kül-
türün geçmi , bugün ve gelece ini iç içe ver-
me ayr cal na sahip tek alan olmaktad r. Bir
sanat ürünün etkili olmas na, kal la mas na
felsefik olarak da estetik olmas na kaynakl k
eden onun bu yan r. Sanat toplumsal ya a-

n ve kültürün güzel olan  ile ilgilidir. Ön-
derlik "güzel olan ahlaki ve politiktir" dedi.
Demek ki sanat toplumun en güzel i lerini
aray p bulma ve toplumsal i leri güzel yapma
eylemidir.

Sanat ahlakl  ya am

dü üncesi olan bir de ere

inanarak kabullenme fikrinin ilk

pratik eylemi olarak

do mu tur
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Toplumsal yarat mda sanat ayn  zamanda
en yo un bilinç ve duygu gerektiren aland r.
Sanat n tarih ve kültürle ba n çok derin ol-
mas  gerçe i sanat eserleri için s radan bir bi-
linç ve duygunun bu i  için yetmeyece ini
aç klar. Bir sanatç n ya da bir toplumun duy-
gu ve dü üncelerini yine ya am n demokratik
ölçülerini en iyi yans tan sanat eserleridir. Sa-
nat da dil gibi di er kültürel alanlar n hepsin-
den daha çok bir toplumu kendi ba na en iyi
yans tma ve tan tma kapasitesine sahiptir. S -

fl  uygarl k gibi demokratik uygarl k kültürü
ve toplumsal formlar  da sanat eserlerinde
kendilerini yans tm lard r. Halk sanatlar  ola-
rak bildi imiz sanat ürünleri, halklar n zengin
folklorik ö elerinin tümü demokratik toplu-
mun sanatsal kimli ini yans rlar. S fl  uy-
garl kla beraber sanata konu olan ba ca olgu
halklar n devletçi sisteme kar  direni i ve bu
direni in sonuçlar ndan do an kültürü olmu -
tur. Sanat zalimin zulmüne kar  mazlumlar n
direni  z rhlar ndan en önemlisidir.  Tarih bo-
yunca kültür-sanat insanlar n ezici bir ço-
unlu unun her zaman egemenlere kar  halk-

tan yana duru  içinde olmalar  bundan kay-
naklanm r.

Sanat tarihi, felsefesi, sanatç  ve sanat
eserlerinin ta mas  gereken özellikler konu-
sunda belirtilecek birçok kapsaml  nokta var-

r. Felsefede kendi ba na bir alan olarak
estetik, toplumsal alanda da kendi özgünlü ü
içinde toplumu kucaklayan sanat mevcut du-
rumunu a arak "güzel gelece i" toplumla be-
raber in a etmek için öz gücüne kavu mak zo-
rundad r. Ba ka bir aray  sanat aç ndan güç-
ten dü mesi, topluma kar  sorumlulu unu ye-
rine getirmemesi olacakt r. Egemen anlay n
elinde ya anan durum, sanata ihanettir. Kutsa-

 dillendirerek tarihsel yol yürüyü üne ba la-
yan sanat, içine dü ürüldü ü lanetli durumu
asla kabul etmemelidir. Lanet tükenmi li in
ve ölümün ba ka bir biçimidir. çinde bulun-
du umuz ça da toplumsal ya am  sarm  çir-
kinliklerin bir nedeni de sanat n "ad  sanatç
olan baz lar nca öldürülüyor" olmas r. Art k
sanat dirilmekten ba ka bir ansa sahip de il-

dir. Bu dirili  ile ait oldu u toplumu güzelle -
tirme görevini yerine getirmekle sorumludur.
Sanat n topluma kar  sorumlulu u kendisinde
bar nd rd  ahlaki gerçe inden kaynaklan r.

Sanat n as l i levi olan toplumsal ya am
yeniden yaratma özelli i en çarp  demok-
ratik uluslar n ya am nda ortaya ç kacakt r.
Devletçi zihniyetin uluslar  cendereye alan
bask , birçok kültür de eri ve alan  bitirdi-
i gibi çok aç k bir ekilde sanat  da bitirmi -

tir. Sanat n eski kutsall , gizemi, etkisi kal-
mam  gibidir. Demokratik ulusu devletçi zih-
niyetle milliyetçile tiren kapitalist modernite,
iktidar  için ulusa ait kültür de erlerinin
hangilerinin daha çok sanatsal oldu una de il
hangilerinin devlet ve iktidara yarad na bak-

r.  Bu realite sanat ad  alt nda yap lan bir-
çok i in zanaat olmas na yol açm r. Sanat
gibi bir alan yarat ktan uzakla  ise
nedeni kapitalizmde yap lan n sanat de il za-
naat usulü tekrarlar olmas r. Taklittir. De-
mokratik ulus in as nda tarihin büyük " rmak
ak " kendisini esasta sanatta gösterecektir.
Halklar n demokratik karakterlerini k smen
örgütledikleri, güç olmaya ba lad klar  Röne-
sans dönemi Avrupas , Frans z ve Rus Dev-
rimleri öncesi ve sonras  k sa sürelerde ahla-
nan sanatsall k bunun en harika göstergeleri-
dir. Sanat alan n bu yükseli i demokratik
ulus in as  derinle tiren Kürdistan'da da bu
tarihsel ç  olanaklar na kavu mu tur. Kür-
distan demokratik özerkli inde sanat, Kürt ve
Ortado u Rönesans na öncülük temelinde ka-

lmakla mükelleftir. Kürdistan demokratik
özerkli i sanat ve edebiyat alanlar n kendi
kimliklerine kavu mas  da ifade eder. Kül-
türlerin do as nda olan özerklik daha çok da
sanat ve edebiyat sayesinde bunu sürdürmek-
tedir.

Sanat alan na dü en bu stratejik görevden
dolay  sanat n Kürdistan'da her eyden önce
kendi mecras nda akmay  ba armas  kaç l-
maz k lar. Demokratik özerklikle Kürt sanat
kendi kimli ini daha belirgin çizgilerle göster-
mek durumundad r. Bunun ba ar  yolu Ön-
derlik felsefesinde ve ideolojisinde derin-
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le mi  sanatç ktan geçer. Yayg nla lm
felsefik, ideolojik e itimlere paralel mesleki

itimler ve yo un pratikle eserler vermek,
demokratik özerklik sürecinin temel sanat
yakla r. Demokratik ulusun in a sürecine
sanat alan  hem in a eylemcisi olarak kat r,
hem de geni  bir örgütlülü e kavu turarak
kendisini in a eder. Bu kat m biçimi için aka-
demikle me çal mas n da temel bir ihtiyaç
oldu unu belirtmek gerekir. Ulus kimli ine
hizmet eden tüm kesimleri demokratik ilkeler
çerçevesinde bir araya getirerek kurumla ma-

 derinle tirmekle yükümlü olan sanat ala-
, kendisini özellikle de bu dönemde kapita-

list sanat anlay ndan kurtarmaya özen gös-
terir.

Önderlik savunmalar  demokratik toplum
manifestosu oldu u kadar Kürdistan ve Orta-
do u Rönesans na öncülük edecek olan sa-
nat n da manifestosudur.  Demokratik özerklik
yolunda ahenkli bir yürüyü  için sanat ve ede-
biyat n kökleri ile bulu arak toplumda kutsal-

k yaratan özüne dönü ü sa lanmal r. De-
mokratik uluslar n sanat anlay  kayna
halk kültürlerinden ve onlar n bugünkü dire-
ni lerinden al r. S fl  uygarl n kültürüne
kar  halklar n direni  mevzilerinin ön saflar
her zaman sanat n olmu tur. Halklar devletçi
uygarl  en kolay ve erken sanat ve edebiyat
alan nda te hir eder ve bo a ç kart rlar. Gerçek
kültür-sanat insanlar n tarihin kimi dönem-
lerinde yak lmalar , yerlerinden yurtlar ndan
sürülmelerinin nedeni sanat n bu gücünden
ileri gelmi tir. Uygarl k sanat n bu etkili gü-
cüne kar  sald  sadece kaba fiziki yön-
temlerle yapmam r. Kendi ideolojik ve
maddi gücünü de kullanm r. Demokratik
ulus ve onun in a süreci olarak demokratik
özerklik bu sald  ideolojik bilinç ve örgüt-
lemeyle bo a ç kartmay  esas al r. Demokratik
ulusu kendi renkleriyle var eden tüm alan ve
de erlerin örgütlemesini hedefleyen demok-
ratik özerklik en çok da sanat gibi öncü alan-
lar n örgütlendirilmesini gerçekle tirir. De-
mokratik özerklik "sanat ideolojisiz, sanat ha-
reketi de örgütsüz olmaz"  ilkesel yakla na

ba kö ede yer verir. " Sanat n yüce ve kutsal
duygu dü üncelerin eseri olmas  onun mutlak
suretle bir ideolojiye dayanmas  beraberinde
getirir. Sanat alan n birçok dal n olmas ,
her sanat dal n da kendi içinde birçok enst-
rüman n birle mesiyle icra edilmesi, bu alan n
özgün örgütlenmesini kaç lmaz k lar. Yine
sanatla yan yana, onu tamamlayan di er çal -
ma alanlar  da bu eylem alan na ekledi i-
mizde çok geni  bir yelpaze aç a ç kar. Sanat
alan  aktifle tirecek bu kesimlerin ve i lerin
kendi içinde organize edilmesi gerekmektedir.
Daha do ru bir deyimle bu organizasyonu

an koordine edilmeyi gerektiren bir nicelik
ve nitelik ortaya ç karmaktad r. Bu da sanat
örgütüdür. Her yerelin kendi tarihsel kültürel
özgünlü üne göre gerekli olan sanat akademi-
leri, dernek ve kurumlar na kavu mas  gerekir.
Bu kurum ve kurulu larla sanat alan  binleri
bulan bir toplulu a dönü mü  olur. Sanat
alanlar n tümünün demokratik özgür birey-
lerin yarat mlar  yan nda komlarla icra edil-
mesi gerçe i sanat sahas  tam bir kültür sa-
nat hareketine dönü türmektedir. Belirtilen bu
özellikler, sanat n örgütsüz olamayaca n
kan r. Sanat  örgütsüz yapanlar sanat , sa-
nat de erini satanlard r. Bu devletçi uygarl n
iktidar kültürünün sanat anlay r. Demokra-
tik özerklik sanat hareketini geli tirmenin ide-
olojiden geçti ini, örgütlenerek yol alaca
bilerek kararlar al r.

Demokratik özerlikte sanat elit kalamaz.
Sanatç  toplumuna üsten bakamaz. Sanat
ürünlerinin demokratik özerklik sisteminde
toplumla payla lmas  da kapitalist sistemdeki
gibi olmaz. Özü gere i zaten etkili olan sanat
ürünlerini, toplumdan uzakla rarak sanatç y-
la toplum aras na bentler kurarak, atafatl  yo-
un propagandal  yar malarla "sanat eserleri

etkili olsunlar, sanata de er veriyoruz" ad  al-
nda sunman n hiçbir anlam  yoktur. Bu sa-

nat  pazara sunmakt r. Sanat toplumun vicda-
r. Bunun için demokratik özerklik halkla-

n vicdanlar n sesi olan sanat  sat a ç kar-
maya izin vermez. Sanat  toplumsal ya am n
bir ihtiyac  olarak gören demokratik özerklik
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"Her Yerde Sanat" esprisini esas al r. Sanat an-
lay  ayn  zamanda uygarl a kar  direni
olan halk kültürlerinin, demokratik ulus a a-
mas ndaki sanat felsefesinin bayra nda "Sa-
va an Özgürle ir, Özgürle en Güzelle ir, Gü-
zelle en Sevilir" ilkesi yaz r.  Bu estetik
yakla mla ça n en etkili sanat eserleri,
kaosa girmi  insanl a demokratik komünal
ya am yolunu gösterecek olanlar olacakt r.
Bu, ayn  zamanda kapitalizmin "at gözlüklü
teneke yürekli" yapt  bireye ütopya kazan-

racak ve demokratik ulus sanat n icras na
güç verecek bir yakla m olacakt r.

Ku kusuz ki, kapitalist sistem sanat  e -
lendiren bir olgu derekesine dü ürmü tür. Bu,
toplumdan kopan sanat ve sanatç n varaca
yerdir. Demokratik özerklikte sanat; toplum-
sal dayan man n güçlendirilmesi, toplumu
ortak ruh ve duyguda motive etmek, çok ac -
mas z olan irade d  durumlar kar nda te-
selli vermektir. Bunun yan nda sanat, insanl -

n kendi yarat mlar n güzelli inin gücünü
görmesine hizmet etme anlay  ile icra edilir.
Sanat n insan duygu ve dü üncesinde yaratt
co kuyu sadece e lenmek olarak tan mlamak
ve bunu da bir sektöre dönü türmek insanl a
yap lm  en büyük sald lardand r. Sanat n
toplumla bulu abilece i her alan , sanat n
kendisini ifade edece i mekanlar olarak de-
erlendirmek, demokratik sanat hareketi tar-
nda bir örgütlülü e ve bu i i yapan sanat-
lar n birili ine ihtiyaç duymaktad r. Demok-

ratik özerklik bu ihtiyac  kar layacak projeler
geli tirir. Toplumu sanat ve sanatç yla sanat-
sal bir ahenkte harmanlamak demokratik
özerklik sistemi ko ullar nda ve mücadelesi
içinde gerçekle ir.

Sonuç Olarak
Demokratik özerklik projesi kapsam nda

temel bir unsur olan kültür boyutunun kapsa-
 dil, tarih ve sanat alan  bu ya amsal proje-

ye as l özünü, amac  ve rengini verecek te-
mel bir aland r. Bu boyut içinde tan mlanan
de erler do al bir özerklik, özgünlük arz eder-
ler. Bu özellikleri hem demokratik özerkli i

güçlendiren hem de karakterleri gere i kendi
as l toplumsal i levlerini de demokratik ulu-
sun in as  olan özerklik sistemi içinde bulma-
lar na olanak tan yacakt r.

Kürdistan demokratik özerklik projesinde
kültürel boyut esasta Kürt halk na uygulanan
kültürk ma kar  toplumu daha iradeli, bi-
linçli ve örgütlü direngen k lmay  amaçlar.
Halk kültürlerinde direni  karakterinin ifadesi
olan kal la an de erlerin varl , demokratik
özerklikle beraber daha güçlü harekete geçer
ve halk n kimlik de erleriyle güncelle erek
daha derin bulu ur. Kültür ayn  zamanda ki i-
lik demektir. Kültürel boyut, özgürlük müca-
delesiyle Kürt halk nda ortaya ç km  ve tarih
de erinde ki iliklerle temsile kavu mu  ger-
çe i, ya am n her alan nda bir kültür olarak
kal la mas  sa lama projesidir.

Demokratik özerklikle Kürt halk  özgürle-
emeye daha yak nla  olacakt r. Bu pro-

jeyle demokratik ulusal birli ini sa lamada da
önemli bir mesafe kat etmi  olacakt r. Demok-
ratik özerklik projesinin kültürel boyutu hal-

n(lar n) birli ini duygu ve dü üncede yara-
lmas nda, anlaml  ve kapsaml  bir rol oyna-

yacakt r. Demokratik ulusal birli imizin zemi-
nini kültürel boyut dö eyecektir. Kültürel bo-
yutu olu turan dil, tarih ve sanat alanlar  Kürt
demokratik ulus topluluklar n tümünün or-
tak paydas r. Demokratik ulus topluluklar -

n etraf nda çok rahatl kla birle ecekleri kül-
türel boyut Kürt kimli inin aç a ç kar lmas -
na en çok hizmet edecek aland r.

Kürdistan demokratik özerkli i Kürt kül-
türü üzerindeki y , talan , asimilasyonu ve

rs zl  durdurmay  da kapsam na almakta-
r. Halk n as l zay fl  kendi tarih ve

kültürüne kar  ya ad  yabanc ktan kay-
nakland  için halk varl z sömürgeci po-
litikalar alt nda savunmas z kalm . Bu du-
rum halk gerçe imizi, çok köklü kültürüne
ra men bölgemizde soruna dönü türmü tür.
Bu proje ile güçlenecek Kürt halk  hem kendi
içinde ulusal birli ini sa layacak hem de be-
raber ya ad  halklarla karde lik temelinde
bir ya am n kurulu una öncülük edecektir.
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"Demokratik Özerkli in Diplomasi Bo-
yutu: Bu da Kürtlerin di er halklarla, top-
lumlarla olan ili kilerini ele al r. Kom u çev-
re ülkeler ve di er parçadaki Kürtlerle ili ki-
ler olur. Di er toplumlar ile nas l bir ili ki is-
tiyoruz, onlarla nas l ya amal z? Diplomasi
boyutu bunu kar lar." Rêber APO

Diplomasi için yap lan çok çe itli tan mlar
vard r. Bunlar n hepsinde de do ruluk pay
oldu u gibi, diplomasiyi izah eden bir yanlar
vard r. Bunlar, diplomasi ile güç, diplomasi ile
stratejik zihniyet, diplomasi ile siyasi irade,
diplomasi ile tarihsel birikim vb. ili kisini ir-
deleyen ya da ön plana ç karan yanlard r.

Bunlar n içinde 'diplomasi sava n silahs z
yap lan r' ya da 'sava  diplomasinin silahlar-
la yap lan r' gibi tan mlar en revaçta olanla-

r. Diplomatik çal malar için görevlendiril-
mi  olan kurum ve ahsiyetlerin ba  bulun-
duklar  güçlerin ç karlar  korumak, iradele-
rini kar  taraf ya da taraflara kabul ettirmek,
en az tavizle en çok yarar  sa lamak vb. için
yapt klar  tüm görü meler, yürüttükleri çe itli
faaliyetler bir bütün olarak diplomasi konusu
kapsam ndad r. Halkla ili kiler, propaganda,
tan m, lobi çal malar  vb. bu kapsamda de-
erlendirilmektedir.

Diplomasi denince, daha çok devletleraras
ili kiler akla gelir. Ancak, özellikle son elli

lda giderek geli en küreselle me, kitle ileti-
imindeki devrimsel geli meler, dünyan n kü-

çük bir köye dönü mesi sonucunda diplomasi-
nin de içeri i ayn  olmak üzere kapsam ve ak-
törlerinde de ciddi de iklikler oldu. Örne in,
uluslar aras irketler, demokratik kitle örgüt-
leri, sendikalar, HDÖ (Hükümet D  Örgüt-
ler), ulusal kurtulu  hareketleri vb. hemen her
kurumun legal-illegal diplomatik ili ki ve ça-

malar  geli tirdikleri görülmektedir. Bunun
için diplomasi art k devletlerin tekelinde olan

bir eylem olmaktan ç km r denilebilir. Ku -
kusuz bu durum, diplomasinin hala a rl kl
olarak devletleraras  ve devletlerin denetimin-
de bir çal ma oldu u gerçe ini ortadan kal-

rm  de ildir. Ancak, salt devletlerin yürüt-
tü ü ya da onlar n etkinlik alan ndaki bir ça-

ma olmaktan ç km r.
Devletleraras  diplomasinin sorunlar n çö-

zümü amac yla kullan ld  dü ünmek ciddi
bir yan lsama olacakt r. Özellikle devletler ve
sermaye gruplar n çözümünü istemedikleri
sorunlar vard r. Halklar ve toplumlar kendi
ba lar na b rak lsalar, aralar ndaki sorunlar n
içeri i, kapsam  ve derinli i ne olursa olsun,
mutlaka bir çözüm yolu bulacaklard r. te bu
tür durumlarda, global sermaye temsilcisi
güçler, iktidar ve sermaye tekelleri bu resmi
diplomasiyi devreye koyarak hem sorunlar
çözmeye çal yor gibi görünüp kamuoyunu
yan ltmak, hem de sorunlar n çözüm olanak-
lar  yok etmek gibi ikili görevlerini yerine
getirmi  olurlar.

Günümüzde bunun say z örnekleri mev-
cuttur. Sadece ilgili halklar  ve Ortado u'yu
de il, dünyay  da önemli ölçüde etkileyen
Kürdistan ve Filistin sorunlar  ilk akla gelen
iki tarihsel sorundur. kisinin de halklar ara-

nda demokratik siyasi yöntemlerle, kar k-
 sayg , ulusal toplumsal ve kimliksel tan nma

temelinde özgür bir birliktelikle çözülmesi kü-
resel sermaye tekelleri ve ulus devlet iktidar-
lar nca önlenmektedir. Bunun için yerine göre
devlet eksenli diplomasi, yerine göre asimilas-
yon ve katliamlar devreye konulmaktad r.
Diplomasinin böylesine lanetli rol oynamas
da sermaye ve iktidar tekellerinin diplomasiye
biçtikleri misyonun di er yüzüdür.

Tam da bu nedenlerle ezilenlerin, bask ,
zulüm, sömürü alt nda olanlar n, halk toplu-
luklar n bu alanda ba ar  çal malar yap-
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maya ba lamalar  devletlerin korkulu rüyala-
ndan biridir. Kapitalist hegemonya toplum-

lar n, halk gruplar n, toplumsal siyasal hare-
ketlerin, demokratik kitle örgütlerinin vb. bu
alanda ciddi bir çal ma yürütmelerini önle-
mek için her yol ve yöntemi kullanmaktad r.
Özellikle de devletler a larak halk toplulukla-

 aras nda diplomatik ili kilerin geli tirilmesi,
kamuoyu olu turmada önemli bir role sahip
sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle, ilgili
çevrelerle ili ki geli tirmeleri devletlerin et-
kinlik alanlar  s rland rmaktad r. Halk top-
luluklar , nsan Haklar  Savunma Örgütleri,

r tan mayan mesleki ve insani örgütlerin
diplomasi yoluyla sorunlara müdahil olmala-

n yolu aç ld nda, devletlerin, halklar n
karlar na kar t ili kiler ve eylemler geli -

tirmeleri zorla maktad r. Bu da hiçbir devletin
isteyece i bir durum olamaz. Dolay yla dev-
let d  ili ki ve eylem birliklerinin, dayan -
man n geli tirilmemesi ya da devletlerin et-
kinlik alan  d na ç lmamas  için her yol ve
yöntemi denemektedirler. Rü vetle sat n al-
maktan tehdide, çe itli yöntemlerle yönlen-
dirme çabas ndan tutuklamaya, bu çal malar-
da yer alanlar n ya amlar na kastetmeye kadar
her yol mubah görülmektedir.

Bugün say lar  binleri bulan ve HDÖ sta-
tüsünde kabul edilen devletleraras  alanda ra-
hatça faaliyet yürüten örgütlerin büyük ço un-
lu unun istihbarat örgütlerinin yan kurulu u
olu lar n temelinde yatan olgu da bu gerçek-
liktir. Bizzat devletlerin istihbarat örgütleri
eliyle kurduklar  ya da sonradan ele geçirdik-
leri örgütler arac yla halklara, halk toplu-
luklar n temsilcilerine, gerçek demokratik
kitle örgütleri, toplumsal kurtulu  ve demok-
rasi hareketlerine bu alan  kapat lmakt r.

Tüm bu ku at lm a kar n demokrasi
hareketleri, toplumsal kurtulu  hareketleri, in-
san haklar  örgütleri, s r tan mayan mesleki
ve insani örgütler bu alan  terk mi etmeliler?
Ku kusuz ki böyle bir tutum, tam da sermaye
ve iktidar tekellerinin istemine uygun dü er.
Ad  geçen organizasyonlar da bunun bilincin-
de olarak, bu alan  sermaye ve iktidar tekelle-

rine b rakmamaktad r. Küresel sermayeye kar-
 küresel demokrasi hareketi, aralar nda orga-

nik ba lar kurulmu , küresel düzeyde bir çat
örgütlenmesine kavu turulmu  olmasa da,
diplomatik alan  tamamen sermaye ve iktidar
tekellerine b rakm  de ildir. Ancak, çok ciddi
bir yap lanma zafiyeti içinde olundu u da bir
gerçektir.

Devlet D  Diplomasi
Demokratik özerklik devletten kopu  de-

il, tersine devleti toplumun demokratikle me
sorunlar na duyarl  k larak, a  hantal, tekçi
ve tekelci bir yönetim olan merkeziyetçili in,
âdemi merkeziyetçilik lehine zay flat lmas -

r. Tekçi, tekelci ulus devletin, yani merkezin
yetkilerini yerellerle, toplumun çe itli kat-
manlar yla payla rmakt r. Toplumun kendi
kendini yönetmesinin önünü açmakt r. Her
kimlikten, cinsten, dinden, mezhepten, her
meslekten vb. toplum katmanlar n kendi ye-
rel temsilcileri arac yla ya da direkt karar
süreçlerine kat larak kendilerini yönetmeleri-
dir. Yani k sacas , yerinden ve do rudan de-
mokrasinin uygulanmas r.

Bunun için de demokratik özerklikte dip-
lomasinin karakteri, amac  ve hedefleri, bili-
nen klasik diplomasiden farkl  olacakt r. Her
eyden önce, klasik devlet ya da devletleraras

diplomasi tarz nda olmayacakt r. Direkt halk-
lar aras nda ortak ya am, dayan ma ve çal -
ma ko ullar n yarat lmas na, güçlendirilme-
sine ve giderek daha üst ortak organizasyonla-
ra gidilmesine hizmet edecek bir diplomasi
olacakt r. Mutlaka bir isim koymak gerekirse
buna sözcü ün tam anlam yla halk diplomasi-
si ya da halklar diplomasisi denilebilir.

Bu diplomasinin stratejik zihniyetle, siyasi
irade ve güçle ba lant na de inmekte yarar
vard r. Arka plan nda stratejik zihniyet, siyasi
irade ve güç olmayan bir diplomasinin ba-
ar ya ula mas  -konjüktürel istisnalar d n-

da- mümkün de ildir.
Demokratik özerklik, son dört yüz y lda

dünyan n ba na bela olmu  ve Ortado u top-
lumsal do as na kesinlikle hiç uymayan ulus-
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devlet ve iktidar tekellerinden kurtularak do -
rudan demokrasinin geli mesinin yolunu aç-
maktad r. Dolay yla demokratik özerkli in
stratejik yönelimi devlet olmayan, devletle uz-
la malar  olsa da devlet olmay  hedeflemeyen
topluluklar n yönetimidir. Yani politik-ahlaki
toplumun, toplum kesimlerinin do rudan ken-
di kendilerini yönetmesidir. Öyleyse tüm dip-
lomatik ili kilerinde de devlet olmay  de il,
halklar n, topluluklar n öz örgütlerinin yarat l-
mas  ve bunlar n birbirleriyle do rudan de-
mokrasi, farkl klar  içinde e itlik temelinde
ili kilenmelerini, özgür iradeleriyle ortak or-
ganizasyonlara kat larak kendilerini yönetme-

lerini esas al r. Arkas nda bu stratejik zihniyet
olmayan bir diplomasi ne ad na yap rsa ya-

ls n, demokratik özerklik diplomasisi ya da
halk diplomasisi olamaz.

Bu diplomasinin elbette devletlerle ili ki-
ler boyutu da olacakt r. Bu ili kilerde de temel
amaç, devleti ya da devletleri demokrasiye
duyarl  hale getirmek, demokratik özerkli in
iradesini kabul ettikleri oranda devletlerin ira-
delerinin kabul edilece i, özerkli in hukuku-
na sayg  olundu u ölçüde devletlerin huku-
kuna sayg  olunaca , farkl klar  içinde

itlik temelinde birlikte ya anabilece ini
göstermektir. Aksi takdirde demokratik özerk-
li in me ruiyetini sa lamas  zor olacakt r. Ay-

ey, ayn  çerçevede uluslararas  sistem, BM

ve AB gibi organizasyonlarla ili kilerde de ge-
çerli olacakt r. Yani BM, AB vb. uluslararas
kurumlar demokratik özerkli in me ruiyetini,
iradesini, hukukunu tan klar  ölçüde, de-
mokratik özerklik de bu kurumlar n me rui-
yetini, iradesini, hukukunu tan yacakt r.

Demokratik özerkli in yürütece i diplo-
masinin stratejik zihniyeti bu çerçevede ola-
cakt r. Bu çerçeveyi en geni  uluslararas  düz-
lemden, en küçük toplumsal birimlere de in
geni letip daraltmak mümkündür. Hepsinde
de temel stratejik perspektif böyle olacakt r.

Ku kusuz sa kl  bir diplomasi için sa-
dece stratejik zihniyetin bulunmas  da yeterli
de ildir. O stratejik zihniyeti günlük, dönem-
sel ve uzun vadeli planlamalarla hayata geçi-
recek bir siyasi iradenin varl  da zorunludur.
Siyasi iradeden kas t, dar anlamda bir hükü-
met ya da yürütme gücünün varl  de ildir.
Bugün onlarca hükümet, devlet vb. vard r ki
ba ms z siyasi iradeden yoksundurlar. Bura-
da sözü edilen siyasi irade, demokratik özerk-
lik bile enlerinin özgür iradeleriyle olu tur-
duklar  yönetimdir. Bu yönetim, tüm gücünü
ve yetkisini ald , çal ma program  onay-
latarak kar nda yükümlülük alt na girdi i
toplumsal kesimlere kar  sorumlulu unun bi-
lincinde olacakt r. Tüm çal malar nda birebir
kendisini görevlendiren demokratik özerklik
bile enlerine hesap verecektir. Kendilerini
yetkince temsil etmede zafiyet gösterdi i anda
görevden al naca , hesap sorulaca  bile-
rek, demokratik özerklik bile enlerinin o müt-
hi  gücünü kullanmaktan kaç nmayacak bir si-
yasi irade olacakt r. Kendisini demokratik
özerklik bile enleri d nda hiçbir güce kar
ve hiçbir biçimde 'borçlu' görmeyecek bir si-
yasi irade olarak, temsil etti i demokratik
özerk birimin ç karlar  her eyin üzerinde
tutacakt r.

Diplomasinin genel karakteri sürekli güce
ihtiyaç duymas r. Bu sadece askeri ya da
mali güç olmayabilir. Mevcut uluslararas  sis-
temde güç denince genellikle akla askeri, si-
yasi ve mali güç gelmektedir. Ku kusuz bu
durum, günümüz dünyas n olu turulmu

Diplomasinin genel karakteri
sürekli güce ihtiyaç duymas r. Bu

sadece askeri ya da mali güç
olmayabilir. Mevcut uluslararas

sistemde güç denince genellikle akla
askeri, siyasi ve mali güç

gelmektedir. Ku kusuz bu
durum, günümüz dünyas n
olu turulmu  gerçekli inden

kaynaklanmaktad r
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gerçekli inden kaynaklanmaktad r. Demokra-
tik özerklikte de bu 'güç'ler zorunlu olarak bu-
lunacakt r. Ancak temel güç kayna  ve para-
metreleri de kapitalist modernitenin yaratt
güç kayna  ve parametrelerinden farkl  ola-
cakt r.

Demokratik özerklik diplomasisinin temel
güç kayna  temsil etti i özerklik bile enleri-
nin özgücü, yani örgütlü gücü olacakt r. Gücü-
nün göstergesi arkas ndaki askeri birlik, ban-
kalardaki para miktar , atafat  de il, tarihsel
toplumsal birikimi, örgütlü halk gücü ve sa -
lam siyasi duru u olacakt r. Politikada esnek,
uzla maya aç k ama ilkelerinde tutarl  ve ta-
vizsiz olacakt r. Temsil etti i gücün, Önder
APO'nun deyi iyle "Dünyay  yenecek gücü
olsa da sald rmayacak, tüm dünya da üstüne
gelse direnecek bir güç" oldu unu bilerek sa -
lam duracakt r.

saca özetlemeye çal z bu üç olgu-
nun temelinde yeni paradigman n, yani felse-
fik ve ideolojik de erler bütünün oldu unun
derin bilinciyle her türlü tart ma ve görü me-
de kendisine güvenli, tutarl  ve sa lam duru
için ba ka hiçbir güce ya da güç parametresine
ihtiyaç duymayacakt r.

Bu k sa belirlemelerden sonra biraz da
somut alan uygulamalar  üzerinde durulabilir.

1-Ulusal Diplomasi:
Kürdistan, Kürt halk n ve di er Kürdis-

tani halklar n istem ve iradeleri d nda, em-
peryalistlerin Ortado u'yu payla malar  süre-
cinde dört sömürgeci devlet aras nda parça-
lanm  durumdad r. Önder APO bu durumu
"Kürt Kapan " olarak nitelendirmi tir. Böyle
bir parçalanm k içinde, Kürdistan ulusal
birli i ve demokratik ulusla mas n sa lan-
mas  Kürtlerin temel hedeflerden biridir.

Kürtler, mevcut dünya konjüktüründe, si-
yasi haritalar n de tirilmeye kalk lmas n
yaln zca zorluklar  nedeniyle de il, ulus-dev-
let temelli s rlarla oynaman n ulus-devlet gi-
bi yarars z, dahas  tüm sorunlar n temeli olan
yeni ulus-devletçiklere yol açaca ndan, üni-
ter devletlerle çat maya girmeden ulusal bir-

liklerini sa laman n yol ve yöntemlerini ara-
maktad r. Bu aray  Kürtlerin temel gündem-
lerinden biridir. Bunun da bir ulusal kongre-
konferansla gerçekle tirilmesi mümkündür.
Yani mevcut s rlarla oynamadan, mezralar-
dan, köy ve mahallelerden ba layarak halk ,
toplumsal kesimleri ocak, komün, mahalle
meclisi, ilçe ve il meclisleri, giderek bölgesel
meclislerde örgütleyerek özyönetim organla-

yla kendilerini yönetmelerini sa lamakt r.
Ayn  biçimde her parçada geli en bu örgütlen-
meleri konfederal ba larla birbirine ba laya-
rak özgür Kürdistan'  gerçekle tirmektir.

Bu hedefe kilitlenmi  bir ulusal kongre-
konferans gerçekle tirilmesi durumunda, bu
kongre-konferans beraberinde baz  ulusal ku-

rumla malar  da yaratacakt r. Bir ulusal mec-
lis, bunun yürütme gücü olarak bir ulusal kon-
sey (farkl  isimler de olabilir) gündemle ecek-
tir. Ku kusuz böyle bir ulusal kurumla man n
bir de uluslar aras  temsili düzeyinde bir ulu-
sal diplomasi komitesi olacakt r.

Mevcut durumda, dört parçadaki Kürt ör-
gütlerinin, Güney'deki Federal Kürt Bölgesi-
nin uluslararas  ili kileri vard r. Neredeyse
tüm Kürt organizasyonlar n tüm dünya ile
diplomatik ili kileri vard r. Ne yaz k ki birbir-
leriyle ili kileri son derece s rl r. Bu da
emperyalist "böl-yönet" politikalar n bir so-
nucudur. Ve mutlaka a lmak zorundad r. Kürt
ulusal kongre-konferans  bir de bu nedenle zo-
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runludur. Bu kongre-konferans, en ba ta
Kürtler ve Kürdistani halklar aras ndaki ili k-
ileri de düzenleyecek, belli bir düzey kazan-

racakt r. Kürtler aras  ve Kürdistani halklar
aras  ili kilerde ortaya ç kacak tüm sorunlar n
iddeti d layan, demokratik diyalog yoluyla

çözümünü karara ba layacakt r. Bunun ilkesel
düzeyde kararlar  alacak ve bunu denetleye-
cek ulusal kurumlar  da olu turacakt r.

Bunun bir devam  olarak da, tüm olu um-
lar n özgünlükleri içinde yürüttükleri diplo-
masi çal malar  yads madan, ama ulusal
konularda tek bir diplomatik temsil kurumunu
da gerçekle tirecektir. Ulusal meclisten yetki
ve görev çerçevesini alacak ve bu meclise kar-

 sorumlu olacak ulusal diplomasi kurumu
olacakt r. Tüm ulusu, dört parçadaki halk -

n ve Kürdistani halklar n ç karlar  ilgilen-
diren konularda tüm uluslar aras  platformlar-
da bu kurum yetkili temsili kurum olacakt r.
Yani her Kürt örgütü, a ireti ya da ahsiyeti
geli tirdi i her hangi bir ili kide ancak kendi
tüzel ve özel ki ili ini temsil edebilir. Tüm
Kürtleri ya da Kürdistani halklar  temsil yetki-
sini kendisinde görmeyecek, göremeyecektir.
Bu yetki yaln zca bu ulusal diplomasi komite-
sinde olacakt r. Aksi her hareketin demokratik
ölçüler içinde bir yapt  olacakt r.

Bir kez daha belirtmekte yarar var ki, bu
kurum da tüm yetkisini ulusal meclisten ala-
cak ve tüm çal malar nda ulusal meclise kar
sorumlu olacak, ona hesap verecektir. lkeleri,
stratejisi ve taktikleri ve çerçevesi belirlenmi
halka aç k bir diplomasiyi esas alacakt r. ef-
fafl k temel prensiplerden biri olacakt r.

2-Demokratik Özerk Kürdistan' n
Parça Olu umlar yla Diplomasisi:

Kuzey Kürdistan'da demokratik özerkli in
ilan edilmesi haz rl klar  tüm h yla sürdürül-
mektedir. Asl nda yap lacak olan Sistemsel
boyutuyla yap lacak olan, asl nda bir süreden
beri ya anmakta olan demokratik özerkli i
resmen ilan ederek ulusal ve uluslararas  ka-
muoyuna ilan edilmesidir. Demokratik Türki-
ye Özerk Kürdistan slogan yla ifade edilen çö-

züm sürecinin içindeyiz. Gelinen a amada ya
Türkiye Cumhuriyet Devleti Kürt halk n
ulusal iradesini, farkl klar  temelinde e itli-
ini tan yarak, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini

anayasal güvenceye kavu turma temelinde de-
mokratik çözüme gelecek ve Türkiye de de-
mokratikle ecektir. Ya da Kürdistani halklar
devletten bir eyler beklemek yerine, kendi
çözümlerini pratikle tirecek, Özerk Kürdis-
tan'  tüm kurumlar yla birlikte ilan ederek çö-
zümü gerçekle tireceklerdir. Bunun ba ka yo-
lu kalmam r. Bu sürecin iddetle mi, de-
mokratik diyalogla m  gerçekle ece i tama-
men Türk devletinin alaca  tutuma ba  ola-
cakt r. Devletin bu konuda tercih edece i yön-
tem, ku kusuz özerkli in kapsam , Türkiye
devletinin yan  s ra Türkiye halklar yla ili ki-
lerinin boyutunu da olumlu ya da olumsuz
yönde etkileyecektir. Bu geli meden ba ms z
olarak;

Demokratik Özerk Kürdistan' n ba ka
Kürdistan' n Güney parças ndaki Kürdistan
Federal Bölge Yönetimi olmak üzere, Kürdis-
tan' n tüm parçalar ndaki parça olu umlar yla
direkt diplomatik ili kileri olacakt r. Öz güç
temelinde geli ti inden, Demokratik Özerk
Kürdistan' n parça olu umlar yla ulusal dü-
zeyde bir diplomasinin geli tirilmesinde öncü
bir rol üstlenmesi beklenir. Bunun nedeni, Gü-
ney olu umunun öz güç ve iç dinamikler te-
melinde de il, d  güçlerin bölgesel politika-
lar  ve i birlikçilik temelinde geli ti inden,
ulusal diplomasi geli tirmek, ulusal kazan m-
lar  koruma ve geli tirme gibi bir öncülük
yapmas  beklemek gerçeklerle ba da ma-
maktad r. Di er parçalarda ise böylesi a r bir
görevi üstlenecek düzeyde bir devrimci geli -
me henüz görülmemektedir. Kürdistan için
devrim durumu en aç k ve yak  biçimiyle
esas olarak Kuzey'de ya anmaktad r. Onun
için bugün demokratik konfederalizm müca-
delesinde öncülük rolünü ancak Kuzey devri-
mi oynayabilecek durumdad r

Parça olu umlar yla yürütülecek diploma-
sinin temel amac  ve hedefleri öyle s ralana-
bilir:
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a)-Güney Kürdistan'daki Federe Kürt Böl-
ge Yönetimi ile demokratikle me, ulusal kaza-

mlar  korumay  ve geli tirmeyi esas alan
ulusal politikalar izlenmesi, Kürtler ve Kür-
distani halklar aras nda dayan ma, i birli i ve
giderek birlik geli tirmeyi hedefleyen diplo-
matik bir ili ki ve demokratik mücadeleyi iç
içe geli tirmeyi hedefler. Bu parçada geli e-
cek demokratik karakterli hareketlerin bast -

lmas na meydan vermeyecek, dahas  önleri-
nin aç lmas  sa layacak bir ili ki düzeyini
geli tirir. Parçadaki halk n ve Kürdistani
halklar n meclis, DKÖ, mesleki örgüt ve bir-
likleriyle farkl klar  temelinde e itlik, kar -

kl  sayg , demokratik birlik ve özgürlük te-
melinde ili kilenmeyi esas al r. ki tarafta da
önemli bir yo unlu a sahip ortak a iretler
aras nda da güç birli i, dayan ma ve birli i
esas al r.

Somut olarak Kürdistan parlamentosu,
Kürdistan Parlamenterler Birli i, Barolar Bir-
li i, Gazeteciler Sendikas , Çiftçiler Birli i,
Kürdistan Yazarlar Birli i, Ezidi, Kakai,

ebek, Kelhur, Feyli Kürtler, Hewraman,
Asuri-Süryani-Keldani vb. halk topluluklar
ve toplumsal kesimleri temsil eden siyasi par-
ti, Sivil Toplum örgütü ve dini cemaatleriyle
belirtilen çerçevede ili ki ve dayan ma geli -
tirmeyi esas al r. Tüm bu kesimleri Demokra-
tik Özerk Kürdistan' n zenginli i kabul eden
bir anlay la yakla r, kazan mlar  bu kesim-
lerin de kazan  kabul eder. li kilerinde de-
mokratik konfederalizm esaslar na göre yak-
la r.

b)-Do u Kürdistan, hem co rafya, hem de
nüfus olarak Kürdistan' n ikinci büyük parça-

r. Bu yönüyle de önemli bir yeri vard r.
ran' n demokratikle tirilmesinde oldu u ka-

dar, Ortado u'nun demokratikle tirilmesinde
de önemli bir rol oynayabilecek potansiyele
sahiptir. Bu parçadaki halk z, tarihi boyun-
ca di er parçalardaki ulusal hareketlere ilgisiz
kalmam , her zaman olanaklar  ölçüsünde
destek olmu tur. Önderlik sorunlar  nedeniyle
geleneksel öncülüklere güveni kalmam r En
son Önder APO'nun uluslararas  komplo ile

esaret alt na al nmas   s ras nda  giri ti i ser-
ldanlarla Tercihini Önder APO ve PKK'den

yana yapm  olan Do u Kürdistan halk , ça -
da  bir örgütsel öncülü e PJAK ahs nda ka-
vu mu tur.

Demokratik Özerk Kürdistan ba ta PJAK
olmak üzere, bu parçadaki Kürtler ve tüm
Kürdistani halklar n ve toplumsal kesimlerin
temsilini yapan siyasi parti, DKÖ, kültürel, in-
sani, mesleki vb. örgütlenmeleriyle farkl k-
lar  temelinde e itlik, demokratik birlik ve öz-
gürlük temelinde ili kilenmeyi, dayan ma ve
birlik ruhunu geli tirmeyi, ulusal demokratik
ortak politikalar üretip pratikle tirmeyi esas
al r. ran rejiminin demokratik bar l çözü-
me çekilmesinde gerekli katk  sunar. Bunun
olmamas  durumunda, kendi öz güçleriyle
kendi çözümlerini geli tirip ya ama geçirme-
lerini tüm gücüyle destekler. Bu güçlerle ili k-
ilerinde demokratik konfederal birli i esas
al r.

c)-Bat  Kürdistan, hem co rafya, hem de
nüfus olarak Kürdistan' n en küçük parças r.
Suriye devletinin denetimine b rak lan bu par-
çadaki halk z, Kuzey'den sonra ulusal de-
mokratik mücadele ile en erken tan an, en
güçlü kat  yapan; di er parçalardaki ge-
li melerin destekçisi olmaktan ç karak ilk kez
devrimin asli unsurlar  aras nda yer alm r.
Daha önceleri, özellikle Güney'deki siyasi ön-
derlikler hareketleri için Bat  Kürdistan'  bir
geri cephe, lojistik destek deposu ve giderek
arka bahçesi gibi de erlendirmekteydi. Bu
parçadaki halk z da do al olarak kendisini
mücadelenin sahibi olarak görmüyor, geri
cephede üzerine dü en bir görev olursa yerine
getiren pasif bir destekçi olarak görmekteydi.
PKK'nin 1979'dan ba layarak Ortado u'ya
aç lmas  ve özellikle de Önder APO'nun yak n
ilgisi, e itimi ve yo un çabalar yla devrimin
asli unsuru haline geldi.

Gerek rkç -fa ist Baas Partisi’nin ve dola-
yla devletin yo un bask lar , gerekse

SSCB'nin uzant  komünist ve sosyalist parti-
lerin sosyal oven yakla mlar , Kürtlerin dü-
zen güçlerinin sa na da soluna da mesafeli
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durmalar  beraberinde getirmi tir. Baz  ki-
iler ve aileler bu tür gruplar içinde yer alsalar

da Kürt halk n ezici ço unlu u bu tür olu-
umlara ku ku ile yakla , hep uzak dur-

mu tur. Ancak PKK hareketinde kurtulu
umudu gördü ündendir ki, tüm gücü ile mü-
cadele saflar na akm r.

Demokratik Özerk Kürdistan, en çok da
Bat  Kürdistan halk n örgütlenmesi, ulu-
sal demokratik hak ve özgürlüklerine kavu -
mas  konusunda çabac  olmak durumundad r.
Bu parçada örgütlü bulunan KCK-Rojava ba -
ta olmak üzere, halk n temsil gücü komün
ve meclislerle, siyasi parti, DKÖ ve toplumsal
kesimlere ait olu umlarla ayn  temellerde ili -
kilerini geli tirmeyi esas al r. Demokratik
konfederal ve farkl klar temelinde e itlik,
ulusal birlik, demokrasi ve özgürlü ü temel
alan mücadele birli i içinde olmay  esas al r.

3-Demokratik Özerk Kürdistan' n D
Diplomasisi çinde yer al nan üniter
devletler, Kom u Halklar n -Türk, Arap, Fars,
Acem, Türkmen- dini ve mezhepsel toplumsal
kesimleri-demokratik özgün örgütlenmeleri ve
küresel çapta küresel demokrasi güçleri ile
ili kileri):

Demokratik Özerk Kürdistan' n d  dünya-
dan kopuk, salt içinde yer al nan üniter dev-
letlerle s rl  bir ya ama mahkûm olmas  dü-
ünülemez. Ku kusuz d  dünya ile ili kileri-

nin birincil aya  içinde yer al nan üniter
devletlerle kurulacak ili kiler olu turacakt r.
Bunun anla r siyasi, ekonomik, kültürel, hu-
kuki psikolojik vb. nedenleri vard r.

Her eyden önce bu üniter devletlerin halk-
lar yla yüzy llar  bulan ortak bir ya amdan
kaynaklanan kültürel, ekonomik, siyasi, akra-
bal k vb. psikolojik nedenleri bir ç rp da s ra-
lamak mümkündür. Özellikle de bu devletler-
de birincil halk konumunda bulunan Türk,
Arap ve Fars halklar  ve ayn  co rafyada ya-
ayan onlarca az nl k halk gruplar yla ortak

bir tarihi miras söz konusudur. Esas olarak
egemenlerden kaynaklanan ve zamanla halk-
lar  da etkisi alt na alm  olan çat ma, çeli ki-

ve k rg nl klar n halklar aras nda yaratm  ol-
du u güvensizlik, demokratik özerklikle bir-
likte önemli oranda a lacakt r. Ancak bunu
sa layacak olan da halklar aras ndaki özgürlü-
e dayal  e itlikçi diplomasi olacakt r.

Devletler için de benzer nedenler geçerli-
dir. Yüzlerce y ll k ortak tarih, birlikte ya an-

 kay plar ve kazan mlar mevcuttur. Yine
bu devletlerden kopu  gibi demokratik özerk-
li i yaln zla racak hedefleri söz konusu
de ildir. Bu devletler de demokratik özerk
Kürdistan' n varl , iradesini, hak ve özgür-
lüklerini kabul etmeleri durumunda ortak bir
kurulu  hukukuna da sahip olacaklard r. Onlar

kabul etmez ve Kürtler kendi özerkliklerini
ilan eder ve sonradan geli ecek anla malar te-
melinde birlikte bir ya am n sürdürülmesi bi-
çiminde bir hukuk olu acaksa, o da ba  ba -
na diplomaside öncelikli partner olmalar
sa layacak önemli bir neden olacakt r. Bu iki-
si olmaz da bir kopu  kaç lmaz olursa, el-
bette Kürtler zorunlu kal rlarsa buna da haz r-

kl  olacaklard r. Bu durumda da dü manl k
sonsuza dek sürecek de ildir. Bu durumda bi-
le Demokratik Özerk Kürdistan' n kom u üni-
ter devletlerle ili kiler geli tirebilmek için
sa lam bir perspektifinin olmas  kadar do al
bir tutum olamaz.

Son seçenek d lanarak unlar öngörülebi-
lir; Demokratik Özerk Kürdistan, devlet ya da
devletleri ortadan kald rmak hedefiyle gün-

Esas olarak  egemenlerden
kaynaklanan ve zamanla halklar  da

etkisi alt na alm  olan
çat ma, çeli ki ve k rg nl klar n

halklar aras nda yaratm  oldu u
güvensizlik demokratik

özerklikle birlikte önemli
oranda a lacakt r
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deme gelen bir olu um ya da çözüm projesi
de ildir. Ne devlete kar tl k, ne de devlete ya-
manma tutumu de il, devletle demokrasiye
duyarl  hale getirilebildi i oranda ili ki, de-
mokrasiye duyars z kald  oranda mücadele
esast r. li kinin temelinde kar kl  olarak
birbirinin hukukunu tan yarak, devletin a
merkezi, her türlü geli meyi merkezde t kayan
yap  demokrasiye duyarl  hale getirmenin
demokratik yol ve yöntemlerini bulmak te-
melinde bir ili ki esas al nacakt r. Bu da ili ki-
siz, müzakeresiz olacak bir i  de ildir.

Demokratik özerklik, devletten kopu  ol-
mad  gibi, halklar n birlikte ya ama zemini-
ni ortadan kald rma amac  gütmemektedir.
Tersine, devletle ortak, uluslararas  ili kiler,

 güvenlik, ulusal maliye ve d  ticaret gibi
tüm ülkeyi ilgilendiren konular  üniter devlet
hukuku üzerinden yürütür. Di er yandan da
yerel yönetimleri ilgilendiren konularda, yet-
kilerin bölgesel-yerel yönetimlere devredil-
mesi üzerine kurulu bir hukuku da olacakt r.

Buna göre; a)Demokratik Özerk Parla-
mentolar n do al olarak ulusal parlamento ile

 bir ili ki ve i birli i olacakt r. b)Demok-
ratik Özerk Hükümetin-Hükümetlerin Ulusal
Hükümetle s  bir ili ki ve e güdümü olacak-

r…Elbette burada kastedilen s  ili ki üniter
yap  içindeki merkez ile ona s  s ya ba
çevre ili kisi gibi olmayacakt r. Burada kaste-
dilen özgürlü e dayal , birinin ç kar  di eri-
ne feda etmeyen e itlikçi bir ili ki olacakt r.

Ayr ca, özerk kurumlarla ulusal kurumlar
aras ndaki ili kilerin bir benzeri olu turulacak
demokratik özerk bölge ya da yerel yönetim-
lerin kendi aralar nda da geçerli olacakt r. Bir-
çok konu kom u iki ya da daha fazla özerk
bölgesel ya da yerel yönetimi ilgilendirirken,
direkt olarak ulusal yönetimi ilgilendirmeye-
bilir. O zaman ulusal yönetimin, ciddi bir an-
la mazl k ç kmamas  durumunda bu konulara
müdahil olmas na gerek kalmaz.

Halklar aras  diplomasi;
Demokratik özerklik projesi sadece

Kürtlere ve Kürdistan'a ili kin geli tirilen bir
proje de de ildir. Yani tek bir etnik gruba, tek

bir co rafyaya ya da bir dinsel-mezhepsel ke-
sine yönelik bir proje de de ildir. Bugün Tür-
kiye'de 7 idari bölge vard r. Çok daha fazla sa-

da demokratik özerk bölge, demokratik
özerk yerel yönetim vb. olu turulabilir. Tür-
kiye'deki tüm toplumsal kesimler ihtiyaç duy-
duklar nda, kendilerini özgürce ifade ederek
örgütlenebileceklerine inand klar  biçimde de-
mokratik özerk yönetimlerini kurabilirler.
Aleviler, Lazlar, Çerkezler, Asuri-Süryaniler,
Rumlar, Museviler, Araplar vb. demokratik
özerk yönetimlerini olu turabilirler. Do rudan
demokrasinin, halklar aras ndaki ortak ya am
iradesinin ve ortak ç karlar n geli tirilmesinin
en sa kl  yolu her toplumsal kesimin kendi-
sini özgürce ifade edebilmesi, örgütlenebilme-
si ve ya am n her alan nda temsil gücüne ula -
mas r. Bu gönüllü birlikteli in en güçlü ma-
yas  ve çimentosu olacakt r.

Tüm bu ortakla malar  sa layacak anaya-
sal, yasal düzenlemelerin yan  s ra, pratikte
ortaya ç kabilecek sorunlar n çözüm yolunu
bulmak ve uygulamak ile daha ileri birliktelik-
lere ula man n arac  da halklar aras  diploma-
sidir.

Ayn  anlay  Türkiye'nin yan  s ra, De-
mokratik Özerk Kürdistan ile Arap ve Fars
devletleri ile ba ta Arap ve Fars halklar  ol-
mak üzere ran, Irak ve Suriye'de ya ayan tüm
di er halk gruplar yla ili kiler için de geçerli
olacakt r. Hatta olabilirse Ortado u Demokra-
tik Uluslar  Konfederasyonu kurulu una öncü-
lük etmek de Demokratik Özerk Kürdistan
diplomasisinin görevleri aras nda olmal r.

Demokratik Özerk Kürdistan' n küresel
çapta da demokrasi güçleriyle diplomatik ili -
kileri olacakt r. Küreselle me kar  hareket-
ler, Uluslar aras  Af Örgütü, nsan Haklar  Or-
ganizasyonlar , Yerel Gündem 21, Porto Al-
legre, k sacas  küresel kapitalizme kar  küre-
sel demokrasi güçleriyle en geni  diplomatik
ili kilerin geli tirilmesi, var olanlar n güçlen-
dirilmesi ve bu ili kilerde merkezi bir rol üst-
lenmesi de Demokratik Özerk Kürdistan' n
önüne koyaca  temel, öncelikli diplomatik
görevlerden olmal r.
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4-Demokratik Özerk Kürdistan Bile enle-
rinin Parça Bile enleriyle Diplomasisi:

Demokratik özerklik yaln zca bir etnisi-
tenin, co rafyan n, dinsel ya da mezhepsel
grubun olu umu de il, hatta halklar n da de il
-o da yetersiz kal r-, toplumlar n, tüm toplum-
sal kesimlerin kendilerini kimlikleri (aidiyeti
ne olursa olsun, kendilerini nas l tan mlamak
isterlerse öyle tan mlas nlar), kültürleri,
inançlar , ekonomik ç karlar  vb. ile özgürce
ifade etme, örgütlenme ve kamusal ya am n
tüm alan nda temsil etme hakk , farkl klar
temelinde e itlik, özgürlük ve demokratik bir-
lik temelinde ortak ya ama kat ld klar  bir top-
luluklar birli idir. Bu nedenle özerklik, ulus-
devlet gibi tekçi, toplumsal kesimleri tekle -
tirmeye çal an bir yap lanma de ildir. Tersi-
ne, tüm farkl klar  zenginlik sayan, ortak ya-
am n vazgeçilmez ilkesi ulusal-toplumsal

haklarda e itlik temelinde birlik olu turan bir
yap lanmad r.

Böyle bir yap n zengin bile enlerden
olu aca  aç kt r. Bu bile enlerin hepsinin bir
potada eritilmesi de il, ortak ya am n ortak
kurucular  olarak hak ve ödevlerde ortakla -

lmalar  esast r. Bu da bile enler aras nda ve
parçalardaki benzer bile enler aras nda özgün
diplomatik ili kilerin geli tirilmesi, tüm bu bi-
le enlerin ortakla lmas n olmazsa olmaz
ko uludur.

lk ezilen cins ve s f olarak kad n özgür-
lük hareketi, demokratik özerkli in temel bi-
le enlerinden biridir.

Demokratik Özerk Kürdistan kad n hare-
keti bile eni, Kürdistan' n di er parçalar ndaki
kad n hareketi ve kurulu lar yla diplomatik
ili kilerini en üst düzeyde geli tirerek ortak-
la mas  geli tirmelidir. Ayn  biçimde kom u
halklar n kad n hareketleriyle de benzer bir
diplomatik ili ki, dayan ma, güç birli i ve gi-
derek birlik yaratma yönünden diplomatik ve
örgütsel çal malar  hiçbir engelle kar la -
madan sürdürmelidir. Demokratik özerk yö-
netimin temel görevlerinden biri de bu diplo-
matik ve örgütsel çal malar  güvence alt na
almakla yükümlü olacakt r.

Ayn  biçimde demokratik emek hareketi,
kültürel hareketler, demokratik gençlik hare-
ketleri, demokratik kooperatifler birli i, de-
mokratik çiftçi birlikleri vb. tüm kurumlar da
kendi aralar nda ve di er parçalardaki benzer
kurumlarla diplomatik-örgütsel ili ki ve çal -
malar  geli tireceklerdir. Bu tüm bile enler,
kom u halklar n benzer kurumlar yla diplo-
matik ili ki, dayan ma, güç birli i ve isterler-
se daha üst birlikteliklere ula maya çal acak-
lard r. Tüm bu çal malar, Demokratik Özerk
Kürdistan yasalar n güvencesi ve yönetimin
yükümlülü ü alt nda olacakt r.

Demokratik özerklik bile enlerinin benzer
biçimde küresel çapta, örne in Kad n Özgür-
lük Hareketi’nin dünya çap nda demokratik
kad n hareketleriyle, diplomatik ili ki ve da-
yan mas  olmal r. Tüm bu ili kiler birbiriy-
le çeli mez mi diye sorulabilir. Hay r, çeli -
mez. Emek hareketinin k tasal ve giderek kü-
resel çapta ili kiler geli tirmesi, ne özerklik
yasalar yla, ne de üniter devlet yasalar yla çe-
li ir bir yan  yoktur, olamaz. Zaten halklar -

n onaylayacaklar  toplumsal sözle mede
bu tür k tlay , yasaklay  tutumlara yer
olamaz. Ne kadar özgürlük, o kadar de-
mokrasi, ne kadar yasaklar, o kadar demokra-
sisizlik var demektir. Ba ka bir deyi le, daha
az devlet, daha çok toplum daha çok demok-
rasi demektir.

Sonuç yerine;
Kürtler, tüm bu karma k diplomatik ili ki-

ler a yla hem kendi aralar nda, hem de çevre
kom u ülke halklar yla nas l ya amak istedik-
lerini, bu ya am  hangi kimliksel, kültürel, hu-
kuki vb. çerçeveler içinde geli tireceklerini
belirleyeceklerdir. Dünyada nas l bir yer ala-
caklar , bugüne kadar kendilerini kendi kül-
türleri, kimlikleri ve inançlar yla kabul etme-
yen dünyaya, bugünden sonra nas l yakla a-
caklar , dünyaya ne verip ondan ne istedik-
lerini belirleyeceklerdir.

Kürtler, ba lang nda büyük fedakarl k-
larla içinde yer ald klar  cumhuriyetin kurulu-
undan sonra,  hapsedildikleri ulus-devlet ka-
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fesi içinde, u rad klar  katliamlar n, sürgünle-
rin, yoksullu un, kimliksizli in nas l tanzim
edilece ini belirleyecektir. Kendi ülkelerinde
mülteci bile olamaman n hesab  nas l kapat-
acaklar  ortaya koyacaklard r. Hesap sorma
derken, "misliyle ödetme" gibi ilkel tutumlar-
dan söz edilmiyor elbette. Toplumumuzun
hapsedildi i ulus-devlet demir kafesinden
kurtularak, halklar z aras nda kar kl  say-

, hak e itli i, farkl klar  içinde e it, özgür,
demokratik bir ortak ya am  kurmaktan söz
ediliyor.

Türkiye'de ulus-devlet denen deli gömle i
toplumumuza dar gelmektedir. Ulus-devlet ta-
rihsel-toplumsal dokumuzla uyu mamaktad r.
Anadolu, Mezopotamya ve bir bütün Ortado-
u toplumlar n tarihsel, toplumsal, kültürel

gelene i esas olarak demokratik konfederal
aç kt r. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.
ngiliz emperyalizmi öncülü ünde egemen ol-

ma arac  olarak bölgeye ta lan ulus-devlet,
bölgenin mevcut parçalanm n, ya ad
kör dövü ünün, çözümsüzlü ün vb. en temel
nedenidir. Yani sadece Türkiye'nin de il, Or-
tado u'nun da ya ad  yap sal sorunlar n te-
mel kayna  ulus-devletçik milliyetçilikleri-
nin bo mas r. Bölgede kal  bar n,
halklar n refah n sa lanabilmesi, bu kayna-

n kurutulmas yla mümkün olacakt r. Siyo-
nist ideologlar n geli tirdikleri Türk milliyet-
çili i özünde bir 'Beyaz Türkler' tan nda an-
lam  bulan Anadolu Siyonizm'idir. Bugün de
toplumumuzun kan denizinde bo durulmas -

n temel kayna  bu Beyaz Türklerdir. Sava
baronlar  da bunlard r.

Demokratik özerklik, sözünü etti imiz bu
sorunlar n çözümü, topluluklar n farkl klar
içinde e itlik, do rudan demokrasi ve özgür
birlik içinde ya amas n da temel modelidir.
Kürdistan'da oldu u gibi, örne in Hatay ve
Adana'da Araplar, kendi demokratik özerklik-
lerini geli tirebilirler. Kendilerini özgürce ör-
gütleyip ifadeye kavu turabilir, ana dillerinde

itimden kültürel geli melerini en üst dü-
zeyde ya amaya kadar özgür bir ya am geli -
tirebilirler. Ayn ey Karadeniz'de Lazlar,

Ege'de Rumlar, Ermeniler, Çerkezler, Roman-
lar vb. için de geçerlidir.

Ulus-devletten, toplumlar n tüm kesimle-
rinin kendilerini özgürce örgütleyerek, de-
mokratik özerkliklerini geli tirerek demokra-
tik Türkiye'ye geçi in öncülü ünü yapma tari-
hi onurunu Kürtler ta maktad r. Büyük bedel-
ler ödeyerek bu a amaya gelmemiz küçümse-
nemez. Ancak, Kürtler ödedikleri çok a r be-
dellere kar n, geli tirdikleri çözüm modelini
yaln z Kürdistan co rafyas  ve Kürt halk  için
de il, tüm Türkiye ve Türkiye'deki toplumsal
kesimler için de geli tirmektedirler. Hatta
ran, Irak, Suriye ve tüm Ortado u halklar

için geli tirmektedirler.
Bu modelin örgütlenmesi, yani tüm de-

mokratik özerk birimlerin (kent, yerel ya da
bölgesel) birbirleriyle ili kileri konfederal te-
melde olacakt r. Böylece sermaye ve iktidar
tekellerinde oldu u gibi ne belli az nl klar n
diktas  alt nda ya amak zorunda kal nacak, ne
de ço unlu un sultas  olacakt r.

Ya am n tüm alanlar  kapsayan   karma-
k toplumsal ili ki a  sermaye ve iktidar

tekellerinin istismar na aç k kap  b rakmadan
yerli yerine oturtmak da halklar diplomasisi-
nin temel u ra  olacakt r.

Binlerce y ld r egemenlerin oyun sahas
olan diplomasi, art k egemenler elinde sorun-
lar  derinle tirerek çözümsüzlü e mah-
kum etme arac  olmaktan ç kar lacakt r. De-
mokratik özerklikle tüm toplumsal kesimler
kendi diplomasilerini geli tirecek, sorunlar -

n çözüm arac  haline getirecek ve buna gel-
meyenlere, bunu tan mayanlara da sorunlar
ustaca çözerek gerekli yan  vereceklerdir.
Kendi çözümlerini kimseden medet umma-
dan, kimseden izin almadan ve dilenmeden
kendileri ya ama geçirerek gerekli cevab n en
etkilisini vereceklerdir.

Demokratik Özerk Kürdistan böylesi tarihi
bir sürecin ve eylemin öncülü ünü yapmak-
tan, bedeli ne denli a r olursa olsun, ancak
onur duyar!
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“Biz buna güvenlik boyutu da diyebiliriz.
Yani burada soyk  ele al yoruz. Kürtler
soyk mdan nas l kurtulabilir bunu somut-
la rmal rlar.

Burada soyk m tüm soyk m çe itlerini
kapsar. Sadece fiziki de il kültürel ve her çe-
it soyk mdan bahsediyorum. Yani Kürtle-

rin bir öz savunma durumuna kavu mas
sa lan r. Toplum burada kendi öz savun-

mas  kurar. Bununla sadece elde silah bir
durumu kastetmiyorum. Öz savunma KCK,
PKK tarz  silahl  yap  de il halk n kendi
güvenli ini sa lamas r. Demokratik toplu-
mun her alanda örgütlenmesini, kurumsal-
la mas  kendi güvenlik sistemine kavu -
mas  ifade ediyorum. Bunu daha fazla
halk tart r farkl  sonuçlara ula abilirler.
Mesela çocuklar  askere gönderecekler
mi? Askeriyede yer alacaklar m , bunlar tar-

r. Mesela korucular nas l la vedilecek,

koruculuk meselesi nas l halledilecek bunlar
tart lmal r. Bu güvenlik boyutu halk n öz
savunmas  ekmek su hava kadar önemlidir.
Bu olmadan ya anmaz.”

Konumuz derginin bütünlü ü içinde De-
mokratik Özerkliktir. Özerklik bir hukuksal,
siyasal, idari statü olarak dünyan n birçok ye-
rinde ve birçok topluluk taraf ndan ya amsal-
la lm r. Do al olarak özerklik deyince

yeni bir eyden bahsedilmemektedir. Ama di-
er yandan, demokratik-ulus, demokratik kon-

federalizm, demokratik cumhuriyet ve de-
mokratik anayasa gibi toplumsal, siyasal, hu-
kuksal ve idari anlamlar  olan ve ya amsalla -

lmas  gereken projelerin arkas ndan bir de
demokratik özerklik konusuna aç kl k getir-
mek önemli olmaktad r. Bu aç kl k getirme i -
lemi derginin bu say n bütünlü ü içinde
ortaya konulmaktad r. imdi bu konu ba
alt nda demokratik özerkli in öz savunma, ya-

DEMOKRAT K ÖZERKL N ÖZ SAVUNMA BOYUTU
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ni güvenlik boyutunun nas l oldu u ya da ol-
mas  gerekti i üzerinde duraca z.

Özellikle 1 Haziran 2010 tarihinden itiba-
ren yani ad na mücadele tarihimizin 4. döne-
minin ba lang  dedi imiz günden itibaren,
demokratik özerklik konusu gerek Türkiye-
deki toplumlar n ve gerekse de dost-dü man
ya da kendilerini farkl  konumland ran birçok
ki i-kurum veya örgütsel çevrenin gündemine
yo un olarak girmi  bulunmaktad r. Halbuki
kapat lan DTP'de oldu u gibi BDP'nin progra-

nda da demokratik özerklik, Kürdistan için
bir statü olarak ortaya konulmu tu. Türkiye-
nin demokratikle tirilmesinde bu statünün

önemine dikkat çekilmi ti. Ama bugünkü gibi
tart ma gündeme girmemi ti. Sadece bu du-
rum bile mücadele tarihimizin 4. döneminin
ne anlama geldi ini göstermektedir.

Bu tart ma gündemleri içinde öz savunma
konusuna özel bir anlam da yüklenilmektedir.

te 'ayr  ordular , polisleri olacakm ', 'ayr
ordu, polis ayr  devlet demektir', 'PKK takiye
yap yor, as l amac  ayr  bir Kürt devleti kur-
makt r' gibi yersiz ve bir anlamda da özel sa-
va  kapsaml  bir tart ma yürütülerek konu
çarp lmak istenmektedir. Bu çarp tma kam-
panyas n merkezinde esas olarak öz savun-
ma sözcü ünün savunma bölümü yer almakta-

r. O zaman burada öncelikli olarak savunma
konusu üzerinde durmak gerekmektedir.

Savunma-Sald  Nedir?
Sportif kar la malar d nda savunma

kavram  söz konusu oldu unda ilk akla gelen
do al olarak bir insan ya da toplulu un veya
bir hayvan ya da hayvan grubunun ya am na
ya da kendisine ait olana kar  yönelen bir sal-

 kar nda kendisini korumas  akla gelir.
O zaman savunma deyince di er yandan

sald  denilen bir kavrama da aç kl k getir-
mek gerekmektedir. Sald ; amac  öldürmek,
yok etmek ya da etkisiz hale getirmek (korkut-
mak-yaralamak, yakalamak vb.) veya el koy-
mak vb. ekilde rakip, av diye tan mlanan kar-

dakine yönelik olarak hamle yapmay anlat r.
Normal sözcük kar tl  olarak farkl  an-

lamlar yüklemeksizin her iki kavram  da k sa-
ca böyle aç mlayabiliriz. Ama söz konusu in-
san ve toplumlar oldu unda durumun farkl
oldu unu görürüz. Buradaki farkl k da kay-
na , insanl k tarihine ya da toplumsal ger-
çekli e bak tan al r. Bu konulara bak  aç ,
sald  ve savunmaya farkl  içerikler yükler.
Örne in sözcük olarak sald , olumsuzu veya
kötü olan , savunma ise olmas  gereken tepki-
yi yani iyi olan  akla getirir. K sacas , sald r-
gan olan kötüdür ve engellenmesi gerekir. Sa-
vunmada olan ise ma dur oldu u için olmas
gerekeni yapmaktad r ve yard m edilmesi ge-
rekir.

Fakat bu iki sözcü e hem mekansal ve
hem de dönemsel, siyasal, felsefi, ahlaki ya da
hukuki anlamlar yükledi imiz de durumun hiç
de böyle olmad  görürüz.

Örne in Latince'de "Privare" sözcü ü bil-
di imiz ve günlük ya am zda da kan ksa-

z mülk (sahip olunan ey) sözcü ünün
kar r.  Privare kelimesi ile anlat lmak is-
tenen de; soyma, çalma, talan etme, ba kas -

n kullan na kapatma durumudur. Dikkat
edilirse bu belirtilen eylerin hepsi sald  kap-
sam  içindedir. Yani olumsuzu, kötüyü, olma-
mas  gerekeni ifade eder. Neye göre olmamas
gerekendir? Tabii ki toplumsal ahlaka göre.
Soyma, çalma ya da ba kas n kullan na
kapatma durumu kime kar  gerçekle mekte-
dir? Elbette ki topluma kar . O zaman toplu-
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Toplumsal ahlaka göre kötü olan ve
bir sald  durumunu ifade eden

mülk, hukuka göre kutsald r
ve savunulmas  gereken bir

de erdir. Toplumun kendisinden
çal nan  istemesi ya da almaya
çal mas , hukuksal olarak bir

sald  durumunu yani kötü olan
ifade etmektedir
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mun bu mülkle me durumuna kar  kendisini
savunmas  kadar do al bir durum olamaz.
Ama bugünkü ulusal ya da uluslararas  hukuk
kar nda durumun hiç de böyle olmad
görmekteyiz. Toplumsal ahlaka göre kötü olan
ve bir sald  durumunu ifade eden mülk, hu-
kuka göre kutsald r ve savunulmas  gereken
bir de erdir. Toplumun kendisinden çal nan
istemesi ya da almaya çal mas , hukuksal
olarak bir sald  durumunu yani kötü olan
ifade etmektedir.

Bu nedenle savunman n günümüzdeki ele
al  biçimi ve tarihsel arka plan na k saca
bakarak öz savunma konusuna de inmek ge-
rekecek.

Savunma Tarihine K sa Bir Bak
Do adaki tüm canl lar n do al yap lanma-

nda mutlaka bir savunma mekanizmas  bu-
lunmaktad r. Bu durum, ya am n sürdürülme-
si önünde ortaya ç kabilecek engelleri a maya
yönelik olarak ekillenmi tir. Kirpinin oklar ,
gülün dikeni, kartal n gagas  ya da pençesi,
kedinin t rna , ya da birçok duyu organ n
gücü gibi örnekler bu konuda s ralanabilir. Bu
durum da gösteriyor ki,  do al olarak farkl
canl lar ortam nda ad na ne denilirse denilsin,
var olan biyolojik-genetik düzenlemeler birin-
ci dereceden ya am n sürdürülmesiyle ilgili
oluyor.

Elbette insanlar aç ndan durum biraz da-
ha farkl . Öncelikle insan, tür olarak do al ge-
li imi içinde, biyolojik yap nda bir gül kadar
bile savunma mekanizmas na sahip de ildir.
Yeni do mu  bir bebe in, bir kedi ya da kar n-
ca yavrusu kadar kendisini savunaca  do al
bir mekanizmas  yoktur. Onun için 'insan  do-

tan savunma mekanizmas  olmayan tek
canl r' diyebiliriz. Ama insan da bu dünyada
hem de birbirinden korunmas  gereken di er
canl larla birlikte ya yorsa ve do an n kendi-
si de di er canl lar için oldu u kadar insan  da
tehdit eden bir tak m olgular (deprem, sel, y l-

m, ç , vb.) yarat yorsa, insan n mutlaka
hem do al tehditlerden hem di er canl lardan
ve hem de giderek kendi türüne kar  kendisi-

ni savunmas  gerekmektedir. O zaman nedir
insan  di er canl lardan farkl  k lan?

nsan için dü ünen hayvan, alet yapan can-
, sosyal varl k ya da politik hayvan, konu an

hayvan gibi tan mlamay  esas alan kavramlar
kullan lm r. Bu kavramlar ayn  zamanda in-
san  di er canl lardan ay rt eden özelliklere de

aret etmektedir. Bunlar n hepsi de insan  di-
er canl lardan ay ran belli temel özellikleri

ifade etmektedir. Ama insan  gerçekten insan-
la ran onun toplumsal yan r. nsan toplum

nda insanla amaz. Dü ünemez, konu a-
maz, alet yapamaz, politikle emez. K sacas
ya ayamaz. Onun için insana gerçek kimli ini
kazand ran onun toplumsall r diyebiliriz.
Toplumsall k insan  yarat rken, insan da top-
lumsall  yaratmaktad r. kinci do a diye de
adland lan bu toplumsal atmosfere kültür de
denilmektedir. Onun için insan kendi yaratm
oldu u kültür ortam nda geli ip serpilmekte-
dir.  Böyle olunca insan ve savunma, toplum
ve savunma aras nda mutlaka bir ba lant  kur-
mak gerekir. Bu ba lant  kurulurken savun-
man n esas olarak toplumsal eksenli geli ti i-
ni ak ldan ç karmamak laz m. Do al olarak da
sald lar dolayl  ya da direkt toplumsal olana
yönelik geli mektedir.

Belki milyonlarca y l öncesinden topluluk-
lar (klan topluluklar ) halinde göçebe ya am -

 süren insan için do a tehditleri kar nda
korunmak esast r. Do al afetler ve vah i hay-
van sald lar  ilk elden korunmas  gereken
tehlikeler olmaktad r. O zaman ilk insan n so-

a, ya mura, sele, donma ve hayvan tehli-
kesine kar  ma aralarda ya amas  ilk savun-
ma refleksi anlam na da gelmektedir. Buna
do al savunma refleksi de diyebiliriz. Biyolo-
jik olarak ya am  sürdürmeyi ve neslini de-
vam ettirmeyi esas al r bu savunma.  Bitkiler
ve hayvanlardaki savunma da böylesi bir ref-
leksin yani bir anlamda da güdünün sonucu
olarak ortaya ç kar ve tüm canl lar için de ge-
çer bir yasad r bu. Burada güvenlik, fiziksel
ya am istemi ya da güdüsünden kaynakl  ola-
rak geli ir. nsan için ba lang çta di er insan-
lar n sald lar ndan korunmak da ayn  içerik-
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lidir. Çünkü nedeni ne olursa olsun klan in-
san , sald rd  klan n insan  ço unlukla öl-
dürmektedir.

Burada özel bir savunma örgütlenmesin-
den bahsedilemez. Belki öyle çok özelle mi
savunma araçlar  ve taktiklerinden söz etmek
de olanaks zd r. Di er yandan fiziki olarak bir
arada bulunan topluluklar n birlikteli inin ge-
rekçesi olarak manevi de erler, bu de erlere
yakla  ifade eden ritüeller ve bu ritüellerin
huzurunda ifade edildi i simgeler de geli me-
ye ba lar. Yani küçük de olsa bir arada ya a-
yan topluluk, fiziki olarak bir arada olman n
ötesinde yeni bir birliktelik içinde farkl  bir
evreye girer. te Önderli imizin metafizik di-
ye de tan mlad  insan ve toplum gerçe i bu-
rada ortaya ç kar. Bu durum ruh birlikteli idir.
Bu birliktelik içinde klan tek bir vücut gibidir.
Bu vücudun ya am gerekçesi, onun ruhudur.
Bu durum insanda önemli bir evrimi ifade
eder ki, bu a amadan sonra insan maddi ihti-
yaçlar n d nda farkl  ya am kaynaklar  ara-
maya ba lar. Belki de insan n di er canl lar-
dan temel olarak kopu u da bu noktada olmu -
tur. Bundan sonra klana ruhunu veren de er ya
da de erler, topluluk ya da birey için her ey-
dir. Öyle zaman olur ki, ekmekten sudan daha
fazla ya am kayna  ya da ölüm gerekçesidir.
Bu evrim sald lara da savunmaya da farkl
bir içerik katm r. Art k ürün için sald -sa-
vunma durumunun yan nda,  hatta esas olarak
manevi de erler için sald -savunma durumu-
na geçilmi tir. Güdüler ve zorunlu ya amsal
ihtiyaçlar, insan için temel refleks alan  ol-
maktan ç km r. Analitik zekan n duygusal
zeka ile uyumlulu u burada devreye girmi tir.
Bu a amadan sonra fiziki imhan n yan nda
kimli e yönelik sald lar da tarih sahnesine
girmi tir.

Klan n kimli i totemdir. Klana sald  to-
teme de sald r. Klanla birlikte totem de yok
edilir. Ya da totem yok edilerek kimliksiz b ra-

lan klan yeni birlikteliklere dahil edilerek
kabile-a iret ili kileri içinde yeni kimlikler
edinir. Özelikle inanç alan nda giderek tanr -
lar n say n azalmas  yok edilen inanç kim-

likleri nedeniyledir. Bu evrim tek tanr  din-
lerle doruk noktas na ç kar. nançlara sald y-
la ba layan süreç kapitalizmin deli gömle i
olan ulus-devletle birlikte, farkl  kimlikleri
ifade eden tüm özelliklere sald da doruk
noktas na var r. Önce tek tanr k süreciyle
inançta birlik yarat ld . Sonra ulus-devletle tek
ulus, tek vatan, tek dil slogan  alt nda tüm
farkl klar  ortadan kald ran k m makineleri
devreye sokuldu.

Bu iki süreç aras nda toplumsall  ifade
eden her ey, hiyerar ik-devletçi egemenlik
alt nda sald ya u rad  ve ya maland . Avc
kurnaz adamla geli meye ba layan sald -sa-
vunma araç ve taktikleri, toplumdan kopan
özel askeri örgütlenmelerle birlikte uygulan-
maya ba lad . Toplumsall k esas olarak bu gü-
cün bask  alt nda da lma sürecine al nd .
Mitolojik ideoloji alt nda tüm toplumsall klar
tersyüz edilen toplumlar üst ve alt toplum ola-
rak ikiye bölündü.

Bu a amadan sonra üst toplum anlam nda
kent merkezli olarak olu an devlet, do al top-
lum özelliklerini da tarak toplumu s flara
böldü. Ahlak n yerine hukuku koyarak sadece
do ay  de il ba ta kad n olmak üzere üst top-
lum d ndaki tüm insanl  tanr lar ad na hu-
kuksal olarak mülkü haline getirdi. Toplum-
sall n suç sayd  neredeyse bütün davran -
lara-sald lara hukuksal bir me ruiyet ve kut-
sall k kazand rd .  Art k gerçekte sald  olan
her davran  tanr lar ad na kutsan r hale geldi.

Böylesi bir atmosferde sald  ve savunma-
n ne anlama geldi i ya da gelece i anla r

olsa gerek. Bugün 'terör' ya da 'terörist' diye
tan mlanan olay-olgu ya da ki ilerin durumu
da birçok boyutuyla bu egemen bak  aç n-
dan kayna  almaktad r. Onun için sald  ve
savunma konular n de erlendirilmesinde
dünya esas olarak iki kampa bölünmü tür.
Bunlardan birisi kapitalist modernitenin ç kar-
lar  esas alan devletçi toplum kamp  olur-
ken, di eri de demokratik toplum kamp  ol-
maktad r. Do al olarak da savunma ve sald
bu iki kamp n bak  aç  çerçevesinde de er-
lendirilmektedir. Fakat di er yandan tarih bo-
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yunca devletçi topluma kar  mücadelesini
sürdüren demokratik toplum güçlerinin, dev-
letçi toplum yasalar na etki ettiklerini görmek-
teyiz. Art k ya am n her alan nda, devletçi
güçler firavun yasalar  ile toplumlara hükme-
demeyeceklerini bilmektedir. Demokrasi güç-
lerinin mücadelesinden böylesi bir sonuç ç -
karm  bulunmaktad rlar. Ama bunun yerine
direkt sald  araçlar  yerine ya da bunlar n ya-

 s ra toplumsall  ve farkl  toplumsal kim-
likleri çözecek farkl   sald  ve soyk m yön-
temleri geli tirmi  bulunmakta ya da geli tiri-
yor olmaktad rlar. Bir anlamda da bu durum
ziggurat rahiplerinin yöntemine benzemekte-
dir. nsanlar iddetle yola getirmekten çok
dü ünsel olarak ikna etmek, bunun için de tüm
entelektüel araç ve çevreleri etkin bir ekilde
kullanmak ve özendirici imkanlar sunmak
önemlidir. nsanlar  manevi de erlerden uzak-
la rarak onlar  ya am n her alan  tüketen
duruma getirmek, bu amaçla da sürekli açl k
duygusunu pompalayarak tüketim toplumu
yaratmak önemli olmaktad r. Bu tüketicilik
yar nda asl nda maddi eylerin üretiminden
çok insan  insan yapan de erler yok edilmek-
tedir. Yasalar, hukuklar, felsefe buna göre dü-
zenlenmektedir. Hatta seküler dünyan n dini
bu esaslar üzerinde yeniden yorumlanmakta-

r. Belki toplumsal ahlakla bir parça da  olsa
ba  kalm  olan dini inançlar, tümüyle bu
tüketimcili in hizmetine konularak tüketil-
mektedir.

Evet, ya am n her alan nda sadece askeri
güçler ve taktiklerle de il maddi-manevi tüm
araçlarla insanl k sald  alt nda tutulmaktad r.
Buna kar  da bu bio-iktidar ç lg nl  içinde
ya am  sürdüren demokratik toplum güçleri,
toplumsall  ifade eden tüm araç-yöntem, de-

erler toplam yla birlikte ya am n her alan n-
da öz savunma pozisyonunda olmak gibi bir
görevle kar  kar yad r.

Buradan da hareketle öz savunma denince
akla, askeri bir duru  ya da silahl  bir örgütlen-
meden çok, toplumun kendisini her alanda ko-
rumak için örgütlenmesi ve bu örgütlenmeler
temelinde mücadele yürütmesi gelir. Belki bu-

rada HPG örne inde görüldü ü gibi askeri ör-
gütlenmeler de olabilir. Ve bu durum esas ola-
rak me ru savunma içinde ele al nabilir. Ama
buradaki askeri gibi görülen örgütlenme bile,
ya am n yeniden toplumsall k biçiminde ör-
gütlenmesine hizmet etti i için HPG gibi ör-
gütlenmeler, salt askeri bir güç olarak yorum-
lanamaz. Bu yan yla da HPG, bugünkü yap -

yla demokratik toplum mücadelesinin temel
öz savunma güçlerinin katalizör görevini üs-
lenmektedir. Aksi durumda toplumsal ya a-

n d nda ve toplumsal ihtiyaçlara yan t ver-
meyi esas almayan askeri güçler, toplum d
kalm , iktidarc  güçlerin ç karlar  savunan
bir iddet-sald  örgütüne dönü mekten kur-
tulamazlar. Onun için Önderlik, gerillay  'ya-
am  yeniden yorumlayarak yaratan' eklinde

tan mlam r. Ya am n yeniden yorumlanma-
 onun bir ideolojik güç oldu unu gösterir.

Yeniden yaratma da bu gücün ahlak ve politi-
kayla ba  ortaya koymaktad r. Bu anlamda
gerilla ordusu ya da gücü bizde me ru savun-
ma gücü olmak kadar öz savunman n katali-
zörü olma i levini görmektedir. Bu anlamda
da gerilla say  art rmak öz savunma ala-

nda da önemli bir geli me kaydetmek anla-
na gelmektedir.

Özerklik ve Güvenlik
Savunma ve sald  kavramlar n tan m-

lanmas nda geçen bu evrimsel süreç içerisinde
özellikle ulus-devlet çat  alt nda soyk mla-
ra varan uygulamalara kar  insanl n eksik-
yetmez yanlar  ve bu konuda yanl klar  olsa
da, vermi  oldu u mücadeleler sonucunda de-
mokratik toplum güçleri dünyan n birçok ye-
rinde farkl  hukuksal-idari ya da siyasal-eko-
nomik düzenlemelerle kendisini ifade eden
kazan mlar elde ettiler. Bu kazan mlar n ye-
terlili i-yetersizli i farkl  bir tart ma konusu
olabilir. Fakat öz savunmay  bir güvenlik ko-
nusu olarak ele ald zda ve güvenli i de
bir bütün olarak toplumsal kimli in ve varl -

n ya at lmas  olarak de erlendirdi imizde,
bu konuda ortaya ç kan yetmezlik ya da yan-

klar  ele almak kaç lmaz olmaktad r.
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Toplumlar tarihi, a rl kl  olarak farkl k-
lar n kendisini özgürce ifade ettikleri birlikle-
rin tarihi olarak yorumlanabilir. Öyle ki top-
lumlar n bu özelli i, bugün çok ceberutmu
gibi de erlendirilen ve devletçi tarihin önemli
bir bölümünü hem zaman hem de mekan ola-
rak i gal eden monar ik imparatorluklar, me -
ruti krall klar alt nda bile toplumlar bu özel-
liklerini a rl kl  olarak sürdürmü lerdir. Yani
ulus-devletler a amas na kadar olan süreçte
toplumsal ya am n temel yasas  olan çoklu a
dayal  birlik ilkesi a rl kl  olarak varl  ko-
rumu tur.

Ulus-devletlerin tekli sistemine kadar tüm
toplumsal özelliklerin varl  devam etti i gi-
bi, bir egemen s f ya da üst topluma dayal
da olsa farkl  toplumun kendi güvenlik soru-
nunu yine kendisi taraf ndan çözüldü ü görül-
mektedir. Yani seküler dünyan n söyledi i gibi
ulus-devletler daha insanc l de ildir. Elbette
burada devletlerin hangisinin daha iyi olup-
olmad  tart mas  yürütecek de iliz. Fakat
bugün dünyada geçerli olan devletçili e daya-

 federasyon ya da özerk yönetim örgütlen-
melerinin ulus-devletler öncesinde a rl kl
olarak var oldu unu bilmekte yarar var.

Örne in Osmanl lar döneminde Kürt ege-
menleri çok geni  bir özerkli e sahiptir. Vergi
toplamaktad r, askeri güç bulundurmaktad r,
Kürtler kendi medreselerinde Kürtçe e itim
yapmaktad r, Osmanl  hukuk kurallar  Kürdis-
tan'da i lememektedir vb. Ama di er yandan
herhangi bir tehdit durumunda Osmanl lara
asker vermektedir. Her y l Osmanl ya belli bir
vergi vermektedir. Kürtler, Osmanl  egemenli-
inde Osmanl lar n Kürt olan tebaas r. Kürt-

lerin ya ad  co rafyada Osmanl  s rlar
içinde olan Kürdistan diye tabir edilen ülkedir.
Burada kendi içinde alabildi ine özerk bir sta-
tüden bahsediyoruz. Bu özerk statü kendi için-
de de merkezi bir yap ya sahip de il. Kürdis-
tan içinde var olan toplumsal ya da bölgesel
örgütlenme esas na göre de her farkl  a iret ya
da mezhep-inanç ya da etnik grup kendi içinde
özerktir. Örne in Dersim, Botan, Behdinan,
Soran bölgelerinin vb. d nda a iret bölge-

lerinin ve Yezidilerin, Süryanilerin, Araplar n,
Türkmenlerin özerk ya amlar  var. Bu durum
Avrupa'ya do ru gittikçe de devam etmekte-
dir. Yani k l imparator diye anlat lan ve 33

ll k istibdat dönemi ile tarihe geçmi  olan
Abdulhamit dönemi bile ttihat-Terakki ve TC
sürecinden çok ilerde bir durumu ifade etmek-
tedir.  Tarihte Asur, Babil, Akat,  Firavunlar ya
da Roma mparatorlu u döneminde de bu du-
rum hakimdir. Devletçi egemenlik, ulus-dev-
lete kadar toplumlar n farkl klar  ortadan
kald ran tekli bir yap ya yönelmemi tir.

Frans z Devrimi ile birlikte farkl klar n
varl , ulus-devlete kar  bir sald  olarak ni-
telenmi tir. Yani sald  kavram  ulus-devlet
ve onun dayanaklar na göre yeniden yorum-
lanm r. Önceki tüm devletli hiyerar ik ya-

lanmalarda askeri güç ve örgütlenme bir
sald r arac  olarak örgütlenmi ti. Bu tarihin
gösterdi i bir gerçekti. Frans z Devrimi'yle
birlikte kendisini yeniden örgütleyen ulus-
devlet, parlamenter demokrasi ve kuvvetler
ayr  bu örgütlenmenin dayanak ve kay-
naklar  olarak ilan etmi tir. Parlamentarizmin
ve kuvvetler ayr n bir gere i olarak bir
hükümet ba kan  ve bakanlar olu turulmu tur.
Askeri güçlerin örgütlendirilmesi ve yönlen-
dirilmesi sava  bakanl klar  ad  alt nda olu tu-
rulan bakanl klar n bünyesi alt nda toplanm -
lard r. Bu tan n kendisi bile ulus-devletin
halklara ve topluma kar  nas l bir sald  yak-
la  içerisinde oldu unu göstermektedir.
Ulus-devletlerin birinci büyük sald -sava
olan Birinci Payla m Sava 'ndan sonra bu li-
teratür de tirilmi , sava  bakanl klar  tan m-
lamalar  yerine, savunma bakanl lar  tan mla-
malar  kullan lm r. Özünde de en bir ey
olmam r, ama görünü  anlam nda en sald r-
gan güç de bu tan mlamayla kendisine bir
me ruiyet k  giydirmi tir. En sald rgan,
dünyan n her yerine müdahale etmeyi hakk
sayan ABD bile bu dizginsiz sald lar  sa-
vunma me ruiyet k yla örtmektedir. Me -
ruiyet toplumlar  etkisizle tirmek, tepkisiz-
le tirmek, dahas  desteklerini alman n en etki-
li arac  olarak kullan lagelmi tir.
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Bu anlat mlardan da anla ld  gibi 20.
yüzy lla birlikte ulus-devletin askeri varl ,
savunma gücü olarak tan mlanm r. Buna at-
fen savunma bakanl klar  kurulmu tur. Bu bir
durum de ikli idir. Burada tüm farkl klar
sald rgan olarak tan mlanm r. Bu tan mla-
malar alt nda var lan doruk noktas  fa izm
olmu tur. Fa izm, tüm insanl a kar  geli ti-
rilmi  bir sald , soyk m hareketi olarak
ulus-devlet örgütlenmesi ve onun ideolojisi
olan milliyetçili in doruk noktas  ifade et-
mektedir. Ortaya ç kan tahribat ve buna kar
geli en direni  nedeniyle hukuksal ve idari
alanda yeni düzenlemeler yap lmaya ba lan-

r. Hem toplumsal alanda -reel sosyalist
de olsa ya anan devrimler- ve hem de tarihin
etnisite direni lerinin bir devam  olarak gün-
cellenen ulusal kurtulu  hareketleri nedeniyle
kapitalist modernite kendisini yeniden yorum-
lama aray  içine girmi tir. Bu aray  bir yan-
dan demokrasi güçlerinin kazan mlar  ifade
ederken, di er yandan da ortaya ç kan fa izm
ve ya anan mezbahana ortam na kar  insanl -

n sosyalizme kaymas  engellemeye yöne-
lik yeni düzenlemeler anlam na gelmektedir.
Bu düzenlemeler hukukun da evrensel boyut-
ta yeniden ele al nmas na ve yeni fa ist fela-
ketlere kar  evrensel örgütlenmelerin daha
aktif hale getirilmesine neden olmu tur. Bu
düzenlemeler 'üç ku ak haklar ' ad  alt nda
ulusal-toplumsal, kültürel, bireysel, ekonomik
ve dayan ma haklar  olarak yeniden tan m-
lanm r. Buna göre de farkl  uluslar n-toplu-
luklar n hukuksal olarak da koruma alt na
al nm  olan do al haklar  için mücadelesi
me ru görülmü tür. Böylece ulus-devlet anla-

 me ru savunma alan nda hukuksal olarak
yara alm r. Buna denk dü en idari-siyasal
düzenlemeler nedeniyle de ulus-devletin tekçi
yap  bozulma sürecine girmi tir.

Böylesi bir geli me seyri içinde 'uluslar n
kendi kaderini tayin hakk ' na dayal  devlet
kurma yorumu yerine daha uzla  ve birlik
içinde çözüm yarat  'bölgesel-kentsel-kültü-
rel özerklik' gibi idari, hukuksal, siyasal ve
kültürel formüller ortaya ç kmaya ba lam r.

Elbette 20. yüzy n ikinci yar ndan sonra
yo un olarak geli en feminist hareketler, er-
kek egemenlikçi sistemi geriletirken, cinsiyet
özgürlükçü geli melerin zeminini güçlendir-
mi tir. Bu durum da hukuka pozitif ayr mc k
biçiminde yans r.

Dikkat edilirse tüm geli meler tekle tirme
yerine toplumsal do aya uygun olarak fark-

klar n kendisini ifade etmesini, do a tahri-
bat na kar  ekolojiyi ve erkek egemenlikli
sisteme kar  da cinsiyet özgürlükçü demokra-
tik toplumu i aret etmektedir. Bu da devletin
görev alanlar n giderek daralmas  da be-
raberinde getirmektedir. Burada postmoder-
nizm ba ta olmak üzere liberalizmin etkisiyle
devletçi sistemin yede ine dü en ve esas ola-
rak da sistem d  görünmekle birlikte, siste-
min ömrünü uzatmaya çal an ak mlar  iyi iz-
lemek gerekmektedir.

O aç dan günümüzde uygulanan özerklik-
lerin devletçi yanlar  iyi görmek gerekir.
Her ne kadar özerklik, ayr p ba ms z bir
devlet kurma anlam na gelmese de, kendi
içindeki idari-hukuksal, siyasal örgütlenmesi
ve merkezi devletle olan ili kisi devletçi top-
lumu a ar nitelikte de ildir. Uygulanan özerk-
liklerde a rl kl  olarak merkezi devletin elin-
deki iktidar olanaklar  özerk bölgeye devredil-
mektedir. Özerk bölgelerin eline geçen yetki-
ler toplumdan çok toplum ad na onun temsili-
ni üstlenenler taraf ndan kullan lmaktad r. Bu-
rada toplumsal alan n geçmi ten tek fark  ken-
di tarihsel dili-kültürü ve kimli i ile tan mlan-
mas r. Özerk bölgelerin meclisinin olmas
bu durumu de tirmemektedir. Böylesi böl-
gelerin tüm idari-siyasal düzenlemeleri dev-
letçi hukukla güvence alt na al rken, top-
lumsal alan n ahlaki-politik örgüsü, ya ama
her alanda yön verecek bir örgütlülü e kavu -
mam r.

Böylesi bir düzenleme içinde var olan
özerk sistemlerin güvenlik konusu da polis
te kilat  derekesine indirgenmi tir. Belki ulus-
devletçi yap lanmaya göre temel toplumsal
özgürlük alanlar  yasal güvence alt na al n-

r, ama  burada kastedilen küçülen mer-
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kezi devletin küçülen yan n özerk yap  tara-
ndan temsil edilmesi de ildir. Küçülen dev-

let-büyüyen toplum eklinde formüle edilen
bir geli menin ortaya ç kmas  gerekir.

Dikkat edilirse özerklik formülü üzerinde
tart rken demokratik yan  hiç dikkate al n-
mamaktad r. Türkiye de, birçok çevrede, dile
geldi i gibi birçok Kürt çevresi de, özerkli i
iktidar payla  biçiminde ele almaktad r.
Dolay yla Kürdistan'da çözüm tart malar
yürütülürken kar za Bask, Katalanya,
Korsika, rlanda, skoçya ve Galler örnekleri

kmaktad r. Bask örne i verilirken de ETA
terör konusu olarak ele al nmaktad r. u anda
bu belirtilen örneklerin ya and  yerlerde
do rudan demokrasinin, tüm kurumlar yla ya-
ama geçti i bir yönetimden bahsetmek fazla

mümkün de il. Özerk bölgelerin yasalar  tem-
sili demokrasi anlam nda bir yönetimi öngör-
mü tür. Yani toplum de il toplum ad na yetki-
yi kullanan kurumlar ön plandad r.

Günümüz dünyas n gelinen a amas nda
devlet yap lanmas  esas alan hiç bir yap lan-
ma, toplumun öz savunmas  gerçekle tirme
görevini üslenemez. Kald  ki öz savunman n
kendisi tüm toplumsal farkl klar n ya am n
her alan nda örgütlü karar düzeyine ve eylem
gücüne ula mas na ba r. Yoksa toplum
ad na birilerinin güvenli i sa lamas yla ilgili
olamaz. Bu durumu Zapatistler güzel formüle
etmi ler; "…EZLN'nin istedi i siyasetin "yurt-
ta la mas " (citizenization)'d r." Öz savunma-

n kendisi de k sacas  siyasetin yurtta la ma-
 yani siyasetin elit gruplar n elinden ç karak

topluma mal edilmesiyle mümkün olabilir.
Böylesi bir toplumsal atmosfer içinde toplu-
mun tüm üyelerinin temel görevlerinden birisi
de toplumun güvenli ini sa lamak olur.

Demokratik Özerklik ve Öz Savunma
Toplumsal güvenlik deyince; toplumun

farkl  ortaya koyan kimliksel özellikler
(dil, kültür, vb.) ba ta olmak üzere temel ya-
amsal ihtiyaçlar n (ekonomik, siyasal, vb.)

kar lanmas  önündeki tüm engellerin (askeri,
hukuksal, idari, vb) ortadan kald lmas  ve te-

mel ya am alalar na (ahlaki-politik örgü içine)
yap lan sald lar n püskürtülmesi için her tür-
den toplumsal örgütlenmenin gerçekle tiril-
mesi akla gelir.

Do al olarak da bu durum, devletle yetki
payla  içine giren özerk yönetimleri de il
de, kendi farkl  kendi iradesi ile göster-
meyi esas alan toplumsal alan örgütlenmesini
zorunlu k lmaktad r. Ancak bu durumda Ön-
derli imizin bahsetmi  oldu u ve bugün ilan
üzerinde s kça tart lan demokratik özerklik
konusu bir anlam kazanm  olur. O zaman der-
gi kapsam  içinde ele al nan konu ba klar

nda demokratik özerkli i öz savunma bo-
yutu netle ecektir.

Klan topluluklar n kendilerinin tüm üye-
leri ile birlikte kararla p, planlay p hayata
geçirdikleri iki temel konusu vard r. Bunlar
toplulu un güvenli inin sa lanmas  ve zorun-
lu hayati ihtiyaçlar n kar lanmas r. Bu
konuda da tam yetkili olan toplulu un kendi-
sidir. Toplumsal evrim içinde ortaya ç kan tüm

 bölümleri de bu temel üzerinden geli mi tir.
Giderek bu toplumsal istemler üzerinden bu
görevi üslenerek toplum ad na hareket eden
devlet ortaya ç km r. Dikkat edilirse tüm
devletler, tüm toplum ad na, kamu yarar  ve
kamu güvenli i için var oldu unu ifade et-
mi tir. Onun için devletlerin olmad  yerde
anar i, terör, kaos olur; kimsenin can güvenli-
i, i , çal ma güvenli i kalmaz anlay  yer-

le tirilmi tir. Halbuki bunun tersinin do ru ol-
du una tüm insanl k tarihi ahittir. Onun için
kamu yarar  ya da güvenli inin teminat  dev-
let ve onun sivil-askeri-bürokratik örgütleri ya
da güvenlik te kilatlar  olamaz. Milyonlarca

l ve bugün, halen s rl  düzeyde de olsa top-
lumlar özel örgütlenmeler olmaks n toplum-
sal düzeni sa lam lar ve sa lamaktad rlar.
Yani devletçi anlay n egemen k ld  gibi
toplumsal güvenli in yolu yasal düzenlemeler
ve özel güvenlik birimleri de ildir. Aksine
bunlar toplumsal güvensizli in nedenleridir.
Güvenlik esas olarak ahlaki-politik ortamda
yani demokratik toplumda sa lan r. Onun için
toplumun tüm ya amsal alanlarda kendi öz ör-
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gütlenmelerini yaratmas  (meclisler, komün-
ler, ocaklar, kooperatifler, e itim-sa k örgüt-
leri, ekonomik i letmeler vb.) güvenli inin te-
minat  anlam na gelmektedir. Bunlara ba
olarak topluluk iradesinin denetimi alt nda is-
tenildi i zaman da lan ya da görevden al -
nan özel güvenlik örgütlenmeleri ya da gö-
revlendirilmelerine gidilebilir. Özellikle günü-
müz dünyas n askeri örgütlenmeleri, tekni i
ve sava lar dü ünüldü ünde salt toplumsal
alan n sivil örgütlenmesi güvenlik alan n
tüm ihtiyaçlar  kar lamayabilir. Ama buna
ra men zorunluluktan kaynakl  olu turulan
tüm güvenlik birimleri veya görevleri toplum-
sal alan n denetimi alt nda olmal r. 17-18-
19. yüzy l komünlerinin ve konfederal örgüt-
lenmelerinin olu turulan askeri ve hukuksal
düzenlemelerinde tam yetkili olan komünler
ve ehir meclisleridir. Antikça n Atina de-
mokrasisinde de ordu ve komutanlar meclis
onay ndan geçmektedir. Atinal lar n düzenli
ordusu yoktur, ama bugünün sviçre'sinde ol-
du u gibi dönemsel askeri e itimler vard r.
Gerekti i zaman tüm Atina yurtta lar  mecli-
sin görevlendirdi i bir komuta alt nda birer
askerdir. Bu yap yla onbinlerce denilen
Atina ordusunun yüzbinlerle ifade edilen Pers
ordular  kar nda demokrasilerini ayakta tut-
tuklar  unutmamak gerekir. Burada esas
olan demokrasidir. Demokrasi de devletten
uzakla mak ve toplumsal alan  esas almakla
gerçekle ir. Çünkü toplum güvenli inin en te-
mel dü man  devlet ve ona ait temel özel ku-
rumlard r.  Onun için öz savunma demokratik
özerkli in en temel toplumsal kimlik ve top-
lumsal alan savunmas  anlam na gelmektedir.

Demokratik  özerkli in ilan  ve öz savun-
ma konusunda di er örneklerin d nda yer
alan Zapatistleri örnek vermek güncel görev-
lerimiz aç ndan hayli e itici olacakt r.

1 Ocak 1994 gece yar  keserler, sopalar
ve az say da tüfekle silahlanm  binlerce yerli,
EZLN (Zapatista Ulusal Kurtulu  Ordusu) ön-
cülü ünde Meksika'n n Guatemala s ndaki
Chiapas Eyaleti'nin büyük kentlerinden dör-
dünü i gal ettiler. syanc lar farkl  etnik grup-

lara mensup yerlilerdi. 500 y ld r süren bask -
lar n ve 50 y ld r devam eden 'kalk nma' ad
alt ndaki soyk n son bulmas  istiyorlar-

. Olu turduklar  komünleri sonuna kadar sa-
vunacaklar  dile getiren yerliler, kendi yöne-
tim ve ya am tarzlar  mutlaka olu turacakla-

na olan umutlar  dile getiriyorlard .
Bu i gal hareketiyle kendisinden bahsedil-

meye ba lanan Zapatista hareketi, Aral k
1995'ten itibaren Zapatista bölgesinde özerk
belediyeler yaratmaya ba lad . Askeri ku at-
ma ve di er d  bask lara kar n, Zapatistalar
buralarda her bir belediyeyi olu turan her bir
cemaatin içinde bir yönetim konseyi örgüt-
leyip buralar  denetlediler. Bu biçimiyle her
bir belediyede özerkli i uygulad lar.

Zapatista bölgesindeki özerk birimler, "Za-
patista topraklar nda yönetenlerin izlenme su-
retiyle yönetmesini sa lamak için yarat lm -

r. Her bir isyan bölgesinde, bölgenin her bir
Özerk (belediye) Konseyi’nden gelen bir ya da
iki delegenin olu turdu u bir Junta buluna-
cak" r. Bu öz denetim, öz yönetim, halk n
kendi kendisini yönetmesi ve denetlemesi an-
lam na geliyor.

Böylelikle özerk cemaat ve belediyeler,
kendi örgütlenmelerini korurken, bu yap lar -
na birkaç belediyeyi kapsayan Juntas de Buen
Gobiernolar  da eklediler. Bu durum bir an-
lamda bölge özerk konseyleri anlam na gel-
mektedir. Her bir Junta kendi yürütme bölge-
sindeki çeli ki ve zorluklar  izlemek ve çözüm
üretmekle yükümlüdür. Buna göre de cemaat
(topluluk) ya da belediyelerde bir haks zl k ol-
du unda ya da i ler gerekti i gibi, cemaat ira-
desi uyar nca yürümedi inde herkes juntaya
ba vurabilecektir. Bu juntalar ayn  zamanda
'sivil toplum'la ya da gerekti inde hükümet
görevlileriyle ili kileri de üstlenen yap lard r.

Zapatistler, elde ettikleri bölgelerde askeri
ku atmaya ve süregiden paramiliter tehditlere
kar n, yapmak istediklerini yapmaya çal -
yorlar. Gerçekte piyasan n, devletin ve serma-
yenin mant n ötesinde ya yorlar. Geri al-

klar  ortak arazileri üzerinde, kendi özerk
yönetim biçimlerini canland yorlar. Bunu
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yaparken de hükümetten herhangi bir hizmet
ya da fon alm yorlar.

1995 y n ba ndan beri süren bu duru-
mu Meksika hükümetleri resmen tan yorlar.
Bunun  için de Meksika hükümeti ve ordusu
Zapatistalar n etkin oldu u alanlarda onlar  et-
kisizle tirmek ve di er alanlar  da etkilemele-
rini engellemek için ku atmalar biçiminde
operasyonlar ba lat r. Bu ku atmaya ve ope-
rasyonlara kar  Zapatistler halen direnmekte
ve ya ad klar  topraklar üzerinde Meksika
devletine ra men varl klar  korumaktad rlar.
Ve etkilerini giderek art rmaktad rlar. Bu ku-
atma Meksika ordusunun üçte biri taraf ndan

yürütülmektedir.
Askeri ku atma ve operasyonlar n sorunun

çözümüne katk  yapmad  özellikle 2000 y -
ndan sonra olu an hükümetlerce dillendiril-

di. Bu süreçten sonra bar l direni  böyle al-
lanmaya ba land . Bugünkü AKP hükümeti

ya da devlet yetkilileri gibi. Bunun üzerine ko-
mutan Marcos'un öncülü ünde bir bar  yü-
rüyü ü sonunda  Meksiko City'de görü me de
gerçekle tiren Zapatistler halen etkinlik alan-
lar nda devlete ra men komün ve meclisler-
den olu an demokratik yap yla adeta bölge-
deki tüm yerlilerden olu an bir öz savunma
gücü olu turmu  bulunmaktad rlar. Onun için
Chiapas eyaletinde kendi özerk bölgelerinde
kendi kendilerini yöneterek atalar  olan Ma-
yalar n ruhunu ya atan bu halka 'tarihin bekçi-
leri' de denilmektedir.

Marcos'un bu yürüyü ün arkas ndan gaze-
tecilere yapt  konu mada halka yakla ma
ili kin görü lerini u biçimde ifade eder:

"Talep ve istemler bizim de il onlar nd r.
O yüzden onlar bizden daha iyi kendi talep ve
ihtiyaçlar  bilirler. Onlar  dile getirmek de
benim de il onlar n görevidir. Benim, bizim
görevimiz mücadele ederek onlar n taleplerini
dile getirecek ortamlar  sa lamak. Onlara ba-

 getirmek. El konulan topraklar  onlara
geri vermek. Ve kendilerini yönetme görevle-
rinin yetkisini onlara vermektir"

Asl nda bu aç klamadan da öz savunman n
ne anlama geldi i aç k ve net olarak görül-

mektedir. Önderli imizden yaz n ba nda
yapt z al nt n içeri i de ayn  anlama
gelmektedir.

"Kürtler soyk mdan nas l kurtulabilir
bunu somutla rmal rlar…. Toplum bura-
da kendi öz savunmas  kurar….. Demok-
ratik toplumun her alanda örgütlenmesini,
kurumsalla mas  kendi güvenlik sistemine
kavu mas  ifade ediyorum. Bunu daha faz-
la halk tart r farkl  sonuçlara ula abilirler.
Mesela çocuklar  askere gönderecekler
mi? Askeriyede yer alacaklar m , bunlar tar-

r. Mesela korucular nas l la vedilecek,
koruculuk meselesi nas l halledilecek bunlar
tart lmal r."

Önderli in al nt ndan tekrar aktard z
bu bölümde, toplumun-halk n öz savunma ko-
nusunda nas l bir güç haline gelmesi gerekti-
ini bizlere gösteriyor. Belki tüm yönleriyle

irdeleme imkan  bulamad z EZLN ve
yerlilerin ulusal hareketi, K lderili halklar n
Meksika'dan ayr lmak de il, kendi özgünlük-
leri ile ülke bütünlü ünün bir parças  olarak
tan nmay  istiyorlar. Demokrasi, adalet ve öz-
gürlüklere duyarl  bir Meksika mücadelesi ve-
riyorlar. Bu yönüyle de Zapatist hareket, di er
örneklerin d nda devlete-iktidara yakla m
ve devlet s rlar na dokunmadan soruna çö-
züm aramas  yan nda ya am n her alan nda
toplumsal örgütlenmeleri esas almas  ve bu te-
melde bir öz savunma anlay  geli tirmesi ile
de bizim aç zdan dikkatle izlenmesi gere-
ken bir örnek olmaktad r.

Demokratik Özerk Kürdistan'da
Öz Savunma

Bir anlamda da genel çerçevesi Önderlik-
ten yapt z al nt da çizilen demokratik
özerkli in öz savunma boyutuna iki yönlü
bakmak gerekmektedir. Bunlardan ilki ulusal
boyutta olan r.

Önder APO Kürt ulusal konferans  ele
al rken sunmu  oldu u be  ilke içinde öz sa-
vunmay  da de erlendirmektedir. Bir bütün
olarak bu durumu öyle izah etmektedir:
"Konferans meselesi… Be  ilke art  çerçe-
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vesinde ele al nmas  gerekiyor; 1-sava  ve
bar  ilkesi, 2-Birlik ilkesi. Türkiye'deki
Kürtler, ran'daki Kürtler, Suriye ve Irak-
taki Kürtler kendi aralar nda bu durumu tar-

rlar. Ortado u'da Türkiye, ran, Irak ve
Suriye Kürtlere kar  i birli i içindedirler.
Bu ülkelerde ya ayan Kürtler de kendi ara-
lar nda birli i sa lamal rlar. 3-Demokra-
tiklik ilkesi, 4-Kültürel haklar ilkesi, 5-De-
mokratik siyaset-sosyal-ekonomik ilke. Kürt-
ler s rlar  sorun yapmadan aralar nda eko-
nomik ve ticari, sosyal düzenlemelere gidebi-
lir. Bütün bu ilkelerin konferansta aç kl a
kavu turulmas  laz m.  Konferans'ta tart l-
mas  gereken ba ka bir konu; Kürtlerin u
anda mevcut bulunan silahl  güçleri öz sa-
vunma birlikleri olarak korunmal r. Gü-
ney’de Kürt birlikleri olan pe mergeler var.
PKK'nin silahl  güçleri de pe mergelerle bir-
likte Kürt ulusal gücüne dönü türülür. Tüm
Kürtleri soyk m vb. eylerden koruyan ve
güvenli ini sa layan halk savunma gücüne
dönü türülür. Dört parçan n Kürtlerini de
koruma görevini üstlenir. Bu güçler öz
savunma birlikleri olarak kalabilirler…"

Elbette bu ekilde dile gelen formülasyonu
tek ba na askeri güçlerin biraraya gelmesi bi-
çiminde dü ünmemek laz m. Be  ilkenin hep-
si bir araya getirildi inde ortaya ç kan demok-
ratik Kürt ulusunun mevcut konjektürdeki
FKÖ benzeri bir öz savunma ya da halk sa-
vunma anlay r. Di er ko ullar n olu ma-
mas  durumunda zaten ne Kürt konferans
amac na ula  olur,  ne de tüm Kürt silahl
güçlerinin bir araya geli i temelinde öz savun-
ma gerçekle ir. Elbette konferans günümüzün
halen gerçekle mesi gereken temel çal -
malar ndan birisi olmaktd r. Önderli in  esas
olarak Kuzey merkezli olan ama tüm Kürdis-
tan için de geçerlili i bulunan öz savunma
anlay  k saca tekrardan aktaral m:

"Öz savunma KCK, PKK tarz  silahl  ya-
 de il halk n kendi güvenli ini sa lama-
r. Demokratik toplumun her alanda ör-

gütlenmesini, kurumsalla mas  kendi gü-
venlik sistemine kavu mas ifade ediyorum"

Gelinen a amada mücadele tarihimizin
dördüncü dönemini devlete ra men demokra-
tik özerklik ilan  ile taçland rmay  esas ald -

z bugünü dü ünerek Önderli in perspek-
tifine yakla m göstermek önemli olmaktad r.

Bunlardan birincisi öz savunma salt PKK-
KCK tarz  bir silahl  yap  öngörmez. Ama
ulusal savunma örne inde de gördü ümüz gi-
bi böylesi bir yap lanmay  da  d talamaz.

Di er bir konu öz savunma salt silahl  ya-
lanma olarak ele al namaz. Toplumun kendi

kimli i ve öz ya am  konusunda her alanda
örgütlenmesini ifade eder. Bunun için de bir-
çok konuda oldu u gibi askerlik ve koruculuk
konular nda da toplum karar  vermelidir.

Toplum böylesi bir görevle kar  kar ya
iken Marcos'un da belirtti i gibi halk n ayd n-
lat lmas  ve örgütlendirilerek mücadeleye
sevk edilmesinin yan nda, sömürgeci güçlerce
elinden al nan de erlerinin geri al narak top-
lumsal de erler hanesine kat lmas  sa la-
mak gibi bir görevimiz bulunmaktad r. Bu te-
melde u ana kadar yürütülen özgürlük müca-
delesinin temel taleplerinin devlet kabul etsin
ya da etmesin hayata geçirilmesi artt r. Son
35 y n kazan lan demokratik de erleri ha-
len tasfiye edilme tehlikesiyle kar  kar yad r.
Yakla k son 85 y ld r süregelen inkar-imhaya
dayal  soyk m farkl  araçlar n da devreye
girmesiyle halen devam etmektedir. Kürt top-
lumu ekonomik, siyasi, kültürel vb. soyk m-
larla kar  kar yad r. Onun için toplumun
kendisini bu soyk mlara kar  koruyacak ör-
gütlenmelere yönelmesi, ayn  zamanda bir öz
savunma mücadelesi olmaktad r.

Örne in referandumdaki ya da okullar n
aç ndaki boykotlar bu kapsama girece i gi-
bi, Amed'deki Küçük Medya'n n evinde aç-

 Kürtçe kursu da bu kapsam içindedir. Vi-
ran ehir'de kaç lmak istenen küçük k n
halk taraf ndan kurtar lmas  ve sap klar n halk
taraf ndan yakalanmas  da bu kapsamdad r.
Di er yandan emdinli'de bombac  'iyi çocuk-
lar n' halk taraf ndan yakalanmas  ve belgeler-
le suçlar n aç a ç kar lmas  da etkin bir öz
savunma anlay  ortaya koymaktad r.
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Bu örnekler de görüldü ü gibi Kürtler ken-
di kimli ini, ya am  tehdit eden durumlar
kar nda örgütlü ya da kendili inden tav rlar
koymaktad r. Önemli olan bunun bilinçli-ör-
gütlü ve öncelikler s ras na göre toplumu teh-
dit eden tehlikelere kar  geli tirilmesidir.

O zaman Kürtler fiziki soyk m d nda ne
tür soyk mlarla kar  kar yad r. Soyk m,
bir toplumu ortadan kald rmaya yönelik bi-
linçli-örgütlü ve planl  olarak organize güçle-
rin yürüttü ü kapsaml  bir sald r. Bu bir in-
sanl k suçudur. O zaman sadece olmas  gere-
ken haklar anlam nda de il, uluslararas  aras
hukuk aç ndan da suç say lan bu sald lar
nelerdir? Bunlar n mutlaka do ru tespit edil-
mesi ve ona göre örgütlenmelerin yap lmas
gerekir. Önderlik siyaset akademileri, s nma
evleri, kooperatifler, meclisler, konseyler,
kongreler gibi konular  dile getirirken bunlar
ayn  zamanda birer öz savunma merkezleri
olarak da de erlendirdi. Biz de bu temelde öz
savunmay  ele almak zorunday z.

O zaman kültürel soyk ma kar  geli tiri-
len Kürt dil-kültür örgütlenmeleri ve soyk -

mc  egemen kültüre kar  geli tirilen tüm
mücadele biçimleri (boykotlar ve evde verilen
kurs örne i gibi) öz savunma kapsam  için-
dedir.

Siyasal soyk ma kar  geli tirilen tüm ör-
gütlenmeler (siyasal partiler, DYK, sivil top-
lum  örgütleri vb.) ve onlar n geli tirdi i mü-
cadele biçimleri (refarandum boykotu ve sivil
itaatsizlikler) öz savunma kapsam  içindedir.

Ekonomik soyk ma kar  geli tirilen ve
geli tirilecek olan kolektif eme e dayal  üre-
tim-tüketim örgütlenmeleri ayn  zamanda top-
lumun temel maddi ihtiyaçlar n da kar lan-
mas na yönelik en demokratik eylem olma
karekterini ta maktad r. Özellikle de açl k yo-
luyla tüm de erlerini satar hale getirilmek is-
tenen Kürt gerçekli i dü ünüldü ünde, bu
alanda at lacak ad mlar ve verilecek olan anti-
tekel mücadele etkin bir öz savunma anlam na
gelecektir.

Di er yandan fiziksel soyk m merkezi
olarak varl  sürdüren ve Kürdistan üze-

rinde her türden soyk n sürdürülmesinin
bekçili ini yapan Türk ordusu kar nda tu-
tum belirlemek ve Kürt çocuklar  askere
göndermemek konusu önemli bir öz savunma
konusu olaca  gibi, ba ta korucular olmak
üzere tüm halk n koruculuk kar nda alaca
tutum da önemli olmaktad r.

Demokratik özerkli in belki de Zapatistler
örne inde oldu u gibi, geli ebilecek olan ilan
ile birlikte zab talar ya da polislerden çok öz
savunma gücü olarak milis örgütlenmesi ve si-
lahl  olan  da dahil halk n örgütlü tepkisi
önemli rol oynayacakt r.

Elbette sadece Kuzey de il, dört parça ve
di er bölge güçleri ve uluslararas  güçler ve
onlar n askeri sald lar  dü ünüldü ünde et-
kin bir gerilla gücü en önemli öz savunma un-
suru olarak varl  koruyacakt r.

Bütün bu say lan güçler devlet tipi örgüt-
lenmeler de il, toplumsal örgütlülüklerden
kayna  alacakt r. Do al olarak da her alan-
da örgütlenmi  toplum, her alanda kendi ya a-

na toplumsal olarak s  s ya sar larak
kendisini yönetmedeki srar  ortaya koya-
cakt r.

Dikkat edilirse buraya kadar ve bundan
sonra da herhangi bir devlet örgütlenmesi for-
mülasyonu yoktur. ehirlerde olu turulacak
polislerden ve bölgede uygulanacak hukuktan
bahsedilmemi tir. E er sömürgecilik inkârdan
vazgeçer ve Kürt halk n demokratik iradesi-
ni tan p soyk m politikas  terk ederse, o
zaman uygulanacak hukuk, geli tirilecek dip-
lomasi, yap lacak ortak ya da ayr  etkinlik ya
da örgütlenmeler gündeme gelebilir.

Buraya kadar i lenen bölümüyle, demok-
ratik özerkli in güvenlik boyutu, tümüyle
"devlete ra men uygulanacak" düzeyinde ele
al nm r. Devlet+demokrasi temelinde olu a-
cak demokratik cumhuriyet ko ullar nda, de-
mokrasiye duyarl  devlet ile birlikte toplum
kendi öz savunmas  sa layaca  tart a-
bilir...
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Kürt halk n demokratik özerkli i çok yo-
un bir biçimde tart  bu günlerde Önder-

lik "Demokratik ulus bir ruh ise demokratik
özerklik de bedendir. Demokratik özerklik
demokratik ulus in as n ete kemi e bü-
rünmü  halidir, onun somutla , beden-
le mi  halidir." diyerek demokratik ulus ça-

malar n demokratik özerklik aç ndan ne

anlama geldi ini çok net bir biçimde ifade etti.
Asl nda bununla, demokratik ulus in a edilme-
den demokratik özerkli in ruhsuz bir beden
olaca , bunun ise hiçbir anlam n olama-
yaca  belirlerdi.

Önderli imiz Kapitalist Uygarl k savun-
mas nda ise ulus kavram  oldukça "müp-
hem" bir kavram olarak de erlendirmi ti. Ka-
pitalist modernitenin ulus kavram na yükledi-
i anlama üpheyle yakla lmas  gerekti ine

dikkat çekmek aç ndan önemli bir belirlemedir.

Özellikle demokratik modernitenin in a
çal malar  s ras nda, en çok da kapitaliz-
min kendisine temel bir devlet yap lanmas
olarak belirledi i ulus-devletin ideolojik aya
olan milliyetçili in esas ald  ulus, do ru de-
erlendirilip zihniyet olarak hak etti i yere

gönderilmeden demokratik ulus örgütlenme-
sinde ba ar ya ula mak oldukça zor görün-

mektedir. Bu nedenle toplumsal örgütlenme
alan nda ulus formunun tarihteki olu um ko-
ullar  komünal de erler ekseninde ele al-

mak, toplumsal geli medeki rolünü do ru de-
erlendirmek kadar demokratik modernite

içerisinde ulusu do ru konumland rmak ente-
lektüel görevlerin ba nda gelen bir çal ma
olmaktad r. Bunun yan nda günlük pratik gö-
revler anlam nda da, demokratik ulusun ahla-
ki ve politik toplum birimine dayal  olarak ku-
rumla lmas  da temel görevlerimizdendir.

DEMOKRAT K ULUS
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Ulusun Olu um Ko ullar
Ulus bu güne kadar, kapitalist moderni-

tenin bir ürünü ve daha çok da yarat  olarak
ele al nm  olsa da özünde kapitalizmden ba-

ms z bir toplumsal form olmaktad r. Ulusun
geli iminin kapitalist a amaya denk gelmi  ol-
mas  ulus  aç ndan bir talihsizliktir. nsanl k
tarihi toplumsalla mayla beraber çok çe itli
toplumsal formlar biçiminde kendisini var
etmi tir. Bu toplumsal ekilleni ler birer kim-
lik olarak kendini tan man n ve tan mlaman n
araçlar  olmaktad r. lk toplumsal biçimin klan
oldu u bilinmektedir. nsanl n en uzun sü-
reyle ya ad  toplumsal biçim olan klan, top-

lumun kendi kimli ini olu turma çabas  ola-
rak tan mlanmaktad r. Klanla beraber topluluk
kendini tan mlamakta ve anlamland rmakta,
gerek kendi iç ili kilerinde gerekse de di er
klanlarla olan ili kilerindeki statüyü belirle-
mektedir. Bu da kendisi ile di erleri aras nda-
ki fark  belirgin k lmaktad r. Daha sonra ger-
çekle en tüm toplumsal formlar bu çaban n bir
ürünü olarak ortaya ç km lard r. Her yeni
toplumsal ekilleni  geni leme, karma kla -
ma yönünde özellikler gösterse de özünde
kendini tan mlama ve tan tma yan  a r basan
bir ilerleme seyri izlemi tir. Toplumda sürekli
olarak var olan bu toplumsal kimlik aray lar
de en üretim teknikleri ve tarzlar , zihniyet

yap lar , nüfus, co rafik ko ullar vb. unsurlara
da ba  olarak günümüze kadar gelmi tir. Bu
nedenlerden kaynakl  olarak da her insan
toplulu u bütün toplumsal biçimleri ayn  dü-
zeyde ya amad  gibi her toplumsal biçimin
bütün topluluklarda ya and  da iddia edile-
mez. Bu güne kadar insan topluluklar n ya-
ad  klan, kabile, a iret, kavim ve ulus bi-

çimlerinin her toplumda ayn  düzeyde ve ayn
geli im seyri içerisinde ya anmad  bir ger-
çektir. Toplumlar n kendi özgünlüklerini ifade
eden ko ullar içerisinde her topluluk bu top-
lumsal formlar  de ik süreçlerde ve farkl
düzeylerde ya am lard r.

Bu toplum biçimlerinin -günümüz itibari
ile- sonuncusu olan ulusun do  ko ullar  ka-
pitalizmin çok öncesi bir sürece denk gelmek-
tedir. Roma'n n y ndan itibaren Avrupa-
da halklar konfederal yap lara dayal  kendi si-
yasi otoritelerini olu turmu lard . Avrupa
halklar  ba tan sona özerk konfederal yap lar
biçiminde kendilerini örgütlemi lerdi. Bu
konfederal yap lar aras nda esnek ba lar bu-
lunsa da özünde her biri birbirinden ba ms z
halk yönetimlerini ifade ediyordu. Avrupa-
daki bu konfederal yap lar ulusla ma süreci-
nin en temel yap lar  olmaktayd . Bu yap lar
içerisinde geli en toplumsal ili ki düzeyleri
yava  yava  ulusla maya do ru bir evrim ol-
du unu göstermektedir. Ve bunlar kendi siyasi
iradelerini komünlerden olu an konfederal ya-

larla ifade ediyorlard . 12. yüzy ldan itiba-
ren Avrupa'daki devletçikler aras  sava larda
prenslikler, birbirleri kar nda üstünlük sa -
layabilmek amac yla bu yap lar üzerinden
kendilerine daha geni  bir toplumsall k ortaya

karma aray  içerisine girdiler.  Henüz tam
bir ulus biçimi kazanmam  bu yap lar  dev-
lete ba layarak kendi siyasi egemenliklerini
geni letme aray  a r basmaktayd . Ulus
kavram  ilk dile getiren ngiliz prensi I.
Henry ile Fransa prensi Philippe Augustus,
ulusu devlete ba lamak amac yla çok çe itli
kurumla malar ortaya ç karm lard . O dö-
nemlerde olu turulmak istenen devlet odakl
ulus yap lanmalar , ona en çok vurguyu yapan
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kral ve ya prensin ömrüyle s rl  kal yordu.
Ancak ulus olarak ekillenmeye ba layan top-
lumsal yap lar kendilerini daha çok uzun süre-
ler komünler biçiminde örgütlemeye devam
edeceklerdir. Uzun süren krall klar dönemi
boyunca da kendi özgür geli im seyri içeri-
sinde ilerleyen ulus formunun, siyasi bir oto-
rite olarak devlete tam anlam yla ba land n-
dan bahsedilemez. Kapitalist modernitenin
devlet modeli olan ulus-devlet sürecine kadar
da uluslar n konfederal yap lar içerisinde öz-
gür bir ya am biçimine sahip oldu u bilin-
mektedir. Ancak kapitalist s flar n iktidar
ele geçirmeleriyle beraber topluma dayatt kla-

 ulus-devlet,  uluslar n siyasi ya amdan kop-
malar na neden olmu tur.

Yine ortaça n temel ideolojisi olan din
kaynakl  kavim bilinci bu geli imde oldukça
etkin kullan yordu. Birçok alanda dinin olu -
turdu u kavim kimli i içerisindeki kabile ya
da a iret bilincine dayal  yap lar, kendi farkl -

klar  ispatlarcas na, daha özgün dini yap -
lar n da olu mas na yol aç yordu. H ristiyanl k
içerisindeki mezheplere dayal  dallanmalar bu
döneme ait geli melerdir. ncilin di er dillere
çevrilmesi ulus zihniyetine giden yolda önem-
li bir ad m olmaktayd . spanya, Fransa, ngil-
tere ve Almanya'da ya anan ulusla ma süreci
bu geli melerle yak ndan ba lant r. Al-
manya'da Martin Luther, Fransa'da Calvinci-
lik bu geli melere öncülük etmi lerdir. Özel-
likle ncil'in Almanca ve Frans zcaya çev-
rilmesi, yine ngiltere ve Hollanda'da Angli-
kan kilisesinin kurulmas , ulus anlay n ge-
li mesi yönünde önemli ad mlar olmaktad r.
Bu farkl la an dini yap lanmalarla kabile-a i-
ret bilinci daha geli kin bir yap  olarak ulus
ekillenmesine eviriliyordu.

Tüm bu yak nla ma ve bütünle meler ulu-
sun olu umunda tek ba na yeterli olmamak-
tad r. Bu konuda en temel ö e pazarda ya a-
nan de im ve geli melerdir. Toplumsal alan-
da geli en ortak siyasal otorite ile dine dayal
özgün kabile-a iret bilincinin ekonomik alan-
da da bir ortakla maya ve (toplumun daha ge-
ni  kesimlerini kapsamas  anlam nda) yayg n-

la maya yol açmas  beklenen bir durumdur.
Feodal çitlerle s rland lm  parçal  ekono-
mi, yava  yava  çözülmektedir. De ik yerle-
im alanlar  aras nda yo un mal ak na dayal

al veri  giderek yayg nla makta ve ortak pa-
zar giderek belirginle meye ba lamaktad r.
Pazar n geni lemesi toplumsal ili kilerde de
köklü de ikliklere neden olmu tur. Ekono-
mide oldu u kadar toplumsal ili kilerde de
feodal ve dine dayal  çitler k lmaya ba la-

r. Toplum daha geni  ve yayg n bir ili ki-
ler a na kavu mu tur. Bu a amada kentler gi-
derek daha fazla önem kazanmaya ba lar ve

r üzerinde belirgin bir üstünlük elde ederler.
ra dayal  ya am yava  yava  önemini yitirir.

Bu durum pazardaki de imlerle yak ndan
ba lant r.

Burada özenle üzerinde durulmas  gereken
konu pazar n bir burjuva icad  olmad r.
Pazar n bir burjuva icad  veya ürünü oldu unu
iddia etmek toplumsal üretimi ve onun bir
sonucu olan pazar  inkâr anlam na gelecektir.
Bunun tersi daha do ru bir yakla m olmak-
tad r. Yani geli en toplumsal ili kilere dayal
olarak yayg nla an pazar içerisinde kendini
gizleyen orta s f tüccar kesimin, giderek pa-
zar  kontrolüne alarak bir tekel halinde pazar
talan etti i aç kt r. Pazar, kapitalizm öncesi
tüm toplumsal yap lar içerisinde temel bir ge-
reklilik olarak mevcuttur. Toplumsal üretimin
en do al bir sonucu olarak olu mu  bulun-
maktad r. Toplumun klan a amas nda bile faz-
la üretimin arma an ve hediye biçiminde da-

ld  ve bu faaliyetin törenlerle gerçekle -
tirildi i bilinmektedir. Daha sonras nda top-
lumsal gruplar aras nda, kullan m de erine
dayal  mal ve ürünlerin de tirildi i alanlar n
mevcudiyeti tarihin en eski dönemlerini ay-

nlatan kaz lardan anla lmaktad r. Bu alan-
lar pazar için bir prototip niteli indedir.  çe-
risinde tekel ve sömürüye dayal  unsurlar n
izine de pek rastlanmamaktad r. Pazar bir te-
kel ve sömürü alan  olman n ötesinde toplu-
mun ekonomik faaliyetlerinin ortakla ld
alan rolünü daha fazla oynamaktad r. Toplu-
mun ulus formunda geli mesi de pazar n bu

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



özelli ine dayanmaktad r. Tüm bu geli me ve
birikimler sonucunda ulus; kabile bilinci+dini
inanç+ortak siyasi irade+ortak pazar etraf nda
ekillenen bir toplumsal kimlik olarak ortaya
kmaktad r. Ulusun geli mesine yol açan tüm

bile enler incelendi inde bu olu umda ne dev-
letin ne de kapitalizmin (ve ya herhangi bir
devletçi sistemin) bir zorunluluk olmad  çok
aç k bir biçimde görülmektedir. Aksine ulus
en fazla da devlet d  alan ve yap lar içerisin-
de kendi özgür olu um ko ullar na kavu mak-
tad r.

Devlet, S f ve Ulus
Oysa bu güne kadar ulus, burjuva s n

yarat  olarak tan mlanm . Bununla ulu-
sun, sözde yarat lar na ilah düzeyinde tap n-
malar  sa lanmaya çal ld . Burjuvas z bir
toplumsal kimlik neredeyse dü ünülemez ol-
du. Hatta burjuvazi, ulus formundaki toplum-
sal kimli in öncüsü olarak tan nd . Tüm top-
lumu tarif ve temsil etmesi gereken ulus kim-
li i bu rolünden uzakla larak tek s n
kimli i haline getirildi. Geri kalan tüm bile-
enler ise bu s f üzerinden tarif edilmeye

ba land . Yine toplumun temsiliyeti burjuva-
zinin ellerine b rak larak s rs z bir sömürü
hakk  bu s fa tan nm  oldu. Burjuvazi bu
rolüne atfen ulus üzerinde her türlü tasarrufu
kendine reva gördü.

Kapitalist s flar n iktidara el koyma arac
olarak kulland klar  ulus-devlet ancak ulus
formu devlete ba lanarak gerçekle tirilebildi.
Her ulus bir devlete mecbur k narak kapita-
list modernitenin temel devlet biçimi olan
ulus-devlet üzerinden uluslar milliyetçi cende-
re içerisinde en a r sömürü, bask  ve katliam-
larla kar  kar ya getirildi. Ulus kimli i, ulus-
devletin milliyetçilik dini ile en kat  bir dog-
matizm içerisinde herkese dü man bir kimlik
haline getirildi. Özünde farkl klar n birli i
temelinde bir kapsay kla üst kimlik halinde
bir toplumsalla ma ortaya ç karan ulusla ma
süreci, burjuva s n elinde devlete ba lana-
rak tek tiple tirici en temel bir silah olarak
halklar n katliam nda kullan ld . Tarihin tan -

 hiçbir toplumsal form kendi içerisindeki
farkl klara bu kadar müsamahas z davranma-

, kendi d ndaki topluluklara kar  bu ka-
dar dü manl k gütmemi ti. Ancak ulus kimli i
bir toplumun kimli i olmaktan ç p da bir s -

n kimli i haline gelince art k toplum ken-
disi için de il o s n ç karlar  için ya amak
zorunda b rak ld . Bu da insanl n tarihi bo-
yunca tan mad  ve bir daha da tan mak iste-
meyece i katliamlar n ya anmas na neden ol-
du. Toplum ad na topluma kar  geli tirilen bu
sömürü ve katliam sisteminin bir toplum biçi-
mi olarak tan mlanamayaca  ortadad r. Ön-
derlik bu durumu "toplumk m" olarak ta-

mlam . En yal n ifadeyle toplumsal kim-
lik ele geçirilerek toplum eliyle topluma kar
bir toplum k m gerçekle tirilmi  oluyor. S rf

a kar  de il ulusun kendi içerisindeki un-
surlar na kar  da böylesi bir tükenme, özün-
den bo alma ve tüm dinamiklerinden kopma
dayat lmaktad r.

Bu güne kadar hakk nda en fazla spekülas-
yon yap lan ulus üzerinde bu kadar oyunlar n
oynanmas n temel nedeni tarih boyunca top-
lum içerisinde hiçbir dayana  bulunmayan ve
sürekli üpheyle yakla lan orta s f tüccar ve
tacir kesimin pazar üzerinde yaratt  spekü-
lasyonlarla iktidarda elde etti i konuma bir
dayanak olu turma çabalar r.

Toplumlar tarihinin tan  tüm devletli
sistemler kendi toplumsall klar  yaratma
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aray  içerisinde olmu lar ve bunu gerçek-
le tirdikleri oranda sistemlerini toplum üze-
rinde etkin k lm lard . Bununla amaçlanan
toplumu bir bütün olarak devlete ba lamak ol-
mu tur. Devlet d  kalm  her toplumsall
kendisi için en can al  tehdit olarak alg la-

r. Ancak tarihin hiçbir döneminde devle-
tin toplum üzerinde nihai zaferinden bahsedi-
lemez. Ne tanr -krallar, ne tanr n gölgesi
krallar toplumu bir bütün devletli hale getirme
kudretine ula amam lard r. Toplumdaki ko-
münal de erlerin direni i devletin topluma
kar  mutlak egemenli ini her zaman engel-
lemi tir. Devletli uygarl n günümüzdeki
temsilcisi olan maskesiz krallar olarak kapita-
list s flar da, iktidarla ma süreciyle beraber
toplum üzerinde böylesi bir sava a kalk -
lard r. Amaç tüm toplumu devlete ait k lmak-

r. Bu noktada toplumun en do al bir var olu
biçimi olarak ulusu devlete ba lamak maske-
siz krallar n devletli uygarl k aç ndan geçek-
le tirdikleri bir yenilik olmaktad r. Bununla
tüm toplum iktidar içerisine çekilerek sanal
bir toplum-iktidar bütünlü ü olu turulmu tur.
Toplum, iktidar  kendinden sayarak ona
sahiplenmeye davet edilmi tir. Oysa ayn  ikti-
dar, toplum üzerinde en derin katliamlar  yine
toplum eliyle gerçekle tirmektedir. Aç kt r ki
bu, toplumda hiçbir dayana  olmayan soysuz

flar n kendilerini ulus içerisinde gizleme
ve me rula rma çabas ndan ba ka hiçbir an-
lam ifade etmemektedir.

Toplum içerisinde gerçekle tirilen bu ideo-
lojik yan lsama kendisini toplumsal de erler
ad na mücadele eden felsefe, ideoloji ve si-
yasetler üzerinde de hakim paradigma olarak
dayatm  ve kabul ettirmi tir. Kapitalist a a-
maya kadar devlet d  do al toplum mücade-
lelerinde herhangi bir devlet perspektifinden
bahsedilemez. Toplumun özgürle me alterna-
tifi her zaman devlet d nda aranm r. En
ba ta devletli uygarl a kar  direni e geçen
etnisiteler devletten ne kadar uzak dururlarsa
o kadar özgür ya ayacaklar n fark na erken-
den varm lard r. Daha sonras nda da devletle
bütünle meyen toplumsal yap lar, kesimler,

flar hem zihniyette hem de co rafik aç dan
sürekli devletten uzak durarak do al toplum
gelene inin günümüze kadar gelmesini sa la-

lard r. Bu gün devlet d  bir alternatiften
ve demokratik komünal uygarl ktan bahsede-
biliyorsak bunu devlet d  kalm  yap lar n ve
toplum biçimlerinin direni lerine borçlu oldu-
umuzu bilmemiz gerekiyor.

Ancak kapitalist s flar n toplum üzerinde
gerçekle tirdikleri paradigmasal hegemonya
do al toplum ad na özgürlük mücadelesi yü-
rüten s f ve kesimleri devlet zincirlerine
ba layarak asl nda toplumun özgürlük alter-
natifini ortadan kald rmay  amaçlam r. Bu

f ve kesimler ad na öncülük yapanlar da bu
zihniyeti do ru çözümleyememi  ve bu nokta-
da devlete kar  yenik dü mü lerdir.

Özellikle de Marks ve Engels öncülü ünde
ortaya ç kan sosyalist mücadeleler seçene i,
ulus konusunda böylesi bir hata içerisine dü -
mü lerdir. Ulusu bir burjuva s f yarat
olarak de erlendirmi lerdir. Burjuva s n
gerçekle tirdi i iktidar  ele geçirme operas-
yonlar  birer demokratik devrim olarak nite-
lendirmi , bunun sonucunda ise uluslar n öz-
gürle erek demokratik bir karakter kazand k-
lar  savunmu lard r. Ba ta da belirtti imiz
gibi ulusu bu biçimiyle ele almak ba tan ulusu
onlara teslim etmek, onlar n insaf na terk et-
mek anlam na geliyor. Ulus mücadeleleri,
'Uluslar n Kendi Kaderlerini Tayin Hakk ' il-
kesine dayand larak zorunlu bir biçimde
ulus-devlet yap lanmas na mahkûm edilmi tir.
Marksizm'in önder takipçilerinden olan Lenin,
"Uluslar n Kaderlerini Tayin Hakk " adl  ese-
rinde, "… her ulusal hareketin e ilimi, mo-
dern kapitalizmin gereksinmelerinin en iyi
kar lanabilece i ulusal devletlerin olu umu-
na do ru bir e ilimdir. En derin iktisadi etken-
ler bizi bu amaca do ru sürükler ve bundan
ötürü bütün Bat  Avrupa için, hay r, bütün uy-
gar dünya için kapitalist dönemin tipik normal
devleti ulusal devlettir." demektedir. Bu al nt -
dan da anla laca  üzere gerek sosyalizmin
öncüleri gerekse de en temel takipçileri ulusu
devlet d  ele almam lar hatta yapt klar  de-
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erlendirmelerle kapitalizmin toplumu tüket-
me arac  olarak kulland  ulus-devleti, ulusal
mücadeleler aç ndan vazgeçilmez bir araç
olarak görmü lerdir. Ulusu, asla bir toplum bi-
çimi olmayan kapitalizmin temel toplum for-
mu olarak ele alarak kapitalizmin me rula -
mas na soldan en büyük katk  sunmu lard r.
Önderlik bu konumlar "kapitalizmin sol
mezhebi" eklinde tan mlad . Yani en çok kar-

 ç kt klar  kapitalizme onun bir mezhebi ola-
rak hizmet etmekten kendilerini kurtaramad lar.

Toplumun Demokratik Kimli i
Olarak Ulus

Tüm bu tan mlamalar nda ulusu ye-
niden ele almak gereklili i aç kt r. Ulus üze-
rinden halklara kar  gerçekle tirilen komplo-

lar  bo a ç karman n tek yolu olarak, ulusu ko-
münal de erler üzerinden ve politik-ahlaki
toplum birimine dayal  olarak yeniden in a et-
mek topluma yeni bir ruh kazand rmak en bü-
yük devrimci görev olmaktad r.

Burada ilk elden yap lmas  gereken ulusu
bir kimlik olarak tan mlamakt r. Do adaki her
varolu  gibi toplumsal varolu un da kendini
tan mlama ihtiyac  kaç lmazd r. Bu güne ka-
dar tüm toplumlar kendilerini bir kimlik etra-

nda tan mlam lard r. Kimlik toplumun ki i-
li ini, maneviyat , duygular , dü ünceleri-
ni tarif etmesi, bunlar etraf nda kendi bireyle-
rini olu turmas , ya am tarz  belirlemesidir.

Kimlik ne bir s n, ne bir kesimin ne de bir
zümrenin insaf na b rak labilir. Toplumsal bir
kimli in demokratik bir hal alabilmesinin tek
yolu tüm topluma mal olmas , tüm toplumu
temsil etmesi ve onu olu turan tüm unsurlar n
kendilerini bu kimlik içerisinde bulmalar  ol-
maktad r. Herkes bu kimlikle kendi ya am na
bir anlam biçer ve bu kimli in gereklerine gö-
re ya am na bir do rultu kazand r. Toplum,
tüm bile enleri ile kendisini bu kimlik içe-
risinde ifadelendirebildi i ölçüde kimli in de-
mokratikle ti inden bahsedilebilir.

Ulusal geli meye yol açan ko ullardan da
anla ld  gibi toplumsal kimlik geni ledi i,
kapsay  artt  ve daha fazla ortakla ma-
ya olanak sa lad  oranda ulus formu geli -
mektedir. Bir ba ka deyi le farkl klar n öz-
gürlük temelindeki birli i, demokratik ulusun
toplumsal ruhu ifade etmesinin ön ko ulu ol-
maktad r. Bu kapitalizmin tek etnik grup üze-
rinden milliyetçili e dayal  ulusla rma süre-
cinin aksi bir ulusla may  ifade eder. Tek tip-
le tirici de il çe itliliklerin zenginli ine daya-

 bir ulusla ma demokratik ulusla man n olu-
um temelidir. Bu konuda Önderlik "Özgürlük

Sosyolojisi" adl  savunmas nda dile getirdi i,
kinci yol (demokratik)ulusla ma, ahlaki ve

politik toplum kapsam ndaki ayn  veya ben-
zer dil ve kültür gruplar n demokratik siya-
set temelinde demokratik topluma dönü tü-
rülmesiyle gerçekle tirilir. Ulusla mada tüm
kabile, a iret, kavim, hatta aileler ahlaki ve
politik toplum birimi olarak yer al rlar.
Kendi dil, lehçe ve kültür zenginliklerini yeni
ulusa aktar rlar. Yeni ulusta kesinlikle bir et-
nik grubun, mezhebin, inanc n, ideolojinin
egemenli ine damga vurmas na yer yoktur.
En zengin sentez, gönüllüce gerçekle tirile-
nidir. Hatta birçok farkl  dil ve kültür grup-
lar  bile ayn  demokratik siyaset arac yla
demokratik toplumlar olarak ortakla a ulus-
lar n üst birimi halinde, uluslar n ulusu kim-
li inde ya ayabilirler. Toplumsal do aya uy-
gun olan da bu yoldur." eklindeki dü üncele-
riyle toplumun do as na uygun olan bir demokratik
ulus modelinin nas l ekillenece ini belirlemi tir.
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Tabi bu durumun bir zihniyet devrimini
gerekli k ld  aç kt r. Bu güne kadar devletli
uygarl klar n toplumda olu turdu u hiyerar-
ik, iktidar ve devlet odakl , ataerkil zihniyet

yap lar n y larak, bunlara dayal  geli tiri-
len hegamon paradigman n yerine demokra-
tik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü paradigma
hakim k nmal r. Zihniyet devrimi demok-
ratik ulusu in a çabalar n en temel konusu
olmaktad r. Devletli iktidarc  zihniyet yap la-

ndan kurtulup, yerine demokratik komünal
zihniyet oturtulmadan ne yeni bir toplumsal-
la ma gerçekle tirilebilir ne de onun kurum-
salla mas  sa lanabilir.

Zihniyet devrimlerinin ise kendili inden
gerçekle en süreçler oldu unu sanmak safdil-
lik olur. Hiçbir zihniyet kendi e itsel kurum-
la mas  sa lamadan kendisini hâkim duru-

ma getiremez. Bu nedenle yeni paradigma
olu turmaya dayal  e itim faaliyetleri demok-
ratik ulusla man n en temel görevleri aras n-
dad r. E itim bir toplumun kendini olu turma-

n en temel faaliyeti olmaktad r. E itimle
olu turulacak yeni paradigma toplum içerisin-
de do ayla, bile enleri ve bireyi ile bar k bir
yap n olu mas  sa layacakt r. Dilden inan-
ca, kültürden siyasete, bilimden spora kadar
toplumun kendi zihniyet yap  olu turma ve
kurumsalla rma çabalar n esas  e itimle
gerçekle tirilir. E itimle, yeniden yap land -
lan bu kurumlar ayn  zamanda toplumun bi-
linçlendirilmesi için temel e itim alanlar  ola-
rak ikili bir i levsellik de kazan rlar. Bu durum

demokratik ulus in as  için daha fazla geçerli
ve gerekli olmaktad r.

Yeni paradigmaya dayal  bir toplumsalla -
ma, demokratik ulus biçiminde kendisini olu -
tururken esas al nacak baz  parametreler de
bulunmaktad r. Bunlar  baz  temel ba klarda

ralayabiliriz:
1-Toplumun iktidar kaynakl  tüm hiyerar-

ik yap lardan kurtar larak, herkesin karar al-
mada ve yürütmede söz ve eylem hakk n ol-
du u kat mc , kolektif ve komünal bir ya am
tarz n tüm topluma hâkim k nmas , tüm bi-
rimlerin ahlaki ve politik toplum biçimine da-
yal  gönüllü kat n sa lanmas ,

2-Analitik zekâ a rl kl  geli en ataerkil,
cinsiyetçi yap lar n y larak analitik ve duy-
gusal zekân n dengesine dayal  bir anlay la
kad n, toplumsal ya amdaki duyarl , yap
ve üretken özellikleri üzerinden toplumsal ya-
ama öncü konumunda kat n gerçekle -

mesi,
3-Do an n salt bir nesne olarak alg lamas

sonucu ortaya ç kan tahakkümcü yakla mlara
son vererek do ayla iç içe, onunla uyumlu,
faydaland  ölçüde do aya kar  sorumluluk-
lar n da bilincinde olan ekolojik bir ya am
tarz n tüm topluma hakim k nmas ,

4-Dil, inanç ve etnisiteye dayal  bütün
farkl klar  tehlikeli ve tehdit edici unsur ola-
rak alg lamaktan vazgeçerek, çe itlilikleri öz-
gürlü ün en temel bir gereksinmesi biçiminde
ele al p, onlar  ortadan kald rmak yerine ya-
atma, ilerletme ve aç a ç karmaya dayal  ça-

balar n en temel demokratik faaliyetler olarak
de erlendirilmesi,

5-Toplum içerisinde iktidar sonucu olu an
her türlü s f, tabaka, zümre vb. kategorize
eden yap lar  reddederek ilgi, yetenek ve ihti-
yaca dayal  toplumsal i bölümünün esas al n-
mas , toplumu olu turan her bireyin bu çerçe-
vede toplumsal ya ama, üretime ve örgütlen-
meye kat lmas n te vik edilmesi,

Ahlak, Politika ve Ulus
Bu ba klar artt labilece i gibi her ba k

da kendi içerisinde dalland larak geni leti-
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lebilir. Ancak tüm bu ko ullar n uygulanabilir-
li i ise ulusun ahlaki ve politik toplum birim-
ine dayal  olarak in a edilmesine ba r.
Nitel ve nicel düzeyde büyük veya küçük bü-
tün toplumsal yap lar ahlaki ve politik toplum
birimine dayal  olarak yap land lmad klar
müddetçe bir bütün demokratik ulusla man n
gerçekle ti inden bahsedilemez. Önderli in
"toplumun do al hali" olarak tan mlad  ah-
laki ve politik topluma dayanmayan bir ulus-
la ma kapitalist modernite kar nda direne-
meyerek ya yok olacak ya da en kötüsünden
ona hizmet etmekle yüz yüze kalacakt r. Ken-
di kurallar  kendisi belirleyen ve bu kurallar
bizzat kendisi uygulayan bir toplumsalla ma
olarak ifadelendirilen ahlaki ve politik top-
lum, ulus için hem kendisini gerçekle tirme-
nin hem de demokratik uygarl  hakim k l-
man n tek yolu olmaktad r. Toplumun ahlaki
ve politik topluma dayal  olarak olu turulma-

, ulusu olu turan tüm birimlerin entelektüel,
ahlaki ve politik görevler temelinde yap lan-

lmas  ile mümkündür.
Demokratik uygarl  hâkim k lma çaba-

lar n ba nda gelen entelektüel görevler yu-
kar da belirtilen zihniyet devrimi ekseninde
yürütülen faaliyetlerin bütününe kar k gel-
mektedir. Toplumun do al yap n aç a ç -
kar lmas  için yürütülen sosyolojik, tarihi, ide-
olojik, siyasal, ekonomik her türlü çal malar
bu görev ekseninde de erlendirilmektedir. Bu
çal malar n yürütüldü ü alanlar olarak aka-
demiler bu nedenle oldukça önem kazanmak-
tad r. Akademiler, demokratik ulus in as  te-
melinde topluma kazand lacak bilinçle top-
lumsal ruhun gerçekle ece i mekânlar olmak-
tad r. Önderli imizin srarla akademiler üze-
rinde durmas n nedeni de budur.

Ahlaki ve politik boyut, toplumun, kendi
lerini ve bu i lerin nas l yerine getirilece ine

ili kin gerekli kurallar  belirledi i çal ma-
lar n bütününü ifade etmektedir. Ulusu olu tu-
ran her toplumsal birimin kendi çal malar
nas l, ne temelde yürüteceklerini, neyi, nas l,
ne kadar üreteceklerini, do ayla nas l ili kile-
neceklerini, kendi iç ili kilerini ne temelde

sürdüreceklerini belirlemesi tamamen ahlaki
ve politik boyutu ilgilendiren konular olmak-
tad r. Önderlik ahlak , "Toplumsal do ay  es-
nek zekâyla en yüklü do a olarak tan mla-
mam z konuya k tutabilir. Esnek zekâdan
kas t, daha çok dü ünmeyle i  yapmakt r.
Dü ünme ile i  aras ndaki ili ki, zorunlu ola-
rak kural içerecektir. Çünkü i in nas l yap l-
mas  gerekti i zaten kural demektir. e ili -
kin bu ilk eylemi ilk ahlak kural  olarak da
belirleyebiliriz.  derken ise, her türden top-
lumsal etkinli i kastediyoruz. Yemekten uyu-
maya, yürümekten yiyecek bulmaya, hayvan-

larla dost olmaya veya çat maya, bitkilerle
ilgilenmekten bal k avlamaya kadar her
eylem i tir. Bu i  ise, kural olmadan ba ar la-
maz." biçiminde tan mlarken, toplumun bir
bütün ya am kurallar n olu turulma faaliyet-
lerinden bahsetti i aç kt r. Önderlik politika
için de unlar  belirtiyor: "Toplum t pk  ah-
lakta oldu u gibi politik bir olgu veya do a-

r. Öyle san ld  gibi resmi devlet çal ma-
lar  anlam nda de il, toplumsal do a olarak
politiktir. Ahlak n i levi hayati i leri en iyi
yapmaksa, politikan n i levi ise en iyi i leri
bulmakt r. Dikkat edilirse, politika hem ahla-
ki boyut ta yor, hem de daha fazlas . yi i -
leri bulmak kolay de ildir."
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yi i ler olarak tan mlanan toplumun en te-
mel ihtiyaçlar , toplumun genelini ilgilendiren
hayati konulard r. Bu nedenle politika, top-
lumsal aç dan en fazla hayati önemde olan öz-
gürlük, e itlik ve demokrasi konular nda yü-
rütülen faaliyetler bütünü olmaktad r. En
önemlisi de toplumun bu konularda kendi öl-
çülerini belirlemesi olmaktad r. Toplum için
gerekli olan nedir? Gereklilikler içerisinde en
iyisi hangisidir? Politika bunun belirlendi i
alan  ifade ediyor. Bu, toplumun sürekli bir
tart ma içerisinde olmas  gerekli k lmakta-

r. Ortak akl n olu mas  bu sürecin sonucun-
da gerçekle mektedir.  Toplumsal anlamda or-
tak akl n ve ortak ruhun yarat ld  alanlar ah-
lak ve politikan n kendisi oluyor.

Demokratik ulusun ahlaki ve politik ol-
mas , tüm birimleriyle kendi ya am na ait "ne
ve nas llar " her boyutta kendisinin belirleme-
si ve onlar  yerine getirmesi olarak tarif edile-
bilir. Devletli sistemlerde hukuk ve idari yö-
netim olarak tan mlanan ve toplum d nda
olu turularak topluma dayat lan kurallar n
toplum üzerinde zora dayal  yürütülmesi yeri-
ne toplumun kendisine ait tüm sosyal, siyasal,
ekonomik, kültürel, e itsel hatta sportif faali-
yetleri kendisinin belirlemesi ve bunlar  gö-
nüllü kat ma dayal  olarak yürütmesi toplu-
mun demokratik temellerde yap land lma-

n esas  olmaktad r. Demokratik ulus, bu
esaslar üzerinden kendisini olu turan ahlaki
ve politik topluluklar n ulusu anlam nda bir
ifadeye kavu abilir. Her birim kendi özgünlü-
ünü, kültürel farkl  yeni ulusa katarak

ulusun zenginli i sa lan r.  Yeni ulus içerisin-
de tek bir s fa, etnisiteye, kültüre ya da inan-
ca dayal  egemenli in, tek tiple tirici yakla-

n kendisini topluma dayatmas na f rsat
verilmez.  Ancak böyle bir ulus, demokratik
bir karakter kazanabilir, herkesin kendisini
içerisinde ifade edebildi i bir kimlik olarak
toplumsal ruha yol açabilir.

Demokratik ulus içerisindeki birimlerin
kendilerini en fazla i levsel k ld  örgütlenme
modeli komün olmaktad r. Mahalle ve köyler-
den kentlere, s flardan meslek gruplar na,

kad n ve gençlikten di er toplumsal bile en-
lere kadar herkes ve her kesim ahlaki ve poli-
tik toplum esprisine dayal  komünler halinde
örgütlenirler. Ulus komünlerden olu an bir

n bütünü halinde ekillenir. Komün örgüt-
lenmesi toplumun kendi i lerini kendisinin ye-
rine getirdi i en demokratik birimler olmakta-

r. Özgüce ve öz yeterlili e dayanan komün-
ler, ulusu olu turan birimlerin örgütlenme mo-
deli olurken ulusun, kendisini devletten kurta-
racak, devletin ulus üzerindeki mecburi iskâ-

na son verecek en temel örgütlenme modeli
ise özerklik olmaktad r. Günümüz itibari ile
demokratik ulus in as n kendisini devlet
kar nda konumland raca , en özgürlü e
aç k alan demokratik özerk alanlar olarak be-
lirmektedir. Devletin kendisini tüm toplumlar
üzerinde bu kadar hakim k ld  modernite ça-

nda demokratik özerklik, demokratik ulus
ruhunun devlet kar nda kazand  statünün
ad  olmaktad r. Ulus, kendi bünyesinde yarat-

 demokratik ruhu devlete kar  da demok-
ratik özerklik biçiminde bir ifadeye kavu tu-
rarak varl  güvence alt na alm  olacakt r.

Günümüzde, dünyan n birçok alan nda da
görüldü ü üzere, devletin demokrasiye kar
duyarl  hale getirilmesinin en temel modeli
demokratik özerkliktir. Ulus-devlet yap lan-
mas n en fazla zarar verdi i ve bünyesel sa-
katl klara yol açt  Kürdistan ve Ortado u
co rafyas  aç ndan bu daha fazla geçerli ol-
maktad r.

Kültürlerin ve etnisitelerin binlerce y l bo-
yunca iç içe ve yan yana ya ad klar , kayna -

klar  bir co rafyada, ulus-devletin yol açt
bo azla malar n önüne geçecek en gerçekçi
model, her kültürün yan yana ve bir birine
sayg  temeline dayal  olarak ya ayacaklar  de-
mokratik özerklik modeli olmaktad r. De-
mokratik ulus halklar n, kültürlerin, inançlar n
bir arada ortak bir ya am kurmalar n ad
olurken demokratik özerklik de bu ya am n
kendisini ete kemi e büründürerek var etme-
sinin, devlet kar nda savunulmas n ad
oluyor.
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"Benim için devrimin anlam , uygarl k
sisteminin sürekli alan ve uygulamas  da-
raltt  ahlâkî, politik ve demokratik top-
lumun yeniden ve daha geli tirilmi  olarak
bu niteliklerini kazanmas r. Bir Marksist
sosyalist için devrim 'sosyalist toplum'dur.
slâm devrimcisi için ' slâmî toplum'dur.

Burjuva için 'liberal toplum'dur."
Tarih, halklar n yapt  ve halk ad na ger-

çekle en pek çok geli menin egemenlerin ha-
nesine yaz ld na veya ya anan birçok dev-
rimsel geli menin egemenler taraf ndan kulla-

ld na çok s k tan k olmu tur. Bu yüzden
ya anan toplumsal geli melerin veya devrim-
lerin do ru tan mlanmaya ya da anla lmaya
ihtiyac  var. Aksi takdirde yanl  yorumlanan
tarih nedeniyle güncelle geçmi  aras nda do -
ru ba  kurulamayaca  gibi gelece e yönelik
do ru bir perspektif olu turmak da mümkün
olamaz.

Uygarl k tarihi boyunca köleci, bask ,
egemen sistemler kendilerini var edebilmek
ve sistemlerini geli tirmek için, demokratik
toplumu zay flatarak onu her türlü sömürüye
ve insan olmaktan ç karmaya ve de erlerini
istismar etmeye yönelmi lerdir. Bunun için de
devlet d  toplumu sürüle tirmeyi hedefleyen
toplumsal mühendislik çabalar , tüm egemen-
lerin en temel karakteristik özelli i olmu tur.
O nedenle "neden do ru anlama gerekli?" so-
rusuna verilecek yan t oldukça can al  ol-
maktad r.

Devrimler, devletçi uygarl k sisteminin ya-
sal kriziyle ba lant  olarak geli en toplum-

sal bunal mlara ve ya anan kanserle meye ça-
re bulma yöntemi olarak devreye girerler. Bu
nedenden ötürü insana insan olma özelli i ve
ayr cal  tan yan do al-toplumsal ya am
alan n büyük tahriplere u ramas  sonucu
olarak toplumsal refleks anlam nda devrimle-

rin patlak vermesi kaç lmaz olmu tur. Do-
lay yla halk n özgür ya ama istemi sonucun-
da do an mücadeleler ço u zaman devrimci
ba kald  ya da devrimlerle sonuçlanm r.
Fakat tarihe s fsal bak n etkisiyle devrim-
ler tüm halka de il de bir s fa mal edilmi tir.
Çünkü s fsal yakla m, devrimi yapacak güç
olarak devlet d  kalan toplumun tüm kesim-
lerini de il, bunlardan sadece ad na s f de-
nen bir toplumsal kesimi görür. Yani tüm top-
lumu devrimci görmez, sadece bir s  dev-
rimci görür. Bu nedenle de gerçekle en dev-
rimler halk devrimi olarak de il de s f devri-
mi eklinde ele al r. Bunun en belirgin ör-
nekleri özellikle Rönesans, Reformasyan ve
Ayd nlanma'n n etkisiyle Avrupa'da, Amerika-
da gerçekle en devrimlerin ele al nmas nda
görülmektedir. Hollanda, ngiliz, Amerika,

KOMÜNARKOMÜNAR

9797

Say  47    2010

Özgürlük, E itlik ve Karde lik Sloganlar  Alt nda

FRANSIZ DEVR

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KOMÜNARKOMÜNAR

9898

deolojik-Teorik Dergi

Frans z devrimlerine genel olarak 'burjuva
devrimleri' denilir. Böylesi bir tan mlama,
'devrim' kavram n özü nedeniyle do ru ola-
maz.

Özü itibariyle devrimler, toplumun ahlaki
ve politik karakterine uygunlu u temelinde
anlam kazan r. Gerçekle enin, devrim veya
kar  devrim olup olmad , toplumun öz ka-
rakteri olan ahlak ve politika ile uyumlulu u
ya da ona yapt  katk  temelinde anla r.
Burjuvazi gibi ba tan beri iktidar olmay  tek
amaç olarak bellemi  ve toplumsall  dolay -

yla ahlak  da tt  oranda var olabilen bir
n devrim yapmas , 'devrim'in özüyle çe-

li iktir. Bu nedenle burjuvaziden devrimci de-
il, tarihin tan k oldu u en büyük kar -dev-

rimci ç kar. Ve bu, Marksizm'in belirtti i gibi
sonradan gerçekle en bir kar -devrimcile me
durumu de ildir. Burjuvazi ba ndan beri
kar -devrimcidir. Özgürlük, adalet, karde lik
gibi kavramlar  süsleyip ç karlar  gere i kul-
lanmas  karakteristik yap yla ba lant r.
Burjuvazi hiçbir zaman halklar ad na toplum-
sall  istemez. Burjuvazinin temel amac  ikti-
dardan pay alma aray  olmas , kendisini mo-
narjik yap lar n farkl  bir versiyonu haline ge-
tirmi tir. Nas l ki kral ve i birlikçileri olan
soylular iktidar  ba ka güçlerle payla mak is-
temiyorsa, burjuvazi de buna tepki olarak ikti-

dar pastas ndan pay almak istemi  ve bu do -
rultuda toplumsal eme i sömürmü tür. Dola-

yla iktidar gücü haline gelen  s f olmu tur.
Halktan güç alan, halk n yapt  devrimler

üzerine konan ve sonuna kadar ihanet içinde
olan bir gerçekliktir, burjuvazi gerçekli i.
Devrimlerdeki rolü özü itibariyle budur.

Burjuvazinin üst tekelci kesimleriyle bir-
likte orta burjuvazinin önemli bir k sm , bü-
rokrasinin iktidarla mas  ve devlet s flar
haline geli i, eskinin birkaç hanedanl k ve
krall k gücü yerine binlerce, on binlerce yeni
hanedanl k gücünün ikame edilmesi demektir.
Bir kral yerine binlerce kral n geçi i anlam na
gelir. Cinsiyetçi toplumda geli en erkek ege-
men ki ilikle bu yeni krall k güçlerinin birle i-
mi, toplumsal do an n tümüyle yeni iktidar
güçleri taraf ndan fethedilmesi ve sömürgele -
tirilmesi demektir.

“Burjuvazinin aristokrasiye, i çi s n
her ikisine kar  mücadelesi, Avrupa'da ikti-
dar ve devlet in as  derinle tirmeye zorla-

r. Burjuvazinin (orta s f) tarihte belki
de ilk defa bir orta s f olarak devletle mesi,
iktidar ve devletin konumuna büyük de ik-
lik getirmi tir. Toplumun içinden do an bir
kütlenin devletle mesi, dolay yla artan ikti-
dar olay  kendisini toplum içinde örgütlemek
zorunda b rakm r.

Hiçbir kapitalist s f kitab nda, ne
ngiliz-Amerikan ne de Frans z Devrimi’ne

ili kin bir dü ünce, teori ve program  yaz l-
maz. Bu devrimlerde rol oynayanlar kendile-
rini burjuva s n temsilcisi olarak ilan
etmemi lerdir. Bu devrimlere kat lan kitleler
ço unlukla yoksuldular ve özgürlük-e itlik
taleplerini öne ç kar yorlard . Daha önceki
Rönesans, Reformasyon ve Ayd nlanma ha-
reketini burjuva s n esas ald  iddia
etmek büyük abartmad r. S f olarak burju-
vazi yükselirken -tüm çabas  olarak-, kâra
dayal  sermaye birikiminden ba ka bir ey
dü ünmüyordu. üphesiz kâra giden yolun
devlet erkiyle ba n bilincindeydi. ktidar
etkilemek ve ele geçirmek için çaba içindey-
di. Ama elinde bir devrim teorisi ve prati i bi-

Hiçbir kapitalist s f kitab nda
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le özel anlamda yoktu. Devrimlerin temelin-
deki objektif ko ullar tarihin uzun bir evri-
minin ürünüydü. Sübjektif ö eler olarak dü-
ünürler ve siyasal aktivistlerin özel bir bur-

juva devrim program , hatta partileri yoktu.
ilim halindeydiler. Baz  zenginlerden hi-

maye görüyorlard , ço unlu u da feodal ka-
rakterli, bilim ve sanata ilgisi olan zenginler-
di. Öne ç kar lan talepler genelde hümanist,
özgür ve e it bir dünya özlemiydi.

Yaz lan tüm ütopyalar kapitalizme z tt . O
halde nas l oldu da bu dü ünürler ve militan-
lar burjuva say ld , devrimler de burjuva dev-
rimleri oldu? Burjuvazinin süreç içinde yeni

f olarak hakim olmak isteyen her gücün
yapt  yaparak, iktidar  ya tamamen ya

smen ele geçirerek bunu ba ard  biliyo-
ruz. Tüm hiyerar ik ve devletçi güçlerin 'po-
litika' denilen sanat n gereklerine dayanarak
binlerce kez iktidara gelip dü tü ünü, ama
bu gasp n ve sömürü için çok elveri li arac n
kesintisiz varl  sürdürdü ünü, en son
yükselen benzer gücün de ba ka türlü dav-
ranmayaca  iyi bilmek gerekir. Devrimle-
rin tümü halklar n eseridir. Zaman zaman
halklar n eylemine eski veya hiyerar ik-dev-
letçi güçler de kat r. Özellikle devrimin za-
fer günlerinde çok ak ll  ve giri kendirler.
Ezilenlerin taleplerini istismar etmede usta-

rlar. Bütün devrimlerde, ister ba ar  ol-
sun ister olmas n, benzer çabalar hiç eksik
olmaz.”

Fransa Devrimi'nde burjuvaziyle birlikte
iktidar n el de tirmesi gerçekle mi tir. Kral-
aristokrasi yönetiminin yerini bir süre sonra
burjuvazi alm r. Dolay yla bu a amadan
sonra devlet ve iktidar sistemiyle toplumlara
dayat lan kölelik, Önderli imizin de belirtti i
gibi "derinle mi  ve genelle mi " bir hal al-

r. Burjuvaziyle kartopu gibi büyüyen ik-
tidar hastal , biriktirilerek toplumun tüm gö-
zeneklerine de in nüfuz edecek bir konumla
zirvesini ya ar. Emek çal nacak ve kölelik de-
rinle tirilecektir. Bu yönüyle iktidar, toplum-
sal eme in gasp  ya da yo unla  toplumsal
emek gasp  biçimiyle tan mlanabilir. Be  bin

ll k merkezî uygarl k sürecinin kendisi de
yo unla  ve kurumla  toplumsal emek
gasp  birikimdir. Burjuvazinin iktidarc  karak-
teriyle, her türlü bask  ve egemenlikçi-tekçi
yöntemlere kar  verdi i mücadeleyi halk ad -
na yapt  söylemesi büyük bir yaland r. s-
tismarda s r tan mayan, avc  erke in kurnaz-

n zirvesini ya ayan, pragmatist ve özün-
de toplum kar  olan burjuva s  Fransa
Devrimi de dâhil hiçbir zaman halk  dü ünme-
mi tir. En temel amac  kar pay  daha da art-

rmak ve bunun için de iktidar  ele geçirmek-
tir. En ustal kl  olduklar  husus da geli en top-
lumsal tepkileri, verilen mücadeleyi kendi ha-
nelerine yazd rabilmeleridir. Dolay yla
Frans z Devrimi ve di er devrimlere 'Burjuva
Devrimi' s fat  yak rmak ezilenler ad na
egemenleri me rula ran en temel husus ol-
maktad r. Bu durum, tarihi çarp tman n yan

ra halk  yok saymakt r. Dolay yla Frans z
Halk Devrimi'ne burjuva gözlü üyle bakmak,
tarihi egemenlerin teorisiyle de erlendirmek-
tir. Tarihin gerçek sahibi olan halk , tarihin
çöp sepetine atmakt r.

Frans z Devrimi bir burjuva devrim olarak
de erlendirilmektedir. Burjuvazinin devrim
sonras  iktidar  ele geçirdi i ve kendi s f ç -
karlar  temelinde kulland , bir burjuva dev-
letle mesi yaratt  kesindir. Ancak ba tan iti-
baren geli enin bir burjuva devrimi oldu unu
ve bu s f taraf ndan örgütlendirildi ini söy-
lemek yanl r. Burjuvazinin de bu devrimde
yer ald , kendi meclisini kurma giri imleri
oldu u biliniyor. Maddi olanaklar, bu s
yönetim alanlar na daha yak nla rsa da, top-
lumun di er kesimlerinden çok daha örgütlü
olmad klar  da kesindir. Zaten devrime kat lan
da sadece bu s f de il, tüm toplumdur. "Bal-

 ç plaklar n devrimi" deyimi, devrime ka-
lan kesimleri göstermek aç ndan önemlidir

ve bu da burjuvaziden ziyade toplumun di er
f ve katmanlar  göstermektedir. Zaten

devrimler de halklar n eserleridir, s flar n
de il. Frans z Devrimi'ne kat lan kesimler ara-

nda s fsal egemenli i arzulayan burjuvalar
oldu u kadar, e itlikçi ve özgürlükçü dü ün-
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ceyi savunan ve ezilen s flardan yana olan
ve ezilen s flardan gelenler de yer alm lar-

r. Her ne kadar bir s f bu devrimin sonuç-
lar  sahiplenmi  olsa da, bu devrimi halkla-

n özgürlük ve e itlik aray lar n bir sonucu
olarak de erlendirmek do ru bir yakla m ola-
cakt r.

htilal Öncesine Bir Bak
Fransa Devrimi, monar ik sistemin birik-

tirdi i iktidar  halklar n aleyhine kullanmas
ve toplumsal bunal ma neden olmas  bak n-
dan öncesiyle bilinmek durumundad r. Öncesi
bilinmeyenin 'an ' ve 'sonras ' istenilen dü-
zeyde irdelenemez ve sonuç al  olamaz.
Çünkü hiçbir patlama kendili inden olmam -

r. Patlamay  haz rlayan tarihsel-toplumsal
ko ullar irdelenmeden ne Frans z Devrimi ne
de ba ka toplumsal ba kald  hareketleri de-
erlendirilemez.

Devrim öncesi Fransa'da monar ik düzen
vard r. Monar i, devlet yönetiminde tek ki i-
nin bölünmez egemenli i anlam na gelir. En
yüksek yetkinin devletin sürekli ba kan n
(monark) elinde bulundu u ülkeler için Mo-
nar ik devlet tan mlamas  yap r. Monar ik
devlet modellerinde, tüm siyasal iktidar n
kayna  krald r. Kral ile halk aras nda ba ml
ara güçler yani soylular yer al r. "Kral olma-
dan soyluluk olmaz, soyluluk olmazsa kral ol-
maz." ilkesi temeldir. Mutlak devlet olarak dü-
ünülen monar ide, siyasal erdemlere pek

rastlanmaz. Çünkü her ey kral n ya da ba -
kan n (monark) bireysel h rs ve erefi içindir.
Dolay yla Fransa'da hakimiyet mutlak kral n
elindedir. Kral, tüm kuvvetini ve kudretini
tanr dan almaktad r. 16. Louis'nin dedi i gibi,
'devlet benim!' zihniyeti, kral n her türlü güce
sahip oldu unu ifade eder.

Fransa'da kral, devlet ve toplum hayat na
tam hakimdir. Medeni ve siyasi özgürlü ün
sözü edilmemekte, bozuk bir yönetim tarz ,
felçli bir adalet mekanizmas , zalim bir yöne-
timin özelliklerini göstermektedir. Ayr ca s -

flar aras ndaki ayr cal klar, papazlar n ve
asilzadelerin devlet hayat nda egemen olu u,

adil olmayan vergi da , toplumda büyük
huzursuzluklar yarat yordu. Devrimi haz rla-
yan nedenler aras nda, Fransa'n n objektif ko-
ullar n d nda Frans z dü ünürlerinin de

büyük etkilerinin oldu unu söylemeliyiz.
Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau, Diderot
gibi dü ünürler, ihtilalden çok önce insan öz-
gürlü ünü ve demokrasiyi savunmu lard r.

Fransa Devrimi'ni haz rlayan di er ko ul-
lar da söz konusudur. Fransa monar isinin Av-
rupa'n n en kalabal k ülkesi olmas , ya am ko-
ullar n giderek kötüle mesi, geli mekte

olan varl kl  burjuvazinin ba ka ülkelerinkin-
den daha sistemli bir biçimde siyasal iktidar n

nda tutulmas , köylülerin üzerinde a r bir
yük olu turan ça  feodal sisteme duydu u
tepkinin güçlenmesi, toplumsal ve siyasal re-
formu savunan dü ünürlerin Fransa'da ba ka
yerlere göre daha yayg n bir etki uyand rmas ,
Fransa'n n Amerikan Ba ms zl k Sava 'nda
sa lad  yo un askeri ve mali destek yüzün-
den devletin iflas n e ine gelmesi ve en
önemlisi de kral n keyfi uygulamalar  yüzün-
den özgürlüklerin yok say lmas  ihtilali kaç -

lmaz k lm r.
Devrimden önce "Ayd nlanma" ad  verilen

dü ünsel bir devrim ya anm  ve bu dönemin
ak lc k, ulusçuluk, özgür birey, e itlik, adalet

Öncesi bilinmeyenin

'an ' ve 'sonras ' istenilen düzeyde

irdelenemez ve sonuç al  olamaz.

Çünkü hiçbir patlama kendili inden

olmam r. Patlamay  haz rlayan

tarihsel-toplumsal ko ullar

irdelenmeden ne Frans z Devrimi

ne de ba ka toplumsal ba kald

hareketleri de erlendirilemez

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ve özgürlük gibi fikirler, öncelikle kentlerde
yank  bulmu , devrimin üzerinde yükselece i
zemini güçlendirmi tir. Bu dü üncelerin üze-
rinde tart  zemin toplumun okur-yazar ke-
simlerinde önemli dü ünsel de imlere yol
açm r. Frans z Devrimi'nin amaç ve hedef-
lerini de dile getiren ve temel slogan haline
gelen özgürlük, e itlik, karde lik kavramlar
da ayd nlanma dü ünürleri taraf ndan geli ti-
rilmi tir. Ulus ve ulusçuluk olgusu da ayd n-
lanma dönemiyle birlikte gerçeklik kazanm -

r. Devrime ruh kazand ran esas nda ayd n-
lanma ça  dü ünürlerinin yakla mlar yd . Bu
dü ünürlerin ileri gelenlerini; J. J. Rousseau,
Montesque ve Voltaire vb. olarak tan mlamak
mümkündür. Bu dü ünürlerin dü ünceleri
devrim üzerinde çok ciddi etkiler yaratm r.
Örne in J.J. Rousseau'nun "Toplumsal Söz-
le me" adl  eseri adeta devrimin elkitab  ro-
lünü oynam , elden ele dola r. Zaten
devrim de eski sözle menin reddi üzerinden
yeni bir sözle menin ilan edilmesidir. Bundan
dolay r ki, "Toplumsal Sözle me" Frans z
toplumunda ciddi de ikliklere yol açm r.
Bunun d nda henüz yeni say labilecek Ame-
rikan Ba ms zl k Sava 'n n etkileri de devri-
mi h zland rm r. Tüm bu nedenlerle, 14
Temmuz 1789'da Bastille hapishanesinin ba-

lmas  ve burada tutuklu bulunanlar n b rak l-
mas yla Frans z Devrimi'nin ilk k lc  ça-

lm , devrim ilan edilmi tir.

Büyük Korku, Devrim ve Halk
Ayaklanmas : 1789

Devrim, 14 Temmuz 1789'da kral n topla-
mas  gereken meclisin keyfi olarak toplanma-
mas  sonucunda patlak verir. Frans z tarihinde
buna 'Birinci Devrim' denmektedir. Bu tarih
ulusal bayram ilan edilir. Devrimin bu ilk a a-
mas na reform yanl lar  (Reformcular) öncü-
lük eder. Daha 17 Haziran 1789'da burjuvazi
kendisini 'Ulusal Meclis' olarak ilan etmi tir.
Hatta bu tarih, devrimin ba lang  olarak ka-
bul edilebilir. Onun kazanaca  fark eden
soyluluk ve klerjinin reform yanl  üyeleri de
burjuvaziye kat lm lard r. 1789 Devrimi ilkin

bir 'Kurucu Meclis' ilan etmi , nsan ve Vatan-
da  Haklar  Deklerasyonu'nu 1789'da yay nla-

r. Daha sonra haz rlanan 1791 Anayasas
ise ulusal egemenlik ve kuvvetler ayr  ge-
tirmi tir. Bu a amada oy hakk  henüz sadece
belli miktarda mülkü olanlara (saptanan mik-
tarda vergi ödeyenlere) tan yordu. Yani ge-
nel oy hakk  henüz tan nm yordu.

1789-91 aras nda Kurucu Meclis'te çe itli
partiler mevcuttur. Adlar  k smen farkl  veri-
len bu politik partiler, ngiliz Devrimi örne i
izlenerek, devrimden hemen sonra Paris'te ku-
ruldular. 1789 Devrimi'nin ve Kurucu Mec-
lis'in ba ta gelen üç partisi Jirondenler (liber-
aller), Jakobenler (radikaller) ve Anayasac -

lard r ( ml lar). Marks, Frans z devrim süre-
cini öyle ifade eder: "Bu üç partinin her biri

ras yla devrimi kendisinin art k arkas ndan
gidemeyece i yere kadar götürdü, bu nokta-
dan sonra ise öncülü ü, o zamana kadar onu
izleyen en gözü pek müttefik devrald . Anaya-
sac lar n egemenli i yerini jirondenler, Jiron-
den egemenli i de yerini Jakobenlere b rakt .
Böylece 1789 Devrimi bu ekilde "yükselen
bir çizgi" izleyerek geli ti."

1789-91 Kurucu Meclis'in bir bölümü dev-
rimi sona erdirmek amac yla aristokrasiyle bir
anla ma yap p anayasal monar ide uzla maya
çal mas na ra men ba ar  olamam  ve bu
politika çökmü tür. Ayn  y l (1791) Kurucu
Meclis yerini Yasama Meclisi'ne b rakm r.

1791-92 y llar nda devrimci hükümet Ji-
rondenlerin elindedir. Jirondenler, kentlerin
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özerkli ini ve bir tür federal birli i savunu-
yorlard . Devrim s ras nda olu an büyük sa-
nayi, ticaret ve toprak burjuvazisinin partisi
olan Jirondenler, adlar , mecliste bu partinin
birçok lideri taraf ndan temsil edilen Gironde
adl  kentten al yorlard . Birinci Cumhuriyet
döneminde iktidar  ele geçiren Jakobenler ise
adlar , Aziz Jacob'un ad  ta yan bir Jako-
ben manast nda toplanmaktan dolay  alm -
lard . Bunlar federalizme kar  merkezi bir yö-
netim taraftarlar yd .

Yasama Meclisi'ndeki sol kanat Jakoben-
lerden, sa  kanat da Jirondenlerden olu uyor-
du. Bunun yan nda sosyalist dü ünceyi savu-
nan ve devrimin daha da ilerletilmesini savu-
nan Da lar, küçük bir grup olarak mecliste
yer al yorlard . Küçük ama e itlikçi ve radikal
yakla mlar ndan dolay  bu grup da mecliste
oldukça etkindi ve a rl kl  olarak da Jako-
benlerle birlikte hareket ediyorlard . Bu e i-
limlerle birlikte yükselen devrim, kendi içinde
çat ma sürecine giriyordu. Tabii iktidardan
ala  edilen kral da bo  durmuyor, yeniden
iktidar  ele geçirmenin çarelerini ar yordu ve
bir kar -devrim giri iminde bulunuyordu. k-
tidardan uzakla lan soylular s  eski reji-
mi restore etmek için Prusya ve Avusturya gi-
bi Avrupa monar ilerinden yard m talep ede-
cek ve bu ülkeler de 24 A ustos 1791'de bir
momerandum yay nlayacak ve Avrupa'n n
"devrimci ulusu" Fransa'ya silahl  müdahale
etme, yani sava  tehdidinde bulunacaklard .

Yabanc larla i birli i yapt  için 'hain' olarak
suçlanan Kral XVI. Louis kaçmaya çal rken
yakalanacak ve daha sonra idam edilecektir.

Frans z Meclisi, Jirondenist burjuvazinin
srar yla 1792'de Avusturya'ya sava  açar, ama

bu sava  Fransa'n n yenilgisiyle sonuçlan r.
ar da sava a girmeden önce içteki devrim

kar  s f olan aristokrasiyi tasfiye etmeyi
önermi  olan Jakobenlerin lideri Robespierre,
olaylar taraf ndan do rulan r. Ulusal (ekono-
mik) krizin etkisiyle 1792'de halk y nlar
aras nda yurtseverlik ve devrimci co ku gide-
rek kabar r. Devrimci co ku Jirondenlerden ve
jakobenlerden daha radikal olan, e itlikçi ve
özgürlükçü dü ünceyi savunan ve devrimi so-
nuna kadar götürmek isteyen, bu özellikleriyle
uzla ma e ilimlerine kar  duran Montagnar-
lar (Da lar) daha etkili olmaya ba larlar.

11 Temmuz 1792'de Avrupa monar ilerinin
birle ik ordular  Fransa'ya girer. Avrupa mo-
nar ileri aras nda böyle bir ittifak, ilk kez mo-
nar iyi devirmi  bulunan devrimci Fransa'ya
kar  olu ur. Yasama Meclisi'nin "anavatan
tehlikede" ça  yapt  böyle bir dönemde
halk ayaklanmas ndan korkan Jirondenler,
dü manla i birli i yapmakla suçlad klar  kral
ve soylulukla uzla ma  aray na girer.

Tam da bu s ralarda Jirondenlerin korktu u
ba lar na gelir: 10 A ustos 1792'de " kinci
Devrim" ad  verilen bir halk ayaklanmas  pat-
lak verir. Fransa topraklar n yabanc  ordula-

n i galinde bulundu u bir s rada patlak ver-
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mi  olan bu sosyal ayaklanma, ayn  zamanda
ulusal bir ayaklanmad r. S flara dayanan bu
devrim, oy hakk  mülk sahipleriyle s rla-
yan 1791 Anayasas 'n  da, anayasal monar iyi
de devirir ve bu devrimle birlikte oy hakk na
konulan s rlama kald larak genel oy hakk
ilan edilir.

Bu geli meleri protesto eden soyluluk ve
kralla uzla ma taraftarlar  devrimi terk eder-
ler. Eylül 1792'de Fransa'n n bir cumhuriyet
oldu u ilan edilir (19. yüzy n tüm burjuva
anayasalar na,  devrimden sonra yap lan Fran-
sa Anayasas  ve cumhuriyeti model olur).

1792 y  mecliste yeni partilerin olu tu u
bir y l olur. Devrimin radikalle mesiyle birlik-
te burjuvazi içinde halk ile ittifak  savunan Ja-
kobenlerle, halk  tehdit olarak gören Jironden-
ler birbirlerinden iyice kopmu lard r. Bu kriz
ortam nda 1791 Anayasas  ask ya al r ve
Ulusal Konvansiyon için seçimler yap r. Ye-
ni meclis, devrimci ordunun Paris'in kuzeyin-
de Prusya birliklerini yenilgiye u ratt  ayn
gün toplan r.

Robespierre, Louis de Saint-Just ve Ca-
mille Desmoulins gibi isimlerin liderli indeki
Jakobenler giderek a  s flardan yana da-
ha radikal tutum al rlar. Jirondenlerin kar

kmas na ra men konvansiyon, kral XVI.
Louis'in yarg lanmas  ve ölüm cezas n in-
faz  kararla r  (21 Ocak 1793). Kral n gi-
yotine gönderilmesi bu e ilimler aras ndaki
krizi derinle tirir. Monar iyi geri getirme ya
da anayasal monar i dü üncesi kesin bir darbe
yer ve cumhuriyet seçene i güç kazan r. Ulus
ve cumhuriyet kavramlar  özde le  kavramlar
olarak siyasi literatürde yerini al r.

Bu geli meler Jirondenler aç ndan yenil-
gi anlam na geliyordu. 1 ubat 1793'te kon-
vansiyon ngiltere ve Hollanda'ya, 7 Mart'ta
ise spanya'ya sava  ilan eder. Ba ngilte-
re'nin çekti i ve 'Birinci Koalisyon' diye bili-
nen bu ülkelerin ittifak , "devrimci ulus" Fran-
sa'ya kar  bir d  reaksiyondu. Jakobenler ile
Montagnarlar n te vik etti i Jironden kar
31 May s-2 Haziran 1793 isyan , devrimin ye-
ni bir a amas  ba lat r. Temmuz 1793 Jako-

benler Jirondenleri iktidardan ala  eder ve
iktidar n etkili gücü haline gelirler. Baz  kay-
naklar bu geli meyle birlikte Robespierre'in
bir diktatörlük kurdu unu yazarlar.

Jirondenler konvansiyondan tasfiye edilir-
ler. Çok geçmeden "Kamu Güvenlik Komite-
si" hükümetin ba  organ  haline gelir. Bu ko-
mitenin üyelerinden biri de, Paris ve yak n
çevresinde etkili olan karizmatik ve ajitatör
bir ki ilik olan sa  kanat jakoben Danton lider
olur. Dokuz ki iden olu an Kamu Güvenli i
Komitesi'nin geçici olarak kesin iktidar olmas
Danton'un önerisiyle gerçekle ir. Danton sa-
va -kavga yerine, görü meler yap lmas ndan
yana tutum tak r. Ulusal Güvenlik Komite-
si'nin ve bu komitenin etkili üyelerinden Ro-
bespierre'in otoritesi giderek artar ve muhale-
fete kar  artan ölçüde iddete (teröre) ba vu-
rulur. 1793 Ekim'inde bir seri politik yarg la-
malar ba lar ve Devrimci Mahkeme önüne

kar lan 22 Jironden giyotine gönderilir. 1793
sonlar nda politik tutuklular n say  binleri
bulur ve yüzlerce ki i giyotine gönderilir. id-
det t rmand kça t rman r. Öyle ki, Temmuz
1794'te 1251 devrim-kar  kralc  giyotinle
idam edilir.

1794'te tüm Frans z sömürgelerinde köle-
lik kald r (Robespierre giyotinle idam edil-
dikten sonra kölelik geri getirildi). Bu dönem
boyunca devrimci hükümetin kontrolünde te-
rör süreklilik kazan r.  Kiliseler kapat r, mal-
lar na el konulur ve dine kar  sert tutumlar da
sergilenir. Bu yakla m k sa sürmesine ra men
onlarca rahip de bu arada giyotine gönderilir.
Konvansiyon bu a  düzeltir ve 6 Aral k
1793'te ald  bir kararla inanç ve ibadet öz-
gürlü ünü kabul ve ilan eder. Bir sava  hükü-
meti olan devrimci hükümetin otoritesinin gi-
derek güçlendi i bu süreçte yönetim ayg  da
giderek merkezile ir. Bu, yürütmenin (otorite-
nin) merkezinde bulunan Ulusal Güvenlik Ko-
mitesi'nin ba ar  için zorunlu bir ko uldur.
Aral k 1793'ten Temmuz 1794'e kadarki süre-
de, ba nda Robespierre'in bulundu u devrim-
ci hükümetin diktatörlü ü istikrar kazan r.

iddet yöntemine ba vurularak devrim
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dü manlar  sindirilir, kar -devrimci isyan
odaklar  bast r. Devrim, özgürlük ve kurtu-
lu  için devrim dü manlar na kar  aç lm  bir
sava  olarak de erlendirilir ve devrimci hü-
kümetin i levleri de buna göre tan mlan r.
Özel mülkiyetin tasfiyesinden söz edilmese
de, Saint-Just, "Ne zengin ne de fakir olmal "
diyerek yakla mlar n ne oldu unu gösterir.
Ancak devrimci hükümet uzun ya ayamaz.
Frans z Devrimi'nin önderlerinden biri olan
Danton, kendi gazetesinde ve mecliste devri-
min h  kesmek, terörü azaltmak gerekti i-
ni savunmu tur. Bu yüzden Danton ve çevre-
sindeki grup hükümete muhalefet etmeye ve
ona sald rmaya ba lar. Nihayet 29-30 Mart ge-
cesi 'komplo' ve 'ihanet'le suçlanan Danton,
Camille ve di er sa  kanat üyeler tutuklan p
devrimci mahkeme önüne ç kar r ve 1794'te
giyotine gönderilirler.

Nisan 1794'ten Thermidor'a (Fransa'da
Temmuz ay n ad  olarak kullan r) kadar
merkezile me artar, terör yo unla arak devam
eder. Bu süreçte devrimci hükümet de halk
deste ini yitirir. May s 1794'te H ristiyanl n
tasfiyesi karar n ve Jakoben terörünün ar-

ndan bir hükümet krizi patlak verir ve bu
olay devrimci hükümetin dü ünü h zlan-

r. Hükümetin kendi içinde de anla mazl k-
lar patlak verir. Ulusal Güvenlik Komitesi'nde
Robespierre'in grubu tecrit edilir. Bu anla -
mazl klar sonunda konvansiyon önüne getiri-
lir. Robespierre 8 Thermidor günü konvansi-
yonda adlar  vermeden de olsa has mlar na
sald nca, onlar da kar  ata a geçerler. 9
Thermidor günü (yeni Frans z takviminde 27
Temmuz 1794) ulusal mecliste muhalefet bir-
le ir, içinde rü vetle sat n al nan temsilcilerin
de bulundu u ilkesiz bir koalisyon kurulur ve
konvansiyondan Robespierre'in tutuklanmas
emri ç kart r. 27-28 Temmuz 1794'te Robes-
pierre konvansiyondan dü ürülür. 10 Thermi-
dor 1794'te Robespierre ve yolda lar  (Saint-
Just, vd.) mahkeme bile edilmeden  giyotine
gönderilirler (1794). Bu olay 'devrimin sonu'
olur. Devrim Danton'un dedi i gibi 'kendi ço-
cuklar ' yemi tir. Böylece 1789'da ba layan

devrim, yakla k be  y l sonra 1794'te Robes-
pierre ve yolda lar n giyotinde öldürülme-
leriyle biter veya Fransa tarihinde yeni bir a a-
maya geçilir.

Devrimin Kendi Çocuklar
Yemesinden Sonra

1796'da ise Gracchus Babeuf yeni hükü-
meti devirmek için bir komploya ba vurur, fa-
kat bu çabas nda ba ar  olamaz. A  s f-
lar art k politik sistemden d lanm  bir konu-
ma gelmi tir.

Babeuf'un komplosundan sonra hükümet
(Directory), anti-Jakoben bir bask  kampan-
yas  yürütür ve daha da sa a kayar.

Birinci Direktory (1795-97) alt nda halk
layan çok s rl  bir cumhuriyet mevcuttu.

Bu dönemde d ar daki sava larda 1796-97’-
deki ba ar lar yla özellikle fetihçi general Na-
poleon Bonaparte prestij kazan r ve giderek
ba ms z bir güce dönü ür. Directory, bir za-
man sonra Bonapart' n ve ordunun elinde bir
rehineye dönü ür.  kinci Direktory denen
1797-99 döneminde Fransa'n n d ar daki fe-
tihlerine tepki olarak Fransa'ya kar  aralar n-
da Britanya, Rusya, Avusturya ve sveç'in de
bulunduklar  bir ' kinci Koalisyon' olu ur. tal-
ya ve sviçre'yi kaybeden Fransa giderek ken-
di do al s rlar na çekilmek zorunda kal r.

ar daki yenilgi ve ekonomik çöküntünün
yol açt  içteki ho nutsuzluk Jakobenleri güç-
lendirdiyse de Termidorcu burjuvazi iktidar
korumay  ba ar r. Ama Jakobenlerden duyu-
lan korku da giderek artar.

1799'da Napolyon Bonapart'  iktidara ge-
tiren "Onsekizinci Brumaire Darbesi" olmu -
tur. 1799'dan 1815'e kadar artarak güçlenen ve

tada egemenlik için sava lar yapan Bona-
part, 1804'te kendisini imparator ilan etmi  ve
kendi öz monar isini yaratm r.

1813-14'te Napolyon'un egemenli ine kar-
 Alman ulusal kurtulu -ba ms zl k sava

ba lam r. Dolay yla Fransa'ya kar  ba
Britanya'n n çekti i bir 'Üçüncü Koalisyon'
olu turulmu tur. 21 Ekim 1805'e gelindi inde
ise, Trafalgar'da Britanya Fransa'y  yenilgiye
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ratt r. Bu yüzden 1812-15 aras nda Napol-
yonik sistem çöker. 1815 Haziran' nda Fransa
Waterloo'da bir kez daha Britanya'ya yenilir.
Bu sava ta esir dü en Bonapart sürgün edildi-
i uzak bir adada 1821'de ise ya am na son

verir. Böylece 1799-1815 aras  kapsayan ve
Avrupa tarihinde  'Napolyonik Ça ' olarak bi-
linen ça  sona ermi tir. Bu ça  boyunca Fran-
sa kendisini feodal ve mutlak yetçi rejimlere
kar  mücadelenin öncüsü olarak görmü ,
1792'de Avusturya'ya kar  sava la birlikte k -
tasal bir sava  yoluyla kendi fikirlerini, devri-
mini ve rejimini (devlet biçimini) bütün Av-
rupa k tas na ve dünyaya yaymak için sava -

r.
Fransa'n n yürüttü ü bu k tasal sava  Avru-

pa'da monar ileri korumak ve devrimleri ez-
mek amac yla Fransa'ya kar  1815'te o döne-
min belli ba  monar ileri olan Prusya, Avus-
turya ve Rusya aras nda 'Kutsal ittifak' olarak
bilinen bir ittifak n olu mas na götürmü tür.
Buna kar n 1815'ten 1914'e kadarki dönem
Avrupa'da Fransa'n n ba latt  bir ça , yani
'Ulusal Devletler Ça ' olmu tur.

1815 sonras nda Fransa'da bir restorasyon
ya anm r. Buna 'Restorasyon Dönemi'
(1815-30) deniliyor. Me rutiyetçiler ad  da ve-
rilen Bourbon sülalesi yanda lar n egemen-
li i dönemidir bu. ktidar bu aral kta burjuva-
zinin bir kesimini olu turan büyük toprak sa-
hiplerinin (tar m ve ticaret burjuvazisinin)
elindedir. Burjuvazinin tümünün de il sadece
bir kesiminin elindedir.

Bu dönemin devlet biçimi Marks' n burju-
va devletin bir biçimi (ilk biçimi) olarak gör-
dü ü ve bu nedenle 'burjuva monar i' olarak
tan mlad  anayasal monar idir. Sürgünden
dönen Louis XVIII (1815-24) yönetiminde bir
anayasal monar i kurulur. Yönetim burjuvazi-
nin kralc  hizbinin elindedir. 1789 Devrimi'nin
ala  etti i kralc  güçler ve monar i geri gel-
mi , eski günlerin intikam  almak için terör
estirmeye ba lam . Bu döneme, 1830 Devri-
mi'yle son verilmi tir.

1830'da halk Bourbon hanedan  kurucu
meclis, cumhuriyet, genel oy hakk  taleple-

riyle bir ayaklanmayla devirmi , ama devrimi
halk yapsa da iktidara bu kez de daha örgütlü
oldu u için halk n zaferinden yararlanan bur-
juvazinin bir kesimi gelmi tir. Bu kesim bur-
juvazinin özellikle mali kanad  temsil eden
Orleans sülalesinden-hanedan ndan L. Philip-
pe ad nda birini kral olarak tahta oturtmu tur.

1830-48 aras  Temmuz Monar isi diye ta-
mlan r (ad  1830 Temmuz devriminden

al r). Bu dönemde de iktidar burjuvazinin tü-
münün de il yaln zca bir kesiminin, ama bu
kez mali aristokrasinin, sermayenin (banker-
ler, borsa krallar  vd.) elindedir. Bu s rada mu-
halefette bulunan sanayi burjuvazisi kralc
burjuvaziye kar  cumhuriyet talep ediyordu,
yani cumhuriyetçiydi. Temmuz Monar isi ad
verilen bu dönemde Fransa'da 1832, 1834 ve
1839 i çi ayaklanmalar  gerçekle ir. Hepsi de
kanl  bir ekilde bast r.

Ard ndan 1848 Devrimleri ve Bonaparçl -
k boy gösterir. Bu sefer de iktidara Napolyon

Bonapart' n ye eni Louis Napolyon geçer.
1852-1870 dönemi Frans z tarihinde ' kinci
mparatorluk' olarak adland r. 1848-52 ara-
ndaki ' kinci Cumhuriyet' döneminde seçim-

le i ba na gelerek devlet ba kanl  yapan
Louis Bonapart, 1852-70 aras nda da impara-
tor s fat yla Fransa'y  yönetir.

Fransa'da cumhuriyet ilk kez 1789 Devri-
mi'ni takiben 1792'de ilan edilir.

1789-1804 aras  dönemde ya anan devlet
modeline 'Birinci Cumhuriyet' denilmektedir.
1804-14 aras  dönem 'Birinci mparatorluk'
dönemi diye bilinir.

'Restorasyon Dönemi' (Anayasal Monar i,
Burjuva Monar i: 1815-30) ve Temmuz Mo-
nar isi (Anayasal Monar i: 1830-48), ard n-
dan kinci Cumhuriyet (24 ubat 1848-1852
aras ) dönemi geli ir.

1852-1870 aras  ise; ' kinci mparatorluk'
dönemi olarak adland r.

1871-1940 aras  dönem ise 'Üçüncü Cum-
huriyet’ olarak kabul edilir.

1947-58 'Dördüncü Cumhuriyet', 1958 son-
ras  da 'Be inci Cumhuriyet' dönemleri olarak
de erlendirilir.
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Ulus-Devlet ve Milliyetçilik
Frans z Devrimi'yle birlikte tüm dünyay

etkileyen olgular olarak ulus bilinci, ulus-dev-
let biçimi ve onun ideolojisi olarak milliyetçi-
lik do ru de erlendirilmeyi gerektirir. Günü-
müzün temel sorunu olarak ulus-devletin top-
lumlar  kördü üm haline getirmesi ve milli-
yetçilikle toplumlar n bo azla lmas , Fran-

z halk n gerçekle tirdi i özgürlük, e itlik
ve karde lik sloganlar yla ba latt klar  devrim
ve sonras  sisteme entegre etmesi ve siste-
mini in a etmesi bak ndan bilinmek duru-
mundad r.

Fransa'da ayr cal kl  s flar n varl , kra-
n tüm yetkileri elinde bulundurmas  toplu-

mun alabildi ine sömürülmesi anlam na geli-
yordu. Kendi emekleri üzerinden üst s flar n
(aristokrasi ve i birlikçi güç odaklar ) ve kral
sülalesinin deyim yerindeyse suya sabuna do-
kunmadan ya amalar , halk n büyük emek
sarf etmesine ra men karn  doyuracak kadar
bile imkan elde edememesi Frans z halk n
biriken tepkisini patlama noktas na getirmi -
tir. Bu yüzden de devrimin nihai amaçlar ndan
biri de s flar n ortadan kald lmas  olarak
hedeflenirken, ön plana s flar yerine ulus ol-
gusu ç km r. Ard ndan bu durum ulus, dev-

let biçimi olarak ulus-devlet ve onun ideolojisi
olan milliyetçi ak mla perçinlendi. Ulus-dev-
leti ve milliyetçili i halklara mal etmek do ru
olmaz. Fransa'da da böyle olmam r. K saca
de inecek olursak;

Burjuva s  yabanc  sermayenin kendi
pazar  üzerindeki hakimiyetini k rmak için
ulus-devleti olmazsa olmaz kabilinden gör-
mü tür. Milliyetçi duygular kabart larak da
pazar etraf nda çitler olu turulmu tur. Burada-
ki ticaret ve sanayi ile güçlenen burjuva s -

n temel amac , ulus-devlet ve milliyetçilikle
sermayeyi kendi ellerinde bulundurarak ikti-
darlar  daha da güçlendirmek olmu tur.
Böylece yabanc  sermaye odaklar n burjuva
pazarlar ndan palazlanmas n önüne geçil-
mi tir.

Ulus-devlet anlay  Fransa Devrimi'nden
önce ekillenmi tir. Özellikle Fransa ve span-
yol krall klar n Hollanda ve ngiliz krall kla-

 kendi eyaletleri konumuna getirmek iste-
meleri, ngiltere'de ilk olarak ulus-devlet bi-
çimleni ini ba latm r. Her ne kadar iktidar n
temel formu olarak ulus-devlet ngiltere'de
kurumla mam sa da, ilk nüvelerinin burada
at ld  söylenebilir. Fransa Devrimi'yle bir-
likte ulus-devlet kurumla r. Napolyon'un
ahs nda ise, adeta yürüyü e geçmi tir. Ar-
ndan tüm dünyay  etkileyerek kapitalist sis-

temin temel aya  haline gelmi tir.
Ulus-devlet söylendi i gibi toplumlar n

yarar na geli en bir örgütlenme biçimi de il-
dir. Aksine tüm toplumsal özgürlüklerin ba
dü man r. Ulus-devlet siyasi ve zor ayg tla-

n burjuva s n egemenli inde tekelle -
mesi biçiminde tan mlanabilir. Dolay yla
ulus-devlete kapitalizmin en büyük tekel mer-
kezi demek do ru olacakt r. Kat  merkeziyet-
çi, bürokratik iktidar anlay yla her zaman
için ço ulculu a kar tl k çerçevesinde geli -
me göstermi tir. Bu yüzden de tekli e sar l-

r. Ulus-devlet alt nda toplumsal tüm fark-
klar yok edilmi , özgürlükler ortadan kald -

lm r. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek
dil, tek ses, tek renk ulus-devletin temel sloga-

 haline gelmi tir. Tüm kültürler teklik olgu-

Ulus-devlet
siyasi ve zor ayg tlar n burjuva

n egemenli inde
tekelle mesi biçiminde

tan mlanabilir. Dolay yla
ulus-devlete kapitalizmin en büyük

tekel merkezi demek do ru
olacakt r. Kat  merkeziyetçi,

bürokratik iktidar
anlay yla her zaman için

ço ulculu a kar tl k çerçevesinde
geli me göstermi tir
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suyla neredeyse tümden tasfiye edilmi tir. Bu
anlama da gelen kültürel soyk n ulus-dev-
letalt nda halendevam etti ini söylemek müm-
kündür.

Ulus-devletlerde halk n sosyal, ekonomik,
kültürel potansiyellerinin aç a ç kar lmas  ya
da halk n örgütlenerek her alanda güç olma
kayg  ta nmaz. Tek kayg  burjuvazinin si-
yasi, ekonomik ve sosyal vb. alanlarda rakip-
siz güç olmas r. Tüm bunlar  ulusun ortak

karlar ym  gibi gösteren milliyetçilik de
burjuvazinin kendi toplumu üzerinde egemen-
lik kurmas  me rula ran bir ideolojidir.
Burjuvazi milliyetçilikle kapitalist ça n yeni
dinini ortaya ç karm r.  Art k din u runa sa-
va lar yerine milliyetçi ideolojinin etraf nda
kanl  sava lar yürütülmeye ba lanm r. Ta-

rihin en kanl  sava lar n H ristiyan dinine
sahip toplumlar aras nda yap ld  görülürse,
milliyetçili in yeni bir din haline getirildi i
rahatl kla söylenebilir. Dolay yla yeni bir
din olan milliyetçilikle devlet olgusu kutsan-

r. Ulusal-devlet ya da ulus-devlet bütün
de erlerin üstüne ç kar lm r. Herkes ulus-
devletin güçlenmesi için çal mak ve hizmet
etmekle yükümlü k nm r.  Köleci devlet
kullu undan daha fazla kay tlarla, artlarla
köle k nm  bir ulus-devlet yurtta  getiril-
mi tir. Bu yurtta lar toplulu u devlete kulluk
düzeyinde hizmet ederken; ulus-devlet, "ben
sana hizmet ediyorum, o zaman gereklerini
yerine getireceksin" dayatmas yla yurtta lar -

n önüne zorunlu yapmas  gereken birçok gö-

rev koymu tur. Bu görevleri yerine getirme-
yenler vatan haini ilan edilmi tir. Tarihin hiç-
bir döneminde vatan hainli i kavram  ulus-
devlet döneminde oldu u kadar kullan lma-

r.
Burjuvazinin milliyetçi ideolojiyle kutsa-
 ulus-devlet halk n ya da ulusun güç oldu-

u devlet de ildir. Aksine devletin merkezi-
le mesiyle halk üzerindeki otorite daha yayg n
ve derin hale getirilmi tir. Devletin toplum
üzerindeki hâkimiyetinin en fazla derinle ti i
ve sistematik hale geldi i dönem ulus-devlet
dönemidir. Art k ulusa ait oldu u söylenen bi-
reyinin her eyine kar lmaktad r.  Ekonomik,
sosyal ve kültürel araçlar n kapsaml  kulla-

larak bio-iktidar n geli tirildi i dönem böyle
ba lam r. Öyle ki ulus-devlet uygulamalar
ve milliyetçilik ideolojisiyle kölelik içsel dü-
zeyde kurumla r.

Milliyetçilik ulus-devletin dinsel-pozitivist
ideolojisi olarak ulus-devleti yeryüzünde kut-
salla rmas -olgula rmas , hatta tanr sal
misyon biçmesi bak ndan önemli bir yere
sahiptir. Milliyetçilik ve ulus-devlet ayr lmaz
ikili gibidir. Biri biçim iken, di eri de bu biçi-
min ideolojik olarak donat lmas r.

Ulus-devletin temel ideolojik formu olan
milliyetçilik tamamen dinsel bir öze bürün-
dürülmü tür. Ulus-devlet ne kadar kapitalist
modernist ise, milliyetçilik de o denli moder-
nist dindir. Pozitivist felsefenin toplumsal di-
ni olarak haz rlanm r. Yurtseverli i, top-
lumsal do a olarak, ulus toplumunun z dd
olarak dü ünmek gerekir. Milliyetçilik bu
anlamda en anti-ulus ideolojidir.

Millet ile milliyetçilik ayr  olgulard r.
Frans z Devrimi'nde hedeflenen millet olma
sonradan çarp larak kendi milletini üstün
görme ve her eyin merkezine koyma gibi bir
hastal a dönü türülmü tür. Kapitalist siste-
min ulus-devlet çözümüyle de ideolojik hego-
mon konumuna getirilmi tir. Tüm zihinler
milliyetçilikle örülmeye çal lm r. Hitler'in
milliyetçilikle vard  yer de ortadad r. Dola-

yla ulus-devlet ve milliyetçilikle en fazla
'en de me fa ist toplum' yarat labilir. Ki böyle
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uygulamalar  ve milliyetçilik

ideolojisiyle kölelik içsel düzeyde
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oldu u da tarih taraf ndan ispatlanm r.
Ulus-devlet burjuvazinin sömürü ve bask  te-
kelinin oldu u, s rlarla çizilmi , duvarlarla
örülmü  kar ve sermaye birikiminin sa lan-

 büyük bir fabrikad r. Köleci ve feodal
devlet dönemlerinde tüccarlar n ya da özel
mülkiyet sahiplerinin kar isteklerini kar la-
yan böyle bir imkân hiçbir zaman bulunama-

r.  Hiç bir devlet bu kadar tüccarlar n ve
özel mülkiyet sahiplerinin koruyucusu olma-

r. Dolay yla ulus-devlet ve ulus kavra-
n kutsalla lmas , sömürücü düzene

hizmetin kutsalla lmas r. Öyle ki top-
lumda yap lan en kutsal i , sömürü ve sermaye
birikimi sa lamak olarak görülmü tür.

"Ulus-devleti korumak en kutsal görevdir"
denilirken, asl nda burjuvazinin sömürmek
için çizdi i s rlar ve sömürü tekelleri korun-
mu  ve kutsal hale getirilmi tir. Tarihte hiçbir
zaman bütün halk n ve ulusun devleti diye bir
ey olmam r. Hatta ilk ve ortaça da halk ve

devlet ayr mas  kesindir. Bu nedenle halk
derken devlet d ndaki toplum anla lm r.
Bütün ulusun devleti anlay  burjuvazinin sö-
mürü ve bask  me rula rmak için uydu-
rulmu tur. Sümer rahiplerinin toplumu devlete
itaat ettirme gerekçesinin daha geli tirilmi  bi-
çimidir. lk ça da gök düzeninde nas l bir hi-

yerar i var ve bütün gök alemi ona uyuyorsa,
yerde de herkesin ona uymas  zorunlulu u da-
yat lm r. Ama "bu devlet senindir, halk n-

r" denilmemi tir. Tanr n ya da kral n dev-
letidir, kullar da ona hizmet edecektir, zihni-
yeti vard r. Ulus-devlette ise art k toplum kan-

lamad  için, devlete uyman n me ruiyeti-
ni daha etkili hale getirmek için, milliyetçilik
ideolojisiyle "devlet tüm ulusundur, herkes
bunu korumal r" biçiminde bir aldatma sa -
lanm r. Ard ndan da her ulusa bir devlet de-
nilerek ulus-devletle me sava lar  ba lat lm -

r. Ulus olman n yegane yolu devletle medir
denilmi tir. Hatta sosyalistler bile bu hataya
dü erek ulus olmay  devletle me olarak anla-

lard r. Dolay yla reel sosyalizm deneyi-
mi buna iyi bir örnektir.

Günümüze do ru gelindi inde art k ulus-
devletin bir çözüm olmad , hatta var olan so-
runu bile daha da katmerle tirdi i anla lm -

r. Bu durumu kapitalizmin cephesinden de-
erlendirdi imizde s rlar n keskin bir ekil-

de çizildi i ulus-devlet anlay n a lmak
durumunda oldu unu görebilmekteyiz. Nede-
nini de kapitalizmin ç karlar nda aramak ge-
rekir. Çünkü kapitalizmin günümüzdeki ç kar
bunu ön görüyor.

Daha önce pazara hakim olmak için ulusal
rlar belirlenmi ti. Sermayenin büyümesi

ve küreselle mesiyle beraber ulusal s rlar
engel olarak görülmeye ba land . Bu yüzden
küresel sermaye için gerekli olan serbest dola-

n sa lanmas  gereklilik arz etti. Bu ge-
reklilik ulus-devletleri çevreleyen s rlar  ve
olu an gümrük duvarlar  kendi önünde kal-

lmas  gereken bir engel olarak görmeye
ba lad . Dünyan n de ik bölgelerinde küre-
sel sermaye ile ulus-devletler aras nda ya a-
nan sorunlar n as l nedeni de budur. Sistemin
kat  ulus-devletlere yeri geldi inde askeri ola-
rak da müdahale etmesi bu çerçevede ele al n-
mal r. Yoksa kapitalist sistemin halklara de-
mokrasi getirme gibi bir derdi yoktur. Dola-

yla ulus-devleti ideolojik bir yakla m ve
özgürlükçü e ilimle de il, ç kar gere i a mak
istiyor. Ulus-devleti ele tirmesi ve özgürlük

Sistemin kat  ulus-devletlere
yeri geldi inde askeri

olarak da müdahale etmesi bu
çerçevede ele al nmal r.

Yoksa kapitalist sistemin halklara
demokrasi getirme gibi bir derdi
yoktur. Dolay yla ulus-devleti

ideolojik bir yakla m ve özgürlükçü
ilimle de il, ç kar gere i

mak istiyor
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vurgular  yapmas  da sömürüyü hedefleyen bu
kar  gizlemek içindir. Önderli imizin bu

konudaki de erlendirmeleri ve alternatifleri
oldukça ayd nlat r. Konumuz gere i

saca de inmekle yetiniyoruz.

Devrimin Kilit Sesi: Cumhuriyet
Oldukça tart lan konulardan biri de cum-

huriyettir. Frans z Devrimi'nin de temel ald
devlet biçimidir. Cumhuriyet kavram itiba-
riyle cumhurun, yani halk n yönetimi anlam -
na gelir. Esas olarak egemenli in me ruiyeti
temelinde ortaya ç km  bir kavramd r. Ege-
menli in kayna n tanr ya, hanedana ya da
herhangi ayr cal kl  bir toplumsal kesime de-
il de, halka dayand ld  yönetim ekli ola-

rak tan mlan r. Frans z Devrimi ile egemenlik
kraldan, soylulardan al narak halk n egemen-
li i devlet biçimi olarak benimsenmek isten-
mi tir. Dolay yla devrimden bu yana be inci
kez cumhuriyet ilan edilmi tir. Fakat her sefe-
rinde de cumhuriyet imparatorlu a dönü mü -
tür. Halk n yönetimi ya da halk n temsili yöne-
timi olmaktan ç kar lm r. Temsili yönetim
olsa dahi cumhuriyetin nitelikleri yerine geti-
rilmemi tir. Bu yüzden cumhuriyetin demok-
ratikle tirilmesi can al r. Aksi takdirde
Frans z Devrimi'nden sonra görüldü ü gibi,
cumhuri rejim en de me kral otoritesini bile
geride b rakabilir. Konuya biraz daha yak n-
dan bakarsak;

Cumhuriyetin tarihi de en az demokrasi ta-
rihi kadar gerilere gider. mparatorluk dönemi
Roma Cumhuriyetinden günümüze cumhuri-
yet bir devlet biçimi olarak uygulana gelmi -
tir. Köleci dönem sonras  cumhuriyet biçimli
devletlerin gittikçe ço ald , kapitalizmin
egemen hale gelmesiyle birlikte devletlerin
çok büyük ço unlu unun kendisine cumhuri-
yet dedi ine tan k olunmu tur. Dikta yönetim-
ler olu turmu  olanlar da kendilerine cumhu-
riyet demekten geri kalmam lard r.

Cumhuriyet olan yönetim her ne kadar
cumhurun yönetimi anlam na gelen bir kav-
ramla ifade edilse de, tarihte görüldü ü gibi
demokratik olmas  zorunlu de ildir. Cumhuri-

yetlerin demokratik olma zorunlulu u yoktur.
Ancak demokrasilerin cumhuriyet olmas  do-
as na daha uygundur.

Avrupa'da sveç, Norveç, ngiltere vb.
ülkelerde belli düzeyde demokrasi olsa da,  bu
ülkelerde do tan yetkilere sahip baz  statü-
ler (kral, kraliçe, dük, dü es, baron, barones
vb.) bulundu undan, bunlara cumhuriyet de-
nilmemektedir. Bu ülkelerin yönetimleri kral-

k yönetimleridir, ancak parlamenter bir yap
da mevcuttur. Dolay yla bu ülkelerde ege-
menli in kayna  bölü ülmü tür. Egemenli in
bir k sm  halk n oylar yla seçilen meclis,  hü-
kümet ve di er kurumlar taraf ndan kullan -

rken, bir k sm  da söz konusu statüler taraf n-
dan kullan lmaktad r. Bu statüler sembolik ha-
le gelmi  olsalar da, varl klar ndan dolay  bu
ülkelerdeki rejimlere cumhuriyet de il, me -
ruti krall k, me ruti monar i denilmektedir.
Günümüzde bu statüler fazlas yla sembolik
hale geldikleri için, bu tür kavramlar krall ,
monar iyi öne ç kartan abart  kavramlar
olmaktad r. Avrupa'daki bu krall k yönetimleri
cumhuriyet de illerdir, ancak var olan yöne-
timler içindeki en demokratik yönetimler ol-
du u söylenebilir.

Baz  cumhuriyetler ise demokratik de il-
dir. Roma mparatorlu u dönemindeki cum-
huriyet rejimlerinin demokrasi niteli i çok s -

rl yd . Türkiye yönetimi kendisini on y llar-
r cumhuriyet olarak tan mlamas na ra men,

fa izmi aratmayan uygulamalar yla bir Nazi
Cumhuriyeti gibi davranm r. Türkiye gibi
kendilerini cumhuriyet olarak tan mlayan ama
demokratik olmayan onlarca devlet mevcut-
tur. Ortado u'daki devlet modeli bu anlamda
cumhuriyete benzese de, özünde göründü ün-
den çok farkl r.

Önderlik Ortado u devletlerini; "Dolay -
yla Ortado u devletinde cumhuriyetçi ve de-
mokratik biçimler aramak istisna kabilinde bi-
le çok zordur. Devlet adeta özüyle hareket e-
der gibidir. Biçimi tek k larak gücünü kan tla-
mak ister. Ayr ca de mez devlet imaj , bi-
çimi hiç de tirmeden baki k lmay  siyasi
yetkinlik, erdem sayar.
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"Tanr sal-kral ve devlet anlay n yüzy l-
larca toplum haf zas na kaz nm  olmas  da
cumhuriyetçili in geli memesinde etkin rol
oynam r. Tanr -devletin i ine kul-insanlar n
kar mas  gelene e ayk r.

"Ortada cumhuriyet denen baz  devletler
var ise de, bunlar n despotik niteliklerini a -

klar  söylemek zordur. Cumhuriyetçilik s -
flar aras  konsensüsü gerektirir. Tarihte hiç-

bir Ortado u ülkesinde toplumsal konsensüsle
belirlenmi  bir anayasal devlet veya cumhu-
riyet yoktur. leri veya geri konumlar na bak-
maks n, tek ki i iradesine dayal  rejimler ol-
duklar ndan cumhuriyetle ba da mazlar.
Cumhuriyette bir ki inin de il denk kuvvette
birçok ki inin irade uyu mas , uzla mas
esast r. Bunda toplumsal s flar n zay fl ,
siyasi irade geli tiremeyi leri, geleneksel dev-
let kullu u, cumhuriyetçi gelenek yoklu u
önemli yer tutup rol oynar. simleri ne olursa
olsun, tüm Ortado u devletlerinde aralar nda
derece fark  bulunsa da, devletin despotik ni-
teli ini a mad  belirtmek ve bilmek, veri-
lecek demokratik siyaset ve cumhuriyetçilik
mücadelesi aç ndan büyük önem ta r."  biçi-
minde de erlendirir.

En bask  diktatoryal yönetimler bile ken-
dilerini cumhuriyet diye tan mlamaktad rlar.
Cumhuriyet, iktidar güçleri için bir me ruiyet
gömle i haline gelmi tir. En despot, diktatör
olan kimseler bile uygulamalar , bask lar
cumhuriyet tan mlamas n ard na gizlenerek
devam ettirmektedirler. Kendi yönetimlerini
cumhuriyet olarak tan mlamalar n nedeni;
iktidarlar n kayna n halk oldu unu gös-
termek içindir. Bu ülkeler ba ta olmak üzere,
hemen her ülkede cumhurun ba  olarak Cum-
hurba kan  ve yönetimler, yetkiyi halk ad na
kulland klar  söyleyen ama demokratik bi-
çimde kurumla mam  meclisler taraf ndan
seçilmektedirler. Dolay yla egemenli in
kayna  halk olarak da görülse, kullan  ta-
mamen bireysel ve anti-demokratiktir. Teok-
ratik devletler de kendilerini cumhuriyet ola-
rak tan mlayabilmektedirler. Geçmi te de-
mokrasinin s rl  uyguland  reel sosyalist

ülkeler de kendilerini Demokratik Halk Cum-
huriyetleri olarak tan ml yorlard . Çünkü bu
ülkelerde hiçbir yetkili do tan ya da top-
lumsal statüden kaynakl  yetkilere sahip de-
illerdi. Asl nda bu yakla m tüm cumhuriyet

yönetimleri için geçerlidir.
Yukar da göstermeye çal z tüm bu

öreklerden de anla laca  gibi, cumhuriyet ile
demokrasinin ayn  anda bir ülkede bulunma
zorunlulu u yoktur. Cumhuriyet olup da de-
mokrasiyi tan mayan, diktatörlükle yönetilen
yönetimler kadar; krall kla yönetilen, demok-
ratik olan ama cumhuriyet olmayan yönetim-
ler de mevcuttur.

Bu çerçevede demokratik cumhuriyet kav-
ram , cumhuriyet olan rejimlerin demokratik
olan  için kullan lmaktad r. Örne in günümüz
talyas  hem cumhuriyettir, hem de belli dü-

zeyde demokrasiye sahip bir ülkedir.  Yine Yu-
nanistan, Almanya vb. bu anlamda demokratik
cumhuriyettirler. Keza ABD de ayn  nitelikle-
riyle ayn  s fta de erlendirilebilir. ABD ve
Almanya örneklerinde görüldü ü gibi, de-
mokratik cumhuriyetin mutlak üniter bir ya-

lanmay  gerektirmedi i, eyalet sistemi ve
federal yönetimlerle idare edilen ülkelerde de
gerçekle ebilece idir. Cumhuriyet rejimleri-
nin çok merkezi ve üniter olmalar  gerekti i
biçiminde bir ko ul yoktur. Cumhuriyet kav-
ram  Fransa ile özde le ti i için cumhuriyet
deyince akla ulusal devletçi, merkezi, üniter
bir sitem gelebilmektedir. Ancak bu durum
demokratik cumhuriyeti tan mlamaya yetme-
mektedir.

Cumhuriyetler demokrasiye duyarl  hale
geldikleri oranda ister istemez üniter ve mer-
kezi yanlar  törpülenecek, demokratik toplum-
la daha uyumlu hale gelecektir. Merkezi dev-
let yap lanmalar n giderek a nmaya ba la-

, devletçi demokrasilerin de ellerindeki
birçok yetkiyi yerellere, sivil toplum örgütleri-
ne devretmeye ba lad klar  görülmektedir. Bu
henüz tam olmasa da egemenli in kayna na,
yani halka devredilmesinde ya anan önemli
geli melerdir ve demokratik cumhuriyetin ku-
rulu  zeminini de güçlendirmektedir.
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Demokratik ulusla ma ve uluslar kent, yerel ve bölgesel özerklikler
olmadan yönetim gücü kazanamaz. Ya kaosa dü üp da r ya da
ulus-devletçili in yeni bir modeliyle a r. Her iki duruma dü memek
için, demokratik ulus hareketi mutlaka kent, yerel ve bölgesel de-
mokratik özerklikleri geli tirmek zorundad r. Buna kar k kent, ye-
rel ve bölgesel özerk yönetimler hepten yutulmamak, ekonomik, sos-
yal ve siyasal güçlerini tam kullanabilmek için demokratik ulusal ha-
reketle demokratik ulus olarak bütünle mek ihtiyac ndad r. Ulus-dev-
letçili in her iki hareket için sürekli kap da tuttu u ve dayatt  a
merkeziyetçi güç tekellerini ancak aralar ndaki sa lam ittifakla a a-
bilirler. Aksi halde her iki hareket ve hatta olgu olarak, geçmi te çok-
ça ya ad klar  gibi yeniden homojenle tirme tehdidi alt nda tasfiye ol-
maktan ve erimekten kurtulamazlar. Tarihsel ko ullar nas l 19. yüz-

lda daha çok ulus-devletçilikten yana idiyse, günümüz ko ullar  da
-yani 21. yüzy l gerçeklikleri de- demokratik uluslardan ve her düzey-
de güç kazanm  kent, yerel ve bölgesel özerk yönetimlerden yanad r.

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg




