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RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

Kürdistan’da  resmi  ideoloji  ve  iktidar  tarz›
‹deoloji ve iktidar›n öyküleri

yaz›lsa, herhalde toplumsal
gerçekli¤in modern teorisinde
en önemli ad›m at›lm›fl olurdu.
Sosyolojide ideoloji ve iktidar
olgular›n›n çözümlenemedi¤ini
iyi bilmek gerekir. Ortak
düflünme ve hakimiyet tarz›
olarak ideoloji ve iktidar›n
yürütülüflü, di¤er toplumsal
dokular›n flekillenmesindeki
rolleri tam konulmad›kça eko-
nomik, sosyal ve siyasal tahlil-
ler son tahlilde toplumsal ceha-
letin en tehlikeli biçimine yol
açar. Bilimsel yöntemin top-
lumla toplumd›fl› dünyaya
uygulanmas› aras›ndaki fark›
görmeden, bilme ve yapma
sorunu daha da karmafl›klafl›r. Toplumun kendini bir tür
tan›mas› da o gerçeklikten say›l›r. Kendini tan›mlamak
belki de toplumlar›n en temel niteli¤idir. Kendini
tan›mlayamayan toplumun varl›¤›ndan bahsetmek güçtür.
Buna toplumun cesetleflmesi demek de mümkündür.
Kendini tan›mlaman›n di¤er ad› toplumsal ideolojidir.
‹deoloji irade haline gelmifl ortak fikirler paketi olarak da
tan›mlanabilir. Bunun da di¤er bir ad› toplumsal ahlakt›r.
Toplumsal ahlak›n temel ifllevi toplumsal varoluflu kesin-
lefltirmektir. Toplumsal varolufl ancak kendine sahiplen-
me, yani ideolojik güç haline gelmeyle gerçekleflebilir.
Halka böylece tamamlan›r. 

‹ktidar ideolojiyle çok s›k› ba¤lant› içinde olmakla birlik-
te, farkl› bir olgu olarak özellikle tahakküm toplumlar›nda
as›l belirleyendir. ‹ktidar›n kendisi ise fliddetin toplumdaki
kurumlaflmas›d›r, fliddetin kamuflaj arac›d›r. Dolay›s›yla
iktidar›n kendi bafl›na tan›mlanmas› belki de
gerçekleflemez. Bir maskeyi tan›mlamak ancak neyin
kamuflaj arac› oldu¤unu bilmekle mümkündür. Maskeler
kendi bafl›na tan›mlanamaz. fiiddet ancak patlad›¤›nda
anlafl›l›r. O zaman maske düfler, kendi bafl›na bir fley
olmad›¤› anlafl›lm›fl olur. Olsa bile fliddetin bir tamam-
layan›, aldat›c› bir yüzü oldu¤u daha net görülür. fiiddetin
belirledi¤i bir toplumun ola¤an hali olamaz, patlama hali
olabilir. Sürekli patlama hali do¤ada oldu¤u kadar toplum-
larda da nadirdir. Kald› ki duygusal ve analitik zekân›n
muazzam iflbirli¤i imkân›, toplumsal patlamalar› (savafl,
devrim, karfl›devrim, ayaklanma, kavga) önleme kabiliyet-
indedir. Sorunlu hal ald›¤›nda patlamas›z çözümler kesin-
likle mümkündür. Yani fliddetten, askeri yoldan baflka çare
yoktu demek gerçekçi de¤ildir.

Kürdistan’da resmi ideoloji ve iktidar› de¤erlendirmek
aç›s›ndan bu k›sa tan›mlamalar› yapma gere¤i var. Resmi

ideoloji varolan devlet
iktidar›n›n toplumda geçerli
k›ld›¤› statükoyu savunma,
meflrulaflt›rma arac›d›r; devlet
iktidar›n›n tek tarafl› kendini
onaylatmak, sürdürmek için
zihniyet yarat›m› ve uygula-
mas›d›r. Örneklendirirsek,
Sümerlerde mitoloji, Greklerde
felsefe, modern Avrupa’da bilim,
ortaça¤ dünyas›nda din esasta
ideolojik araç olarak ifllev görür-
ler. Uygulanmalar› (ibadet ve
ritüel olarak) tali düzeyde bir
ifllevdir. Ana zihniyet kal›plar›
olmas› belirleyicidir. 

Resmi ideolojilerin
Kürdistan’daki temel ideas› Kürt
denen olgunun pek olmad›¤›,

olsa bile önemli olmad›¤›, önemli olsa da aç›¤a
vurulmas›n›n çok tehlikeli oldu¤u biçiminde bir savlar zin-
ciri oluflturur. Bunun için bin dereden sular getirilir. Kimisi
buz gibi, kimisi kaynar su gibi bafla dökülür. Yürürlükteki
iktidar ve onunla ilgili her fley kabul ve onay görünceye
kadar bu ifllev ›srarla sürdürülür. Bu ifllevin alt›ndaki
temel gerekçe ise, Kürdistan’›n çoktan fethedildi¤i ve
Kürtlerin de bununla birlikte teslim oldu¤u biçimindedir.
‹flin tuhaf›, Kürtler bu idealar›n hiç fark›nda de¤ildir. Bir
Türk, Arap ve Fars iktidar sahibi kendi bünyesindeki Kürt
ve Kürdistan’› hangi anl› flanl› savafllarla fethetti¤ini gayet
iyi anlatabilir. Hatta bu fetihlerin kahramanl›k öykülerini
de anlatmaktan zevk al›r. Kürt ise -e¤er varoldu¤unu iddia
edecek yüzü ve yüre¤i varsa- bu hikâyeleri aval aval din-
leyebilir. Fethedilenin ne, kim oldu¤unu sorgulayabilecek
pek az yetenek gösterir. Toplumsal zihniyet ve ba¤lant›s›
olarak ahlak›n bitti¤i yerdir mevcut konumu.

Resmi ideolojilerin di¤er bir ideas›, Kürt ve Kürdistan
kavramlar›n›n önemsiz, tehlikeli, hatta terörle ba¤lant›l›
bölücülü¤ün gerekçesi olabilece¤ine iliflkindir. Halbuki tari-
hen oldukça kan›tland› ki, Kürt ve Kürdistan kavramlar›
daha ortada Arap, Fars ve Türk yok iken, binlerce y›l önce
mevcut idi. Ayr›ca önemsiz olmay›p uygarl›¤›n ana kaynak-
lar›ndan en baflta geleni oldu¤u da ortaya konuldu. Bölücü
ve fliddete kaynakl›k edebilece¤i ideas› ise tersini kan›tlar.
Ba¤dakini kovan h›rs›z misali tav›r bölücüdür. Kürtler bin-
lerce y›l emekleriyle yaratt›klar› topraklar› niye bölsünler?
Yine kendileri sürekli vuruluyor, iflgal ediliyor, as›l fliddet
araçlar› d›flardan gelenlerde. Neden fliddet kullans›nlar? En
zorunlu meflru savunma neden bölücü fliddet olsun ki? 

* Bu yazı Rêber Apo’nun 
“Bir Halkı Savunmak” kitabından alınmıştır.
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Özgürlük  mücadelesi  verilmeden  onur  kazan›lamaz  
Onurlu olacaks›n, ama özgür olmayacaks›n veya özgürlük
mücadelesi vermeyeceksin. Özgürlük mücadelesi verilmeden
onur da kazan›lmaz. Bu aç›dan “Êdî Bese” kaybetti¤imiz ne
varsa, yeniden kazanman›n... (18’de)

Demokratik  özerklik ve  özerk  demokratik  Kürdistan  
E¤er sorun demokratik temelde çözüme kavufluyor ve bu
haklar tan›n›yorsa, o zaman söz konusu toplumun kendini ör-
gütleyerek meclislerini oluflturmas›, baz› sorunlar›n› çözmesi
ya da burada tart›flarak taleplerini belirleyip... (21’de)

AKP’nin  sözde  aç›l›m›  Alevilere  intihar  ça¤r›s›d›r
Diyanetin içine girmek kendini ve ruhunu satmakt›r. Devlet
hiçbir dini, tarikat›, mezhebi kendi içine almamal›d›r. Önünü
açabilir, ama devlet taraf›ndan yard›m verilemez, ne Süünile-
re, ne Alevilere ne de bir baflka dini olufluma... (28’de)

Zafere  götüren  yol:  Öcalanca  direnmek
Direnmek, devletçi sistemin çizdi¤i yola girmeden yürünecek
yolu netlefltirmektir. Bunun da büyük bir anlay›fl gücünü ge-
rektirdi¤i ortadad›r. Anlamak da bir direnme biçimidir, bu-
nun da ötesinde en büyük ...  (37’de)

Alevi  muhalefeti halkç›d›r  zulüm  ve  adaletsizli¤e  karfl›d›r
(Önder  Apo)

Marafl katliam› bilindi¤i üzere PKK’nin ilan›n›n gerçekleflti-
¤i y›l yap›ld›. O bölgede PKK h›zla gelifliyordu; Ad›yaman,
Marafl, Elbistan, Malatya gibi Kürt Alevili¤inin yo¤un oldu-
¤u yerlerde bir kök salma dönemine girilmiflti. Hatta a¤›r-
l›kl› olarak... (52’de)

Demokratik  özerklik  
Demokratik özerklik, Türk devletinin Kürtlerin tümüyle yeni
bir birlik sözleflmesi yapmas›d›r. Zora ve asimilasyona daya-
nan birlik yerine, demokratik bir siyasi birlik kurulmas›d›r.
Yaln›z... (58’de)

Kad›n›n  tafl›d›¤›  fedai  ruh  
günümüze  kadar  gelen  bir  özgürlük  yeminidir
Kad›n özgürlük militanlar›m›z›n tafl›d›¤› fedai ruh, Zilanlar-
dan, Semalardan, Ronahi ve Berivanlardan, Viyanlardan gü-
nümüze kadar uzanan bir özgürlük yeminine dönüflmüfltür.
Özgürlü¤ün fedaili¤ini, dolay›s›yla ... (63’te)

Demokratik  çözüme  ça¤r›  deklarasyonu
fiuras› çok iyi bilinmeli ki, PKK önderli¤inde örgütlenen Kürt
halk›n›n bugün dayand›¤› ulusal demokratik dinamikler ve
elde etti¤i... (69’da)

fiehit  Mahir  (Zakir  Tafl),  fiehit  Sarya  (Nursen  ‹nce)  arkadafl-
lara dair an› yaz›lar›...(72’de)

2008 y›l›n›n kazanan› da biz olaca¤›z

“2007 y›l›n›n yo¤un politik, askeri savafl›m›n›n
sonuçlar› oldu¤u gibi 2008 y›l›na aktar›l›yor. Bu flu-
nu gösteriyor: 2008 y›l›nda Kürdistan üzerindeki
mücadele çok daha yo¤un olacak. Politik, askeri
boyutuyla da, ideolojik, psikolojik boyutuyla da
olacak. Biz de hareket olarak bütün bu karmafl›k ve
zorlu politik süreci kendi do¤rultumuzda yürütebil-
mek için çaba harc›yoruz. “Êdî Bese” kampanyas›-
n› gelifltirerek, süreci kendi politik hedeflerimiz
do¤rultusunda ilerletmek istiyoruz.  Türkiye yöne-
timi de yeni inkar ve tasfiye plan›n› baflar›ya götür-
mek için sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›rarak yeni y›la giri-
yor. Bu flunu gösteriyor: 2008 y›l› çok daha yo¤un,
karmafl›k, zorlu bir politik, askeri savafl›ma sahne
olacak. ” (2’de)

‹çindekiler
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Öncelikle 2008 y›l› perspektiflerimiz
ne olmal› konusu üzerinde durmak ge-
rekir. Geçti¤imiz haftalar içerisinde
PKK’nin 29. kurulufl y›ldönümünü kut-
lad›k. 30. PKK y›l›na girifli anlamaya,
de¤erlendirmeye, planlamaya çal›flt›k.
Bu vesileyle bir kere daha tüm arkadafl-
lar›n kurulufl y›ldönümlerini kutluyor,
30. parti y›l›nda baflar›lar diliyoruz. 

Kürt halk› 30. PKK y›l›na girifli ön-
ceki y›llardan daha da öfkeli, heyecanl›
biçimde karfl›lad›. Kutlamalar hala de-
¤iflik alanlarda devam da ediyor. Kitle-
sel gösteriler, de¤erlendirmeler, tart›fl-
malar, 30. y›l gerçe¤ini anlama çaba-
lar› yo¤un. Öne ç›kan yön 30. y›l gerçe-
¤ini anlamak oluyor. 

30. yafl önemli bir yafl. Bu, insan ya-
flam›nda da, toplum aç›s›ndan da böyle-
dir. Uzun tarihsel kesit içerisinde k›sa
görülebilir, ama toplumsal de¤iflimin
yaflanmas› aç›s›ndan önemli bir süreç.
Bir parti veya siyasi organizasyon aç›-
s›ndan da elbette küçümsenecek bir sü-
re de¤il. Bunu bu y›ldönümü vesilesiyle
de¤erlendirmeye, anlamland›rmaya ça-
l›flt›k. 30. yafl›n bilgi ve tecrübe düzeyi-
ni, yine iddia ve kudretin en yüksek dö-
nemini ifade etti¤ini belirttik. Bu ba-
k›mdan 30. y›l›na girmeyi baflarm›fl bir
hareketin daha iddial›, güçlü duraca¤›,
görev ve sorumluluklar›na sahip ç›ka-
ca¤›, daha mücadeleci ve kazan›mc› ola-
ca¤› da bir gerçektir. Di¤er yandan bu
kutlamalarda en çok görülen halk›n öf-
kesi, tepkisiydi. Öne ç›kan önemli ikin-
ci husus buydu. Bunun da içinde bu-
lundu¤umuz süreçle, siyasi, askeri du-
rumla ba¤› var. Kürt halk› öfkeli ve ‘ar-
t›k yeter’ diyor. Kendine yaklafl›m›, I.

Dünya Savafl› ile oluflturulan bu inkar
ve imha sistemini, 21. yüzy›l›n bafl›nda
her türlü yalan, dolan, hile, bask›, ifl-
kence ve katliam uygulamalar›yla bunu
sürdürme çabalar›n› art›k kabul etmi-
yor. Bu temelde Önder Apo üzerindeki
iflkence ve imha sürecine ‘art›k dur’ di-
yor. Kürt sorununun çözümsüzlü¤üne
‘art›k yeter’ diyor. Kürt halk›na karfl›
hakaret içeren ve soyk›r›m özelli¤i tafl›-
yan inkar ve imha uygulamalar›na ‘ar-
t›k yeter’ diyor. Bunu görmeyen, anla-
mayan görüp de basit ekonomik, siyasi
ç›karlar› için görmezlikten gelen tutum
ve durufllara ‘art›k yeter’ diyor. 

Red ediyor bunlar›, öfkesi, tepkisi bu-
radan ileri geliyor. Bu öfkeyi baflta Amed
olmak üzere, Kuzey Kürdistan’›n bütün
kentlerinde yap›lan kutlamalarda, mi-
tinglerde gördük. Yurtd›fl›ndaki halk›n
öfkesinde, tutumunda gördük. Yine Gü-
neybat› Kürdistan baflta olmak üzere,
di¤er parçalardaki toplant›larda, kutla-
malarda, mitinglerde gördük. Böylece
30. PKK y›l›na hareket ve halk olarak, y›l
gerçe¤ini daha derinden, ciddi görev ve
sorumluluklar›na daha çok sahip ç›kan
bir konumda girdi¤imizi, 30. parti y›l›n›
daha büyük çal›flma ve mücadele y›l›
haline getirme istek ve kararlarl›l›¤›nda
oldu¤umuzu söyleyebiliriz.

PPaarrttii  yy››ll››  iillee  mmiillaaddii  yy››ll  bbiirrlleeflfliiyyoorr

fiimdi miladi olarak da yeni bir y›la
giriyoruz. 2007 y›l›n›n sonuna yaklafl›-
yoruz. Yeni bir y›la, 2008 y›l›na girece-
¤iz. Bu çerçevede de hareket ve halk
olarak y›l de¤erlendirmeleri yapma,
tart›flma, geçen y›l›n prati¤ini sonuçla-

r›yla birlikte de¤erlendirme ve yeni bir
y›l› anlama, tan›ma, planlama çabas›
içerisinde oluyoruz. Bizde bu durum
biraz da iç içe geçiyor. Parti y›l› ile mi-
ladi y›l birlefliyor. Dolay›s›yla y›l› de¤er-
lendirme sürecimiz devam ediyor.
PKK’nin 29. y›l› ile miladi 2007 y›l›nda
yap›lanlar› nedenleri ve sonuçlar›yla
birlikte de¤erlendirip derslerini ç›kar-
maya çal›fl›yoruz. Bu temelde de
PKK’nin 30. y›l›n›, yine miladi 2008 y›-
l›n› daha iyi anlamaya, kendimizi bu
y›l gerçe¤ine göre yeniden kararlaflt›r-
maya ve planlamaya çal›fl›yoruz. 

‹çine girmekte oldu¤umuz yeni y›l›n,
yani 30. parti y›l› ile 2008 y›l›n›n nas›l
olaca¤›, ne tür geliflmelerin yaflanabile-
ce¤i, mevcut durumun ne tür geliflme
olas›l›klar›n› içerdi¤ini anlayabilmek,
kestirebilmek; ona göre bir perspektif,
plan oluflturabilmek için geçen y›l›n so-
nuçlar›na iyi bakmak gerekiyor. Geçen
y›l›n prati¤inin bütün çal›flmalar aç›s›n-
dan iyi bir analizini yapmaya ihtiyaç var. 

Yine yeni y›la girerken, yaflanan po-
litik, askeri durumun tahlilini kap-
saml›, derin, do¤ruya en yak›n bir bi-
çimde yapabilmek, olas› geliflmeleri,
çeflitli güçlerin olas› politik yönelimle-
rini do¤ruya yak›n tespit etmek gereki-
yor. Bunlar temelinde de halk›n ve ha-
reketimizin gücüne bakarak neler yap-
mam›z gerekti¤ini programlamak,
bunlar› nas›l yapaca¤›m›z›, hangi yön-
temle, tarzla ve nas›l bir zamanlama
içerisinde prati¤e geçirece¤imizi de¤er-
lendirmemiz gerekiyor. Do¤ru, gerçe¤e
yak›n yeni y›l kararlaflt›rmas›, planla-
mas› ancak böyle bir yaklafl›m temelin-
de, de¤erlendirme ile olabilir. 

22000088  yy››ll››nn››nn  kkaazzaannaann››  ddaa  bbiizz  oollaaccaa¤¤››zz
“GGeerriillllaa  kk››rrssaall  aallaannddaakkii  ggeelliiflflmmeelleerree  bbaa¤¤ll››  oollaarraakk  flfleehhiirr  aallaannllaarr››nnddaa  ddaa  bbaaflflttaa  aasskkeerrii  hheeddeefflleerr  oollmmaakk  üüzzeerree  iinnkkaarrcc››  vvee  iimmhhaacc››

ssiisstteemmiinn  eekkoonnoommiikk,,  ssaavvaaflflaa  ggüüçç  vveerreenn  öörrggüüttlleennmmeelleerriinnii  hheeddeefflleeyyeecceekkttiirr..  YYeennii  mmüüccaaddeellee  aallaann››  oollaarraakk  bbööyyllee  ggüüççllüü  bbiirr  aaçç››ll››mm››

yyaappaabbiilliirr..  BBuu,,    kkaattlliiaamm  tteehhddiittlleerrii  kkaarrflfl››ss››nnddaa  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  ssaavvuunnuullmmaass››  iiççiinn  ggeerreekkiiyyoorr..  HHaallkk››nn  sseerrhhiillddaannaa  kkaalldd››rr››llmmaass››,,  

sseerrhhiillddaannddaa  hhaallkkaa  öönnccüüllüükk  eeddiillmmeessii  iiççiinn  ddee  öönneemmllii  bbiirr  dduurruummdduurr..  SSaavvaaflfl››nn  TTüürrkkiiyyee’’yyee  ttaaflfl››rr››llmmaass››nnddaa  aaçç››ll››mmllaarr  ssüürreecceekk..

MMaaddeemm  kkii  kk››rrssaall  aallaannddaa  ddaa  mmeettrrooppoolllleerrddee  ddee  KKüürrtt  hhaallkk››nnaa  kkaarrflfl››  lliinnçç  ggiirriiflfliimmiinnddee  bbuulluunnuulluuyyoorr,,  iimmhhaa  ddaayyaatt››ll››yyoorr,,  

KKüürrtt  ggeennççlleerrii  ddee  oolldduukkllaarr››  hheerr  yyeerrddee  ddiirreenneecceekkttiirr”

22000077  yy››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii
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22000077  yy››ll››nnaa  

55..  tteekk  yyaannll››  aatteeflflkkeessllee  ggiirrddiikk

PKK’nin 30. y›l›na, yine 2007 y›l›na
5. tek yanl› ateflkes süreci içerisinde
girdik. 1 Ekim 2006 tarihinden itiba-
ren Özgürlük hareketimiz çeflitli güçle-
rin talepleri ve Önder Apo’nun ça¤r›s›
üzerine, 5. tek yanl› ateflkes sürecini
ilan etti. Yeni y›l› ateflkes temelinde ge-
rekli ideolojik, politik, örgütsel çal›fl-
malar› yürüterek karfl›lad›k. 

PKK’nin 29. y›l›nda bu temelde da-
ha kapsaml›, sonuç al›c› çal›flmalar
yapmak istedik. 2007 y›l›n› sürdür-
dü¤ümüz ateflkes temelinde yeni ge-
liflmelerin, yeni politik aç›l›mlar›n
bafllang›c› haline getirmeyi öngör-
dük. Hareket olarak bu konuda tu-
tarl›yd›k, kararl›yd›k, inançl›yd›k.
Yeni geliflmelerin olmas›na, yeni si-
yasi durumun oluflmas›na haz›rl›k-
l›yd›k. Duyars›z, somut gerçekleri
görmeyen, kendini hayalci yaklafl›m-
larla dolu tutan bir konumda de¤il-
dik. Çünkü her ne kadar baflta ABD,
AB, Güney Kürdistan yönetimi, çeflit-
li Kürt kurum ve kurulufllar›, hatta
Türkiye’nin iktidar partisi ça¤r›larda
bulunmufl olsa da, yine de bunlar›n
ne kadar gerçekçi oldu¤u, ça¤r›y› ya-
panlar›n ne kadar tutarl› oldu¤u bel-
li de¤ildi. Bu temelde sürecin sadece
bizim gücümüzle, iste¤imizle, çaba-
m›zla baflar›ya götürülmeyece¤inin
bilincindeydik. Ça¤r› yapanlar çok
olsa da, ne kadar tutarl› olacaklar›
konusu belirsizdi. Bu bak›mdan da
hayalci olmamaya, ateflkesi stratejik
düzeyde baflar›ya götürmek için is-
tekli ve çaba sahibi olurken, sanki
süreç kendili¤inden ve mutlaka böyle
bir ilerleme sa¤layacakm›fl gibi ken-

dini aldatan, hayaller içerisinde olan
bir konumda olmamaya da dikkat
ediyorduk. O bak›mdan 5. ateflkesle
taktik yapmak gibi bir durumumuz
yoktu. Önder Apo’nun yaklafl›m› da,
hareketimizin yaklafl›m› da istekliydi,
tutarl›yd›. 5. tek yanl› ateflkesin so-
nuç vermesi aç›s›ndan kararl›yd›k. 

AAtteeflflkkeess  ttüümm  ggüüççlleerriinn  ggeerrççeekkllii¤¤iinnii  

bbiirr  kkeezz  ddaahhaa  oorrttaayyaa  çç››kkaarrdd››

Önder Apo 5. tek yanl› ateflkesi
Kürt sorununun bar›flç›l, demokratik
çözümünün gerçekleflmesi için son
bir flans ve f›rsat olarak da tan›mlad›.
Böyle bir sonuç almak iste¤iyle ve ça-
bas›yla ateflkes ilan ettik ve süreci bu
temelde götürmek istedik. Stratejik
baflar›y› öngördük. Fakat bizim çaba-
m›z ve inisiyatifimiz d›fl›ndaki neden-
lerle böyle bir sonucun elde edilme-
mesi durumuna göre de kendimizi
hep haz›r tuttuk. Gerekli politik, tak-
tik kazan›mlar› elde etmek, sonuçlara
ulaflmak için de çaba harcad›k. So-
nuçta ça¤r› yapanlar›n hepsi ateflkes
süreci içinde s›nand›, denendi. Kürt
sorunuyla ilgili olan, kendisini ilgili
gösteren herkesin, en az›ndan 2007
y›l› itibariyle bu sorunun çözümünün
neresinde oldu¤unu somut gördük. 

Baflta ABD’nin tutumunu net orta-
ya ç›kard›k. Kendisinin ç›kar›na hiz-
met etti¤i ölçüde çat›flmalar›n olma-
mas›n› isteyen, ondan öteye Kürt so-
rununun çözümü için bir politik yak-
lafl›m› gösterme, onun çabas› içeri-
sinde olma gibi bir tutumu olmayan
bir konumda oldu¤unu aç›¤a ç›kar-
d›k. AB’nin bilinen klasik, faydac›, ç›-
karc›, ikiyüzlü politikalar›n›n da de-
vam etti¤ini gördük. Güney Kürdistan

yönetiminin Kürt sorununun çözümü
yönünde ad›mlar›n at›lmas›n› istese
de, bu konuda fazla geliflme yarata-
cak güce sahip olmad›¤›n› aç›¤a ç›-
kard›k. Benzer biçimde baflta DTP ol-
mak üzere çeflitli demokratik Kürt
kurum ve örgütlerinin de, yine Türki-
ye ayd›n ve demokrat çevrelerinin de
Kürt sorununun demokratik çözü-
münü gelifltirecek bir politik süreci
oluflturma, ilerletme gücünde olma-
d›klar›n› gördük. 

Bunun yan›nda AKP’nin gerçekten
de takk›yeci, faydac›, ç›karc›, aldat›c›,
her olas›l›¤a el atan ama hepsini de
kendi iktidar ç›karlar› do¤rultusunda
kullanmay› esas alan rantç› bir yakla-
fl›m içinde oldu¤unu aç›¤a ç›kard›k.
Bu çerçevede Türkiye’yi yöneten esas
kurum olarak Türkiye genelkurmay›
bafl›ndan itibaren ateflkes gerçe¤ini
hiç kabul etmedi, ret etti. Tersine, bi-
zim tek yanl› ateflkes süreci içinde ol-
mam›zdan yararlanarak, imha ve tas-
fiye plan›n› birçok yönden baflar›ya gö-
türebilmek için sald›r›lar›n› daha da
gelifltirerek yürütmek istedi.

Daha do¤rusu 2006 yaz› bafl›nda
oluflturulan PKK’yi imha ve tasfiye
plan›n› baflar›ya götürebilmek için,
Türk genelkurmay› AKP hükümetini
de içine al›p yönlendirerek her türlü
sald›r›y› yürütme gayreti, çabas› için-
de oldu. Bu imha ve tasfiye plan›n›n
önemli bir aya¤›n›n Önder Apo’ya dö-
nük kronik zehirleme çerçevesinde ge-
lifltirilen imha süreci oldu¤unu bu dö-
nemde aç›¤a ç›kard›k. 

ÖÖnnddeerr  AAppoo’’yyaa  yyöönneelliikk

kkrroonniikk  zzeehhiirrlleemmee  oollaayy››nn››  ddeeflfliiffrree  eettttiikk

Gördük ki PKK’yi imha ve tasfiye
plan›, t›pk› 9 Ekim 1998 komplosu-
nun planlamas› gibi baflta Önder
Apo’nun imhas›n› hedefliyor, içine al›-
yor. Türkiye genelkurmay baflkanl›¤›
ateflkese karfl› imha ve tasfiye sald›r›-
lar›n› h›zland›r›rken, bafllatm›fl oldu¤u
böyle bir süreci sonuca götürmek isti-
yordu. Tabii bu süre içerisinde aç›¤a
ç›kard›¤›m›z, edindi¤imiz bilgiler çer-
çevesinde Önder Apo’ya dönük bu kro-
nik zehirleme olay›n› deflifre ettik. 1
Mart 2007’de kamuoyuna aç›klamalar
yaparak teflhir gelifltirdik, gizli kapakl›
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yürütülen oyunlar› bozmaya çal›flt›k.
Hareket ve halk olarak hem nas›l bir
imha tehdidi içinde oldu¤umuzu daha
iyi görüp anlama gibi bir süreci yafla-
d›k hem de bu durumu tüm insanl›k
önünde teflhir ederek, bu vahfli sald›r-
ganl›¤a karfl› demokratik mücadelenin
yükseltilmesi yönünde planl› bir çaba
gelifltirmeye çal›flt›k. 

PPKKKK’’yyii  iimmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  ppllaann››nnaa  kkaarrflfl››

ggeerriillllaa  ggöörrkkeemmllii  bbiirr  ddiirreenniiflfl  ggeelliiflflttiirrddii

Türkiye yönetiminin 2006 y›l›nda
oluflturdu¤u ve baflar›ya götürmek is-
tedi¤i PKK’yi imha ve tasfiye plan›n›n
önemli bir aya¤›n›n gerillaya dönük
sald›r›lar, operasyonlar oldu¤u aç›kt›.
Türkiye genelkurmay› ateflkese, yine
a¤›r k›fl koflullar›na ra¤men gerillaya
dönük operasyonlar›n› Kuzey Kürdis-
tan’›n bütün eyaletlerinde her türlü
imkan›, arac› kullanarak yürütmekten
geri durmad›. Dersim’de, Erzurum’da,
Amed’de, Garzan’da, Botan’da, Zag-
ros’ta, Serhat’ta operasyonlar›n› k›fl
boyunca kesintisiz sürdürdü. Küçük
bir gerilla grubunu aç›¤a ç›kar›p imha
edebilmek için her türlü imkan›n› se-
ferber etti, her türlü yönteme baflvur-
du. Kar k›fl demedi, zorluk demedi or-
duyu seferber etti. Bununla da yetin-
medi, 2007 flubat›nda birçok alan› tu-
tarak, Kürdistan’a daha çok güç sevk
ederek gerillaya karfl› adeta bir imha
seferi gelifltirmek istedi. Baflta Botan,
Zagros olmak üzere Kuzey Kürdistan’›n
bütün önemli stratejik alanlar›na yeni
askeri güçler yerleflti. Var olan gücünü
bu biçimde artt›rarak, co¤rafya üzerin-
de daha büyük bir denetim kurmak;
buna dayal› operasyonlar›n› baflar›ya
götürmek istedi. Bununla da yetinme-
di, Güney Kürdistan’a dönük bir ope-
rasyon plan› ve haz›rl›¤› içine girdi. 

Bütün bu sald›r›lara karfl› da ge-
rilla büyük bir direnifl içerisinde ol-
du. Kay›plar versek de, gerillay› ez-
me, a¤›r biçimde darbeleyerek marji-
nal konuma çekme hedefini bütün
bu çabas›na ve sald›r›s›na ra¤men
Türk ordusu gerçeklefltiremedi. Ge-
rilla bütün bu sald›r›lara karfl› dire-
nerek, bedel ödeme temelinde direni-
fli gelifltirerek bu sald›r›lar› k›rd›, bo-
fla ç›kard›. Gerillay› ezme ve marji-
nallefltirme hedefini baflar›s›zl›¤a u¤-
ratt›. Yine Güney Kürdistan’a dönük
operasyon plan ve haz›rl›klar› da ba-
flar›s›z k›l›nd›. Bunda gerillan›n dire-
niflinin, hareketimizin tek yanl› atefl-
kes süreci içerisinde olmas›n›n
önemli bir rolü oldu. 

GGüünneeyy  KKüürrddiissttaann’’aa  ooppeerraassyyoonn

hhaazz››rrll››kkllaarr››  pprraattiikklleeflflttiirriilleemmeeddii  

5. tek yanl› ateflkes uygulamas›n›n
en önemli siyasi sonucunu burada
gördük. Türkiye’nin Güney Kürdis-
tan’a dönük 2007 nisan›nda gelifltir-
mek istedi¤i askeri operasyonu bofla
ç›kard›k. Bu temelde Güney Kürdis-
tan’la ilgili olan tüm güçler, Türki-
ye’nin operasyon taleplerini olumsuz
karfl›lad›. K›saca Türkiye yönetimi si-
yasi, askeri koflullar›n› oluflturamad›¤›
için, planlad›¤› Güney Kürdistan ope-
rasyonunu yapamad›. 

Hükümet ile genelkurmay bu ba-
flar›s›zl›¤› birbirinin üzerine fatura
etmeye de çal›flt›. Genelkurmay “hü-
kümet emir versin ben yapar›m” de-
di. Hükümet yetkinin askerde oldu-
¤unu söyledi. Gerçekte siyasi, askeri
koflullar› oluflturulamayan bir ope-
rasyonun Türkiye taraf›ndan tek
yanl› yürütülmesinin baflar›s›z kala-
ca¤›n› gördükleri için böyle bir prati-
¤e giremediler. 

MMüüccaaddeelleenniinn  hheerr  aallaann››nnddaa  

ddiirreenniiflfl  iiççiinnee  ggiirriillddii

Planl› imha, tasfiye sald›r›s›n›n
baflka ayaklar› da vard›. Halka dö-
nük bask›lar› çoktu. Demokratik si-
yaset üzerinde de, demokratik siyasi
ve kültürel kurum ve kurulufllar üze-
rinde de a¤›r bask›, tutuklama, yine
cezalar verme biçiminde bir operas-
yon yürütüldü. 

Tüm demokratik güçler, kurum ve
kurulufllar buna karfl› önemli bir dire-
nifl içerisinde oldular. Bask›lar› gö¤üs-
lediler, yasaklara karfl› direndiler. ‹n-
karc›, imhac› güçler neyi yasaklad›lar-
sa, suç sayd›larsa, ›srarla o suçu ör-
gütlü biçimde ifllemeye devam ettiler
ve büyük bir dirençle, cesaretle, feda-
karl›kla halkta pasifikasyon yaratma,
halk› sindirme amaçl› olan bu bask›-
lar› bofla ç›karmaya çal›flt›lar. 

Türkiye yönetiminin örgütsel yap›-
m›za dönük de sald›r›lar› çok oldu.
‹çten d›fltan bir y›¤›n komplo giriflim-
leri içinde oldular, ajan faaliyetlerini
gelifltirdiler. Örgüt yönetimimizi dar-
belemek, parçalamak, zay›flatmak,
hareket ve halk üzerindeki yönetim
otoritesini zay›f düflürmek için pro-
paganda araçlar›n› da kullanarak,
yo¤un bir psikolojik savafl yürüterek
her türlü sald›r› içinde oldular. Bun-
lara karfl› da önemli bir direnifl sür-
dürüldü. Komplocu giriflimler, ajan
faaliyetleri, yine yürütülen psikolojik
savafl hareketimiz taraf›ndan teflhir
edilerek bofla ç›kar›ld›. 

Böylece 2006, 2007 k›fl› ve bahar›n-
da hareketimiz tek yanl› ateflkes süre-
ci içerisinde bir yandan ateflkesin stra-
tejik baflar›s› için çal›fl›rken, di¤er yan-
dan Türkiye yönetiminin ateflkes orta-
m›ndan yararlanarak hareketimizi im-
ha ve tasfiye etmek amac›yla gelifltirdi-
¤i sald›r›lara karfl› çok yönlü bir dire-
nifl içinde oldu. Önemli bir süreçti, di-
renifl süreciydi, ciddi sonuçlar da ver-
di. Tabii büyük bir mücadeleyle, dire-
niflle bu sald›r›lar bofla ç›kar›ld›. On-
larca flehit vererek bu imha amaçl› sal-
d›r›lar› bofla ç›karan, baflar›s›z k›lan
bir geliflmeyi yaflayabildik.

Sonuçta 2006 bahar›nda ve yaz ba-
fl›nda oluflturulan PKK’yi imha ve tas-
fiye plan›, tek yanl› ateflkes süreci içe-
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risinde, hareketimizin ve halk›m›z›n
gösterdi¤i çok yönlü direnifle dayal›
olarak bofla ç›kar›ld›, baflar›s›z k›l›nd›. 

YYeennii  ssüürreeccee  cceevvaapp  oollaaccaakk  iiddeeoolloojjiikk  

öörrggüüttsseell  ççaall››flflmmaallaarr  yyüürrüüttüüllddüü

2007 yaz› bafl›na gelindi¤inde, bir
y›ll›k süreci doldu¤unda plan›n baflar›
kazanmad›¤›, bofla ç›kar›ld›¤›, PKK’nin
kendisini örgütleyip daha da gelifltire-
rek mücadelesine devam etti¤i ortaya
ç›kt›. Bu, önemli, ciddi siyasi, askeri
sonuçlar› olan bir geliflmeydi. Biz bu
ateflkes sürecinde bir yandan stratejik
baflar› için çal›fl›r, imha amaçl› sald›r›-
lara karfl› direnirken, di¤er yandan da
gerekli ideolojik, örgütsel çal›flmalar›-
m›z› yürüttük. Her alanda süreci daha
iyi anlama, daha yeni mücadele süreç-
lerine haz›rlanma amac›yla toplant›lar
yapt›k. E¤itimlerimizi sürdürdük, tar-
t›flma içinde olduk. Kendimizi kadro-
sal, örgütsel düzeyde daha ha-
z›rl›kla k›lmaya çal›flt›k. Bu-
nunla birlikte yeni süreci tar-
t›flan, kararlaflt›ran, planlayan
ba¤lay›c› toplant›lar da yapt›k. 

2007 ocak sonu flubat ba-
fl›nda HPG VI. Konferans›’n›
yapt›. Geçmifl iki y›ll›k sürecin
sonuçlar› bu konferansta de-
¤erlendirildi¤i gibi, ateflkesle
birlikte ortaya ç›kan geliflme-
leri tan›mlayarak ateflkesin
olas› sonuçlar›n›, bu temelde
ortaya ç›kacak geliflmelere gö-
re hareketimizin izlemesi gereken po-
litikalar› tespit etmeye, kararlaflt›r-
maya çal›flt›. Bu de¤erlendirmeler te-
melinde kendisini yeniden kararlafl-
t›rd›, planlad›. Yeniden düzenledi, ör-
gütledi. K›saca HPG, kapsaml› bir
tart›flma, de¤erlendirme elefltiri ve
özelefltiri temelinde geçen sürecin
pratik sonuçlar›n›, ç›kard›¤› dersleri
yeni sürece tafl›d›¤› gibi, ateflkes son-
ras›n›n olas› geliflmelerine göre de her
türlü mücadeleyi yürütebilecek flekil-
de kendisini yenileyerek daha kararl›,
planl› ve örgütlü hale getirdi. 

Bu, önemli bir çal›flmayd›. Özgür-
lük hareketimizin motor gücünün ge-
rilla oldu¤u dikkate al›n›rsa, k›fl orta-
s›nda HPG’nin baflar›yla konferans ya-
p›p kendisini bu biçimde yenilemesi ve

yeni mücadele sürecine haz›r hale ge-
tirmesi, her bak›mdan haz›rl›k çal›fl-
malar›n› yürütmesi, bütün Özgürlük
hareketimiz aç›s›ndan ileriki süreci
baflar›yla karfl›lamak için önemli bir
avantajd›. Sonuçlar› da zaten öyle sü-
rükleyici oldu. Her türlü sald›r› karfl›-
s›nda önemli bir haz›rl›k konumuna
sahip oldu ve direniflin gelifltirilmesi-
ne, daha sonraki sald›r›lar karfl›s›nda
hep öncülük etmeyi bildi.

KKOONNGGRRAA GGEELL  VV..  GGeenneell  KKuurruulluu  iillee

yyeennii  mmüüccaaddeellee  ssüürreecciinniinn

ppllaannllaammaass››nnaa  ggiiddiillddii

Bahar sonunda KONGRA GEL V.
Genel Kurulu topland›. KONGRA
GEL V. Genel Kurulu da 5. tek yanl›
ateflkes sürecinin ortaya ç›kard›¤› ge-
liflmeleri ve sonuçlar› de¤erlendirdi.
Çeflitli güçlerin ateflkese yaklafl›mla-
r›n› de¤erlendirmeye tabi tutarak,

hareketimizin izlemesi gereken politi-
kalar› tespit etti. Ateflkesle birlikte
yap›lanlar›, sa¤lanan kazan›mlar› de-
¤erlendirdi¤i gibi, yap›lamayanlar›,
gerçekleflmeyenleri de görerek, Kürt
sorununun çözümü yönünde özgür-
lük ve demokrasi mücadelesinin na-
s›l geliflmesi gerekti¤i konusunda ge-
rekli kararlar› ald›, planlar› gelifltirdi.
Bu da halk olarak yeni mücadele sü-
recine hem düflünsel, örgütsel düzey-
de hem pratik düzeyde hem de karar
ve plan düzeyinde kendimizi haz›r-
l›kl› hale getirmemiz demekti. 

Bunlarla birlikte baflta kad›n ve
gençlik örgütlerimiz olmak üzere bir-
çok demokratik örgüt, kurum, kuru-
lufl kendi yetkili kurullar›n› toplad›,
konferans, kongreler yapt›. Geçmifli

de¤erlendirerek, yeni sürece göre
kendisini haz›rlad›. 

Özgürlük hareketi olarak ateflkes
sürecinde bir yandan ateflkesin strate-
jik baflar›s› için çal›fl›r ve imha amaçl›
sald›r›lara karfl› direniflimizi sürdürür-
ken, di¤er yandan hareketimizin yeni-
lenmesini, yeniden kararlaflmas›n›
sa¤layan kapsaml› örgütsel toplant›lar
yapmay› baflard›k. Böylece hareketi-
miz, KCK sistemiyle kendisini tüm ku-
rum ve kurulufllar›yla yenileyerek, ye-
niden kararlaflt›r›p planlayarak her
türlü sald›r›ya karfl› mücadele edecek,
direnecek güce ulaflt›rd›. Bu da kufl-
kusuz önemli bir geliflmeydi. 

MMeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  ççiizzggiissiinnddeekkii  ddiirreenniiflfl

ssiiyyaassii  ggüünnddeemmii  bbeelliirrlleeddii

Bir yandan imha amaçl› sald›r›lar›n
direniflle bofla ç›kar›lmas›, di¤er yan-
dan yap›lan örgütsel toplant›larla ha-

reketin örgütsel, pratik bak›m-
dan kendini her türlü mücade-
le ortam›na haz›r hale getirme-
si, süreç karfl›s›nda bizi daha
güçlü ve haz›rl›kl› k›ld›. Dolay›-
s›yla ateflkese olumlu karfl›l›k
verilmedi¤i, ateflkes sürecinin
stratejik baflar›ya do¤ru gitme-
di¤i, tersine Türk ordusunun
imha amaçl› sald›r›lar›n› gide-
rek art›rd›¤› may›s sonu, hazi-
ran bafl›nda çat›flmalar giderek
yo¤unlaflt›, fliddet t›rmand›.

Türk ordusunun gelifltirdi¤i
sald›r›lara karfl› gerillan›n meflru sa-
vunma çizgisindeki direnifli siyasi
gündemi tümüyle etkileyen, yönlendi-
ren bir konum kazand›. Dersim’den
Botan’a, Zagros’a kadar birçok alan-
larda gelifltirilen operasyonlar karfl›-
s›ndaki gerillan›n baflar›l› direnifli,
Türkiye’nin politik gündemini tümüyle
belirleyen, yönlendiren hale geldi. 

Burada 5. ateflkese olumlu karfl›l›k
vermeyen, ateflkes sürecini tasfiye
amaçl› kullanmak isteyen, planl› bir
imha ve tasfiye sald›r›s› yürüten Tür-
kiye yönetiminin sald›r›larda u¤rad›¤›
baflar›s›zl›¤›n etkileri ortaya ç›kt›. Ya-
ni haziran bafl›nda siyasi, askeri mü-
cadelenin yo¤unlaflmas›, Türkiye yö-
netiminin yürüttü¤ü planl› imha ve
tasfiye sald›r›s›n›n baflar›s›z kald›¤›-
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n›, Türkiye yönetiminin Kürt soru-
nunda PKK’ye karfl› politikas›z, tak-
tiksiz duruma düfltü¤ünü gösterdi.
Bu, Türkiye siyasetini ciddi biçimde
sarst›. Genelkurmay bu geliflmeler-
den çok büyük kayg› ve endifle
duydu. Adeta denetimi kaybetme,
kontrolü elden kaç›rma, dolay›s›yla
geliflmelere hakim olamama gibi bir
durumla yüz yüze geldi. Bu durumun
etkisini en aç›k biçimde cumhurbafl-
kanl›¤› seçimlerinde gördük. Bu gelifl-
meler cumhurbaflkanl›¤›n› seçimleri-
ni ciddi bir krize dönüfltürdü. 

Bunu hem cumhurbaflkan› düze-
yinde, hem genelkurmay düzeyinde
hem de di¤er devlet yönetiminin yetki-
li kurullar› düzeyinde aç›kça itiraf etti-
ler. Cumhuriyet rejiminin kriz içinde
oldu¤unu söylediler. Cumhurbaflkan-
l›¤› seçiminin bu denli çat›flmal› bir
konuma girmesinin, krize dönüflmesi-
nin temel nedeni, PKK’yi imha ve tasfi-
ye plan›n›n baflar›s›z kalmas›yd›. Do-
lay›s›yla Türkiye’nin temel sorunu
olan, temel stratejik duruflu olan Kürt
inkar› ve PKK’ye karfl› imha duruflun-
da plans›z, politikas›z hale düflmesiy-
di. Bu durumda Türkiye yönetimi cid-
di bir iç mücadeleyi yaflad›. 

PPKKKK’’nniinn  iimmhhaass››  tteemmeelliinnddee  

ggeenneellkkuurrmmaayy  vvee  AAKKPP  uuzzllaaflfltt››

O mücadelenin, cumhurbaflkanl›¤›
seçiminin krize dönüflmesinin temel
anlam›, Kürt inkar› ve imhas›n› öngö-
ren strateji temelinde yeni bir yöne-
tim ittifak›n›n oluflmas›n› sa¤lama
aray›fl›yd›. Bu süreci tümüyle genel-
kurmay baflkanl›¤› yürüttü. 27 Nisan
muht›ras› biliniyor, Kürt halk›n› tü-
müyle düflman ilan ederek asl›nda
AKP’yi de ciddi bir biçimde tehdit etti.
E¤er uzlaflmaz, Kürt karfl›t› politika-
da ve mücadelede genelkurmayla bir
olmazsa, AKP’yi de düflman ilan et-
mekle tehdit etmifl oldu.

Bunun sonucunda, Dolmabah-
çe’de Yaflar Büyükan›t-Tayyip Erdo-
¤an görüflmesi oldu. Bu görüflmede
yeni bir uzlaflma sa¤land›, yeni bir it-
tifaka gidildi. Bu uzlaflman›n temel il-
keleri oluflturuldu. Bunun ne oldu¤u
o zaman da belliydi, daha sonraki sü-
reçte de aç›kça görüldü. Bu, PKK’ye

karfl› imha ve tasfiye plan›n›n yenile-
nerek sürdürülmesi temelinde sa¤-
land›. AKP böyle bir politikay› uygula-
maya raz› edildi. Bunun karfl›l›¤› ola-
rak da genelkurmay, AKP’nin yeniden
iktidar olmas›n› kabul etti. Böylece
Türkiye yönetiminin yenilenmesi,
AKP ile genelkurmay›n bir ittifak te-
melinde yeniden bir yönetim olufltur-
mas› sa¤lanm›fl oldu. 

‹‹mmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  ppllaann››nn››nn  yyeennii  

yyöönneettiimmii  iiççiinn  eerrkkeenn  sseeççiimmee  ggiiddiillddii

Zaten anayasa mahkemesi gibi ku-
rumlar devreye konularak, kriz yeni
bir seçimle afl›lmak istendi. Böyle bir
geliflmenin önü mahkeme karar›yla
aç›ld›. K›saca genelkurmay-AKP uzlafl-
mas› temelinde yeniden PKK’yi imha
ve tasfiye plan›n yenilenerek, bunu
yürütmek amac›yla yeni bir yönetimin
oluflturulmas› kararlaflt›r›l›p böyle bir
süreç içerisine girildi. 

22 Temmuz erken seçimi bu te-
melde gündeme geldi. Seçimlerin er-
kene al›nmas›n›n temel nedeni bu-
dur. Yoksa AKP yönetimi erken seçi-
me gitmek gibi bir niyet tafl›m›yordu.
Bütün tart›flmalara ra¤men seçimin
zaman›nda yap›laca¤›n› belirtiyordu,
ama bunara¤men seçimleri 22 Tem-
muz’da yapmak, yani erkene almak
zorunda kald›. 

AKP’yi buna zorlayan, cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi sürecindeki krizdi. Öy-
le bir krizin oluflmas›n›n alt›nda da
2006 yaz bafl›nda oluflturulan PKK’yi
imha ve tasfiye plan›n›n baflar›s›zl›¤a
u¤ramas› yat›yordu. Bunda ateflkes
temelinde yürüttü¤ümüz mücadele-
ler, çal›flmalar, yine 2007 may›s ve
haziran›nda gelifltirilen direnifller
önemli rol oynad›. Güçlü siyasi gelifl-
melere yol açt›. Türkiye siyasetini te-

mellerinden sarsan, Türkiye’de ciddi
bir yönetim krizi yaratan sonuçlar or-
taya ç›kard›. Bu gerçe¤i iyi görmek,
bilmek, anlamak laz›m. 

SSeeççiimm  ssoonnrraass››  hheessaappllaarr  bbooflflaa  çç››kkaarr››lldd››

5. ateflkes sürecinin ne tür sonuç-
lar verdi¤ini buraya bakarak görmek
gerekiyor. Kuflkusuz baflta hedeflendi-
¤i gibi Kürt sorununun bar›flç›l, de-
mokratik çözümü yönünde stratejik
bir geliflmeye yol açmad›. Ama dikkat
edilirse, Özgürlük hareketimizi taktik
bak›mdan ciddi biçimde ilerleten, esas
olarak da Türkiye yönetiminin 2006
yaz›nda oluflturdu¤u imha ve tasfiye
plan›n› bofla ç›kar›p baflar›s›z k›lan bir
siyasi, askeri sonuca yol açt›. Bu so-
nuç da önemlidir, ciddidir. Hiçbir bi-
çimde küçümsememek gerekiyor. 

Daha sonraki süreçte 22 Temmuz
seçimleri gündeme geldi. Asl›nda seçim
biraz da iflin formalite yan›n›n gerçek-

lefltirilmesine dönüktü. Çünkü zaten
AKP yönetimiyle, genelkurmay bafl-
kanl›¤› uzlafl›p yeni yönetim ittifak›n›
yaratm›fllard›. Bunun temel ilkeleri be-
lirlenmiflti. Geriye bu yönetimin kimler-
den oluflaca¤›, meclisin hangi kifliler-
den flekillenece¤i, yönetim düzenleme-
sinin ve hükümet program›n›n fleklen
nas›l oluflturulaca¤› sorular›na cevap
vermek kal›yordu. 22 Temmuz seçimle-
ri bu formaliteleri tamamlamak için ya-
p›ld›. Bu konuda genelkurmay ile AKP
uzlaflmas›na büyük umut ba¤land›. 

Ciddi bir yönetim oluflturularak ye-
ni bir imha ve tasfiye plan› bu temelde
yürütülmek istendi. Hesaplar›, pürüz-
süz bir biçimde bir meclisin ve AKP’nin
mecliste büyük ço¤unlu¤a dayand›¤›
bir hükümetin kurulmas›yd›. Bunu
k›smen sa¤lad›lar, fakat her fley bu
cephede de istedikleri gibi gitmedi. 

SERXWEBÛN AArraall››kk  2200007766

“CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤››  sseeççiimmiinniinn  kkrriizzee  ddöönnüüflflmmeessiinniinn  tteemmeell  aannllaamm››,,  KKüürrtt  iinnkkaarr››  vvee

iimmhhaass››nn››  öönnggöörreenn  ssttrraatteejjii  tteemmeelliinnddee  yyeennii  bbiirr  yyöönneettiimm  iittttiiffaakk››nn››nn  oolluuflflmmaass››nn››

ssaa¤¤llaammaa  aarraayy››flfl››yydd››..  BBuu  ssüürreeccii  ttüümmüüyyllee  ggeenneellkkuurrmmaayy  bbaaflflkkaannll››¤¤››  yyüürrüüttttüü..  KKüürrtt

hhaallkk››nn››  ttüümmüüyyllee  ddüüflflmmaann  iillaann  eeddeerreekk,,  AAKKPP’’yyii  ddee  cciiddddii  bbiirr  bbiiççiimmddee  tteehhddiitt  eettttii..

EE¤¤eerr  uuzzllaaflflmmaazz,,  KKüürrtt  kkaarrflfl››tt››  ppoolliittiikkaaddaa  vvee  mmüüccaaddeelleeddee  ggeenneellkkuurrmmaayyllaa  bbiirr  

oollmmaazzssaa,,  AAKKPP’’yyii  ddee  ddüüflflmmaann  iillaann  eettmmeekkllee  tteehhddiitt  eettmmiiflfl  oolldduu”

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SSeeççiimm  ssüürreecciinnee  ddeennkk  ddüüflfleecceekk  

bbiirr  ppoolliittiikkaa  iizzlleeddiikk

Erken seçim gündeme gelin-
ce, haziran bafl›nda geliflen mü-
cadeleyi hareket olarak erken
seçim sürecinin özelliklerine
uygun hale getirmek istedik.
Takti¤imizi ona göre belirledik.
Her ne kadar daha önce toplan-
t›larda kapsaml› tart›flmalar
yapm›fl, yeni kararlar alm›fl ol-
sak da, pasif savunma sürecini
sona erdirerek aktif savunma
sürecini bafllatm›fl bulunsak da, ma-
demki gündeme 22 Temmuz erken
seçimleri getirildi, o zaman seçim sü-
recine denk düflecek bir politika izle-
memiz, politik mücadeleyi daha çok
öne ç›karan bir taktik yaklafl›m içinde
olmam›z gerekiyordu. Nihayet hare-
ketimiz böyle bir politika belirleyerek
uygulamaya koydu. Bu önemliydi. bi-
zim aç›m›zdan özellikle askeri alanda
belli zorlanmalar ortaya ç›karsa da,
halk›n politik taleplerini öne sürmesi,
gündemleflen politik mücadele süre-
cine bizim de o yöntemlerle kat›l›m
gösterip cevap oluflturmam›z aç›s›n-
dan önem arz ediyordu. Nitekim bun-
lar gerçeklefltirildi ve istenen düzeyde
olmasa da, bir grup oluflturacak dü-
zeyde yurtsever, demokrat ba¤›ms›z
adaylar›n meclise girmesi sa¤land›. 

Türkiye demokrasisi, yine Kürt öz-
gürlük hareketi aç›s›ndan böyle bir se-
çim sonucunun elde edilmesi elbette
ki k›smi bir baflar›y› iflaret ediyordu.
Önemli bir siyasi geliflme düzeyiydi,
küçümsememek gerekiyor. Asl›nda
daha büyük bir baflar›n›n olmas› gere-
kirdi. Sonuçlar zay›f kald›. Ama mev-
cut düzeyiyle de bir grup oluflturacak
kadar TBMM’ye giriflin sa¤lanmas›,
demokratik siyaset aç›s›ndan, yine
Kürt özgürlük ve demokrasi hareketi-
nin geliflimi aç›s›ndan önemli bir siya-
si ad›m›, kazan›m› ifade etti.

Nitekim genelkurmay-AKP uzlafl-
mas›n›n hesaplar›n›, planlar›n› da
önemli ölçüde bozdu. Tayyip Erdo¤an
ve Yaflar Büyükan›t ittifak yaparken,
baz› muhalif güçler meclise girseler
de demokratik güçlerin, DTP’lilerin
girece¤ine ihtimal vermemifllerdi. Da-
ha do¤rusu, bu ihtimalin önünün ge-

rekli tedbirlerle al›nmas›n› Dolma-
bahçe görüflmesinde kararlaflt›rm›fl-
lard›. AKP’ye çok büyük bir destek
verilerek, adeta bütün partiler
AKP’de birlefltirilerek, devlet tümüyle
AKP’yi destekler hale getirilerek Kür-
distan’da ba¤›ms›z adaylar›n seçil-
mesi, DTP’lilerin meclise girmesi en-
gellenmek istendi. Tüm bunlara ra¤-
men DTP’nin bir grup oluflturacak
düzeyde meclise girmesi, planlar› ve
oyunlar› bozdu. 

Dolmabahçe görüflmesiyle olufltu-
rulan PKK’yi imha ve tasfiye plan›n›n
ilk darbelendi¤i yer seçim sonuçlar›
oldu. O plandaki ilk gedik, DPT’li bir
grubun meclise girmesiyle aç›ld›. Bu
bir gerçektir. Nitekim bundan duyu-
lan rahats›zl›¤› hem genelkurmay
hem de AKP hükümeti her f›rsatta di-
le getiriyor.

SSeeççiimm  ssoonnuuççllaarr››  

yyeennii  bbiirr  ff››rrssaatt  oorrttaayyaa  çç››kkaarrdd››

AKP, DTP’yi PKK ile çat›fl›r hale ge-
tirme çabas›n› sürdürüyor. Genel-
kurmay DTP’yi sürekli bask› ve teh-
dit alt›nda tutuyor. Polis, istihbarat,
medya DTP’ye karfl› çok yo¤un bir sa-
vafl yürütüyor. Tüm bunlardan iste-
nilen düzeyde sonuç al›nmay›nca,
hukuk devreye sokuldu. DTP’yi ka-
patma davas› aç›lm›fl, hem meclis
grubunun, hem DTP’nin hukuki yön-
temlerle kapat›l›p etkisizlefltirilmesi
çabas› sürdürülüyor. Demek ki
seçim sonuçlar› inkar ve imha siya-
setinin, buna dayanarak ulus devlet-
çi despotik anlay›fl›n ciddi biçimde
zorland›¤›, darbelendi¤i bir geliflme
olmufltur. 

Bu sonuçlar da, DTP gru-
bunun meclise girmesi, seçim
sonras›nda ortaya ç›kan du-
rum, Türkiye aç›s›ndan 22
Temmuz seçimlerinin sonuç-
lar› belli bir f›rsat, flans da
oluflturdu. Gerçekten Türki-
ye’nin demokratikleflmesi, so-
runlar›n› demokratik yöntem-
lerle çözmeyi istemesi duru-
munda seçim sonuçlar› en
uygun bir aritmeti¤i ortaya ç›-
kard›. Kürdistan’da halk›n
oylar›yla yasal çerçevede se-

çilmifl bir meclis grubunun oluflmas›,
Kürt sorununun demokratik, bar›flç›l
çözümü aç›s›ndan, Kürt muhatab›n
yarat›lmas› anlam›nda önemli bir ge-
liflmeye iflaret ediyordu. 

YYeennii  bbiirr  iimmhhaa  vvee  ttaassffiiyyee  ppllaann››

Türkiye’de demokratik zihniyet, de-
mokratik çözüm güçleri etkili olsayd›,
bu sonuçlara dayanarak, Türkiye de-
mokratikleflme ve sorunlar›n› demok-
ratik yöntemlerle çözme yönünde iler-
leyebilirdi. Bunun koflullar› oluflmufl,
f›rsat ve imkanlar› seçim sonuçlar›yla
yarat›lm›flt›. Fakat Büyükan›t-Erdo-
¤an uzlaflmas›, ittifak› bunun tersi
çerçevededir. Türkiye’nin demokratik-
leflmesi, sorunlar›n demokratik çö-
zümü de¤il, Kürdistan üzerindeki in-
kar ve imha sald›r›lar›n›n yeni yön-
temlerle sürdürülmesi çerçevesinde-
dir. Uzlaflma bu temelde sa¤lanm›flt›r.
‹ttifak bu esas dahilinde oluflturul-
mufl ve asl›nda kirli savafl, özel savafl
gelifltirilerek PKK’nin imhas› öngörül-
müfltür. ‹ttifak ilkeleri böyle olunca,
DTP grubunun meclise seçilmesini
olumlu karfl›lamak yerine, büyük ra-
hats›zl›k duyularak üzerine gidilmifl,
bu temelde de seçim sonucunda Kürt
özgürlük ve demokrasi hareketine, ge-
nelde Türkiye’nin demokratikleflmesi-
ne karfl› yeni bir imha ve tasfiye sald›-
r›s› gelifltirilmifltir.

Seçim sonras›nda cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi gerçeklefltirilip, meclis
örgütlendirilip hükümet kurulduktan
sonra, yeni Türkiye yönetimi ekono-
mik, siyasi, askeri, ideolojik, diplo-
matik bütün boyutlarda Kürt özgür-
lük hareketini imha ve tasfiye etmek
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amac›yla yeni bir sald›r› sürecini bafl-
latm›flt›r. Hareket olarak seçim süre-
cine siyasi mücadeleyi öne ç›kararak
yaklaflt›¤›m›z gibi, seçim sonras›nda
ortaya ç›kan kombinezonun do¤ru
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan da AKP
hükümetine, seçimden sonra oluflan
yeni Türkiye siyasi yap›s›na bir flans
tan›mak istedik. 

TTüürrkkiiyyee  ssiiyyaasseettiinnii  ddeemmookkrraattiikk  ççöözzüümm

ssüürreecciinnee  yyöönnlleennddiirrmmeeyyee  ççaall››flfltt››kk

Acaba geçmiflte yap›lmayan yap›la-
bilir, DTP grubu muhatap al›narak bir
bar›flç›l demokratik çözüm sürecine gi-
rebilir mi diye bir aray›fl ve beklenti
içinde olduk. Belki bunun koflullar›
çok yoktu, böyle bir sonucun geliflme-
yece¤i daha bafl›ndan belliydi. Buna
ra¤men bar›flç›l demokratik çözüm
yaklafl›m›m›z›n gere¤i olarak, seçim so-
nucunda ortaya ç›km›fl siyasi yap›n›n

böyle bir geliflme yaratmas›n› isteme-
miz, Türkiye siyasetini buna do¤ru
yönlendirmeye çal›flmam›z gerekliydi.
Türkiye siyasetini demokratikleflme ve
Kürt sorununun demokratik çözümü
çerçevesinde yönlendirmek istedik. Fa-
kat bu, çok zay›f bir ihtimaldi. 

AKP-genelkurmay uzlaflmas›n›n
Kürt soyk›r›m›n› tamamlamak üzere
imha ve tasfiye sald›r›lar›n› daha çok
artt›rmay› hedefledi¤i bafl›ndan belliy-
di. Bunu baflta Tayyip Erdo¤an olmak
üzere AKP yöneticileri aç›klamalar›yla
ortaya koyuyordu. Zaten Türkiye’nin
genelkurmay› Kürtleri düflman ilan et-
miflti. Bir nefer da¤da kalmay›ncaya
kadar savafl› sürdüreceklerini aç›kça
söylemiflti. Bununla da kalmam›fllar,
Güney Kürdistan’daki geliflmeleri Tür-
kiye aç›s›ndan birincil güvenlik tehdi-
di olarak gördüklerini aç›kça belirt-
mifllerdir. K›saca, sadece PKK’yi ve
Kuzey Kürtlerini de¤il, bütün Kürt ör-

gütlerini ve di¤er Kürdistan parçala-
r›ndaki geliflmeleri de kendilerinin
düflman› sayd›klar›n›, yok etmeyi he-
defleyen bir politika ve pratik yürüte-
ceklerini aç›kça ilan etmifllerdir. 

Bunlar karfl›s›nda elbette yeni Tür-
kiye yönetiminden demokratik yakla-
fl›m beklemek çok gerçekçi de¤ildi.
Belli bir çaba içinde olunsa ve k›sa bir
süre tan›nsa da, bunun üzerinde çok
durulmayarak seçim sonras›nda orta-
ya ç›kan yeni sürecin tan›mlanmas›,
yeniden kararlaflt›r›l›p planlanmas›
üzerine 2007 yaz›nda bir dizi yönetim
toplant›s› yap›ld›. Baflta HPG Komuta
Konseyi toplant›s› oldu. HPG yönetimi,
askeri aç›dan geliflmeleri, seçim sonu-
cunun ortaya ç›kard›¤› siyasi yap›y›
de¤erlendirerek, buna karfl› izlenmesi
gereken politikalar› ve gerillan›n görev-
lerini belirlemeye çal›flt›. Kendisini bu
temelde pratik bak›mdan haz›rlad›.
Ard›ndan ideolojik, siyasi yönetim top-

lant›lar›m›z oldu. Onlar› takiben
KONGRA GEL komisyonlar toplant›s›
yap›ld›. Ara dönem toplant›s› gerçek-
lefltirildi. Böylece 22 Temmuz seçimle-
ri ard›ndan oluflan siyasi tablo, geliflen
siyasi süreç, yap›lan toplant›larla çok
yönlü tart›fl›larak, Özgürlük hareketi-
mizin izlemesi gereken politikalar be-
lirlenip kararlaflt›r›ld›.

YYeennii  ppoolliittaakkaallaarr  

ppllaannllaammaayyaa  kkaavvuuflflttuurruulldduu

Buna göre izlenmesi gereken yeni
politikalar planlamaya kavuflturuldu.
Kapsaml› bir çal›flmayd›. Hareketimiz
siyasi süreci ciddiyetle de¤erlendirdi.
En küçük demokratik geliflme ihtimali
varsa ona dayan›p süreci bu temelde
ilerletmek isterken, di¤er yandan olu-
flabilecek tehditlere karfl› da her za-
man duyarl›, haz›rl›kl›, tedbirli olmay›
elden b›rakmamaya çal›flt›. 

Bu kadar kapsaml› toplant›lar›n ya-
p›lmas›, zaman harcanmas› asl›nda
do¤ru karar alabilmek, siyasi süreci
do¤ru de¤erlendirebilmek, her fleyin
hakk›n› verebilmek için yap›lan bir ça-
l›flmay›  ifade ediyor. PKK hareketinin
siyasi sürece, geliflmelere basit yaklafl-
mad›¤›n›, her fleyi ciddiyetle ele ald›¤›-
n› aç›kça gösteriyor. Bu ciddiyet teme-
linde yürütülen tart›flmalar, yap›lan
toplant›lar sonucunda, AKP yönetimi-
nin genelkurmayla uzlaflarak izlemek
istedi¤i politikalar›n ne oldu¤u ve bu-
na karfl› bizim nas›l bir pratik içinde
olmam›z, hangi politikalar› izlememiz
gerekti¤i tespit edildi. 

Zaten geliflmeler –içinde k›smi
oyunlar› tafl›sa da– yeni Türkiye yöne-
timinin tutumunu fliddetten, imha ve
tasfiye amac›yla yeni bir sald›r› kon-
septini gelifltirmekten yana kulland›¤›-
n› gösteriyordu. Bu plan, 2006 y›l›nda
oluflturulup yürütülen plan›n daha da
gelifltirilmiflidir. Önder Apo’ya dönük
fiziki, psikolojik iflkenceyi art›rarak
imha sürecini gelifltirmeyi, kronik ze-
hirleme sürecini imha yönünde ilerlet-
meyi hedefliyor. Di¤er yandan gerilla-
ya kat›l›mlar› engelleyerek, piflmanl›k
yasas› gibi çeflitli oyunlar gelifltirerek;
Kuzey’de, Do¤u’da her türlü teknik im-
kan› kullan›p gelifltirdi¤i askeri ope-
rasyonlar› Güney Kürdistan ve Medya
Savunma Bölgelerine de tafl›yarak ge-
rillay› ezme ve marjinal k›lma hedefini
gerçeklefltirmeyi içeriyor. 

Daha da önemlisi, demokratik si-
yasi, kültürel alan üzerinde bask› ve
fliddeti artt›r›p tutuklamalar›, ceza-
lar› gelifltirerek o alan› daraltmay›,
halk üzerinde ciddi bir sindirme ve
pasifikasyon uygulamas›n› gelifltir-
meyi hedefliyor. Tabii çeflitli komplo-
lar›, sald›r›lar› içeriyor. Bütün bun-
lar› yürütmede Türkiye’nin her türlü
ekonomik, siyasi, askeri, kültürel im-
kan›n› kulland›¤› gibi, bölge devletle-
rini, Güney Kürdistan yönetimini, AB
ve ABD’yi de böyle bir planl› imha
sald›r›s› içerisine çekmeyi, ortak et-
meyi hedefliyor. Seçim sonras›nda
ortaya ç›kan Türkiye yönetiminin
plan›n›n böyle oldu¤u nettir. Yeni bir
imha ve tasfiye konseptinde karar k›-
l›nm›fl, planlanm›fl ve çok yönlü uy-
gulanmaya çal›fl›lmaktad›r. 
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ÖÖzzggüürrllüükk  hhaarreekkeettii  

ddiirreenniiflflii  ggeelliiflflttiirrmmee  kkaarraarr››  aalldd››

Buna karfl› Özgürlük hareketimi-
zin direnifli gelifltirmekten baflka ça-
resi yoktur. Yap›lan bütün toplant›-
larda, sürdürülen tart›flmalarda orta-
ya ç›kan sonuç, direniflin gelifltirilme-
si gere¤i olmufltur. Bu temelde hare-
ketimiz geliflen siyasi süreci de¤erlen-
direrek kendisini yeniden kararlaflt›r-
m›fl, planlam›flt›r. 

Bu direniflin, 2007 ekiminden itiba-
ren ““ÊÊddîî  BBeessee”” kampanyas› içerisinde
pratiklefltirilmeye çal›fl›ld›¤› biliniyor.
Türkiye yönetiminin imha ve tasfiye
amaçl› gelifltirdi¤i yeni sald›r›lar ancak
planl› ve çok yönlü bir direniflle karfl›la-
n›p bozulabilir düflüncesi ve karar›yla
“Art›k Yeter” hamlesi örgütlenmifl, plan-
lanm›fl ve prati¤e geçirilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Bu, Önderlik eksenli gelifltiri-
len bir mücadele kampanyas›d›r. Bu
çerçevede Önder Apo’nun acil ve yeterli

bir tedaviye tabi tutulmas›, yerinin de-
¤ifltirilmesinin gerçeklefltirilmesini he-
defliyor. Somut hedefleri bunlard›r.
Çünkü Önder Apo üzerindeki imha sü-
reci zehirlemeyle, fiziki, psikolojik iflken-
ceyi artt›rma temelinde sürdürülüyor. 

Önder Apo’ya yaklafl›m, Kürt halk›-
na, Kürt özgürlü¤üne, demokrasisine
yaklafl›md›r. Hareketin ve halk›n bu
kararl›l›¤› devam ediyor. Bu bak›mdan
da inkar ve imha siyasetini k›rman›n
yolu, Önderlik üzerindeki imha süreci-
ni bofla ç›karmak ve tersine çevirmek-
ten geçiyor. Bu nedenle “Art›k Yeter”
kampanyas›, Önderli¤in tedavisi ve ye-
rinin de¤ifltirilmesi somut amaçlar›na
dayal› olarak gelifltirilmifltir. Planla-
mas› bu çerçevededir. Bunun gerçek-

leflmesi demek, Kürt sorununun de-
mokratik çözümünün önünün aç›lma-
s› demektir. Kürt sorununun kabul
edilmesi, onun çözümünün kabul edil-
mesi ve çözümünün önünün aç›lmas›
anlam›na geliyor. Önder Apo’nun öz-
gürlü¤ünün sa¤lanmas› anlam›na ge-
liyor. Genelde Önderli¤in özgürlü¤ü ve
Kürt sorununun demokratik çözümü
çerçevesinde yürüttü¤ümüz mücade-
lenin daha somut amaçlar çerçevesin-
de yürütülmesini içeriyor. 

““ÊÊddîî  BBeessee””  vvaarr  oollmmaakk  iiççiinn  

ddiirreennmmee  kkaammppaannyyaass››dd››rr

Kampanyan›n zamanlamas› yoktur.
Amaçlar gerçekleflene kadar bu müca-
delenin bütün Kürdistan parçalar›nda
ve yurtd›fl›nda gelifltirilerek sürdürül-
mesi esast›r. Bundan önce de¤erlendi-
rilecek herhangi bir durum yoktur.
Kürt özgürlük hareketi ve Kürt halk›,
Önderlik üzerindeki imha önlenmeden,

tedavisi ve yer de¤iflik-
li¤i gerçekleflmeden
herhangi bir siyasi de-
¤erlendirme yapamaz.
De¤erlendirme yapma
koflullar› ve imkan›
yoktur. ‹mha önlenme-
den neyi de¤erlendire-
ceksin? ‹mha olan, yok
olan birisi hiçbir de¤er-
lendirme yapamaz, an-
cak var olmak için di-
renebilir. “Art›k Yeter”
kampanyas›, var ol-

mak için direnme kampanyas›d›r. ‹m-
hay› önleme kampanyas›d›r. Özgürlük
ve demokrasi hareketini gelifltirme,
Kürt halk›na dayat›lan köleli¤e, afla¤›-
lamaya, yok etmeye karfl› onuru, flerefi
gelifltirme kampanyas›d›r. 

Topyekün bir direnifl de¤il kuflku-
suz. Ama “Art›k Yeter” hamlesi propa-
ganda ajitasyon alan›nda, diplomasi
alan›nda, halk›n serhildan›nda, geril-
lan›n meflru savunma alan›nda yani
bütün alanlarda bütünlüklü bir dire-
nifl mücadelesini gelifltirmeyi içeriyor.
Her fleyi ortaya koyarak topyekün bir
direniflin gelifltirilmesi de¤ildir, ama
bütünlüklü bir direnifltir. Yani amaç-
lar› makul sürede gerçekleflmezse,
topyekün direnifle geçmesinin önü

aç›k olan bir direnifl sürecidir. Kürt
halk› için topyekün direnifle geçmek-
ten baflka çare kalmayacakt›r. 

ÇÇookk  yyöönnllüü  vvee  sseeffeerrbbeerrlliikk  ddüüzzeeyyiinnddee

bbiirr  ççaabbaa  iiççeerriissiinnee  ggiirrddiikk

A¤ustos ve eylül aylar›nda yürüttü-
¤ümüz toplant›larda, politikam›z› böy-
le bir kampanya çerçevesinde belirle-
dik. Ekimden itibaren böyle bir müca-
deleyi pratikte gelifltirmek, yeni Türki-
ye yönetiminin gelifltirdi¤i imha ve tas-
fiye amaçl› sald›r›lar›n› bofla ç›karta-
cak bir direnifli ortaya koyabilmek
için, çok yönlü ve seferberlik düzeyin-
de bir çaba içerisindeyiz. Hareket ve
halk olarak böyle bir mücadele süreci-
ne girdik. Propaganda ajitasyon ala-
n›nda bu mücadeleyi gelifltiriyoruz,
ideolojik mücadeleyi gelifltiriyoruz.
Propaganda araçlar›m›z› daha yetkin
k›larak, Türkiye yönetiminin özelde
Kuzey Kürdistan’a, genelde tüm Kür-
distan’a yönelik gelifltirdi¤i inkar ve
imha sald›r›lar›n› teflhir eden, amaçla-
r›n› demokratik kamuoyu nezdinde
deflifre eden bir propaganda yürütme-
ye çal›fl›yoruz. Ayn› zamanda halk› e¤i-
ten, bilinçlendiren, mücadeleye sefer-
ber eden bir çaba yürütüyoruz. Diplo-
matik olarak da benzer biçimde
AKP’nin iç yüzünü, yeni Türkiye yöne-
timinin Kürt karfl›t› politikalar›n›, Kürt
halk›n› soyk›r›mdan geçirmek isteyen
politik yaklafl›mlar›n› teflhir eden, çe-
flitli politik çevreleri, demokratik güç-
leri uyaran bir çabam›z var. Halk›n ey-
lemlili¤i, demokratik serhildan bu te-
melde gelifltiriliyor. Gerillan›n meflru
savunma direnifli bu temelde yeni bir
sürece girmifl bulunuyor. 

Bu alanlarda geliflmeler ne düzeyde-
dir? Propaganda çal›flmalar›m›zda belli
bir yenilenme ve geliflme durumu gözle-
niyor. Kendini biraz daha yetkin ve ye-
terli k›lma durumu var. Bu konuda
asl›nda imkanlar›m›z çoktur. Biraz da-
ha iyi de¤erlendirilse, bütün o özel sa-
vafl propagandalar›n› bofla ç›kartacak,
oyunlar›n› bozacak düzeyde bir propa-
ganda ajitasyon çal›flmas› ortaya ç›-
karabiliriz. Diplomatik alandaki çal›fl-
malar›m›z da küçümsenmemeli, ama
çok genifl bir alan› yoktur. Diplomasi,
politik askeri güce dayan›yor; ne kadar
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politik askeri mücadele geliflirse o kadar
diplomasi yap›labilir. Hareketimiz bu
alanda da daha örgütlü, daha planl› bir
çal›flma yürütme gayreti içerisindedir. 

Halk›n demokratik eylemlili¤i bafl-
lang›çta biraz zorland›, haz›rl›klar
azd›. Örgütlememizin zay›fl›klar›, h›zla
güçlü bir demokratik halk eylemlili¤i
gelifltirmeye imkan vermedi. Fakat gi-
derek bir geliflme yaflan›yor. Kad›nla-
r›n, gençlerin, halk›n demokratik ey-
lemlili¤inde bir t›rman›fl söz konusu-
dur. Bu, PKK’nin 29. kurulufl y›ldönü-
münde adeta doru¤a ulaflt›. Önemli
bir geliflmeyi yaflad›. Bu çerçevede
Amed yürüyüflü önemliydi. Kürt top-
lumunun, halk›n›n tutumunu ortaya
koydu. Gerçe¤ini gösterdi; ne istiyor,
öfkesi, kini ne düzeydedir, bunlar›
herkese gösterdi. Bu süreç halen de-
vam ediyor. Di¤er alanlarda da benzer
bir durum gözleniyor. Halk eylemlili-
¤inde bir geliflme ve yenilenme var. Ye-
ni sürecin gereklerine göre eylem çizgi-
sinde de, eylem biçimlerinde de, kat›-
l›mlarda da bir geliflme süreci yaflan›-
yor. Bu, aç›k bir olgu.

MMeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  ddiirreenniiflflii  

ppllaannll››  ssaannssüürr  uuyygguullaammaass››nn››  kk››rrdd››

Meflru savunma direnifli de eylülden
itibaren belli bir geliflme süreci izledi.
Bafllang›çta alt düzeyde kald›, düflük
yo¤unlukluydu. AKP yönetimi bu konu-
da bilinçli bir sansür kampanyas›
yürüttü. Yeni yönetim özellikle bas›n›n
yönlendirilmesi temelinde adeta sanki
Kürdistan’da çat›flma olmuyor, savafl
yok, gerilla kontrol alt›na al›nm›fl, art›k
terör bitiriliyor gibi bir izlenimi Türkiye
ve dünya kamuoyuna vermek istedi.
Zaten onu yaratmak istiyordu, amac›
oydu. Planlad›¤› do¤rultuda bir prati¤i
yürüttü¤ünü, bunda baflar›l› oldu¤unu
herkese gösterme gayretindeydi. Onun
için gerçekleri halktan gizleyerek, Kür-
distan’daki savafl› yok sayarak, sadece
ordunun yapt›¤› baz› operasyonlar gibi
göstererek Türkiye kamuoyunu, dünya
demokratik kamuoyunu yönlendirmek
istedi. Bu, ciddi bir hileydi, bizim aç›-
m›zdan önemli bir zorlanmaya iflaret et-
ti. Ancak bu durum, ekim bafl›ndaki
Gabar eylemiyle k›r›ld›. Ard›ndan bir-
çok alanda eylemler geliflti. Oramar ey-

lemiyle daha üst bir düzeye ulaflt›. Ga-
bar ve Oramar eylemlili¤i, HPG’nin ge-
lifltirdi¤i meflru savunma direnifli, Tür-
kiye yönetiminin planl› sansür uygula-
mas›n› k›rd›. Gerçeklerin Türkiye ve
dünya kamuoyu taraf›ndan görülmesi-
ni sa¤lad›. Türkiye yönetiminin art›k
gerçekleri gizleme imkan› kalmad›.

OOrraammaarr  eeyylleemmii  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  

ppoolliittiikkaallaarr››nnaa  öönneemmllii  ddaarrbbee  vvuurrdduu

‘PKK’yi bitiriyorum’ tutumunu, yak-
lafl›m›n› Türkiye, dünya kamuoyuna
vermek isterken tersi bir durum geliflti.
Türkiye yönetimi o havay› veremeyece-
¤ini, o ortam› yaratamayaca¤›n›
anlay›nca, bu sefer tehditlerini art›rd›.
S›n›r ötesi operasyon olay›n› gündeme
getirdi. Meclise bu temelde yeni bir ka-
rar önergesi verdi. S›n›r ötesi operasyon
tezkeresini meclisten geçirdi. Bununla
amaçlanan fluydu: Irak ve Güney Kür-
distan yönetimleri ile ABD üzerinde po-
litik bask› yaparak, PKK üzerinde aske-
ri bask› uygulamak. Yani Güney Kür-
distan yönetimini, Irak yönetimini teh-
dit ederek, PKK’ye karfl› ç›kar hale ge-
tirmek çabas›n› güdüyordu. Ayn› flekil-
de ABD’yi, PKK ile bir çat›flma içine
çekmeyi; ABD üzerinde politik bir bask›
ve tehdit yaratarak kendisiyle ittifak
yapmas›n› sa¤lamay› hedefliyordu. 

PKK’ye dönük ise ‘sald›r›lar›, ope-
rasyonlar› medya savunma bölgeleri-
ne, Güney Kürdistan’a yayaca¤›m’ teh-
didiyle asl›nda askeri bask› oluflturup
Kuzey Kürdistan’da meflru savunma
savafl›n›n geliflmesini engellemeyi, s›-
n›rland›rmay› hedefliyordu. AKP yöne-
timi bu amaçla yo¤un bir diplomatik
çaba ve propaganda savafl› içerisine
girdi. Günlük olarak tehdit politikas›n›
daha fazla t›rmand›rmaya çal›flt›. 1998
güzünde Suriye’ye karfl› uygulad›klar›
politikan›n bir benzerini Irak’a karfl›

da uygulayarak, Irak ve ABD yönetimi-
ni 1998’de Suriye yönetiminin içine
düfltü¤ü duruma düflürmek istediler. 

Oramar eylemi bu politikalara
önemli bir darbe vurdu. Türkiye yöne-
timinin s›n›r ötesi operasyon karar›yla
neyi amaçlad›¤› biraz aç›¤a ç›kar›ld›.
Öyle çok operasyon yapma gücünün
olmad›¤›n›, tam tersine bask› ve tehdit
politikas› izlemek istedi¤ini gösterdi.
Eylem, meclis karar›na ciddi bir darbe
vurdu. ‘Buyrun gücünüz varsa ope-
rasyon yapars›n›z’ demeye getirdi,
ama Türkiye operasyon yapamad›. Bu
neyi gösterdi? Asl›nda meclisten ç›-
kar›lan bir y›ll›k s›n›r ötesi operasyon
karar› askeri pratikleflme karar› de¤il,
bir politik karar, bask› ve tehdidi
sürdürme karar›d›r. Bir de askeri ola-
rak tehditler yaratarak hedef flafl›rt-
ma, gerillay› savunmaya zorlayarak
kendisini savunma yaklafl›m›yd›. Za-
ten Tayyip Erdo¤an diyordu, “biz mefl-
ru müdafaa konumunday›z.” O kadar
zor duruma düflmüfllerdi. 

ÊÊddîî  BBeessee  kkaammppaannyyaass››  GGaabbaarr  vvee

OOrraammaarr  ddiirreenniiflfliiyyllee  iivvmmee  kkaazzaanndd››

Bütün bu gerçekler neyi gösterdi?
2007 y›l›n›n güzünde ciddi bir politik
askeri savafl›m bu temelde yafland›.
“Êdî Bese” kampanyas›, gerçekten de
gerillan›n Gabar ve Oramar direnifliyle
birlikte halk›n demokratik eylemlili¤ini
sa¤layarak önemli bir ivme kazand›.
Güçlenme yaratt›. Türkiye yönetiminin
imha ve tasfiye amaçl› sald›r›lar›na
ciddi bir darbe vurdu. Bu imha ve tas-
fiye plan›n›n politik ve askeri amaçla-
r›n› büyük ölçüde bofla ç›kard›, darbe-
ledi, ciddi biçimde zay›flatt›.

Bu durumda, Türkiye yönetiminin
kendisini müttefiklerinin kuca¤›na at-
maktan baflka çaresi kalmad›. 5 Ka-
s›m tarihli Erdo¤an-Bush görüflmesi-
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nin temel içeri¤i, anlam› budur. O gö-
rüflmenin o kadar öne ç›kar›lmas›,
abart›lmas› bu anlamda gerçeklefliyor.
fiunu ifade ediyor: Türkiye yönetimi,
ne yapacaksan›z yap›n diyerek kendi-
sini ABD’nin kuca¤›na atm›fl oluyor.
Kendilerini kurtarmas›n› istiyor
ABD’den, öyle bir duruma düfltü. Tabii
herkes kendi ç›kar› do¤rultusunda po-
litika yürütüyor. ABD yönetimi öyle
Türkiye’nin içinde bulundu¤u durumu
dikkate alarak politika yürütecek du-
rumda de¤ildir. Kendi ç›kar›n› dikkate
alarak politika yürütüyor. Nitekim
Türkiye’nin içine düfltü¤ü bu durum-
dan yararlanmak istiyor. Bu temelde
de 5 Kas›m’da, Türkiye-ABD görüflme-
lerinde k›smi bir kararlaflmaya gidildi. 

TTüürrkkiiyyee  iillee  AABBDD  aarraass››nnddaa  ssttrraatteejjiikk

oorrttaakkll››kk  ddee¤¤iill  ttaakkttiikk  uuzzllaaflflmmaa  ssaa¤¤llaanndd››

Bu kararlar neyi içeriyor? Baz›lar›
diyor, stratejik düzeyde kararlar al›n-
d›. Türk-ABD iliflkilerinde yeni bir sü-
reç bafllad›. ABD’nin Ortado¤u’da yü-
rüttü¤ü savaflta BOP’u hayata geçir-
mede yeni bir döneme girildi. Bu yön-
lü de¤erlendirmeler var. Tabii bu ne
kadar do¤ru, bütün ayr›nt›lar›yla bi-
linmiyor, elimizde o kadar bilgi yok.
Fakat baz› fleyler de çok abart›l› görü-
nüyor. Türkiye-ABD aras›nda strate-
jik bir anlaflma yap›ld› görüflü, biraz
flüpheli bir görüfltür. 

Türkiye-Irak, Türkiye-Güney Kür-
distan yönetimi aras›nda ciddi bir an-
laflman›n, mutabakat›n sa¤land›¤›
görüflü çok gerçekçi gelmiyor. Her ne
kadar Türkiye, ABD ile aram›zda stra-
tejik ortakl›k var, bu son görüflmede
daha da perçinlendi dese de, böyle ol-
du¤u kuflkuludur. Türkiye ile ABD’nin
stratejik ortakl›k yapabilmesi öyle ko-
lay de¤il. Stratejik ittifaktan çok, bir
taktik uzlaflma içinde olduklar›n› söy-

lemek daha do¤rudur. Asl›nda hepsi
birbirine karfl› taktik yap›yor. Bu an-
lamda bir taktik uzlaflmaya gittiler. 

AABBDD iillee  TTüürrkkiiyyee  aarraass››nnddaakkii  

mmüüccaaddeellee  ssttrraatteejjiikk  kkaarrflfl››ttll››kkttaann  ggeelliiyyoorr

ABD ile Türkiye yönetimi aras›nda
2007 y›l›nda çok yo¤un bir politik sa-
vafl›m›n yafland›¤› biliniyor. Bu politik
mücadele, stratejik karfl›tl›klar›ndan
ileri geliyor. Esas olarak Irak üzerinde
yo¤unlafl›yor gibi görünüyor, ama
özünde Kürt sorunu var. Dikkat edilir-
se ‹ran ve di¤er güçlerin politikalar› bir
yana b›rak›l›rsa, Irak projesi olan iki
devlet var öne ç›kan. Bir tanesi ABD,
di¤eri de Türkiye’dir. ABD federal bir
Irak istiyor ve bunu gelifltirmeye çal›fl›-
yor. Türkiye ise geçmiflte Saddam yö-
netimi döneminde oldu¤u gibi, mer-
kezi, üniter bir Irak devletinin yeniden
flekillenmesini istiyor. Bu iki proje bir-
biriyle çeliflki ve çat›flma halindedir.
Asl›nda 5 Kas›m görüflmelerinde gün-
deme gelen, çat›flan bu projelerdir.
Masada PKK vard› do¤ru, ama sadece
PKK de¤il, Irak da, ‹ran da vard›. Tür-
kiye’nin taleplerde bulunup ABD’nin
ona cevap vermesi de¤il de ABD’nin ta-
leplerinin daha öne ç›kmas› muhte-
meldir. Görüflmeleri ABD düzenledi,
ABD istedi. K›smi bir taktik yak›nlafl-
ma, uzlaflma bu çerçevede olufltu de-
nebilir. Bunun stratejik bir düzey ka-
zanm›fl olmas› zordur. Kolay bir ifl de-
¤il çünkü ve hemen gerçekleflti¤ini dü-
flünmek, çok do¤ru de¤il. 

Taktik düzeydeki uzlaflma neyi ifade
ediyor? Türkiye’nin PKK’ye karfl› ortak
mücadele istemi karfl›s›nda ABD’nin
de Türkiye’den talepleri oldu. ‘Madem-
ki PKK’yi imha etmek istiyorsun, o za-
man Güney Kürdistan yönetimini ka-
bul edeceksin, ‹ran’a karfl› ABD ile uz-
laflacaks›n’ vb talepler de kuflkusuz

ABD’den geldi. Türkiye bunu kabul et-
ti mi? Ettiyse nas›l bir yaklafl›mla ve
hangi düzeyde etti? Gerçekten sa¤lam
bir anlay›fl birli¤i ve anlaflma 5 Kas›m
görüflmelerinde Türkiye ile ABD ara-
s›nda sa¤land› m›? Birbirlerine karfl›
gelifltirdikleri taktik var, takkiye yap›l›-
yor, ç›kar sa¤lanmaya çal›fl›l›yor. ABD
Türkiye’nin talebine karfl›l›k olarak
PKK’ye karfl› k›smi bir operasyonun
yap›labilece¤ini kabul etti. Buna karfl›
Türkiye de, AKP yönetimi de herhalde
Güney Kürdistan yönetimiyle görüfle-
bilece¤ini, ‹ran’› uyaraca¤›n› söyledi.
Böylece bir uzlaflma oldu. 

AABBDD  IIrraakk  ppoolliittiikkaass››  tteemmeelliinnddee  

TTüürrkkiiyyee’’yyee  ttaavviizz  vveerrddii

ABD bununla ne yapmak istiyor?
Türkiye üzerinde fleker kamç› politi-
kas› yürütmek istiyor. Türkiye’yi
BOP’a alabilmek için, üzerinde fleker
kamç› politikas›, bask› politikas› uy-
guluyor. Türkiye’nin zorland›¤› her
giriflimden politik olarak yararlan-
maya çal›fl›yor. Bazen de k›smi taviz-
ler vererek, Türkiye’yi bu projenin
içine çekmeye çal›fl›yor. Yani kendile-
ri de diyorlar ya, ABD-Türkiye-Irak
üçlü ittifak›n› yaratmak istiyor. Tabii
bunu ABD’nin öngördü¤ü Irak politi-
kas› çerçevesinde yaratmak istiyor.
Bu çerçevede Türkiye’ye biraz taviz
verdi. Taktik düzeyde herhalde top
at›fllar›na izin vermifllerdir. 

‹stihbarat paylafl›m›n› kararlaflt›r-
m›fllar. Belki de kontrollü hava sald›-
r›lar›na izin verdi. ‹flte üçlü bir askeri
koordinasyon da oluflturdular. Bu-
nunla Türkiye e¤er PKK’ye önemli bir
darbe vurabilirse ABD ‘benim deste-
¤imle oldu’ diyecek ve bunun karfl›l›-
¤›n› Türkiye’den isteyecek. Ama Tür-
kiye bütün bunlara ra¤men PKK’ye
darbe vuramazsa, ‘biz de destek ver-
dik, sizin politikalar›n›z yürümüyor.
O zaman politikan›zda de¤ifliklik ya-
p›n, PKK fliddetle yok edilemiyor, flid-
det d›fl› yöntemler gelifltirin’ diyecek.
Zaten bu çerçevede 2003 y›l›ndan be-
ri Türkiye ile ABD aras›nda görüfl ay-
r›l›klar›, PKK’ye karfl› yaklafl›mda,
yine PKK ile mücadelede izlenecek
yöntemler konusunda farkl›l›klar var.
Öyle bir politika izliyorlar. 
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GGüünneeyyllii  ggüüççlleerr  PPKKKK’’yyee  kkaarrflfl››  

ttuuttuummllaarr››nnddaa  kk››ssmmii  ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ee  ggiittttii

ABD, Türkiye’yi kendi yan›na çek-
mek için, bask› oluflturmak üzere her
f›rsatta kendine yarar getirecek bir poli-
tika izliyor. Bu aç›kt›r. Türkiye, AKP
hükümeti böyle bir ortamda ne yapmak
istedi? Onlar da taktik yap›yorlar,
ABD’ye karfl› takkiye yap›yorlar. Her-
halde AKP ile genelkurmay bu konuda
uzlaflt›lar. AKP generallere, ‘biraz su-
sun’ dedi. ‘Ben biraz siyaset yapaca¤›m,
zaman kazan›r›z, f›rsat olufltururuz.
Askeri sald›r›lar gelifltirmek için bunu
de¤erlendiririz.’ Kendi aralar›nda böyle
bir uzlaflmay› sa¤lad›lar. Dikkat edilir-
se, son bir-iki ayd›r generaller çok ko-
nuflmuyor. AKP belli bir süre f›rsat ya-
ratmaya çal›fl›yor. ABD ile görüflmeyi
bu temelde de¤erlendirdi. Barzani ve
Talabani ile görüflebiliriz dedi. AKP bu-
nu belli düzeyde yapabilir. Çünkü bir
politik güçtür. Yar›n tersini de yapar,
çok ba¤lay›c›l›¤› yok. Herhalde
‹ran için de uyar›r›z, düflünürüz
dediler. Bununla ABD’den k›smi
bir destek ald›lar, belli bir süre
kazand›lar. Bu süre içerisinde
bu deste¤i kullanarak, PKK’ye
darbe vurmay› hedefliyorlar.
Onun için flimdi sald›r›n›n en
yo¤un k›sm›n› yürütüyorlar. 

Bu durum Güneyli güçler
için de bir ç›k›fl f›rsat› oldu.
Mevcut durumlar›n› resmilefl-
tirmek, Türkiye’ye kabul ettir-
mek istiyorlar. Ç›karc› politika
içerisindedirler, ulusal politikaya
ulaflm›fl de¤iller. Dolay›s›yla Türkiye-
ABD görüflmelerinden, Türkiye’nin
kendileriyle görüflebilece¤i yönünde
öne ç›kan sonuçtan hoflnut kald›lar.
Buna dayanarak süreci biraz daha
ilerletip mevcut statülerini Türkiye’ye
de onaylatmay› hesap ediyorlar. 

Bu geliflmenin bir ad›m olabilece¤i-
ni düflünerek, yeflil ›fl›k yakt›lar. Onlar
da diyorlar, hem PKK ile Türkiye’yi
zorluyoruz hem de Türkiye’yi ad›m
ad›m yan›m›za çekiyoruz. Bununla
Türkiye’ye kendimizi kabul ettirirsek
iyi, ettiremezsek yine zorlar›z. Bu an-
lamda tutumlar›nda k›smi de¤ifliklik
yapt›lar. Ama hemen Türkiye ile uzlafl-
t›klar›, bu çerçevede PKK’ye karfl› tam

bir politika oluflturduklar› söylenemez,
öyle bir durum söz konusu de¤il.
Çünkü Türkiye’nin ABD’ye ve ona da-
yal› olarak kendilerine taktiksel yak-
laflt›¤›n› görüyorlar. 1990’l› y›llarda
PKK’yi zay›flatmak ve yok etmek için
kendilerine verilen destek gibi bir yak-
lafl›m›n söz konusu oldu¤unu görü-
yorlar. Bu destek her an bitebilir,
onun için güven verici de¤ildir. Onlar
da temkinlidirler. Türkiye’nin oyun
yapt›¤›n› bildikleri için, kendileri de
taktik yaklafl›m içindedirler. Bu temel-
de bir siyasi süreç gelifliyor. 

22000077  yy››ll››nn››nn  ppoolliittiikk  aasskkeerrii  ssaavvaaflfl››mm››nn››nn

ssoonnuuççllaarr››  22000088’’ee  aakkttaarr››ll››yyoorr

2008 y›l›na giderken, Kürdistan
üzerindeki politik, askeri savafl›m›n
daha da karmafl›klaflt›¤›n›, yayg›nlafl-
t›¤›n›, k›z›flt›¤›n› görüyoruz. 2007 y›l›-
n›n bu yo¤un politik, askeri savafl›m›-
n›n sonuçlar› oldu¤u gibi 2008 y›l›na

aktar›l›yor. Bu flunu gösteriyor: 2008
y›l›nda Kürdistan üzerindeki mücade-
le çok daha yo¤un olacak. Politik, as-
keri boyutuyla da, ideolojik, psikolojik
boyutuyla da olacak. Biz de hareket
olarak bütün bu karmafl›k ve zorlu po-
litik süreci kendi do¤rultumuzda yü-
rütebilmek için çaba harc›yoruz. “Êdî
Bese” kampanyas›n› gelifltirerek, süre-
ci kendi politik hedeflerimiz do¤rultu-
sunda ilerletmek istiyoruz. 

Türkiye yönetimi de 22 Temmuz se-
çimleriyle oluflturdu¤u yeni inkar ve
tasfiye plan›n› baflar›ya götürmek için
sald›r›lar›n› yo¤unlaflt›rarak yeni y›la
giriyor. Bu flunu gösteriyor: 2008 y›l›
çok daha yo¤un, karmafl›k, zorlu bir
politik, askeri savafl›ma sahne olacak.

Bu flimdiden bellidir. Taraflar böyle bir
kararl›l›k ve planlama içindedirler.
Dolay›s›yla politik, askeri savafl›m en
yo¤un konumdad›r denebilir. Yeni bir
zirvede 2008 y›l›na giriliyor.

22000088  yy››ll››nnddaa  oollaass››  ggeelliiflflmmeelleerr

2008 y›l›nda olas› geliflmeler ne ola-
cak? 2008 y›l›n›n perspektifleri nas›l
olabilir? Bu çerçevede ele ald›¤›m›zda,
Türkiye’nin politikalar› net, onu çok
tart›flmak, ifade etmek bile gerekmiyor.
AKP, iktidarda kalabilmek için genel-
kurmayla uzlaflarak, Kürt halk›na ve
PKK’ye karfl› sald›r›lar›n› sürdürüyor.
‹mha ve tasfiye konseptini, kök kaz›ma
temelinde uygulamaya çal›fl›yor. ABD’-
ye, AB’ye dönük yapt›klar› baz› taktik
yaklafl›mlara dayanarak onlar›n da
deste¤i temelinde bu politikalar›n› etki-
li biçimde uygulamaya çal›fl›yorlar. 

Nedir bu politikalar›? Önderlik üze-
rindeki sald›r›lar›n› yürütüyorlar. Yaflar

Büyükan›t aç›kça tehdit etti; ha-
yal edilemeyecek düzeyde ac›
yaflatacaklar›n› söyledi. Halk›
katliamla, soyk›r›mla tehdit etti.
Önderlik katliam›yla tehdit etti.
Tehdit düzeyi ciddidir, bunu
görmek gerekli. Bu flu anlama
geliyor: Bask› ve sald›r›lar süre-
cek. Baz›lar› flöyle de¤erlendiri-
yor: Bask› ve sald›r›lar› esas güç
üzerinde yo¤unlaflt›rmak yerine,
onun gerisi üzerinde yo¤unlafl-
t›rmak daha iyi sonuç verir. Ya-
ni gerillaya, PKK’ye do¤rudan

sald›rmak yerine, onun kitle taban›na
sald›rmak daha iyi sonuç verir diyorlar.
Böylece Türkiye yönetiminin sald›r› he-
defi baflta Önderlik ve gerilla olarak be-
lirginleflti¤i gibi halk, demokratik siyasi
ve kültürel güçler olarak da belirginlefli-
yor. Bu hedefler üzerinde de sald›r›y›
var olandan çok daha fazla art›rmay›
hedefledikleri anlafl›l›yor. 

Bu temelde bir sald›r› yürütüyorlar,
yürütmeye de devam edecekler. AKP
elinden geleni ard›na koymamaya çal›-
flacak. Bu anlafl›l›r bir durum. “Teslim
ol” ça¤r›s› yapt›lar. 1 Aral›k’ta hareke-
timizin yay›nlad›¤› demokratik çözüm
deklarasyonuna karfl› yeni bir “pifl-
manl›k yasas›”n› gündeme getirmeye
çal›fl›yorlar. Gençli¤in da¤a ç›k›fl›n› en-
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gellemek için çaba harc›yorlar, ondan
sonra “piflmanl›k kanunu”yla da¤daki-
leri indirebiliriz diyorlar. Askeri sald›-
r›lar› gelifltirerek Kuzey’de, Güney’de
darbe vurmay› hedefliyorlar. 

AAKKPP  ssoonnuunn  bbaaflflllaanngg››cc››nnaa  ggeellmmiiflfl  

bbiirr  hhüükküümmeettttiirr

Bir de psikolojik savafl› ak›l almaya-
cak boyutlarda gelifltiriyorlar. Belli ki
bunu daha da sürdürecekler. Bu, Tür-
kiye toplumunu yan›ltmak, Kürt top-
lumunu bunaltmak amaçl› psikolojik
bir savaflt›r. Türk medyas› da buna so-
nuna kadar alet oluyor. Mehmetçik
bas›n› diyorlar, ama flimdi Mehmetçik-
ten de öteye gitti. Ortada Mehmetçik
filan kalmad›, savaflan güç olarak ba-
s›n kald›. Bu bas›n savafl üretiyor.
Tam bir sanal savafl yürütüyor. Ora-
mar çat›flmas›ndan bugüne her gün

sanki onlarca meydan savafl› oluyor,
yine onlarca gerilla imha ediliyor bilgi-
si veriyorlar. Böyle bir bunalt›c› hava
yarat›yorlar. Hepsi yaland›r. Gerçekle
hiçbir ba¤› yok bu olgular›n. 

Bunun amac› belli; Türkiye toplu-
mu savafl› kald›ram›yor, yürütemiyor.
Böyle bir psikolojik savaflla toplumu
Kürtler üzerindeki katliam savafl› karfl›-
s›nda güya duyarl› k›lmaya, moralize
etmeye çal›fl›yorlar. Kürt toplumunun
moralini bozmaya çal›fl›yorlar, adeta
bunaltmak istiyorlar. Zaten hareket
üzerinde de, Önder Apo üzerinde de bu-
nu gelifltiriyorlar. Önderlik de dedi;
üzerindeki uygulamalar›n hepsi bir psi-
kolojik iflkence uygulamas›d›r. Yeme,
içme, uyuma, çal›flma yaflam›n her ala-
n›n› iflkenceye dönüfltürmüfl durumda-
lar. Bununla Önderli¤i bunaltmak
istiyorlar. Önderlik, “beni intihara zor-
lamak istiyorlar” dedi. Önderlik ve halk
üzerindeki politika da, hareket ve geril-
la üzerindeki politika da ayn›d›r.

Savafl flimdi psikolojik savafla
dönüflmüfl durumda.. Buna dayanarak
gençli¤in gerillaya kat›lmas›n› azaltmak,
engellemek, bu psikolojik savafl› onun
bir alan› olarak kullanmak istiyorlar. Yi-
ne da¤da mücadele eden, savaflan geril-
lay›, örgüt militanlar›n› böyle bir psiko-
lojik savaflla etkileyerek teslimiyete çek-
mek istiyorlar. Bunlar aç›k, anlafl›l›r du-
rumlard›r. Yeni politikalar de¤il, 1987
y›l›ndan beri bütün özel savafl hükü-
metlerinin gündemlefltirdi¤i, uygulama-
ya koydu¤u politikalard›r. Say›s›z defa
planlanm›fl, uygulamaya konmufl, ba-
flar›s›z kalm›fl politikalard›r. AKP hükü-
meti, Tayyip Erdo¤an ‘biz baflar›r›z’ ‘son
bir defa daha deneyelim’ diyor. Kendi
flanslar›n› denemek istiyorlar. Ama flu-
nu biliyoruz ki, bu tür politikalar› uygu-
lamaya yönelen hükümetler art›k so-
nun bafllang›c›na gelmifl hükümet-
lerdir. Piflmanl›k kanunundan medet

uman bir yönetim art›k bütün imkanla-
r›n› tüketmifl, son s›n›ra gelmifl bir yö-
netim oluyor. AKP hükümeti böyle bir
karara yöneliyorsa, 22 Temmuz seçi-
miyle ortaya ç›kan yönetim daha flimdi-
den piflmanl›k kanunu ç›karma yöneli-
mi içine giriyorsa bu, ne kadar zay›flat›l-
d›¤›n›, darbe yedi¤ini gösteriyor.

22000088  yy››ll››nnaa  ggiirreerrkkeenn  

iimmhhaa  kkoonnsseeppttiinniinn  iiçç  yyüüzzüü

fiimdi karfl›m›zda inkar ve imha
amaçl› oluflturulan plan›n durumu
nedir? 2008 y›l›na girerken, Kürt hal-
k›na ve PKK’ye dönük bu imha ve sal-
d›r› konseptinin iç yüzü nedir? Bunu
taktik olarak ciddiye almam›z gereki-
yor. Tehditler var. Çeflitli tavizler veri-
liyor. Belli iflbirlikleri oluflturuluyor.
ABD’nin deste¤i var, Avrupa’n›n var,
‹ran’›n, Suriye’nin var. Irak’tan destek
almaya çal›fl›yorlar. Halk üzerinde
bask› ve fliddeti bütün yönleriyle, her

türlü arac› kullanarak ölçüsüz bir bi-
çimde uyguluyorlar. Bu, zorlay›c› ve
ciddi bir durum. Bu bak›mdan taktik
olarak ciddiye, dikkate almal›y›z. Teh-
likeli, riskleri olan bir süreç. Hareket
olarak buna göre hem tedbirlerimizi
gelifltirmeli hem de bunu bofla ç›kara-
cak etkin mücadele yöntemlerini gelifl-
tirip uygulamal›y›z. Bu önemlidir. Ama
gösterildi¤i gibi bu durum stratejik bir
durum de¤il. Stratejik aç›dan ba-
k›ld›¤›nda, bu konsept içi çok zay›f, iç
çeliflkileri çok fazla olan bir konsepttir.
Stratejik, stratejik iliflki ve ittifaka da-
yanan bir konsept de¤il, tam tersine
herkesin taktik yapt›¤›, taktik boyutla-
r› önde olan bir sald›r› konseptidir. 

E¤er bu taktik sald›r›lara karfl› ha-
reket olarak gerekli tedbirler içinde
olur ve direnifl mücadelesini gelifltirir-
sek, bu konsepti kesinlikle –hem de
k›sa sürede– k›rabilir, bozabiliriz. Ge-
nelkurmay›n sald›rganl›¤›, AKP’nin
çok oy alm›fl olmas› bu konuda hiçbir
fleyi de¤ifltirmez. Çünkü bu konsept
stratejik aç›dan zay›ft›r. 

AKP, 22 Temmuz seçimlerinde her
ne kadar çok oy alm›fl olsa da Kürdis-
tan’da da, Türkiye’de de kendisine
yönelik muhalefet çok fazla. Takk›yeci-
dir, rantç›d›r, tarikatç›d›r. Dini siyase-
te alet ediyor, siyasi ‹slam› gelifltiriyor.
Ç›karc›d›r, bu temelde Türkiye’yi islam
cumhuriyeti haline getirmek istiyor.
Buna karfl› direnecek, mücadele ede-
cek güç çoktur. Bugünkü genelkur-
may buna taviz veriyorsa da, zor-
land›¤› içindir. Ama Türkiye toplu-
munda böyle bir geliflme karfl›s›ndaki
durufl az ve zay›f de¤ildir. AKP’ye mu-
halefet edecek güçler çok olacakt›r. 

Di¤er yandan Türkiye yönetimi çok
güçlüymüfl gibi görünse de, taktik ba-
k›mdan da stratejik olarak da cumhu-
riyet tarihinin en zay›f yönetimlerin-
den bir tanesidir. Mevcut yönetim için-
de birlik de¤il, ittifak vard›r. Genelkur-
may ile AKP’nin ideolojik, siyasi birli¤i
yoktur. Tersine, PKK’ye karfl› savafl
konusunda bir uzlaflmalar›, ittifaklar›
vard›r. Kendi aralar›ndaki savafl›m›
böyle bir ittifaka dayanarak geri plana
itiyorlar ve buna dayal› sürdürmek is-
tiyorlar. Birlik halinde olmad›klar› için
de güçlü de¤iller. PKK ile karfl›t, PKK
ile mücadele eder konumda olduklar›
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kadar birbirlerine de karfl›tlar, birbir-
leriyle de mücadele halindeler. 

Birlikleri yoktur, bu konuda yan›l-
mamak laz›m. Kürt inkar› politikas›n›
yürütmede bir uzlaflma sa¤lam›fllard›r
o kadar. Bu konuda birbirlerini kul-
lanmaya çal›fl›yorlar. AKP, orduyla ge-
rillay› çat›flt›rarak her iki taraf› zay›fla-
t›p kendi iktidar›n› güçlendirmek,
uzun süreli k›lmak istiyor. Bunun için
savafl› körüklüyor. Genelkurmay ise
AKP ile PKK’yi çat›flt›rarak klasik cum-
huriyetin iki düflman› olan irticay› ve
“bölücü”lü¤ü bu biçimde gerileterek,
klasik cumhuriyeti ayakta tutmak isti-
yor. Yani o da çat›flmay› körüklemek
istiyor. Her iki taraf da savafl k›flk›rt›-
c›s› durumundad›r. Her iki taraf da
Kürtlere, PKK’ye karfl› savafl›, birbirle-
rine karfl› mücadelenin bir arac› ha-
line getiriyor, kullan›yor. Yoksa öyle
çok inanm›yorlar. PKK’ye karfl› savafl›,
iç politikada kendilerini güçlendirme
arac› yap›yorlar. Bu bak›mdan birlik
de de¤iller, tutarl›l›klar› da yoktur. 

GGeenneellkkuurrmmaayy  

AAKKPP’’yyee  mmuuhhttaaçç  dduurruummaa  ggeellmmiiflflttiirr

fiunu düflünmek laz›m: AKP ger-
çekten PKK’yi ne kadar yok etmek is-
ter? PKK yok edilirse, AKP ne kadar ik-
tidarda kalabilir? Bunu, AKP’liler biz-
den daha iyi biliyorlar. E¤er bugün
cumhurbaflkanl›¤›n› bile ele geçirecek
konuma geldilerse, bütün bunlar›n
PKK’nin gücü ve mücadelesi sayesinde
oldu¤unu herkes biliyor. Genelkurmay
e¤er AKP’lilerin ve yönetiminin önünü
bu kadar açt›ysa, izledi¤i bu inkar ve
imha siyaseti sonucundad›r. PKK’ye
karfl› yürüttü¤ü savaflta yaflad›¤› zor-
lanman›n sonucundad›r. AKP’ye bu
düzeyde muhtaç hale geldi¤i içindir.
Geçen mücadele sürecine bakal›m,
hiçbir zaman bu kadar muhtaç hale
gelmemifltir. 1996’da Necmettin Erba-
kan hükümeti geldi, bir y›l içinde he-
men de¤ifltirdiler. Çünkü kendilerini
daha güçlü görüyorlard›. Sonuçta da
Erbakan’a yapmad›klar› kalmad›. fiim-
di PKK olmasa, Tayyip Erdo¤an’›n ak›-
beti Erbakan’dan da, Özal’dan da,
Menderes’ten de daha kötü olacakt›r. 

Erdo¤an flimdi PKK’ye karfl›t nara-
lar at›yor, ama kendi siyasi varl›¤›n›n

da PKK ile savafla ba¤l› oldu¤unu da
iyi biliyor. Genelkurmay aç›s›ndan da
geçerli olan budur. PKK üzerinden
politika yap›yorlar, siyasi etkinlikle-
rini koruyorlar. Onun için her f›rsat-
ta birbirlerini zorluyorlar, birbirleri-
ne karfl› güvensizdirler, kuflkuludur-
lar. Asl›nda kararlar biraz da birbir-
lerini etkisizlefltirmek için oluyor.
Baflar›s›z geliflmeler karfl›s›nda her
f›rsatta AKP orduyu suçlamaya çal›-
fl›yor, genelkurmay da AKP hüküme-
tini sorumlu tutmaya çal›fl›yor. O ba-
k›mdan iç birli¤i en zay›f hükümet
konumundalar. 

TTüürrkkiiyyee  ttoopplluummuunnuunn  

ssaavvaaflfl››  kkaalldd››rrmmaayyaa  ggüüccüü  yyookkttuurr

Yine Türkiye toplumunun savafl›
kald›rma gücü yoktur. Bu savafl dur-
sun diye feryat ediyor insanlar. Herkes
aç›kça söylüyor;
genelkurmay bafl-
kan›n›n o¤lu sava-
fla gidiyor mu?
Tayyip Erdo¤an’›n
çocuklar› nerede-
dir? ABD’de yafl›-
yorlar tabii. Bunu
herkes görüyor,
bas›n deflifre edi-
yor. Türkiye toplu-
mu geçmiflteki gibi
de¤ildir. fiimdi sa-
vafl›n yükünü hiç
kald›racak durumda de¤ildir. Küçük
bir çat›flma, Türkiye’de bir yang›n or-
taya ç›kar›yor. Bunu aza indirgemek
için paral› askerli¤i gündeme getirdi-
ler, ama çare olmayacakt›r. Psikolojik
savafl yürütüyorlar, çare olmayacak-
t›r. Türk bas›n›n›n yalanlar› birkaç ay
sürebilir, ama yalanc›n›n mumu nere-
ye kadar yanacak! Bir yerde gerçekler
ortaya ç›kacakt›r. Bas›n›n bu kadar
ahlaks›zca yaklafl›mlar›n›n Türk özel
savafl›n›, kirli savafl› örtmesi, uzun va-
deli yaflatmas› mümkün de¤il. Çünkü
herkes propaganda yap›yor, iletiflim
ça¤›nday›z. ‹nsanlar Türkiye’deki ba-
s›n d›fl›ndaki bas›n› da izleme imkan›
buluyor. Dolay›s›yla gerçekleri görü-
yorlar. O bak›mdan çok bunalt›c› bir
psikolojik savafl ancak birkaç ay süre-
bilir, sonra onun etkisi de bitecektir.

‹çte böyle bir durum söz konu-
suyken, Türkiye’nin bu konseptine
önce bölge devletleri destek verdiler.
‹ran ve Suriye ile ittifaklar var. Fakat
‹ran kuflkuludur. S›n›r ötesi operas-
yon tezkeresi ç›k›nca ilk rahats›zl›k
duyan ve bunu aç›kça ifade eden ‹ran
yönetimi oldu. Türkiye’nin Irak’a aske-
ri müdahalesine karfl› olduklar›n› söy-
ledi. D›fliflleri bakan› ‹ran yönetimini
ikna etmek zorunda kald›. 

‹ran, PKK’ye karfl› mücadelede
Türklerle ittifak yap›yor, ama Türki-
ye’nin Irak üzerinde, Ortado¤u üze-
rinde politik etkisinin artmas›n› da
istemiyor. Aralar›nda bu noktada çe-
liflki var, bu bak›mdan da ittifaklar›
s›n›rl›d›r. ‹ran’›n Türkiye’ye deste¤i
s›n›rl›d›r. Daha ileriye gidemez. Var
olan› da birkaç y›ldan beri en ileri
düzeyde kulland›lar. Birbirlerine ve-
recekleri deste¤in azamisini verdiler.

Daha ötesi de yoktur. Suriye için de
benzer durum söz konusudur. Bu
süreçte Beflar Esad’› götürdüler.
Türk bas›n› allad› pullad›, bir sürü
aç›klamalar yapt›. Arap bas›n› rahat-
s›zl›k duydu. Arap bas›n› Suriye yö-
netimine karfl› tav›r al›nca, Beflar
Esad Türk bas›n›n›n yazd›klar›n› tek-
zip etmek zorunda kald›. “Ben onlar›
söylemedim” dedi. Türkiye’nin Irak’a
askeri operasyonunu reddetmek zo-
runda kald›. Çünkü Arap kamuoyu
karfl›d›r. Irak parlamentosu bile top-
land›, “biz s›n›r ötesi operasyona kar-
fl›y›z” dedi. “Irak Kürdistan›’n› savu-
nuruz, savafla gireriz” dediler. Bu
bak›mdan Türkiye’nin en çok güç
ald›¤› bölge devletlerinden alaca¤›
deste¤in ne kadar s›n›rl› oldu¤u orta-
da. Daha fazlas›n› alamaz. 
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KKüürrttlleerr  aarraass››  iilliiflflkkii  ddee¤¤iiflflmmiiflflttiirr

KDP’ye, YNK’ye gelince, onlar da po-
litika yürütüyorlar. Birkaç hafta önce
sert çat›flma içindeydiler. Birbirlerine
karfl› en a¤›r laflar› söylüyorlard›. fiim-
di ç›kar olacaksa, biraz yak›nlaflabiliriz
diyorlar.  Fakat Türkiye, yani AKP hü-
kümeti takk›ye yap›yor. Güney Kürdis-
tan’› kabul etmifl, tan›m›fl de¤il. Federal
Irak’› kabul etmifl de¤il. Sadece zaman
kazanmak için generalleri durdurmufl-
lar.  AKP onlardan destek almak için öy-
le politika izleyeceklermifl havas›n› veri-
yor. Bunu KDP de, YNK de görüyor. Ge-
nerallerin tutumunu biliyor. O bak›m-
dan onlar da politika yap›yorlar. Çok
gaflet içinde olacaklar›, 1990’l› y›llarda
oldu¤u gibi Türkiye ile birleflerek he-
men PKK’ye karfl› savafla girebilecekleri
düflünülemez. Bir kere Türkiye onlar› o
biçimde kabul etmiyor. 

Türk genelkurmay›, Güney Kür-
distan’› da Türkiye’nin güvenli¤ini bi-
rinci derecede tehdit eden alan ola-
rak de¤erlendirdi. Bu de¤erlendirme
ve politika devam ediyor. Bunu Gü-
ney Kürdistan yönetimi de biliyor.
Di¤er yandan Kürtler aras›ndaki ilifl-
kiler art›k 1990’l› y›llardaki gibi de-
¤il. PKK de 90’l› y›llardaki gibi dav-
ranm›yor, davranmayaca¤›n› aç›kça
söylüyor. KDP ile YNK de davrana-
maz. Kürtleri eskisi gibi hemen birbi-
riyle çat›flt›rmak kolay de¤il. O dö-
nem afl›lm›flt›r, bir Kürt kamuoyu
var. Bir de Kürdistan bir siyasal ge-
liflme sürecindedir. Eski dönem
afl›ld›, bir geliflme düzeyi yafland›.
Bunun yaratt›¤› sonuç, iç çat›flmala-
r›n eskisi gibi kolay olmayaca¤› nok-
tas›ndad›r. Bu bak›mdan da isteseler
bile KDP ve YNK’nin Türkiye’ye des-
te¤inin 1990’l› y›llardaki gibi olmas›
zordur, imkans›zd›r. Mevcut durum-
da zaten ona dönük bir geliflme yok-

tur. Tam tersine, onlar da asl›nda
Türkiye’ye karfl› taktik yap›yorlar.
Kendileri de siyasi bir güçtürler. 

Dikkat edilirse o konseptin bölgesel
deste¤i zay›ft›r. D›fl deste¤e gelince,
Türkiye’nin AB ile iliflkileri zay›ft›r. Es-
kiden Almanya karfl› ç›k›yordu; flimdi
H›ristiyan Demokrat Parti Türkiye’yi
AB’ye tam üyeli¤e almama politikas›n›
kesinlefltirdi, parti tüzü¤ü haline getir-
di. Fransa’da Sarkozy yönetimi de ben-
zer politika izliyor. Fransa, Almanya it-
tifak› olufltu. Türkiye’nin bu anlamda
tam üyelik süreci zora girdi. Bir tek ‹n-
giltere’nin k›smi deste¤i var. Onun da
yaln›z bafl›na yeterli olmas› zordur. Di-
¤er yandan AB geçm†iflteki o ikiyüzlü
ç›kar politikas›n› sürdürüyor. Yani
Türkiye’den daha fazla ekonomik des-
tek almak istedi¤inde hemen Kürt poli-
tikas›n› öne ç›kar›yor, bir Kürt konfe-
rans› yap›l›yor. AP ikide bir Kürt soru-
nu çözülmeli diye bir oturum yap›yor,
karar ç›kar›yor. Çeflitli AB devletleri
Türkiye’den ihaleler, ekonomik tavizler
al›yor. Türkiye biraz zorlad› m›, bask›
yapt› m›, PKK üzerine geliyorlar, Kürt-
lere bask› yap›yorlar. Ç›kar politikas›n›
iki kesim üzerinde de yürütüyorlar.
Önderlik dedi; “tavflana kaç, taz›ya tut”
politikas›d›r. Bu politikay› flimdi de ol-
du¤u gibi sürdürüyorlar. Bunun Tür-
kiye’ye verece¤i çok fazla destek ola-
maz. Geçmifli aflan olamayaca¤› gibi,
AB’nin geçmiflteki kadar da Türkiye’ye
destek vermeyece¤i aç›kt›r. 

AABBDD  IIrraakk  ppoolliittiikkaass››nn››  oottuurrttmmaakk  

iiççiinn  zzeemmiinn  hhaazz››rrll››yyoorr

Geriye ABD kal›yor. ABD, Türkiye
ile stratejik ortak haline gelebilmifl mi?
Henüz o düzeyde de¤il. Taktik yap›yor-
lar, ABD’de Türkiye’yi zorluyor. Türki-
ye’nin en çok zorland›¤› alan Kürdis-
tan’d›r. Onun için de ABD Kürdistan

politikas›na dayan›yor. Türkiye’yi ken-
disine tam uflak yapmad›kça bundan
vazgeçmez. Di¤er yandan bir yerlerden
bir fleyler kazanay›m diye baz› tavizler
veriyor. Ama ABD’nin Türkiye’nin iste-
di¤i politikalara gelmesi mümkün de-
¤ildir. Bu mümkün mü; ABD dünya-
n›n jandarmas›d›r, dünyay› yönetiyor.
Türkiye kim ki isteklerini kabul etsin.
Türkiye, Irak politikas›n› kabul etme-
sini istiyor, ama etmez. Çünkü bu
konuda Türkiye’yi kendi saf›na çek-
mek istiyor. Dolay›s›yla flimdi yapt›¤›
asl›nda biraz taviz vermektir. 

Bask› uyguland›, Türkiye zorland›
gitti kendisini ABD’nin kuca¤›na att›.
ABD ‘iflte al PKK’ye karfl› flunlar yap›la-
bilir. ‹stihbarat veriyoruz sana, vurabili-
yorsan vur’ diyor. Hesap ediyor, her fle-
kilde de kendisi kazanacak tarzda yap›-
yor bunu. ABD politikas› kedinin her
zaman ayaklar› üzerine düflmesi gibidir;
kendisinin kaybedece¤i, Türkiye’ye des-
tek verece¤i biçimde de¤il, Türkiye’nin
kazanç sa¤lamas› yönündedir. Türkiye,
ABD’nin Irak politikas›n› tam kabul et-
medikçe stratejik destek alamaz. 

Kabul etmifl midir? Öyle bir anlafl-
ma oldu mu? Olmad›. Yani Türkiye
yönetiminin ABD’nin iki mevcut tale-
bine de olumlu yan›t verdi¤i söylene-
mez. Zaten AKP hükümeti ‹ran konu-
sundaki talebini kabul edemez. 

fiimdi Ahmedinecad’› Türkiye’ye ça-
¤›rm›fllar, ‹ran’la görüflmeler yap›yorlar.
‹ran ile Türkiye’nin bu kadar iliflkisi var.
ABD bunu kald›ramaz. Bush yönetimi
‹ran’› yine de birinci tehdit olarak de¤er-
lendirdi. AKP, Bush yönetiminin istedi¤i
‹ran politikas›n› uygulayabilir mi?
Uygularsa, ‹slam aleminde, Ortado-
¤u’da tecrit olur. Onun için de kabul et-
mifl de¤ildir. ‹çten stratejik olarak taktik
yap›yor. ABD de bunu biliyor, onun için
birbirleriyle iliflkileri çok inand›r›c› de-
¤ildir. Di¤er yandan Irak politikas›n›,
Güney Kürdistan yönetimleriyle görüfl-
meleri AKP kabul etse bile genelkurmay
kabul etmiyor, kabul etmeyece¤i de çok
aç›k. Yönetim üzerinde genelkurmay
politikalar› etkili oldu¤u için, Irak politi-
kas›nda da taktik yap›yorlar, zaman ka-
zan›yorlar. Stratejik bir yaklafl›m yok-
tur. K›saca ABD’nin Türkiye’ye deste¤i
taktiktir, cüzidir. Öyle güçlü bir strate-
jik düzeyde de¤ildir. Türkiye destek
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alm›fl gibi göstererek, Türk kamuoyunu
moralize etmeye çal›fl›yor; iflte arkam›z-
da büyük devlet var, ABD’nin gücü var
demeye getiriyor. AKP hükümeti iç poli-
tikada muhalefet karfl›s›nda daha güçlü
olabilmek için böyle bir politika izliyor. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  iimmhhaa  ppoolliittiikkaallaarr››  

eesskkiissii  ggiibbii  ddeesstteekk  bbuullmmuuyyoorr

Dikkat edilirse k›sa vadede, taktik
düzeyde Türkiye yönetiminin mevcut
politikalar› bir tehdit olufltursa da, bi-
zim için stratejik düzeyde gücü azd›r,
bütünlü¤ü zay›ft›r. Her ne kadar
1998’dekine benzer bir politika izlemeye
çal›flsalar da, 10. y›l›nda uluslararas›
komployu yeniden diriltmeye, Önderli¤e
imha, PKK’ye tasfiyeyi dayatmak istese-
ler de, 10 y›l önceki güce sahip de¤iller.
Türkiye yönetimi de, Türkiye’nin ittifak-
lar› da o güçte de¤ildir. ABD’den,
AB’den o kadar destek alam›yor. KDP ve
YNK’den kesinlikle alam›yor. O bak›m-
dan ikili bir siyaset izliyorlar. Bir yan-
dan mümkünse PKK’ye darbe vural›m,
geliflme sa¤layal›m diyorlar. Bir yandan
da PKK’nin ilerlemesini durdural›m di-
yorlar. Savunmaday›z diyorlar, kendile-
rini savunmaya çal›fl›yorlar. Politik
durufllar›yla bize benzerdirler, onlar›
böyle bir noktaya sokmufluz. Tek yanl›
hareket edebilecek durumda de¤iller. 

Karfl›t politikalar› bu biçimde de¤er-
lendirmemiz önemli. Öyle çok olum-
suz, f›rsatlar›n, imkanlar›n yok oldu¤u
bir durum söz konusu de¤ildir.  Tam
tersine, hareket olarak daha güçlüyüz,

imkanlar›m›z f›rsatlar›m›z daha fazla.
Türkiye yönetiminin inkar ve imha si-
yaseti daha zay›f durumdad›r. Daha
çok daralt›lm›fl, s›k›flt›r›lm›flt›r. Fakat
bu daralma, s›k›flt›rma ortam›nda
büyük bir tepkiyle sald›r›lar da yürü-
tüyor. Ç›lg›nca sald›r›lar› var. Toplu-
mu adeta cinnet noktas›na çekiyorlar. 

MHP baflkan›n›n a¤z›ndan köpükler
ak›yor, CHP baflkan›n›n a¤z›ndan terör
kelimeleri zehir gibi ç›k›yor. Çünkü sal-
d›rgand›rlar ve zorlan›yorlar. Asl›nda
bütün bu sald›rganl›klar›, Türkiye’nin
imkanlar›n› bu savafla seferber etmele-
ri geliflme sa¤lad›klar›ndan de¤il, zor-
land›klar›ndand›r. Zorland›klar› için
de, bizim yaratt›¤›m›z geliflmeleri, hare-
ketimizin yürüttü¤ü mücadelenin etki-
lerini ç›lg›nca azaltmaya çal›fl›yorlar. 

Bu bak›mdan tehlike var, onu gör-
memiz laz›m. Ciddiye almal›y›z; politik
aç›dan taktik olarak imha sürecini cid-
diye almal›y›z. Stratejik bak›mdan za-
y›fl›klar›n› görüp kendi üstünlü¤ümüzü
dikkate alarak moral motivasyonu ona
göre gelifltirirken, taktik olarak da Tür-
kiye yönetiminin katliamc›, sald›rgan,
imhac› politik ve askeri yaklafl›mlar›n›
ciddiye almal›, tehlikelerini görmeliyiz.
2008 y›l›n›n mücadelesine buna göre
bir politik yaklafl›m göstermeliyiz. 

““ÊÊddîî  BBeessee””  kkaammppaannyyaass››  22000088  yy››ll››nnddaa

kkeessiinn  bbaaflflaarr››yyaa  ggiittmmeelliiddiirr

Ne olacakt›r bu politika? Tabii ki “Êdî
Bese” kampanyas›n›n gelifltirilerek sür-
dürülmesi olacak. Bunu 2008 y›l›n›n
belli bir kesitinde kesinlikle baflar›ya gö-
türmeyi hedeflemeliyiz. Önderli¤in teda-
visini ve yerinin de¤ifltirilmesini sa¤la-
mal›y›z. Bunu sa¤latacak düzeyde mü-
cadeleyi t›rmand›rmam›z gerekiyor. Bü-
tün alanlarda bu mücadeleyi sürdür-
meliyiz; ideolojik alanda, propaganda
ajitasyon alan›nda sürdürmeliyiz, diplo-
matik alanda gelifltirerek sürdürmeliyiz,
yine örgütsel alanda sürdürmeliyiz. De-
mokratik konfederalizmi Kürdistan’›n
köylerinde, kasabalar›nda infla etmek
için her türlü imkan› kullanmal›y›z.
Halk›n demokratik eylemlili¤ini gelifltir-
me alan›nda sürdürmeliyiz. 

Yeni serhildan bütün alanlarda ge-
liflmeli, herkes kat›lmal›, bütün kesim-
leri içine almal›d›r. Kürdistan’›n dört

parças›na da yaymal›y›z. Bütün Kür-
distan parçalar› buna kat›lmal›, yurtd›-
fl›ndaki halk daha etkili olmal›d›r. En
önemlisi de, gerillan›n bütün bunlara
öncülük edecek sürükleyici güç olarak
görevlerini, sorumluluklar›n› baflar›yla
yürütür konumda olmas› gerekiyor.

Bu anlamda kuflkusuz HPG’nin
kendini yeniden kararlaflt›rmas›na,
planlamas›na ihtiyaç var ve HPG bunu
yapacakt›r. Gabar, Oramar eylem çiz-
gisini yeni dönemin, aktif savunma
döneminin eylem çizgisi olarak tan›m-
layarak, bunu sürekli k›lacakt›r. Bü-
tün alanlara yayarak gelifltirmeyi esas
alacakt›r. Böyle bir eylem çizgisine da-
yanarak gerilla üslenmesini Kuzey ve
Do¤u Kürdistan’da gelifltirmeyi hedef-
leyecektir. Özellikle Botan, Zagros, Do-
¤u Kürdistan hatlar› bu konuda önem-
li alanlard›r ve HPG’nin bunu gelifltir-
meye gücü var. Buna ba¤l› olarak ku-
zey alanlar›nda gerillay› derinli¤ine
uygulayacakt›r. Türkiye’nin ordusunu
ifllemez k›larak, siyaset alan›n› Kürt
sorununun çözümü için zorlayacakt›r. 

GGeerriillllaa  ssiisstteemmiinn  ssaavvaaflflaa  ggüüçç  vveerreenn

öörrggüüttlleennmmeelleerriinnii  hheeddeefflleeyyeecceekkttiirr

K›rsal alandaki bu geliflmelere ba¤l›
olarak flehir alanlar›nda da baflta aske-
ri hedefler olmak üzere inkarc› ve imha
sistemin ekonomik, savafla güç veren
örgütlenmelerini hedefleyecektir. Yeni
mücadele alan› olarak böyle güçlü bir
aç›l›m› yapabilir. Bu, halk›n savunul-
mas› için de gereklidir. Ayn› zamanda
katliam tehditleri karfl›s›nda Kürt halk›-
n›n savunulmas› için de gerekiyor. Hal-
k›n serhildana kald›r›lmas›, serhildanda
halka öncülük edilmesi için de önemli
bir durumdur. Zaten savafl›n Türkiye’ye
tafl›r›lmas›nda bir süredir belli bir düzey
de yakaland›. Bu aç›l›mlar sürecek.
Madem ki k›rsal alanda da metro-
pollerde de Kürt halk›na karfl› linç giri-
fliminde bulunuluyor, imha dayat›l›yor,
Kürt gençleri de olduklar› her yerde di-
renecektir. Kürt toplumunun Türkiye’yi
her yerde zorlayabilecek gücü de, güçlü
bir direnme potansiyeli de vard›r.

Yürütme konseyi, AKP’nin “teslim ol”
ça¤r›s›na karfl› gençli¤i da¤a ç›kmaya
ça¤›rd›. Bu, önemli bir ça¤r›d›r. Bu poli-
tika sürecektir. Gençli¤in gerillaya kat›-
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l›m› ve gerillan›n büyütülmesi çal›flma-
lar› yeni y›lda çok daha güçlü geliflecek-
tir. Mademki bar›flç›l demokratik çözüm
olmad›, inkar ve imhada ›srar ediliyor, o
zaman gerillay› büyüterek halk›n özgür
demokratik yaflam›n› ve örgütlülü¤ünü
gerilla savunmas›nda gelifltirmekten
baflka çare kalmam›flt›r. Biz bunu 2008
y›l›nda bu temelde gelifltirece¤iz. Böyle
bir mücadeleyi, politik, ideolojik, askeri
mücadeleyi yürütmek için Kürt halk›-
n›n, PKK’nin gücü var. 

Özgürlük hareketimiz PKK, 30. y›l›-
na en güçlü, en iddial› bir biçimde gir-
di. Bir potansiyel zay›fl›¤› yok. Sorun,
bu potansiyeli örgütleyip eyleme geçir-
mekte, aktiflefltirmektedir. O da örgüt-
sel çal›flmalar›m›z›n iflidir. D›fl alanlar-
da da öyle çok daralma durumu yok-
tur. Türk bas›n› öyle bir hava yarat›yor
ki, sanki PKK her yerden tecrit edildi,
bir de DTP’liler terörist derse, her fley

bitecek. Alakas› yok. Bu yaklafl›mlar
kendini kand›rmaktan baflka bir fley
de¤ildir. Tersine, bölgesel alanda da,
uluslararas› alanda da Kürtlerin önü
aç›kt›r. Ortado¤u’nun yeniden yap›lan-
mas›nda Kürtlerin etkin bir yerinin ola-
ca¤› kesinleflmifltir. Hiç kimse geriye çe-
kemez. Bu çerçevede de PKK’nin de-
mokratik güçlerle iliflkileri bölgesel
alanda da, uluslararas› alanda da her
zaman olacak. Yani Türk bas›n›n›n ve
hükümetinin öyle kuflat›l›p yok edildi¤i
gibi yaratt›¤› izlenim tamamen psikolo-
jik savafl kapsam›ndad›r, özel savafl
kapsam›ndad›r, gerçek d›fl›d›r. Kürt
toplumunun maneviyat›n› bozmak için
yap›l›yor. Yoksa böyle bir durum söz-
konusu de¤ildir. Kürt halk›n›n en az›n-
dan kendi özgücü ile mücadele edece¤i,
özgürlük ve demokrasi mücadelesini
gelifltirece¤i bir diplomatik siyasi iliflki
düzeyini bölgede ve uluslararas› alanda
yakalamas› sürekli muhtemeldir. 

22000088  cciiddddii  bbiirr  mmüüccaaddeellee  yy››ll››  oollaaccaakktt››rr

2008 y›l›n›n en az›ndan bafllang›ç
k›sm›, ilk yar›s›n›n ciddi bir mücadele
dönemi olaca¤› aç›kt›r. 2007 y›l›nda
yaflanan bu karmafl›k ve zorlu siyasi,
askeri mücadele süreci 2008 y›l›nda
da geliflerek devam edecektir. 2008
y›l›, büyük askeri, siyasi savafl›mlara
sahne olacakt›r. Nas›l ki 2007 y›l› bü-
yük askeri, siyasi savafl›mlara sahne
oldu, taktikler savafl›m› y›l› olduysa,
2008 y›l› da öyle olacakt›r. 2007 y›l›n-
da önemli bir geliflme ve kazan›m elde
etti¤imiz söylenebilir. Bir kere 2006 y›-
l›nda dayat›lan imha ve tasfiye plan›,
Türkiye yönetiminin, AKP hükümeti-
nin oluflturdu¤u plan baflar›s›z k›-
l›nm›fl, bofla ç›kar›lm›flt›r. 

Bu, önemli bir geliflmeyi ifade ediyor.
AKP yönetimi flimdi umutsuzdur. Dik-
kat edilirse, yeni kararlar al›rsa baflar›l›

olur mu, olmaz m› endiflesini tafl›yor.
Çünkü 2006 y›l› plan› baflar›s›z k›l›nd›.
Yine seçim sürecinde yurtsever demok-
rat adaylardan oluflan bir grubun
TBMM’ye girmesi büyük bir siyasi kaza-
n›md›r, küçük görülmemeli. 2007 y›l›-
n›n önemli bir kazan›m›n› oluflturuyor.
Ard›ndan ekim, kas›m aylar›nda geliflen
serhildan ve gerillaya dayal› “Êdî Bese”
kampanyas› büyük bir mücadele bafl-
lang›c›n› ifade etti. Kürt halk›n› yeniden
aya¤a kald›rd›. 22 Temmuz seçimlerinin
ortaya ç›kard›¤› yönetime ciddi, etkileyi-
ci darbe vurdu. Bu, önemli bir geliflme
düzeyidir. 2007 y›l› için, kazan›m yönü
a¤›r basan bir y›l oldu diyebiliriz. 

Eksiklerimiz olmad› m›, zay›f kald›¤›-
m›z, zorland›¤›m›z yönler olmad› m›?
Kuflkusuz oldu. Taktik de¤ifltirmekte
zorland›k. Gerillan›n siyasetin gere¤ine
uyum sa¤lamas›nda zorlanma oldu. Bu
durum, kay›plar›n artmas›na yol açt›.
Di¤er yandan, siyasi geliflmeleri an›

an›na karfl›layan bir tutumu, pratik po-
litikay› etkili yürütmekte zay›fl›klar›m›z
oldu. Yine propaganda da psikolojik sa-
vafl›n iç yüzünü deflifre eden bir düzeyi
tutturmada zay›fl›klar›m›z ortaya ç›kt›.
Asl›nda bir sürü yalan dolan Türkiye
bas›n› ve yönetimi taraf›ndan aç›kça
söylenirken, yine bir y›¤›n bask› ve kat-
liam uygulan›rken, bunlar› teflhir etme-
de zay›fl›klar›m›z oldu. 

BBüüyyüükk  kkaazzaann››mmllaarr  

vvee  bbaaflflaarr››llaarr  iiççiinn  iiddddiiaall››yy››zz

2007 y›l› bedeli a¤›r olan bir y›l
oldu. Kazan›m yönü a¤›r basan, ama
buna karfl›l›k bedeli de a¤›r olan, ol-
dukça karmafl›k ve zorlu bir özgürlük,
mücadele y›l› oldu. 2007 y›l› içerisin-
de 200’e yak›n flehit verdik. Baflta MMee--
ddeennii ve RRoozzaa  arkadafllar olmak üzere,
HPG’nin de¤erli komuta ve savaflç›
gücü büyük bir cesaret ve fedakarl›k-
la savaflarak flehit düfltü. Bunun hep-
si mücadelenin gere¤i miydi? Kuflku-
suz de¤il. Pratik mücadele içerisinde
taktik ve tarz bak›m›ndan gösterdi¤i-
miz hata ve eksiklikler bu kay›plar›n
daha çok artmas›na yol açt›. Bunlar›n
düzeltilmesi, en aza indirilmesi için
de önemli bir çaba yürüttük. Belli bir
duyarl›l›k, bilinç düzeyi olufltu. Halk-
ta da, gerillada da böyle bir duyarl›l›-
¤›n yarat›ld›¤›, geliflme düzeyinin sa¤-
land›¤› söylenebilir. 

Böyle zorlu bir mücadele y›l›n› ka-
zand›ran ve daha kapsaml› bir müca-
dele y›l› olaca¤› flimdiden belli olan
2008 y›l›na böyle iddial›, iradeli gir-
memizi sa¤layan temel kaynak, güç,
Önderli¤imizin ve flehitlerimizin verdi-
¤i güçtür. Bütün bu geliflmelerin ya-
rat›c›s›, her türlü bask›, katliam ve
tehdit karfl›s›nda özgürlük ve demok-
rasi çizgisinde ›srar›n sürdürücüsü
onlar oldular. Hareket olarak flehitler
çizgisinde, onlardan al›nan güçle, yine
Önderli¤imizin sürece iliflkin yapm›fl
oldu¤u kapsaml› de¤erlendirmeler te-
melinde süreci ve yeni y›l› böyle güçlü
bir biçimde karfl›lama; daha kapsaml›
bir yaklafl›m ve de¤erlendirme teme-
linde yeniden planlayarak 2008 y›l›n›
daha büyük kazan›mlar ve baflar›larla
dolu bir y›l haline getirme iddiam›z› ve
irademizi tafl›yoruz. 
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Özgürlük hareketinin mücadele ta-
rihi, hamlesel ç›k›fllarla geliflmifltir.
Bu biraz da geliflme diyalekti¤imizdir.
21 Mart Newroz, halk›m›z ve mücade-
lemiz için tarihsel öneme sahiptir. 15
A¤ustos flanl› bir at›l›md›r. Yine 14
Temmuz ölüm orocu mücadelemiz aç›-
s›ndan bir ç›k›fl anlam›ndad›r. 27 ka-
s›m Partimizin kurulufl y›ldönümü ise
ayr› bir öneme sahiptir. 

Bu anlamda mücadele tarihimizde
dönemsel hamleler ya da bir sürecin
yeni bir sinerji yaratmas› ve ivme ka-
zanmas› aç›s›ndan rol oynad›¤›
dönemler vard›r. Hareketin kendisini
komple gözden geçirip, gerekli örgüt-
sel düzenlemeyi, planlamay› yaratarak
tarihsel bir hamle bafllatma rolünü oy-
nayan süreçleri vard›r. 

Bugün geliflen hamle ise “Êdî Bese”
hamlesidir. Asl›nda Türk devleti ile du-
rumumuz k›yasland›¤›nda, karfl›l›kl›
hamleler biçiminde geliflen bir mücadele
sürecinde oldu¤umuzu belirtebiliriz. Er-
do¤an aç›kça söylüyor; bizim PKK’ye
karfl› mücadelemiz, siyasi, askeri ve dip-
lomatik cephede sürüyor. Do¤rudur.
Gerçekten de sonuç almak için tüm gü-
cünü seferber ederek, ne gerekiyorsa
hiçbir fleyini esirgemeden bütün cephe-
lerde yürüttü¤ü mücadelesi var. Ayn›
flekilde hareketimizin de komple bir mü-
cadelesi var. Askeri, siyasi, diplomatik,
örgütsel her alanda komple bir mücade-
le yürütüyoruz. Süreç, böyle karfl›l›kl›
hamlelerle gelifliyor. Fakat bütün bunla-
r›n üstünde ve bunlardan daha da
önemlisi, ad›na “Êdî Bese” dedi¤imiz
hamle sürecidir. Bir insan, bir toplum,
hatta bir devlet hangi noktada, niçin ar-
t›k yeter diyebilir? Daha önce de böyle
hamlelerimiz, mücadeleye ivme kazand›-

ran dönemsel ç›k›fllar›m›z olmufltur ama
bunlar›n ad›na “Êdî Bese” denilmemifl-
tir. fiüphesiz bu ç›k›fllar da anlaml›d›r.
Ancak “Êdî Bese” demek, bu hareketin
ve halk›n tahammül s›n›rlar›n›n zorlan-
d›¤›n›, hatta afl›ld›¤›n› ifade ediyor. Hare-
ket ve halk olarak gelece¤imizi belirleme
noktas›nda bulundu¤umuzu gösteriyor. 

Önder Apo PKK’den 
ayr› de¤erlendirilemez

Bizi bu noktaya getiren, bu fliarla
önümüzdeki süreci belirlemeye götüren
nedir? fiüphesiz Önderli¤imizin içinde
bulundu¤u durumdur. Burada flu diya-
lektik ba¤› do¤ru kurmam›zda yarar var.
Önder Apo PKK’den, PKK de özgürlük
hareketinden, dolay›s›yla halk›n kendi-
sinden ayr›, soyut de¤erlendirilemez. Ya-
ni flöyle bir tespitte bulunmak do¤ru de-
¤ildir: ‘Önderli¤in içinde bulundu¤u ko-
flullar iyidir, ama PKK’nin durumu kötü-
dür. Özgürlük hareketi muhteflem bir
geliflme gösteriyor, fakat Önderli¤imizin
durumu iyi de¤ildir.’ Bu, gerçekçi bir de-
¤erlendirme de¤ildir. Özgürlük hareketi,
PKK ve Önder Apo’nun durumu birbiri-
ni koflulland›ran ve paralel bir geliflme
gösteren bir objektivizme sahiptir. 

Önder Apo sa¤l›k sorunlar›ndan dola-
y›, yine içinde bulundu¤u koflullar itiba-
r›yla çok ciddi bir tehlike alt›ndad›r. Ön-
der Apo’nun sa¤l›¤› ve yaflam› tehlike al-
t›ndayken, bu tehlikeyi bertaraf etme-
yip, bütün bu konularda bir güvence,
bizi rahatlatan ve tatmin eden bir du-
rum söz konusu de¤ilken Özgürlük ha-
reketinin, kendisini rahat hissetmesi,
‘sorunlar›m›z vard›r, ama çözüyoruz’ de-
mesi gerçekçi de¤ildir. 

Bu anlamda Önderlik, özgürlük hare-

keti ve halk ayr›lmaz, parçalanmaz bir
bütünlü¤ü ifade ediyor. Herkes Önder-
likle bu bütünleflmeyi, baflta ideolojik ol-
mak üzere düflüncede, ruhta duyguda
ve yaflam›n her alan›nda sa¤lay›p güç-
lendirebilmelidir. Yaflam›n her an›nda
Önderli¤in durumunu, sa¤l›¤›n›, yaflad›-
¤› koflullar› hissetmelidir. Düflman›n ya-
ratmaya çal›flt›¤› Önderlikten kopuflu ve
bunu kan›ksama durumuna hiç kimse
asla ve asla düflmemelidir. 

Önderlikle görüflmelerin 
engellenmesi isyan gerekçesidir

Çarflamba günleri bizlere ve halk›m›-
za neyi ifade ediyor diye düflünmemiz
gerekmez mi. Müslümanlar için özel bir
gün olan Cuma ¤ünü gibi Çarflamba
gününün de bizler için benzer bir önemi
olmal›d›r. Yani tek bafl›na bir hücrede
en ola¤and›fl› koflullarda tutulan Ön-
derli¤imizin, avukatlar› ve ailesi ile gö-
rüfltürülüp görüfltürülmedi¤ini merak
etmek, flayet görüflme gerçeklefltirilme-
miflse bunu bir eylem gerekçesi olarak
anlay›p soka¤a dökülmek gerekir. Baflta
bizler olmak üzere tüm Kürtler
görüflmenin yap›lmad›¤› gün buna mut-
laka tepki göstermelider. Böyle olursa
kan›ksama yaflanmaz. Çarflamba gün-
leri bizim için politik duyarl›l›k, müca-
dele ve eylem günü olmal›d›r. 

Çarflamba günlerini di¤er günlerden
ay›rmak, tarihsel, politik misyonuna
denk bir yaklafl›m sergilenmek ve öyle
ele almak gerekir. Örne¤in Filistinlilerde
bir toprak günü vard›r. Yine bizde 15
A¤ustos, 14 Temmuz, 30 Haziran, 17
May›s gibi kutsal günler vard›r. Bir de
çarflama günü demeliyiz. Herkes bugü-
nün anlam›na denk kendisini örgütle-

ÖÖzzggüürrllüükk  mmüüccaaddeelleessii  vveerriillmmeeddeenn  
oonnuurr  kkaazzaann››llaammaazz
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mesi, çarflambaya haz›r olmas›, bundan
büyük heyecan duymas› gerekir. Çün-
kü bugün, Önderli¤imizden mesaj ala-
ca¤›m›z gündür. E¤er görüflme gerçek-
leflmemiflse büyük bir reaksiyon ve tep-
ki göstermemiz gereken bir gündür.

Dolay›s›yla Önder Apo’ya yönelik her
uygulama, Önderli¤imizin içinde bu-
lundu¤u koflul ve durum, asl›nda kar-
fl›t gücün, düflman›n ve uluslararas›
güçlerin hareketimize olan yönelimleri-
nin bir göstergesi, yans›mas›d›r. Savafl
m› t›rmand›r›lmak isteniyor, halklar›n
birbirini bo¤azlamas› m› isteniyor, so-
run daha da a¤›rlaflt›r›l›p bir çözümsüz-
lük mü dayat›l›yor. Bunlar, Türk devle-
tinin Önderli¤imize olan yaklafl›mlar›n-
dan anlafl›labilir. Yani inan›lmaz izolas-
yon koflullar›, inan›lmaz psikolojik bas-
k›, sosyal bir varl›k olan herhangi bir
insan›n gerçekten 24 saat bile dayana-
mayaca¤› koflullarda tutulan Önderli¤i-
mizin durumu eflittir isyan, eflittir bafl-
kald›r›, eflittir görkemli bir mücadele.
Bunun anlam› budur. Ama Önderli¤i-
mizin üzerindeki bask›lar›n hafiflemesi,
sa¤l›¤›na kavuflmas›, sa¤l›¤› için daha
güvenlikli bir yerde tutulmas› eflittir sa-
vafl›n da, fliddetin de dozaj›n›n düflme-
si. Dolay›s›yla a¤›rlaflan sorunlar de¤il,
çözümü gündemde olan sorunlard›r.
Bunlar birbirine bu kadar ba¤l› ve bir-
birini bu kadar koflulland›ran iki önem-
li olgudur. Bu anlamda bizi böyle bir fli-
ara iten, “Êdî Bese” dedirten nokta, Ön-
derli¤imizin sa¤l›¤›n›n çok ciddi bir teh-
like alt›nda olmas›d›r. 

Bu anlamda bu hamleyi geçici, sü-
reli ve dönemsel de¤il, hedefi net olan
ve bu hedefe ulafl›l›ncaya dek pekifl-
tirlerek gelifltirilmesi gereken bir
hamle olarak ele al›yoruz. Bunun
böyle geliflmesi gerekiyor. 

Nedir bu? Önderli¤imizin sa¤l›k ve
yaflam koflullar›n›n düzeltilmesi, daha
sa¤l›kl› koflullarda tutulmas›d›r. Bunla-
r›n gerçekleflmesi durumunda, hamle
amac›na ulaflm›fl demektir. Bunun d›-
fl›nda bir baflar› kabul edilemez. Bu
hamlenin özelli¤i, her zamankinden far-
k›, sürekli ve hedefinin çok net olmas›-
d›r. Daha önce “ben de PKK’liyim” biçi-
minde bir hamle süreci vard›. Bu, Ön-
derli¤imizin esaretindan sonra AB, ar-
d›ndan ABD’nin PKK’yi terörist ilan et-
mesi ve terör örgütleri listesine alma-

s›na karfl› gelifltirilen bir eylemlilik süre-
ciydi. Bu hamle ile yurtsever halk›m›z
‘PKK teröristse biz de teröristiz biçimin-
de tepkisini göstermesi, hareketini sa-
hiplenerek özgürlük hareketine ve
Önderli¤ine ba¤l›l¤›n› göstermesiydi. 

“Êdî Bese” hamlesi gelece¤i 
belirleyecek bir hamledir

“Êdî Bese” hamlesi halk›m›z›n da,
Türkiye devletinin de gelece¤ini yak›n-
dan belirleyecek, etkileyecek, sonuca
götürecek özelliklere sahiptir. Bu aç›dan
bundan önceki tüm hamlelerden, kam-
panyalardan farkl› bir boyutu vard›r. Bi-
rincisi, bu hamlenin merkezinde ve ba-
fl›nda olan, yürütücü ve uygulay›c›s› ko-
numundaki kadrolar›m›z›n buna ger-
çekten inanmas›, bu inanc› halk›m›za
ve ulaflabildi¤i herkese do¤ru tafl›rmas›
önemlidir. Önderli¤imiz, bu hareketin
en tart›fl›lmaz de¤eridir, halk›n yarat›c-
s›d›r, her fleyin üstündedir. 

Dolay›s›yla Önderli¤imizin fiziken
de özgür yaflam koflullar›na kavuflma-
s› için mücadele edilmelidir. Önderli-
¤imizin bir gün, hatta uzak olmayan
bir zamanda muhakkak ülkemizin
topraklar›nda, halk›m›z›n içinde ola-
ca¤›na, özgürlü¤üne kavuflaca¤›na
inan›yoruz. Bu inanc›m›z güçlüdür.
Herkesin de buna inanmas›, bunun
için mücadele etmesi gerekir.

‹kinci önemli durum da bu hareke-
tin, bu halk›n kendisine olan güveniyle,
hedefine ulaflaca¤›na olan inanc›yla, bu
moralle, bu inançla, bu kararl›l›kla mü-
cadele etmesidir. Dolay›s›yla bu hamle-
nin bir serzenifl, yak›nma, çaresizlik bi-
çiminde de¤il, bir hayk›r›fl, bir isyan,
bir mücadele biçiminde de¤erlendiril-
mesi gerekir. Asla bir zaaf, zafiyet ve za-
y›fl›k olarak görülmemelidir. Bu hare-
kete ve halka yak›flan, isyan ruhudur,
özgürlük ve aya¤a kalk›fl ruhudur.
Hamle zaten bunu ifade eder. Dolay›-
s›yla herkesin kendi gücünün, kendine
olan güveninin neler baflarabilece¤ini,
özgürlük hareketinin tarihini de göre-
rek ve anlayarak anlamas› ve muhak-
kak baflar›ya kilitlenmesi gerekir. 

Önderli¤imiz üzerinde komployu ger-
çeklefltiren güçlerden medet ummak ve-
ya ‘biz hakl›l›¤›m›z› ortaya koyar›z, hu-
kuk da gere¤ini yapar’ gibi a¤lama ve

s›zlanma anlam›na gelen tepkilerle bir
fley elde etmek mümkün de¤ildir. Aksi-
ne, kendi özgücüne dayal› büyük müca-
deleyle, büyük duruflla, büyük özgürlük
ruhuyla ve isyanla hamleyi gelifltirmek
ve hedefine ulaflt›rmak gerekiyor. 

Bu hamle, 7’den 70’e her Kürt’ü
kapsar. Örgütlü örgütsüz herkesi
kapsar. Kürdüm diyen, Kürt’e dostum
diyen, demokrat›m diyen, sol ve sos-
yalistim diyen herkesi kapsar. Kad›n›,
gençli¤i, yafll›s›, hatta çocu¤u, herkesi
kapsar. Kim neredeyse herkes oldu¤u
yerde bu hamleye, dolay›s›yla Önder
Apo’ya karfl› sorumlulu¤unu derinden
hissederek, nerede bir eylem varsa
orada olmak, nerede bir etkinlik varsa
orada olmak, nereden bir ses yükseli-
yorsa o sese sesini katmak, her fley-
den önce insan olman›n, daha sonra
da Kürt olman›n gere¤idir. 

‹deolojinin 
yönlendiricili¤i önemlidir

Hamleyi ideolojik olarak da kavra-
mak laz›m. PKK hareketinin ve onun
kadrolar›n›n ancak böyle önemli gelifl-
melere gebe süreçlerde ideolojinin özü-
ne ve derinli¤ine uygun, yarat›c› pratik-
ler gelifltirmesi; ideolojik do¤rultudan
sapmadan ideoloji ve siyaset aras›nda-
ki do¤ru ba¤› kurarak, gerekti¤i kadar
aç›l›m, gerekti¤i kadar verimlilik ve ona
denk düflen eylem ve örgütlenme gelifl-
tirmeleri hamleyi amac›na ulaflt›rabilir.
Bu aç›dan bu hamle sürecinde ideoloji-
nin yönlendiricili¤i önemlidir. Ne kendi-
ni daraltan, ne do¤rultudan sapan he-
defe ulaflacak bir do¤rultu yakalanma-
l›d›r. Êdî Bese hamlesinin istenilen dü-
zeyde gerçeklefltirilmesi, ideolojik aç›-
dan kavranmas›ndan geçecektir. Art›k
yeter, düflman›n sald›r›lar›na, inkar ve
imha politikalar›na bir tahammülsüz-
lü¤ü içerir. Hamle düflman karfl›s›nda
kazanaca¤›m›z duruflta böyle bir anla-
ma kavufltu¤unda baflar›l› olabilir. Yani
al›flagelmifl eylem tarzdan uzaklafl›l›rsa
eylemlilikler daha sonuç al›c› bir biçim-
de geliflir. Hamle hareketin halka vaad
etti¤i özgür gelece¤e kavuflmas› için ya-
p›lan çal›flmalar›n da son noktaya gel-
di¤inin ifadesidir. Yani halka özgür bir
gelecek haz›rlaman›n da zaman›n›n gel-
di¤ini, bunun için gereken ne ise yap›-
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larak bir an önce böyle bir düzeye ula-
fl›lmas› gerekti¤ini anlat›r. Yine kadro-
nun ideolojik duruflunun netlefltirilme-
si anlam›na geliyor bu hamle. Yani
farkl› yaflam anlay›fllar›,  Önderli¤imizin
düflünsel ve teorik düzeyinin gerisinde
seyreden ideolojik durufla karfl› kendini
düzeltme ve hareketimizin ideolojik ro-
tas›na girme aç›s›ndan da önemlidir bu
hamle. Yani düflman karfl›s›ndaki du-
ruflumuz, halka karfl› görevlerimiz ve
ideolojik politik netli¤i yakalamam›z bu
üç noktada art›k yeter dememiz gere-
kir. Bu hamleyi sadece bir eylemsellik
süreci olarak alg›lamak bizi yan›lg›ya
götürebilir. Hamle hem düflman karfl›-
s›ndaki durufl hem de kadronun ideolo-
jik netlik kazanmas›› için gelifltirilmifl-
tir. Bu gerçekleflti¤inde halk›m›z› özgür
bir gelece¤e tafl›rm›fl olaca¤›z. 

Tabii ki bu hamle ayn› zamanda ör-
gütseldir. Bizim özgürlük mücadelemiz,
eylem ve örgüt, teori ve pratik aras›nda-
ki iliflki ve ba¤› iyi anlayan ve bunun
do¤rulu¤unu gelifltirdi¤i mücadelesi ve
prati¤i ile çok iyi kan›tlayan bir özelli¤e
sahiptir. Halk› ne kadar aya¤a kald›r›r,
hedefe do¤ru yöneltirsen, bu halk› o ka-
dar örgütlenmeye haz›r hale getirmiflsin
demektir. Dolay›s›yla ne kadar eylem o
kadar örgüt, ne kadar örgüt o kadar ey-
lem. Bunlar da birbirini koflulland›ran
ve gelifltiren önemli olgulard›r. 

Onur özgürlük mücadelesinin
verilmesiyle kazan›l›r

Bu hamlenin bir boyutu da ahlaki-
dir. Buna da siyasi ahlak denir. Ulu-
sal, insani ahlak denir. Bunlar da en
temel etik de¤erlerdir. Dolay›s›yla
kendisini bu hamlenin içinde görme-
yen, katmayan kifli, kendisinden flüp-
he etmelidir. Vicdanen ve ahlaken
kendisini düzeltmeyen, benim de bu
hamle karfl›s›nda sorumlulu¤um var
diye düflünmeyen insan bile kusurlu-
dur. Bunu kavratacak olan da, siyasi
ahlak› gere¤i de kitleye eylem dina-
mizmi kazand›ran, öncülük rolü ile
harekete geçiren ve sürükleyecek olan
örgüt ve kadrolar›m›zd›r. 

Bu hamlenin di¤er bir özelli¤i de
onursal boyutunun da olmas›d›r. Bu
ayn› zamanda onur kazanma mücade-
lesidir. Özgürlü¤ü ve kimli¤i olmayan

kendisini onurlu göremez ya da görme-
melidir. Bunlar da birbirinden ayr› ve
soyut kavramlar de¤ildir. Onurlu ola-
caks›n, ama özgür olmayacaks›n veya
özgürlük mücadelesi vermeyeceksin.
Özgürlük mücadelesi verilmeden onur
da kazan›lmaz. Bu aç›dan kaybetti¤i-
miz ne varsa, yeniden kazanman›n bü-
yük hamlesidir diyoruz buna ve son de-
recede önemsiyoruz. 

Burada medya önemli rol üstlenebi-
lir. Geliflmeleri halk›n beynine, yüre¤i-
ne, ruhuna ve gözlerine hitap edecek
zenginlikte yans›tmas›, bu anlamda
hamleye güçlü katk› yapmas› büyük
önem kazan›yor. Nas›l daha iyi prog-
ramlar, güncellefltirir, halk›n beklentile-
rine yan›t olur, nas›l bir hitap flekli
gelifltirir bu bas›n›n görevidir. Yaz›l› ve
görsel bas›n›n bu sürece süreklilik ka-
zand›rma, en önemli boyutlar› ile kamu-
oyunun ve halk›m›z›n gündemine tafl›r-
ma görev ve sorumlulu¤u vard›r. 

Bu hamlenin fliar› kavram ve sözcük
olarak rasgele seçilmifl de¤ildir. Kam-
panya da önemlidir. Ama kampanya,
de¤iflik adlar alt›nda, de¤iflik isim ve
hedeflerle de¤iflik zamanlarda olabile-
cek etkinlikler, eylemlerdir. Ama ham-
le bir kalk›flt›r. Biraz daha farkl›d›r. Bir
serhildanlar silsilesini, serhildan dal-
gas›n› önüne koyan ve gerçeklefltirme-
si gereken bir öze sahiptir. Bizim bildi-
¤imiz kampanya ise apayr› bir fleydir.
Yaflamsal ve diyalektik olarak bunlar
büsbütün birbirinden kopuk ve ayr›
fleyler de¤ildir. Örne¤in bizde kampan-
ya, neredeyse periyodik olarak belli he-
defi olan bir çal›flmad›r. Önemi vard›r,
ama kendisi kadar vard›r. 

‹nsan onuruna 
sahip ç›kman›n hamlesi

Bu hamle ise kampanya da dahil bir
bütün olarak halk›m›z›n genel olarak
hareketimizin, hatta Türk devletinin ve
halk›n›n da gelece¤ini büyük oranda et-
kileyecek, neredeyse belirleyecek bir
öneme sahiptir. Mesela savafl olsa, Türk
ve Kürt halklar› ile beraber bu co¤rafya-
da yaflayan herkesi etkileyecek, bir çö-
züm süreci de geliflse ayn› flekilde etki-
leyecektir. Dolay›s›yla bu hamle her-
hangi bir kampanya ile k›yaslanmaya-
cak kadar önemlidir, çok boyutludur.

Askeri, siyasi, insani, onursal, ahlaki,
örgütsel boyutlar› vard›r. Bu aç›dan
kampanyay› da kapsar. Yani hepsinin
üstünde yer alan bir öneme sahiptir. 

Böyle bir hamlenin merkezi, örgütlü
bafllat›l›p gelifltirilmesi ne kadar önem-
liyse, bireyden alanlara, parçalara, ör-
gütten birimlere kadar anlamak, inisi-
yatifli olmak ve uygulamak da o kadar
önemlidir. Dolay›s›yla hamlenin amac›,
hedefi net ise buna uygun eylemsellik,
etkinlik, yürüyüfl, miting, anlat›m vb
kimseden özel bir perspektif, talimat da
beklemeden gelifltirilmelidir. Böyle bir
esnekli¤i de vard›r. 

Merkezi boyut d›fl›nda parçalar, böl-
geler ve alanlar düzeyinde her birimin,
hatta her kadronun daha inisiyatifli ol-
mas› gerekir. ‹nsanlar› etkileyebildi¤i
kadar etkilemesi, halk› aya¤a kald›rabil-
di¤i kadar kald›r›p sürüklemesi, imkan-
lar›, gücü neye yetiyorsa onu gerçeklefl-
tirmesi esast›r. Dolay›s›yla burada özel
bir talimat, genelge beklentisi içinde ol-
mak yerine, bu esnekli¤i, dolay›s›yla bu
yarat›c›l›¤›, inisiyatifi görerek, içerisin-
deki rolünü ve yerini do¤ru tan›mlay›p
yerine getirmek sorumluluk gere¤idir.
Öyle anlafl›lmas› daha do¤rudur. 

Tabii ki halk›m›z›n da, bizlerin de ge-
lece¤i bundan epey etkilenerek belirle-
necekse, önemine ve tarihselli¤ine, özü-
ne uygun bir davran›fl ve durufl sergile-
memiz çok önemlidir. Kadrolar›n, örgüt
birimlerinin, hatta mümkünse halk›n
kendi aralar›ndaki gündemin d›fl›na dü-
flen veya varsa birtak›m s›k›nt› ve so-
runlar› zaman ve enerjiyi buna harca-
mak yerine hamlenin özü gere¤i bütü-
nüyle bunlar› afl›p tamamen eylemsel-
lik, örgütlenme ve hareketlilik içerisinde
bulunmas›, birbiriyle kenetlenmesi, or-
tak ruh, ortak irade, ortak refleks kur-
malar› hamlenin baflar›s› için oldukça
gereklidir. Çünkü bu, gelece¤imizi belir-
leyecek öneme sahip bir hamledir. Dola-
y›s›yla çözümü gelifltirecek, çözüm ze-
minini oluflturacak bir role sahiptir. Ön-
derli¤imizin sa¤l›¤› ve içinde bulundu¤u
koflullar›n mutlaka beklenen düzeyde
düzeltilmesini hedefleyen bir özelli¤e sa-
hiptir. Bu hamle birçok sorunun önünü
açarken ayn› zamanda çözümü için ze-
min de oluflturur. Bu hamle hedefine
ulafl›ncaya dek zenginleflerek, derinle-
flerek, çeflitlilenerek devam edecektir. 
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Önderli¤imiz Kürt sorununun çözü-
mü konusunda öneriler getirirken, bu-
nu sadece Kürt halk›n›n özgürlü¤ü ve
demokrasisi aç›s›ndan de¤il, Türkiye
halk›n›n da özgürlü¤ü ve demokrasisi
aç›s›ndan ele almaktad›r. Ortado¤u’nun
temel sorunlar›n›n en önemlisinin Kürt
sorunu oldu¤u, bunun Ortado¤u’daki
birçok soruna kaynakl›k etti¤i ve bunun
sonucunda Ortado¤u’daki birçok yeter-
sizli¤in, gerili¤in yafland›¤›, dolay›s›yla
ortaya ç›kmas› gereken geliflmelerin
önünü ald›¤› çok iyi bilinmektedir. 

Kürt sorununun çözümsüzlü¤ü yal-
n›z Kürt halk›n› de¤il, Ortado¤u halkla-
r›n› da olumsuz etkilemektedir. Önder-
li¤imiz Ortado¤u’da ulusal sorunlar›n
bu kadar ç›kmaz haline gelmesinin en
temel nedeninin Bat›’dan kaynaklanan
milliyetçilik ve bu temelde oluflturul-
mak istenen ulus devletler oldu¤unu
görmüfltür. Ortado¤u’da yaflanan Arap-
‹srail sorunu, yine Kürtlerle Türkiye,
‹ran, Irak, Suriye aras›nda yaflanan ça-
t›flmalar›n hepten ulus devlet zihniye-
tinden kaynakland›¤›n› vurgulam›flt›r. 

E¤er Araplarda, Yahudilerde, Farslar-
da, Türklerde ve Kürtlerde ulus devletçi
anlay›fl olmasayd›, özgürlük ve demok-
rasi aray›fllar›, izlenen politikalar ulus
devletçi zihniyetle kirlenmeseydi, bugün
Ortado¤u’da sorunlar›n çözümü çok ko-
laylafl›rd›. Ortado¤u’nun di¤er halklar›-
n›n ve Kürtlerin konumu mevcut du-
rumda olmazd›.  Kürt Halk Önderi hem
bu tarihsel gerçe¤i görerek hem de 35
y›ld›r aral›ks›z sürdürdü¤ü mücadele
içinden ç›kard›¤› tecrübelerden ö¤ren-
dikleriyle ulus devlet anlay›fl›n›n ve mil-
liyetçili¤in sorunlara çözüm olmayaca¤›-

n› çok iyi anlam›fl ve bunu tüm savun-
malar› ve de¤erlendirmelerinde aç›kça
vurgulam›flt›r. Bunu ideolojik, teorik çö-
zümlemeler ve siyasal de¤erlendirmele-
rinde kapsaml› bir flekilde göstermifltir. 

Tüm kötülüklerin esas kayna¤›
iktidarc› ve devletçi zihniyettir

Önderli¤imiz, hem Kürt halk›na ve
önderlik etti¤i mücadeleye karfl› duydu-
¤u büyük sorumluluk gere¤i hem de ya-
flad›¤› tecrübeleri iyi çözümleyerek elefl-
tiri ve özelefltirisini yapma gerçe¤i ve re-
el sosyalizmin yaflad›¤› sorunlarla dün-
yadaki siyasal geliflmeleri bir bütün ola-
rak de¤erlendirerek PKK’nin ideolojik ve
teorik bak›fl›nda önemli yeniliklere git-
mifltir. Bunlar da esas olarak iktidarc›,
devletçi zihniyetten kopmakt›r.

Önderli¤imiz sadece Kürdistan ve
Ortado¤u aç›s›ndan de¤il, tüm dünya ve
insanl›k aç›s›ndan kötülüklerin esas
kayna¤›n› iktidarc›, devletçi zihniyete ve
bunun kapitalizmle birlikte ulus devlet-
çi bir nitelik almas›na ba¤lam›flt›r. Bu-
nun sonucunda PKK aç›s›ndan prog-
ram de¤iflikli¤i önermifltir. Ulus devlet
anlay›fl›ndan vazgeçilmesini, her ulusa
bir devlet anlay›fl›n›n do¤ru olmad›¤›n›,
ulusal sorunun çözümünün ulusun
egemen güçlerinin iddia etti¤i gibi sade-
ce ulus devletle mümkün olaca¤› görü-
flünün yanl›fl oldu¤unu, ulusal soru-
nun ulus devlet oluflturulmadan da çö-
zülebilece¤ini ortaya koymufltur. 

Ulus devletçi zihniyetin sadece ezi-
len halklara, uluslara de¤il, ulus dev-
letçi zihniyetle hakim olan halklara da,
topluluklara da bir yarar getirmedi¤ini,

tarih içindeki yaflanan trajik savafllar
somut olarak göstermifltir. 

Bilindi¤i gibi reel sosyalizmin etkisi
ve özellikle Lenin’in, Stalin’in uluslar›n
“kendi kaderini tayin hakk›”n›n her ulu-
sa bir devlet olarak anlafl›lmas› tezi,
PKK’yi de etkilemifltir. Asl›nda her ulu-
sa bir devlet tezi sosyalistlerin tezi de¤il-
dir. Bu tez, daha çok kapitalizmin orta-
ya ç›kard›¤›, ulusal burjuvalar›n her
ulusa bir devlet anlay›fl›n›n, sosyalistler
taraf›ndan da benimsenmesidir. Bilindi-
¤i gibi 20. yüzy›l›n bafl›nda Cemiyet-i
Akvam taraf›ndan da benimsenen Ame-
rika devlet baflkan› Wilson’un 14 nokta-
s› vard›. Bu 14 nokta içinde uluslar›n
kendi kaderini tayin hakk› da bir temel
ilke olarak benimsenmifltir. Ulusal bur-
juvalar kendileri aç›s›ndan bir ulus dev-
leti öngördükleri ve ulus devletçi anla-
y›flla devlet yarat›p, bu temelde geliflme-
lerini sa¤lad›klar› için, di¤er uluslar›n
da devlet kurabilece¤i tezini kendi zih-
niyetleri nedeni ile uygun görmüfllerdir. 

Uluslar›n kendi kaderini tayin ilkesi-
nin alt›nda yatan zihniyet, esas olarak
milliyetçi ve ulus devletçidir. Ulus dev-
letçi anlay›fl da ister istemez baflka
uluslar karfl›s›nda kendini güçlü k›lmak
ister. Nitekim 20. yüzy›l boydan boya
ulus devletçi zihniyetten kaynaklanan
kavgalara sahne olmufltur. 1. ve 2.
Dünya Savafl› bunun çarp›c› örne¤idir.
Ulus devletçi floven milliyetçi zihniyetten
dolay› birçok halk ve ulus üzerinde ege-
menlik kurulmufl, bunun sonucunda
da ayn› zihniyetten beslenen ezilen
uluslar ve halklar da kendi ulus devlet-
lerini kurmak için emperyalist sömürge-
ci güçlere karfl› savafl içinde olmufllar-

Demokratik özerklik ve 
özerk demokratik Kürdistan 

“Demokrasi ve özgürlüklerin tam yaflanmamas› durumu yaln›z Kürtler aç›s›ndan de¤il, Türkler, Almanlar, ‹sveçliler

aç›s›ndan da geçerlidir. Ama demokratik özerklik çerçevesinde özgürleflen Kürt halk gerçe¤i, özgürleflen ve 

demokratik yaflama kavuflan Kürt halk gerçe¤i olacakt›r. Halk özgürleflti¤inde ve demokratik bir yaflam içine girdi¤inde,

yaflad›¤› topraklar da özgür ve özerk olacakt›r. Kürt halk›n›n farkl›l›¤›n›n demokratik özerkli¤i, ayn› biçimde vatan›n›n

farkl›l›¤›n›n demokratik özerkli¤i biçiminde somutlaflacakt›r. Burada yine bir s›n›r çizme yoktur. Bir toplulu¤un 

özgür yaflamas›yla, özgürlü¤ünü elde etmesiyle yaflad›¤› vatan›n da özgürleflmesi ortaya ç›kacakt›r”
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d›r. Asl›nda bu savafllar› ortaya ç›karan
esas zihniyet de birçok yönüyle ulus
devletçi zihniyettir. Ulus devletçili¤in
milliyetçi özü, köleci ve feodal dönemde-
ki emperyalist ve sömürgeciliklerden
çok farkl› olarak, halklar›n kendine ait
birçok de¤erini de ezmeyi ve yok etmeyi
hedefledi¤inden, bu da ister istemez ça-
t›flmalar› daha da derinlefltirmifltir. 

PKK’nin eskiden de mevcut s›n›rlar 
içinde çözüm arama yaklafl›m› vard›

Önderli¤imiz ideolojik olarak ulus
devlet anlay›fl›n› reddetti¤i gibi, Kürt
sorununa ulus devletçi zihniyetle çö-
züm araman›n da Ortado¤u’da çat›fl-
malar› derinlefltirip çok kanl› savafllar›
beraberinde getirece¤in-
den, çözümün daha da
zorlaflaca¤›n› çok iyi gör-
müfltür. Bu nedenle sosya-
list anlay›fl›n›n da gere¤i,
Kürt sorununun halklar›n
kardeflli¤i ve mevcut devlet
s›n›rlar› içinde daha kolay
çözülebilece¤ini vurgula-
m›flt›r. PKK’nin eskiden de
halklar›n kardeflli¤i ve
mevcut s›n›rlar içinde çö-
züm arama gibi bir yakla-
fl›m› vard›. Ancak oluflu-
munda ulus devletçi zihni-
yetten etkilenmesi ve sos-
yalistlerce de uluslar›n kendi kaderini
tayin hakk›n›n, her ulusun bir devlet
kurma hakk› olarak yorumlanmas›,,
PKK’nin halklar›n kardeflli¤i temelinde
ve mevcut s›n›rlar içindeki çözüm ara-
y›fl›nda zay›fl›klar yaflatm›flt›r. 

Türkiye s›n›rlar› içinde çözümü sa-
mimi olarak istese de ulus devlet zih-
niyeti tümden afl›lmad›¤› için, daha
çözümleyici ve tutarl› önerileri ortaya
ç›karmada yetersiz kal›nm›flt›r ya da
daha güçlü çaba gösterme yaklafl›m›
ortaya konulamam›flt›r. Bu nedenle de
halklar›n kardeflli¤i temelinde soru-
nun demokratik çözümü konusunda
güçlü bir inisiyatif ele al›namam›flt›r. 

Ulus devletçi zihniyetten kurtulmufl
olunsayd›, makul ve kabul edilir çözüm
önerileri ile sorunun çözümünde inisi-
yatif al›nabilir, bunu Türkiye toplumu-
na ve demokratik kamuoyuna kabul et-
tirerek çözüm konusunda güçlü zemin-

ler ortaya ç›kar›labilirdi. Bu temelde so-
runun çözümü için f›rsatlar yarat›labi-
lirdi. Asl›nda birçok defa makul ve ka-
bul edilebilir öneriler yap›lm›fl ve ça¤r›-
larda bulunulmufltu. Ama belirtti¤imiz
yetersizliklerin yan›nda en fazla da in-
karc›, sömürgeci zihniyetin çok kat›
yaklaflmas›, çözüm konusunda ilerle-
melerin sa¤lanmas›n› önlemifltir 

PKK ondan fazla demokratik çözüm
projesi ortaya koymufltur 

2000 y›l›ndan sonra Önderli¤imiz,
ulus devletçi zihniyetten tümden ar›n-
m›fl bir yaklafl›mla Kürt sorununun
çözümü için öneriler sunmufltur. Kürt
halk›n›n kimli¤inin kabulü, dil, kimlik

ve siyaset özgürlü¤ü temelinde bu so-
runun s›n›rlara dokunmadan çözüle-
bilece¤ini defalarca aç›klam›flt›r. PKK
bu konuda devletçi bir yaklafl›mdan
uzak bir flekilde, VII. Kongre’den bafl-
lamak üzere defalarca bar›fl ve demok-
ratik çözüm projeleri sunmufltur. Bu
demokratik çözüm projelerinin tümü,
Türkiye s›n›rlar›n› de¤ifltirmeden Kürt
halk›n›n en temel demokratik haklar›-
n›n, Türkiye’nin de demokratiklefltiril-
mesi temelinde kabul edilmesini iste-
yen içeriktedir. Ondan fazla demokra-
tik çözüm projesi ortaya konmufltur.
Bunlar›n hiçbirinde federasyon ve dev-
leti ça¤r›flt›ran istek olmad›¤› gibi, Tür-
kiye içinde fluradan fluraya s›n›rlar çi-
zilsin, bu haklar flu s›n›rlar içerisinde
verilsin yaklafl›m› da yoktur. 

Tüm bu projelerin esas› ve içeri¤i,
Kürt Halk Önderinin 1994’ten sonra de-
mokratik özerklik olarak tan›mlad›¤› çö-

zümü kapsamaktayd›. Bu çerçevede
Kürt Halk Önderinin ve PKK’nin 2000
y›l›ndan sonraki bütün çözüm önerileri,
demokratik özerklik çerçevesinde soru-
nun çözümünü hedefleyen önerilerdir. 

Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda,  Kürt
Halk Önderinin önerdi¤i “demokratik
özerklik” nedir sorusuna rahat ve çok
basit bir biçimde cevap verebiliriz. De-
mokratik özerklik, Kürt halk›n›n temel
ulusal demokratik haklar›n›n, Türki-
ye’nin demokratikleflmesi çerçevesinde
gerçekleflmesidir. Daha do¤rusu, ger-
çek anlamda demokratikleflen bir ül-
kede herhangi farkl› ulusal, etnik ve
dinsel toplulu¤un mutlaka elde edece-
¤i haklar olarak da tan›mlanabilir.
Kürt sorunu söz konusu oldu¤unda

bu haklar, Türkiye’nin de-
mokratiklefltirilmesi çerçe-
vesinde Kürt kimli¤inin
anayasal kabulü, ana dilde
e¤itim, Kürt kültürüne öz-
gürlük ve di¤er kültürlere
verilen deste¤in Kürt kültü-
rüne de verilmesi; düflünce,
örgütlenme ve serbest siya-
set yapma özgürlü¤ünün
Kürt kimli¤i ile kullan›labil-
mesi, bunlara ba¤l› olarak
da Kürt halk›n›n kendi ira-
desini aç›¤a ç›karmas› te-
melinde yerelde kendi so-
runlar›n› tart›flaca¤›, baz›

sorunlar›n› kendisinin çözece¤i, baz›
sorunlar› konusunda da taleplerini
merkezi hükümete iletece¤i bölgesel
meclislerin kabul edilmesidir. 

Yerel meclisler demokrasilerin gere¤idir

Demokratik özerklik, demokrasi
içinde ulusal ve dinsel kimliklerin,
farkl›l›klar›n özerkli¤idir. Özgünlü¤ü-
nü korumas› ve özgürlü¤ünü elde et-
mesidir. Bu özgürlük ve özerklik sade-
ce Kürtler aç›s›ndan de¤il, Türkiye söz
konusu oldu¤unda, Türkler de dahil
bütün etnik ve dinsel topluluklar›n de-
mokrasi içinde kullanmas› gereken
haklar›d›r. Demokrasinin olmazsa ol-
maz biçimde topluluklara ve bireylere
tan›d›¤› haklar›n kullan›lmas›d›r. De-
mokratik özerklikte, fluradan fluraya
s›n›r geçer, flu s›n›r içindeki kesimlere
flu haklar verilir diye bir belirleme yok-
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tur. Ya da demokratik özerklik çözü-
mü, böyle bir maddeyi ve hedefi içer-
mez. Demokratik özerklik, Türkiye’nin
mevcut il sistemi içinde de, eyalet sis-
temi içinde de, hatta daha farkl› bölge-
sel bir sistem içinde de olabilir. 

Dolay›s›yla demokratik özerkli¤in
olabilmesi için il, eyalet, bölge veya fe-
derasyon yap›lanmas› ya da bu yönlü
idari yönetimlerin varl›¤› ya da yoklu-
¤u bir koflul de¤ildir. Bunlar, herhan-
gi bir ülkede mevcut siyasi sistemin
benimsedi¤i idari yap›lar olabilir.

Demokratik özerklik ise idari yap›-
lar ne olursa olsun farkl› etnik toplu-
luklar›n demokratikleflme içinde kim-
li¤inin tan›nmas›; anadilde e¤itim,
kültürel özgürlük, düflünce ve örgüt-
lenme özgürlü¤ü temelinde kendi kim-
li¤i ile siyaset yapma ortam›n›n olufl-
tu¤u bir hukuki ve siyasal iliflki olarak
tan›mlanabilir. Yerel meclisler ise art›k
günümüzde demokrasilerin gere¤idir. 

E¤er sorun demokratik temelde çö-
züme kavufluyor ve bu haklar tan›n›-
yorsa, o zaman söz konusu toplumun
kendini örgütleyerek meclislerini olufl-
turmas›, baz› sorunlar›n› çözmesi ya
da burada tart›flarak taleplerini belirle-
yip merkeze iletmesi, demokratik
özerkli¤in gere¤inin pratikleflmesi an-
lam›na gelmektedir. Meclisler ayr› bir
güç oda¤›, devlet karfl›s›nda veya mer-
kezi meclisler karfl›s›nda alternatif bir
meclis olarak görülebilir. Böyle anla-
mak do¤ru de¤ildir. Bu yerel meclisler,
alternatif meclis olmad›¤› gibi, merkezi
meclislerin ifllerini kolaylaflt›ran bir ko-
numa sahiptir. Her sorunun merkeze
gitmesini engelleyen bu meclislerdir. 

Birçok sorunun yerelde çözümünü
sa¤layarak asl›nda yerelle merkez
aras›nda küçük flu veya bu sorundan
dolay› pürüz, gerginlik ç›kmas›n› en-
gelleyen, dolay›s›yla da demokratik
iliflkilerin, iflleyiflin, bütünlü¤ün da-
ha da sa¤l›kl› sürmesine yar-
d›mc› olan kurumlar olarak
de¤erlendirmek gerekir. Hem
demokrasinin gere¤i olarak bu
kurumlar do¤al bir hak görül-
meli hem de uyum ve demok-
ratik birli¤in pekiflmesine hiz-
met eden kurumlar olarak ele
al›nmal›d›r. Bu meclisler, b›-
rakal›m bölünmeyi, parçalan-

may›, aksine bölünme ve parçalanma
yaratacak pürüzleri ve sorunlar› ön-
ceden yerinde çözerek birli¤in ve bü-
tünlü¤ün zorlanmas›na, sekteye u¤-
ramas›na engel olurlar ve bütünlefl-
meyi daha da güçlendirirler. 

Türkiye’de Kürt inkarc›l›¤› çok fazla
oldu¤u ya da tarihsel nedenlerle bölün-
me paranoyas› devletin zirvelerinden
toplumun en alt birimlerine kadar sira-
yet etti¤i için, özerklik kavram›na he-
men olumsuz tepki gösterilmifltir. Bilin-
di¤i gibi Osmanl›n›n bölünmesi her ulu-
sun bir devlet haline gelme iste¤i ve so-
nucu gerçekleflti¤inden, Kürtlerin her
talebi –ne kadar makul olursa olsun–
derhal bu geçmifl hat›rlanarak, bu ta-
lepler bir devlete kadar gider ve bölün-
me yaflan›r biçiminde bir kuflku ve ür-
keklik ortaya ç›karmaktad›r. Bunlar ke-
sinlikle at›lmas› gereken önyarg›lard›r.
Art›k 19 ve 20. yüzy›lda yaflam›yoruz.
Kald› ki PKK’nin bugün öngördü¤ü
özerklik kavram› bu tür korkular› ve
kayg›lar› gerektirmeyecek niteliktedir.

Farkl›l›¤›n kabulü o kimli¤in özerkli¤idir

Kürt Halk Önderi ve DTP’nin ortaya
koydu¤u demokratik özerklik herhan-
gi bir s›n›r ifade etmemektedir. Bura-
daki özerklik, bir nevi farkl›l›¤›n kendi-
ni ortaya koymas› ya da farkl›l›¤›n ka-
bul edilmesidir. E¤er bir yerde farkl›-
l›klar kabul edilecekse, ister istemez
onun özgünlü¤ü ve özerkli¤i olacakt›r.
Dili, kimli¤i, kültürü, içinde yer al›nan
bütünden farkl› bir biçimde kendisini
ifade edecektir. Tek renk olmayacak-
t›r. Baflka bir rengin içinde erimeye-
cektir. Bu çerçevede bu erimemeyi,
farkl›l›¤›n kabulünü o kimli¤in özerkli-
¤i olarak tan›mlamak gerekir. Kürt
Halk Önderinin ortaya koydu¤u de-
mokratik özerklik budur. Yani demok-
rasi içinde farkl›l›klar›n kabulü, dola-

y›s›yla demokrasi içinde Kürtlerin
kimli¤inin kabulü, anadilde e¤itimi-
nin, kültürel ve serbest siyaset yapma
özgürlü¤ünün pratikleflmesi demokra-
tik özerklik olmaktad›r. 

Üniter yap› içinde 
demokratik özerklik kurulabilir

Bu özerkli¤i kim tan›yor ya da nas›l
ortaya ç›k›yor? Türkiye’nin demokrasi-
ye duyarl› olmas› bu özerkli¤i berabe-
rinde getiriyor. Türkiye, mevcut s›n›r-
lar içinde Kürtlerin de demokratik
birtak›m haklara sahip olmas›n› kabul
etti¤i için, demokrat olman›n, demok-
rasiyi yerlefltirmenin gere¤i olarak
farkl›l›klar›n özerkli¤i yaflanmakta, bu
da Türkiye ile ad›na demokratik özerk-
lik denilen bir iliflki ortaya ç›karmakta-
d›r. Yoksa özerklik kavram› var diye,
hemen s›n›r çekilece¤i ve Türkiye’nin
bölünece¤i biçimindeki de¤erlendirme-
ler yanl›flt›r, önyarg›d›r, çarp›tmad›r.
Nitekim DTP’nin demokratik özerkli¤i
program›na almas›ndan sonra, bu çar-
p›tmalar bilinçli bir flekilde yap›lm›flt›r.

DTP’nin program›na demokratik
özerkli¤i koymas›na karfl› tepki göste-
rilmesi, en fazla da programda önerilen
eyalet biçimindeki idari sistem nede-
niyle olmufltur. Bu idari sistem, bir s›-
n›r çekerek Türkiye’yi bölme olarak yo-
rumlanm›flt›r. Daha do¤rusu, çözüm
niyeti olmayanlar zorlama bir yorumla
gerçe¤i çarp›tm›fllard›r. DTP’nin öner-
di¤i eyalet sistemi, merkezi yetkilerin
bir k›sm›n›n dünyan›n birçok yerinde
oldu¤u gibi yerellere tan›narak, siste-
min daha etkili ifllemesine yöneliktir.
Bu idari yap›n›n önerilmesi, Kürt olup
olmamakla ilgili de¤ildir. Bir zamanlar
Kenan Evren ve baflka bilinen önemli
siyasetçiler de önermiflti. Önceleri mec-
liste bu yönlü tart›flmalar olmufltur.
Baflka platformlarda da bu tart›flmalar

yap›lm›flt›r. Bu tart›flmalardan
amaç, idari sistem en verimli
nas›l olabilir, sorusuna cevap
bulmakt›r. DTP’nin önerdi¤i
eyalet sistemi de bu tart›flmalar-
da oldu¤u gibi, herhangi bir
ulus devletçi zihniyetten kay-
naklanan ya da devlet gibi ben
de bir s›n›r çizeyim anlay›fl›yla
gündeme getirilmemifltir. Öneri-
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len bu eyalet sistemi, il sisteminin da-
ha geniflletilmifl bir biçimidir. 

Demokratik özerklik için illa da de-
mokratik toplum sisteminin istedi¤i
eyalet sistemi gerekli de¤ildir. DTP’nin
demokratik özerklik için önerdi¤i di¤er
talepler, istekler yerine gelirse, eyalet
sisteminin varl›¤› yoklu¤u o kadar da
önemli de¤ildir. Yeter ki anayasal, yasal
de¤ifliklikler sonucu Kürt kimli¤inin
resmi olarak kabul edilmesi, ana dilde
e¤itimin pratikleflmesi gerçekleflsin ve
Kürtler kültürlerini serbestçe gelifltire-
bilsinler. Bu kimlikle, düflünce ve ör-
gütlenme özgürlü¤ü temelinde her tür-
lü örgütlenmeyi ve siyaseti yapabilsin-
ler ve yerel meclislerini kurabilsinler. 

Eyalet sistemi ayr› bir tart›flma ko-
nusudur. Eyalet sistemi demokratik
özerkli¤in içinde veya d›fl›nda olan bir
fley de¤ildir. Bu tür öneriler, CHP’nin,
MHP’nin veya baflka bir partinin Türki-
ye’nin sorunlar›n›n daha iyi çözülebile-
ce¤i, daha iyi yönetilebilece¤i düflünce-
sinden kaynakl› olarak getirdi¤i bir
öneri olabilirdi. Bunu böyle de¤erlen-
dirmek gerekiyor. Nitekim Önderli¤imiz
demokratik özerkli¤i önerirken, kesin-
likle bir s›n›rdan bahsetmiyor. Üniter
yap›y› bile bozmas›n diyor. Yani Türki-
ye’deki bütün kurumlar Kürdistan’da
da olabilir. Bütün kurumlar›n izdü-
flümleri veya alt birimleri Kürdistan’da
da örgütlenebilir, bu sorun de¤ildir di-
yor. Demokratik özerklikle üniter yap›
anlam›na gelen bu tür kurumlaflmalar
birbiriyle çeliflmez. Kürt Halk Önderi,
demokratik özerklik oldu¤unda üniter
yap› ortadan kalkar ya da üniter yap›
olursa demokratik özerklik olmaz gibi
bir yaklafl›m›n do¤ru olmad›¤›n› vurgu-
luyor. Gerçe¤i de budur. Üniter yap›
içinde demokratik özerklik kurulabilir.
Demokratik özerklik kuruldu¤unda da
üniter yap› ortadan kalkmaz. Bunu bü-
tün siyasetçilerin, devlet adamlar›n›n,
demokratlar›n, Kürt sorunu ile ilgili bü-
tün çevrelerin bilmesi gerekir. 

Demokratik özerklik Türkiye s›n›rlar›
içinde herkes için geçerlidir

Sonuç olarak bir ülkede herhangi bir
halk kimli¤i kabul ediliyor, bu halk ana-
dilde e¤itimini yapabiliyor, di¤er kültür-
ler gibi bu kültür de her türlü imkandan

yararlanabiliyorsa, önünde hiçbir engel
yoksa, düflünce ve örgütlenme özgürlü-
¤ü temelinde bir halk›n her türlü örgüt-
lenmesi önünde bir engel kalmam›flsa
ve bu halk kendi iradesini tabandan ör-
gütlenerek, yerel iradesini merkeze yan-
s›tmak için meclisler kurabiliyorsa, ora-
da demokratik özerklik vard›r. Bu kadar
yal›n, anlafl›labilir ve aç›kt›r. 

Ege bölgesindeki Türk halk› da böy-
le yerel meclisler kurabilir. Belirli so-
runlar›n› burada çözebilir. Böylelikle
merkezin yükünü hafifletebilir. Sadece
Kürtler de¤il, Çerkezler de kendi kim-
liklerini, kültürlerini rahatl›kla geliflti-
rebilir, meclislerini kurabilirler, ama
herhangi bir s›n›r çizeyim, flu toprak
parças› benim, fluras› senin demezler,
dememelidirler. Dolay›s›yla demokra-
tik özerklik, tamam›yla farkl› kimlikle-
rin kabul edilmesiyle, do¤al olarak on-
lar›n dil, kimlik, kültür ve örgütlenme
özgürlüklerinin tan›nmas›d›r. E¤er bir
ülke demokratik olacaksa, bunlar› da
tan›mak zorundad›r. Yoksa demokra-
tik olaca¤›m, ama bu halklar› tan›m›-
yorum denilirse, o ülkenin demokratik
oldu¤undan söz edilemez. 

Demokratik özerklik Türkiye s›n›r-
lar› içinde bütün herkes için geçerlidir
Ya da topluluklar ve bireyler –kim
olursa olsun– demokrasi içinde kendi
kolektif ve bireysel haklar›n› kullana-
bilir. Bireysel haklar tan›nabilir, ama
kolektif haklar kabul edilemez demek
yanl›flt›r. Kürtler bir topluluktur, birey
de¤ildir. Türkler de bir topluluktur, bi-
rey de¤ildir. Bu nedenle Türklerin ko-
lektif olarak sahip olduklar› dili, kimli-
¤i, kültürü var. Bir topluluk olarak or-
tak de¤erleri var. Ortak gelifltirdi¤i ku-
rumlar›, de¤er yarg›lar› var, kültürü
var. Ortak belirli haklar› var. Dolay›-
s›yla sorunu sadece bireysel haklar te-
melinde ele almak yanl›flt›r. Bireysel
haklar, o bireyin toplumdan gelen
haklar›n›n da kullan›lmas›n› zorunlu
k›lar. Kolektif haklar›ndan kopar›lm›fl
bireysel haklar, insan türü için fazla
anlam ifade etmez. Bireysel haklar ya-
n›nda ayn› zamanda o bireyin ayn› dil,
kimlik, kültürde olan toplumuyla bir-
likte e¤itimini ve kültürel faaliyetlerini
yapmas›, demokratik kurumlar›n› ve
meclisini oluflturmas› demokrasinin
do¤al sonucu olarak görülmelidir. 

Türkçe nas›l ki bir e¤itim dili oluyor-
sa Kürtçe de e¤itim dili olur. Türkçe na-
s›l belirli yerlerde ve resmi kurumlarda
iliflkileri sürdürürken kullan›l›yorsa,
Kürtçe de kullan›lmal›d›r. Bunlar› ke-
sinlikle Türkiye’nin bölünmesi olarak
görmemek laz›m. Hatta bunlar gerçek-
leflti¤i zaman Türklerle Kürtlerin birli¤i,
Kürtlerle Türkiye’deki bütün halklar›n
birli¤i pekiflir. Böylece Kürtlerin bizim
de flöyle bir s›n›r›m›z olsun demesinin
anlam› kalmaz. Kald› ki objektif durum
da böyle demelerini gerektirmiyor. Hat-
ta bir s›n›r çizme, Kürtlerin de ifline gel-
mez. Çünkü nüfusunun yar›s› Türki-
ye’de yafl›yor. Kürdistan’da yaflayan
Türkler var, Araplar var. Bu toplulukla-
r› ay›rmamak gerekiyor. 

Apo Kürt’ü  milliyetçi zihniyette de¤ildir

Devlet yetkilileri ve inkarc›, sömürge-
ci siyasetçiler s›k s›k ortak evliliklerden
söz ediyorlar. Bunlar do¤rudur. Bizce de
bu iliflkileri ay›rmamak ve böyle ayr›m-
lar› ortaya ç›karmamak gerekiyor. Bu
ayr›m› ortaya ç›karmamak demek, fark-
l›l›klar›n reddi ve bu farkl›l›klar›n kendi-
ni ifade etmesi, kendi farkl›l›¤›n› gelecek
aç›s›ndan korumas› için örgütlenmesin-
den feragat etmek olarak anlafl›lmama-
l›d›r. Aksine, demokratik özerkli¤i, fark-
l›l›klar› koruyarak bu iliflkileri güçlendi-
ren bir etken olarak görmeliyiz. 

Apo Kürt’ü ulus devlet istemiyor ve
milliyetçi zihniyette de¤ildir. Farkl›l›k-
lar›n› bir üstünlük ya da ayr›lma ge-
rekçesi olarak görmemektedir. Özcesi,
farkl›l›klar›n› kardefllik içinde zengin-
lik haline getirmek, demokratik özerk-
lik olmaktad›r. Bundan hem Kürtler
hem de Türkler kazanacakt›r. 

Kürdistan, Kürtlerin üzerinde ya-
flad›¤› vatand›r. Türkler Anadolu’ya
gelmeden önce de Kürtler Ortado-
¤u’da bugünkü Kürdistan denilen
topraklarda yafl›yorlard›. Daha Sel-
çuklular ‹ran’dan Anadolu’ya yönel-
meden önce, ‹ran Selçuklu fiah› Sul-
tan Sancar zaman›nda Kürtlerin ya-
flad›¤› bu toprak parças›na Kürdistan
denilmifltir. ‹ran Selçuklu devleti için-
de Kürdistan bir eyalet ya da satrap-
l›k olarak yönetilmifltir. Bu aç›dan,
Kürtlerin yaflad›¤› yere Kürdistan de-
mek kadar do¤al bir fley olamaz.
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Özerk ya da özgür Kürdistan, ancak
ulus devlet anlay›fl› gere¤i –illa da dev-
let olursa– Kürtlerin yaflad›¤› toprak
parças› olan Kürdistan etraf›nda çitler
kurulursa gerçekleflir yaklafl›m› yanl›fl
ve yan›lg›l›d›r. Uluslar›n özgürlü¤ü-
nün ulus devletle gerçekleflece¤i anla-
y›fl›, halklar›n ve ulusun yeni egemeni
olan burjuvazinin anlay›fl›d›r. Kapita-
lizmin ortaya ç›kard›¤› ulusal burju-
valar›n ulus devletçi anlay›fl›n›n sonu-
cu, her ulusa ya da ülkeye bir devlet
anlay›fl› özellikle 19. ve 20. yüzy›lda
bir dogma olarak kabul görmüfltür. 

Bugün bu anlay›fl›n yanl›fll›¤› yaln›z
pratik olarak de¤il, ideolojik ve teorik
olarak da ortaya konulmufltur. E¤er
gerçekleflirse, Kürtler demokratik
özerklikle demokrasi içinde özgürlük-
lerini yaflayacakt›r. Bu iliflki ve yaflam
ortam›nda da özgürlük ve demokrasi
bugünden yar›na mükemmel olmaya-
cakt›r. Ancak ulus devletçi zihniyet ve
bunun kurumlar›ndan daha fazla, de-
mokratik yan› a¤›r basan bu durumda
tam özgürlü¤e ve demokrasiye daha
yak›n durulmaktad›r. 

Demokrasi ve özgürlüklerin bugün-
den yar›na tam yaflanmamas› durumu
yaln›z Kürtler aç›s›ndan de¤il, Türkler,
Almanlar, ‹sveçliler aç›s›ndan da ge-
çerlidir. Ama demokratik özerklik çer-
çevesinde özgürleflen Kürt halk gerçe-
¤i, özgürleflen ve demokratik yaflama
kavuflan Kürt halk gerçe¤i olacakt›r.
Halk özgürleflti¤inde ve demokratik bir
yaflam içine girdi¤inde, yaflad›¤› top-
raklar da özgür ve özerk olacakt›r.
Kürt halk›n›n farkl›l›¤›n›n demokratik
özerkli¤i, ayn› biçimde vatan›n›n fark-
l›l›¤›n›n demokratik özerkli¤i biçimin-
de somutlaflacakt›r. Burada yine bir
s›n›r çizme yoktur. Bir toplulu¤un öz-
gür yaflamas›yla, özgürlü¤ünü elde et-
mesiyle yaflad›¤› vatan›nda özgürlefl-
mesi ortaya ç›kacakt›r.

Vatan, ancak yafla-
d›¤› topluluklarla an-
lam kazanan bir olgu-
dur. Topluluk özgür-
leflti¤inde, özgür ya-
flad›¤›nda ister iste-
mez o vatan› da özerk
ve özgür olarak de¤er-
lendirmek gerekir. Bu
aç›dan nas›l ki de-

mokratik özerklik Türk milletinin,
Türk ulusunun bölünmesi de¤ilse,
özerk ve demokratik Kürdistan da
Türkiye’nin s›n›rlar›n›n de¤ifltirilmesi,
ayr› bir s›n›r çizmek de¤ildir. 

Bugün Avrupa’da birçok farkl› kim-
likleri kabul eden ülkelerde toplulukla-
r›n yaflad›¤› co¤rafya, o topluluklar›n
ismi ile an›l›r. Bugün ‹spanya’da Bask-
lar›n yaflad›¤› co¤rafya Bask bölgesi
olarak an›l›r. ‹ngiltere’de ülke tan›mla-
mas› olan ‹skoçya ve ‹rlanda’dan söz
edilir. Gal halk›n›n yaflad›¤› yerlere Gal-
ler denilir. Bu durum Avrupa’daki bir-
çok topluluk için geçerlidir. Kanada’da
Frans›zca konuflulan co¤rafyaya Qubec
bölgesi denilir. Bunun bölünmeyle ala-
kas› yoktur. Demokratik olman›n gere-
¤i, bu isimler telaffuz edilmek zorunda-
d›r. Nas›l ki hayvan ve bitki isimlerini,
flehir isimlerini de¤ifltirmek do¤ru de-
¤ilse, bu topraklar›n isimlerini de¤ifltir-
mek de do¤ru de¤ildir. 

Demokratik özerk Kürdistan demokratik
özerkli¤in somutlaflm›fl halidir

Bu topraklar eskiden beri Kürdistan
olarak bilinmektedir. Osmanl› döne-
minde de Kürdistan olarak resmi kay›t-
lara geçmifltir. Bütün dünya ülkelerinin
atlaslar›nda hep Kürdistan olarak geç-
mektedir. Araplar buraya Kürdistan de-
mektedir. ‹ran’da Kürtlerin yaflad›¤›
co¤rafyaya Kürdistan denmektedir.
‹ran da Kürdistan demekten hiçbir ra-
hats›zl›k duymamaktad›r. Bu aç›dan
demokratik özerk Kürdistan demokra-
tik özerkli¤in somutlaflm›fl halidir. 

Demokratik özerklik gerçekleflti¤i za-
man, ister demokratik özerk Kürdistan
diyelim ister demeyelim, demokratik
özerk Kürdistan ortaya ç›km›fl olur. Bu
yönüyle demokratik özerklik yafland›¤›
takdirde böyle bir Türkiye, demokratik-
leflmenin gere¤i Kürdistan ismini red-

detmeden bu co¤rafyan›n siyasi ve sos-
yal konumunu, demokratik özerk Kür-
distan olarak kabul edebilmelidir. Bu,
demokratik özerkli¤i kabul etmenin bir
gere¤i olmal›d›r. E¤er demokratik
özerklik kabul edilir, demokratik özgür
yaflam ortaya ç›kar, ama Kürtlerin ya-
flad›¤› co¤rafyan›n ad› Kürdistan olarak
ifade edilmezse, bu durum, demokratik
özerkli¤in gerçek anlamda kabul edil-
medi¤i, bir halk›n kimli¤inin kabul edil-
di¤i, ama onun yaflad›¤› topra¤›n kabul
edilmedi¤i anlam›na gelir ki, bu da zih-
niyette de¤iflmeyen baz› sorunlar›n var
oldu¤unu gösterir. E¤er ‹ran, Kürdistan
diyor, Irak’ta Kürdistan varsa, Kürtle-
rin en fazla yaflad›¤› co¤rafyaya Kürdis-
tan dememenin bir mant›¤›, anlam› ola-
maz. Bu yaklafl›m, sorunu hala belirli
düzeyde devam ettirmek anlam›na gelir
ki, bunun da Türkiye’ye faydas› olmaz.
Özcesi, tarihsel isimlere tak›lmamak,
bundan bir bölünme kayg›s› ortaya ç›-
karmamak laz›m. 

Bir ülkenin özgürleflmesi için 
illa da devlet gerekmez

Demokratik özerk Kürdistan, di¤er
yandan ulus devletçi zihniyetle ve mil-
liyetçi zihniyetlerin bir ülkenin özgür-
lü¤ünün ve ba¤›ms›zl›¤›n›n sadece
devlet kurmakla mümkün olaca¤› an-
lay›fl›n› da çürütmektedir. Bir ülkenin
özgürleflmesi için illa da devlet gerek-
mez. Ülkenin özgürlü¤ü, o halk›n öz-
gür ve demokratik yaflam›yla do¤ru-
dan ba¤lant›l›d›r. E¤er toplum özgür
ve demokratik yafl›yorsa, her koflul al-
t›nda o ülke de özgürdür. Kald› ki biz
insanl›k olarak, tüm devlet s›n›rlar›n›n
ortadan kalkt›¤›, ülkelerin ve halklar›n
özgür oldu¤u bir dünya arzuluyoruz.

Günümüzde Avrupa’da s›n›rlar gide-
rek ortadan kalk›yor, ama bu s›n›rlar›n
ortadan kalkmas›, o ülkelerin, halkla-
r›n özgürlü¤ünün veya demokratik ya-
flam›n›n ortadan kalkt›¤› anlam›na gel-
miyor. Aksine, devlet s›n›rlar›n› gerek-
siz k›lma, bunun zihniyetinin derinlefl-
mesi ve tüm toplumlarca kabul edilme-
siyle birlikte özgürlük ve demokrasi fik-
ri daha fazla geliflmektedir. Ya da
bugün Avrupa’da s›n›rlar ortadan kal-
k›yorsa, bunun nedeni, özgürlük ve de-
mokrasi fikrinin geliflmesidir. Bu ger-
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çeklik de gösteriyor ki, demokratik
özerklik ya da demokratik özerk Kür-
distan, asl›nda özgürlük ve demokrasi
fikrinin ve halklar›n kardeflli¤i anlay›fl›-
n›n derinleflmesinin somut ifadesidir.
Bu çerçevede, s›n›rlar›n olmad›¤›, ama
farkl› ulusal topluluklar›n demokratik
temelde bir arada yaflad›¤› sistemlerde,
halklar hiçbir devlette olmayacak kadar
özgür yaflar; ekonomik, sosyal ve kültü-
rel geliflme göstererek mutlulu¤un zir-
vesine do¤ru ilerler. 

Demokratik özerk Kürdistan’da iki
halk›n kardeflçe yaflad›¤› bir ortam ger-
çekleflece¤ine göre, burada demokrasi
ve özgürlük fikrinin geliflece¤ini kabul
etmemiz gerekir. Demokrasi ve özgür-
lük fikri en fazla da di¤er topluluklarla
bir arada yaflamak ö¤renildi¤i ve ger-
çeklefltirildi¤i zaman derinleflir ve pra-
tikleflir. Dolay›s›yla herhangi bir devlet

sisteminden daha fazla refah ve huzur
getirir. Nitekim devletçi zihniyetçiler
halklara ac› getirmifltir. Ekonomik ve
sosyal yaflam›n çöküflünü getirmifltir.
Ama kat› milliyetçi ve devletçi anlay›fl›n
afl›lmas›, halklar ve devletleraras› iliflki-
lerin geliflmesiyle birlikte s›n›rlar› kal-
d›rma, federasyon ve konfederasyonlar
haline gelme durumlar› yafland›. 

Devlet ve s›n›r kavramlar›n› önem-
sememe, insanl›k aç›s›ndan sadece
ekonomik ve sosyal alanda de¤il, öz-
gürlükler ve demokrasi alan›nda da
önemli geliflmeler aç›¤a ç›karmaktad›r.
Bu aç›dan da demokratik özerk Kür-
distan, ulus devletçi anlay›fltan daha
do¤ru ve gerçekçi oldu¤u kadar, özgür-
lükçü ve demokratik bir sistem olmak-
tad›r. Dolay›s›yla demokratik özerklik,
Ortado¤u ve Türkiye gerçe¤inde halk-
lar aç›s›ndan kabul edilebilir ve en ve-
rimli çözüm modeli olmaktad›r. 

Demoktatik konfederalizm 
toplumun öz örgütlenme sistemidir

Demokratik özerkli¤in, demokrasiye
duyarl› hale gelmifl bir ülkede farkl› et-
nik ve ulusal topluluklar›n temel de-
mokratik haklar›n› demokrasi içinde el-
de etmesi oldu¤unu vurgulad›k. De-
mokratik konfederalizm ise daha farkl›
bir konudur. Bir toplumun tabandan
bafllayarak kendini en genifl bir biçimde
demokratik örgütlemesidir. Demokratik
kurumlar›n› oluflturmas›d›r. Tabandan
bafllayarak oluflturulan demokratik ku-
rumlaflmaya dayal› bir sistemdir. Ma-
halle ve köy komünlerinden mahalle
meclislerine ve il meclislerine kadar ör-
gütlenmelerini her alanda gelifltirmek ve
bunlar›n genel iradesini temsil eden bir
halk kongresini kurumlaflt›rmak de-
mokratik konfederalizmi oluflturmakt›r. 

Demokratik konfederalizm, demok-
rasiye duyarl› her toplumda halklar›n
özgürlük ve demokrasi anlay›fl›ndaki
derinleflmeyle ba¤lant›l› olarak, kendini
demokratik kurumlaflmada derinlefltir-
mesidir. Bu, bir toplumun örgütleme
sistemidir. Toplumun farkl› kesimleri-
nin söz ve karar gücü olarak kendini
irade haline getirdi¤i demokratik örgüt-
lenmelere kavuflmas› ve bu örgütlen-
melerin de konfederal iliflki çerçevesin-
de bir araya gelerek bir sistem kurma-
s›na demokratik konfederalizm denil-
mektedir. Günümüzün kapitalist dev-
letçi, üstten dayatmac› siyasal, sosyal,
ekonomik ve kültürel sistemlerine kar-
fl› toplumlar›n demokratik iradesinin
baflat oldu¤u sosyal, siyasal, ekonomik
alternatif bir yaflam modelidir. 

Demokratik konfederalizm, herhangi
bir devlet ya da federasyon, üniter ya da
üniter olmayan kurumlaflmalar içinde

topluluklar›n özgürlük ve demokrasi is-
tekleri ve bu yönlü mücadeleleriyle ba¤-
lant›l›, alternatif olarak geliflen bir de-
mokratik kurumlaflma modelidir. Dev-
letin tan›y›p tan›mamas›yla gerçekleflen
bir olgu de¤ildir. Toplumlar›n anlay›fl ve
mücadeleleriyle kendilerinin oluflturdu-
¤u sistemdir. Kapitalist devletçi siste-
min içinde ve yan›nda bu sistemi kura-
rak, alternatif sistemini gelifltirip hakim
k›lmaya çal›fl›r. Daha çok da demokra-
tik sosyalist anlay›flta olanlar›n, demok-
ratik komünal bir toplum yaflam›n› ar-
zulayan ideolojik duruflun ve teorik yak-
lafl›m›n öngördü¤ü toplum sistemidir. 

Özgürlü¤ün, eflitli¤in, demokrasinin,
adaletin en derin ve rafine biçimde sa¤-
land›¤› toplumsal sistem olarak tan›m-
lamak da yerindedir. Buna insanl›¤›n
sömürü ve bask›y› görmedi¤i neolitik
toplumun ça¤dafl güncelleflmesi de de-
nilebilir. Somut olarak da, tüm sosyal
kesimlerin kendi iradeleri ile ortaya ç›-
kard›klar› demokratik örgütlenmelerin
konfederal bir biçimde sistem haline ge-
tirilmesi modeli olarak tan›mlanabilir..
Bu temelde kendi özgürlüklerini en kap-
saml› biçimde yaflamalar›n› ifade eder. 

Demokratik özerklik eflittir 
demokratik konfederalizm de¤ildir

Demokratik özerklik ise herhangi bir
devletçi yap› içerisinde, farkl› topluluk-
lar›n yaflad›klar› bir devlet veya bir ülke
içinde bu farkl› topluluklar›n söz konu-
su devlet veya sistemle hukukunu ifade
eder. Örne¤in irdeledi¤imiz Kürt soru-
nu içinde, Türk devleti ile Kürtler ara-
s›ndaki hukuku ifade eder. Kürtlerin
haklar›n›n demokrasiye duyarl› hale
gelmifl Türkiye çerçevesinde kabul edil-
mesi ve bu haklar›n yaflam bulmas›
önündeki engellerin kald›r›lmas›d›r.
Bu, toplumun kendi demokratik örgüt-
lenmesinden ya da yarataca¤› örgütle-
me modelinden ayr› olarak, söz konusu
sistemle iliflkisini veya o sistem içinde
temel demokratik haklar›n› kullanma-
s›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›-
n› ifade eder. Bu yönü ile demokratik
konfederalizm toplumun kendi öz ör-
gütlemesini ifade ederken, demokratik
özerklik ise bu toplulu¤un devletle veya
herhangi bir sistemle demokratik iliflki
hukukunu ifade eder. Bu yönü ile ikisi-
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ni birbirine kar›flt›rmamak gerekir. De-
mokratik özerklik, eflittir demokratik
konfederalizm de¤ildir. 

Demokratik özerklik, ulusal etnik
topluluklar›n temel demokratik haklar›-
n›n tan›nmas›d›r. Bu haklar tan›nd›k-
tan ya da önlerindeki engeller kald›r›l-
d›ktan sonra, söz konusu halk bu hak-
lar› kullanman›n yan›nda, kendi ekono-
mik, sosyal, kültürel, siyasi anlay›fllar›-
na göre ya demokratik konfederalizmi
kurmaya yönelir ya da Avrupa’daki gibi
temsili demokrasi sistemini benimser.
Baflka modellerle kendi demokratik ku-
rumlaflmalar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›r. 

Demokratik konfederalizm 
alternatif bir toplum modelidir

Demokratik konfederalizm ise bir yö-
nüyle ideolojik, teorik bak›flla ilgili bir
tercihtir. Demokratik özerkli¤in kazan›l-
d›¤› bir toplulukta, farkl› s›n›f ve taba-
kalar olabilir. Bunlar kendi ideolojik, te-
orik yaklafl›mlar›na göre farkl› toplum-
sal modelleri tercih edebilirler. Demok-
ratik sosyalist ve komünal anlay›flta
olanlar, daha özgürlükçü, daha demok-
ratik sistem kurmak isteyenler gerçek-
ten demokratik ve özgürlükçü, en ideal
model olan demokratik konfederalizme
yönelir. Baz›lar› ise topluma, halka da-
yanan demokratik sistem yerine –hala
devletçi sistemin etkilerini yaflad›klar›n-
dan– egemen s›n›flar›n etkisi ile tabana
dayal› bir örgütleme de¤il de üst toplum
örgütlemesine dayanan ekonomik, sos-
yal, siyasi bir sistem içinde yaflamlar›n›
sürdürmeye yönelirler. Bunlar farkl›
tercihler olarak, demokratik özerklik
içinde bulunan toplumun önüne ç›kar. 

Kürtler için demokratik özerk yafla-
man›n imkan› ortaya ç›karsa, bu sade-
ce DPT ile kurulan bir hukuk de¤il, bü-
tün Kürtlerle ve farkl› siyasal anlay›flla-
r› da içine alan toplumla gelifltirilen bir
hukuktur. Demokratik konfederalizm
ise daha çok toplumun ve taban›n e¤i-
lim gösterdi¤i bir sistemdir. Özgürlük ve
demokrasiyi en kapsaml› yaflamak iste-
yenlerin iradeleri ve çabalar›yla gelifltir-
di¤i alternatif bir toplum modelidir. Ta-
bii demokratik konfederalizm, reel sos-
yalizmdeki dar s›n›f yaklafl›m›n› esas al-
maz. Yöntemleri merkeziyetçi de¤ildir,
daha çok demokratik konfederaldir. 

Toplum, demokratik konfederal sis-
temi kurmaya yönelirken, devletçi ve
farkl› toplumsal modeli tercih edenler
bulunmaya devam edecektir. Demok-
ratik özerk Kürdistan içinde demokra-
tik konfederalizme muhalif olan kesim-
ler de ç›kar. Ancak demokratik sosya-
list anlay›fltaki demokratik konfedera-
lizm sistemleflmeye yönelirken, dar s›-
n›f yaklafl›mlar› içinde olmad›¤› için,
bütün toplumsal kesimlerin kendisini
ifade edebilece¤i bir sistem haline gelir. 

Bir de sosyal, ekonomik yaflamdaki
komünaliteyi esas ald›¤› için, kapita-
lizm anlay›fl›n› s›n›rlayan bir sistemdir.
Bunu da zorla de¤il, kendi sistemini
toplum içinde yayg›nlaflt›rarak yapar.
Di¤er toplumsal kesimleri de sistem-
leflmeye yönelen halk›n demokratik ifl-
leyifli içinde tutmaya, yaflatmaya ve gi-
derek bunu her kesime benimseten bir
modele dönüfltürmeye çal›fl›r. Çünkü
demokratik komünal sistemde zoraki
dayatmalar yoktur. Aksine, kendi de-
mokratik sistemini kurarak, toplumun
imkanlar›n› bu flekilde örgütleyerek,
di¤er sistem anlay›fllar›n› ve kurumlafl-
malar›n› daraltan, böylece kendi siste-
mini hakim k›lan bir demokratik irade
ve yaklafl›mla hareket eder. 

Demokratik özerklikle demokratik
cumhuriyet çeliflmez. Demokratik
özerklik, üniter siyasal yap›yla da çelifl-
mez. Ancak demokratik özerkli¤in ya-
flanmas› ve Türkiye’de yerleflmesi ile
birlikte 1923’lerde kurulan cumhuriyet
demokratikleflerek demokratik cumhu-
riyet ad›n› al›r. Önderli¤imiz buna 3.
cumhuriyet de diyebilirler dedi. Çünkü
2. cumhuriyet tan›mlamas› yanl›fl anla-
fl›ld› ve cumhuriyet karfl›tl›¤› olarak al-
g›land›. Bu nedenle cumhuriyet karfl›t›
de¤il de, cumhuriyetin demokratiklefl-
mesi olarak anlafl›lmas› aç›s›ndan Ön-
derli¤imiz 3. cumhuriyette, demokratik
cumhuriyet de denilebilir dedi. 

Demokratik özerklik, devlet sistemi-
nin ya da idari yap›s›n›n flu veya bu bi-
çimde olmas›yla ilgili de¤ildir. Kald› ki
cumhuriyetin demokratikleflmesi,
Kürtler ve di¤er topluluklar aç›s›ndan
demokratik özerkli¤in yaflanmas› de-
mektir. Dolay›s›yla çeliflmesi bir yana,
karfl›l›kl› demokratik diyalektik içinde
birbirlerini koflulland›ran ve bütünle-
yen bir karaktere sahiptirler. 

Toplumun güç olmas› 
üniter yap›y› da afl›nd›rm›flt›r

Demokratik cumhuriyet ile de-
mokratik konfederalizm çeliflmez.
Ancak flu da bir gerçektir ki, üniter-
lik art›k 19. 20. yüzy›l üniterli¤i ola-
rak anlafl›lmamal›d›r. Bir ülkede de-
mokratikleflme gelifltikçe, ister iste-
mez otoriter merkezi yap›lar›n zay›f-
lad›¤›, halk›n daha fazla hak sahibi
oldu¤u bir sisteme do¤ru ilerlenir.
Zaten demokrasi, halk›n güç ka-
zand›¤› bir sistemdir. Gücün giderek
halka yay›ld›¤› bir sistemdir. Dolay›-
s›yla demokratikleflme, klasik tarzda
anlafl›lan üniter yap›lar›n afl›lmas›n›
beraberinde getirir. Bugünkü üniter
Fransa 19. ve 20. yüzy›ldaki üniter
Fransa de¤ildir. Çünkü demokratik-
leflme gelifltikçe, üniter merkezi yap›-
n›n yapt›¤› birçok ifl yerele devredil-
mifltir. Toplumun güç olmas›, üniter
yap›y› da afl›nd›rm›flt›r. Merkezi üni-
ter yap›, eskisi gibi rahat karar veren
ve uygulayan durumdan ç›km›flt›r.

Bu aç›dan toplumda demokrasi
gelifltikçe, üniter yap› eski karakteri-
ni kaybeder. Bu durum üniter yap›y›
ortadan kald›rmaya yönelen eylem-
lerle de¤il, demokrasinin geliflmesi ile
gerçekleflir ve üniter sistem yeni bir
biçim kazan›r. Bu nedenle demokra-
tik konfederalizmin geliflti¤i, toplu-
mun tabandan örgütlendi¤i, komün-
lerin, meclislerin kuruldu¤u ve buna
dayanan halk kongrelerinin olufltu¤u
bir ülkede üniter yap› eski biçimi ile
kalamaz.

Tabii ki bu tür meclisler ve halk
kongreleri de ancak demokrasilere du-
yarl› ülkelerde geliflebilir. Demokrasiye
duyarl› olmayan ülkeler de zaten bu
tür örgütlemelere, halk›n kendi kendi-
ni örgütledi¤i, kendi yaflam›na yön
verdi¤i çabalara engel olur. Biz bunla-
r› mevcut durumda demokrasiye du-
yarl› hale gelmifl devletler için söylüyo-
ruz. Demokrasiye duyarl› hale gelmifl
devlet gerçe¤inde demokratik cumhu-
riyet ile demokratik konfederalizm ra-
hatl›kla yan yana yürür. Bunlar da
birbirine engel de¤ildir. Demokrasinin
bu flekilde kapsamlaflt›¤› bir yerde, ze-
minde ister istemez üniter devlet de
eski biçimlerde kalmaz.
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Marafl katliam›ndan bu yana tam
29 y›l geçti. Marafl’ta flehit düflen tüm
devrimci, yurtsever ve emekçileri say-
g›yla an›yoruz. 

Marafl katliam›, esas olarak Türk
devletinin Alevi toplumuna yaklafl›m›-
n›n bir sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r.
Aleviler cumhuriyet döneminde rahatla-
d›klar›n› söyleseler de gerçeklik böyle
de¤ildir. Türk devleti siyasal ‹slam’›n
devlet içinde etkili olmas›n›n önüne geç-
mifl olsa da, iktidar›n› sürdürmek için
‹slam’› kontrol alt›na al›p kullanmaya
çal›flm›flt›r. Bu nedenle devletin dini, ‹s-
lam’›n Sünni mezhebi olurken, di¤er
mezhep ve az›nl›klar üzerinde Sünni ‹s-
lam’›n mahalle bask›s›n› sürdürmesine
her zaman göz yummufltur. Alevilerin
cumhuriyet dönemi boyunca kendi
kimliklerini saklamas›, ibadetlerini gizli
yapmas› bunun aç›k kan›t›d›r. En kötü-
sü de, devlet herhangi bir toplumsal ge-
rilim ç›kar›p bunun üzerinden otoriter
ve bask›c› karakterini meflrulaflt›rmaya
yönelirken, ço¤u zaman da Alevileri
kurban etmifltir. Devlet, Alevi-Sünni ge-
rilimi yaratarak ya da Alevili¤i d›fltala-
yan anlay›fllar› körükleyerek çat›flmal›
durum yaratm›flt›r. 1970’li y›llarda da
derin devlet kontrgerillay› kullanarak,
var olan gerilimleri kavgalara, katliam-
lara dönüfltürmüfltür.

Sünniler ve Aleviler aras›nda gerilim
oldu¤unu bilen bask›c› iktidar odak-
lar›, Türkiye’de biraz k›flk›rt›ld›¤› za-
man hemen kavgaya dönüflecek Alevi-
Sünni gerilimini kullanm›flt›r. Nitekim
1970’li y›llarda tüm toplumsal kesim-
lerin demokrasi mücadelesini, devrim-
ci demokratik direniflini bast›rmak için
bir darbe planland›¤›nda, yine Aleviler
kurban edilmifltir. 12 Mart darbesi,

hem NATO’nun Türkiye’yi daha iyi kul-
lanabilmesi hem de devrimci demokra-
tik hareketin bast›r›lmas› için planlan-
m›flt›r. Bunun için de “kaos var” görü-
nümünü derinlefltirmek ve toplumun
bir darbe karfl›s›nda sessiz kalmas›n›
sa¤lamak için kullan›lacak en uygun
gerilim, Alevi-Sünni gerilimi olarak gö-
rülmüfltür. Baflta Marafl olmak üzere
Çorum’da, Sivas’ta ufac›k bir provo-
kasyonla kavgaya dönüflecek Alevi-
Sünni gerilimi, karanl›k ellerin k›flk›rt-
mas›yla bir Alevi k›r›m›na dönüflmüfl-
tür. Bu k›r›mlar kendili¤inden geliflen
olaylar de¤ildir. Gerici iktidar odaklar›-
n›n en temel gerilim noktalar›ndan
olan Alevi-Sünni gerilimi provokasyon-
la katliama dönüfltürülmüfltür. Bunun
üzerinden de ‘bak›n anarfli var, kaos
var’ gerekçesiyle planlanan darbeye
meflruiyet kazand›r›lmak istenmifltir.
Marafl katliam›n›n bu çerçevede ortaya
ç›kt›¤›n› bilmek gerekiyor. 

AAlleevviilleerrddee  oorrttaayyaa  çç››kkaann  ssiiyyaassaall  
ddiinnaammiizzmm  ssiisstteemm  iiççiinnee  mmii  ççeekkiilliiyyoorr

Devlet bugün belki bu gerilim nok-
tas›n› provokasyonla katliamlara dö-
nüfltürmeye ihtiyaç duymuyor, ancak
demokrasi dinamiklerini bast›rmak,
zay›flatmak için siyasal ‹slam’›n önünü
aç›yor, bu bilinmektedir. Bu da tabii ki
Alevilerin Türkiye’nin siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel yaflam›nda gide-
rek daha az yer almas›n› beraberinde
getirmektedir. Örne¤in Alevilerin dün-
kü okuma yazma oran›yla bugünkü
okuma yazma oran› karfl›laflt›r›lsa,
özellikle son 20 y›lda Alevilerin devlet
bürokrasisi ve siyasal elit içindeki ye-

rinin giderek azald›¤› görülecektir.
Bunlar› söylerken bürokratl›¤› ve siya-
sal elitli¤i savunmuyoruz, bir gerçekli-
¤i ifade ediyoruz. Ekonomik, sosyal
alanda da benzeri bir trend görebiliriz. 

Tabii ki son y›llarda geliflen demok-
rasi ve özgürlük mücadelesiyle Alevile-
rin kimlik ve kültürlerini ifade etme ve
kendi kimliklerini aç›kça ortaya koy-
mas› noktas›nda belirli geliflmeler var-
d›r. Ancak bunlar tamamen Türkiye’de
Kürt’ü ile Türk’ü ile demokrasi müca-
delesinde verilen fedakarl›klar sonucu-
dur. Özellikle Kürt özgürlük hareketi-
nin yürüttü¤ü mücadele, devletin bü-
tün olanaklar›n› bu mücadeleyi bast›r-
maya vermesi ve bu mücadeleyi yaln›z-
laflt›rmak için di¤er kesimlerle daha iyi
iliflki sürdürmek istemesi, Aleviler için
de imkanlar ortaya ç›karm›flt›r. Kürt
özgürlük hareketinin Alevileri etkileye-
ce¤inden ürkülerek, Alevilerin kimi et-
kinliklerinin önü aç›lm›flt›r. Bu duru-
mu Alevilerin belirli düzeyde de¤erlen-
dirdi¤ini de söyleyebiliriz. Cem Vakf› gi-
bi baz› çevreler bu süreci devlet içinde
belirli düzeyde yer almak için kullan-
maya yönelirken, belirli çevreler de Ale-
vilerin özgürlük alanlar›n› geniflletmek
aç›s›ndan kendilerini örgütleyip Türki-
ye’nin demokratikleflme mücadelesinin
bir bilefleni olmaya çal›flm›fllard›r. 

Alevilerde toplumsal ve siyasal di-
namizm ortaya ç›km›flt›r. Bu dinamiz-
mi devlet sistem içilefltirerek kendisi
için kullanmak isterken, özgürlük ve
demokrasi güçleri de özgürlü¤ün
önemli bir de¤eri ve gücü olarak Tür-
kiye’nin demokratikleflmesinde yer al-
mas› için mücadele etmektedir. Gerici
siyasal ‹slami çevreler ise devlet ola-
naklar›n› kullan›p bir taraftan sistem

AAKKPP’’nniinn  ssöözzddee  aaçç››ll››mm››  
AAlleevviilleerree  iinnttiihhaarr  ççaa¤¤rr››ss››dd››rr

““‹‹yyii  kkii  AAlleevviilleerr  ddeevvlleett  ssaahhiibbii  oollmmaamm››flflllaarrdd››rr  ddiiyyoorruuzz..  EEmmeevvii  vvee  AAbbbbaassiilleerr  ggiibbii  ddeevvlleett  ssaahhiibbii  
oollssaallaarrdd››,,  bbuuggüünn  AAlleevviilleerr  ddee  ddeemmookkrraattiikk  öözzüünnüü,,  aaddiill  vvee  eeflfliittlliikkççii  öözzüünnüü  ffaazzllaa  kkoorruuyyaammaazzllaarrdd››..  
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içilefltirip özünü kaybettirmeye, di¤er
taraftan da hakim Sünni mezhep
içinde asimile ederek kontrol alt›na
almaya çal›flmaktad›r. 

AKP hükümetinin Aleviler konu-
sunda yeni bir giriflimde bulunmas›n›
de¤erlendirmeden önce, Türkiye’de
Aleviler konusunda en son aç›l›m ya-
pacak bir partinin neden böyle bir yo-
la yöneldi¤ini anlamak gerekir. Alevi-
lerin çok ciddi sorunlar› oldu¤u aç›k-
t›r. Yüz y›llarca sunnili¤i temsil eden
Osmanl› devletinin ceberutlu¤unu
üzerinde en fazla uygulad›¤› toplu-
luklardan biri de Alevilerdir. Bu aç›-
dan Aleviler konusunda Türkiye’de
kapsaml› bir demokratik zihniyet de-
¤iflimine ve pratikleflmesine ihtiyaç
vard›r. Sadece demokrasinin gere¤i
olarak de¤il, yüz y›llard›r
bask› alt›na al›nan bir toplu-
ma karfl› verilecek bir özelefl-
tiri de bunu gerektirmekte-
dir. Verilmesi gereken tutarl›
ve samimi bir özelefltiri de
ancak Alevilerin kimli¤ini ve
ibadetlerini, kültürlerini ge-
lifltirmesi için önündeki tüm
engellerin ortadan kald›r-
›lmas›yla mümkün olur. Ta-
rihsel bir özelefltiri ve de-
mokrasinin gere¤i olarak bu-
nun yap›lmas›, art›k bir zo-
runluluk haline gelmifltir. 

DDeemmookkrraattiikklleeflflmmeeddee  
AAlleevvii  kküüllttüürrüünnüünn  rroollüü

Öte yandan Alevi kültürünün dev-
letçi kültürü çok az tan›mas›, bu yö-
nüyle demokratik özünün güçlü bi-
çimde varl›¤› da Türkiye aç›s›ndan bü-
yük bir zenginliktir. Türkiye’de de-
mokrasinin derinleflmesi ve kapsaml›-
laflmas› aç›s›ndan Alevi kültürünün
oynayaca¤› çok önemli roller vard›r. Ne
kadar devlet o kadar az demokrasi, ne
kadar az devlet o kadar çok demokra-
si veya demokratik kültür. Aleviler
devleti az tan›d›¤›ndan, demokratik
özü ve kültürü kendi içinde en fazla
tafl›yan bir topluluktur. Dolay›s›yla da
Alevilerin Türkiye’de hak etti¤i yeri al-
malar›, sosyal, ekonomik, kültürel
alanda etkinliklerini artt›rmalar›, Tür-
kiye’nin örnek bir demokrasi gelifltir-

mesinde önemli rol almalar›n› berabe-
rinde getirecektir. 

Bu aç›dan Alevilerin demokratik
haklar›n›n, kimliklerinin aç›k olarak
tan›nmas›, geliflimin önündeki engel-
lerin kald›r›lmas›, bu konuda özellik-
le de manevi deste¤in, katk›n›n sa¤-
lanmas› çok çok önemlidir. Bunun
devlet d›fl›nda demokratik kurumlar
taraf›ndan yap›lmas› anlaml›d›r. Bu
konuda bir aç›l›ma ihtiyaç oldu¤unu
görüyoruz. Kürt özgürlük hareketi
bunu y›llard›r dillendiriyor. Önderli-
¤imiz defalarca, Türkiye’nin Alevi top-
lumu için demokratik ad›mlar atmas›
gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Yine Alevi
camias›n›n Türkiye’nin siyasal, sos-
yal, ekonomik ve kültürel olarak ha-
yat›n her alan›nda yer almas›n› ve

önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›
gerekti¤ini dile getirmifltir. 

Aleviler, Kürt özgürlük hareketinin
yaratt›¤› ortamda seslerini daha fazla
yükseltmeye ve mücadele vermeye
bafllam›flt›r. Aleviler art›k tümüyle sa-
hipsiz, örgütsüz bir toplum de¤ildir.
Kimliklerine sahiplenme ve ibadetle-
rini daha aç›k yapma konusunda be-
lirli bir mevzi kazanm›fllard›r. Bunlar
kendili¤inden ortaya ç›kmam›flt›r.
Türkiye’de y›llard›r verilen demokrasi
mücadelesinin bir sonucudur. Özel-
likle Türkiye’deki devrimci sol hare-
ketler ile 1970’lerden bugüne Kürt
özgürlük hareketinin mücadelesi so-
nucu Aleviler üzerindeki bask›lar
önemli düzeyde azalm›fl, Alevi kimli¤i
resmi olmasa da gayri resmi kendini
kabul ettirmifltir. AKP’nin bugün Ale-

vilerle ilgilenmesi ya da Aleviler konu-
sunda bir fleyler yap›yor görünmek
istemesinin amac›, y›llard›r sürdürü-
len mücadeleyle ba¤lant›l›d›r. 

AAKKPP’’nniinn  aaçç››ll››mm  ppoolliittiikkaass››  

AKP, y›llarca verilen bu mücadele-
nin hem taleplerini yozlaflt›rmak hem
de sistem içilefltirerek Alevi kimli¤inin
daha iradeli ve demokratik bir toplum
haline gelmesinin önüne geçmek için
böyle bir giriflim bafllatm›flt›r. Böylece
hem Alevi toplumunun özgürleflmesi
için y›llard›r verilen mücadeleyi yoz-
laflt›rmak hem de sözde baz› aç›l›mlar
yapt›¤›n› ortaya koyarak, bu potansi-
yelin üzerine konmak istemektedir. 

Bu geliflmelerin temel nedeni, Türki-
ye’de sol, sosyal demokrat bir
hareketin gelifltirilmeyiflidir.
AKP’nin bu geliflmesinden esas
olarak sosyal demokratik hare-
keti bloke ederek geliflmesini
önleyen CHP sorumludur. As-
l›nda Türkiye halk› on y›llard›r
sosyal demokrat bir hükümete
ihtiyaç duymaktad›r. CHP bu-
na cevap veremeyince, daha
do¤rusu demokrasiyi sahiple-
nirsem bundan Kürtler yarar-
lan›r diyerek tutarl› demokra-
tik bir yaklafl›m içine girmeyin-
ce, AKP demogojik söylemlerle
bu alandaki birikimi kendi ha-
nesine yazd›rmay› baflarm›flt›r. 

E¤er Türkiye’de sol ya da sosyal
demokrat bir hareket geliflseydi, ke-
sinlikle AKP iktidara gelemezdi. Ne
var ki, en fazla ihtiyaç duyulan bir
dönemde Türkiye’de ne tutarl› bir
sosyal demokrat ne de sol demokrat
bir hareket yarat›labilmifltir. Yoksa
Türkiye’de siyasal ‹slam’›n bu kadar
oy alma potansiyeli yoktur. Ancak
Türk devleti Kürt özgürlük hareketi-
ne karfl› kullanmak aç›s›ndan ‹s-
lamc› kesimlerin önünü açm›flt›r.
Kürt halk›n›n dini duygular› nede-
niyle böyle ‹slamc› bir partinin kulla-
n›labilece¤i, Kürt halk›n›n özgürlük
ve demokrasi taleplerinin sapt›-
r›labilece¤i düflünülerek, ›l›ml› ‹slam
partilerinin her zaman Kürdistan’da
etkili olmas› istenmifltir. Buna ra¤-
men yine de AKP tek bafl›na iktidara
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gelecek kadar bir oy potansiyeline
ulaflamazd›. Ama bir taraftan hem
devlet AKP’nin önünü açt› hem de
Türkiye toplumunda ‹slami kültür
gelene¤i vard›. Sol demokratlar›n ol-
mad›¤› böyle bir ortamda, Türkiye
toplumunun y›llard›r biriken demok-
ratik özlemlerini sömürerek, bu ko-
nuda gerçekten baflar›l› bir örgütsel
ve siyasal yaklafl›m göstererek Türki-
ye tarihinde ilk defa ‹slamc› bir hare-
ket tek bafl›na iktidara geldi. 

AKP’nin iktidar›ndan bu yana befl
y›l geçmifl, ama özlemlere cevap vere-
memifltir. Buna ra¤men ortaya yine bir
sosyal demokrat hareket de ç›kmam›fl-
t›r. Sol ortaya ç›kmay›nca, AKP de de-
magojik olarak sol de¤erleri dillendirip
kendini alternatif k›lmaya devam et-
mifltir. Bu nedenle de çeflitli demokra-
si özlemleri olanlar, birçok alanda libe-
ral ve demokratik aç›l›m bekleyenler
umutlar›n› AKP’ye ba¤lam›flt›r.

DDeemmookkrraattiikk  rreeffoorrmmllaarrllaa  
ttoopplluummssaall  ddeesstteekk  ssaa¤¤llaannaabbiilliirr  

Türkiye’de demokrasi flampiyonlu-
¤unu veya öncülü¤ünü siyasal ‹slam
söylemiyle AKP’nin yapaca¤› hiç kim-
senin akl›na gelmezdi. DDeenniizzlerin,
MMaahhiirrlerin mücadele etti¤i ve y›llar›n
devrimci birikimine sahip bir ülkede
sol bir demokrat hareketin ortaya
ç›kmas› gerekirdi. Bu olmasa bile,
dünyan›n birçok yerinde oldu¤u gibi
sosyal demokratlar bu birikime sahip
ç›k›p, toplumun deste¤ini arkas›na
alarak alternatif bir siyasal güç hali-
ne gelebilirdi. Demokratik reform ve
aç›l›mlarla toplumun deste¤ini alabi-
lirdi. Nitekim 1970’lerin bafl›nda böy-
le bir tutum ortaya koyan Ecevit, %
42 oy ald›. Çünkü “ne ezen, ne ezilen,
insanca, hakça bir düzen” dedi. “Ak
günlere” dedi. Meydanlara demokra-
si, adalet ve eflitlik söylemiyle hakim
oldu. Böylece Ecevit o güne kadarki
bütün demokrasi özlemlerini bir ara-
ya getirdi, hatta belirli bir ivme de
kazand›rd›. Ne var ki böyle bir geçmi-
fle sahip olan Türkiye’de, hiç de akla
gelemeyecek bir biçimde demokrasi-
nin flampiyonlu¤unu, demagojisini
‹slamc› AKP yap›yor. 

AAKKPP  AAlleevvii  aaçç››ll››mm››  yyaappaabbiilliirr  mmii

Bugün siyasal ‹slamc› kesimlerin,
Alevi aç›l›m›n› da ben yapaca¤›m de-
mesi gerçekten trajik bir durumdur.
Alevilerin flimdiye kadar verdi¤i özgür-
lük ve demokrasi mücadelesine neden
bir ‹slamc› parti sahip ç›kt›? Veya
flimdi ‹slamc› bir parti neden demok-
rasi mücadelesi birikimi üzerinden biz
aç›l›m yapaca¤›z diye ortaya ç›k›yor?
Bu aç›l›mlarda samimi midir, de¤il
midir, ondan önce, AKP neden böyle
bir fleye sahip ç›k›yor konusunu irde-
lemek gerekir. AKP gibi ›l›ml› ‹slamc›
bir partinin çok güçlü aç›l›mlar yap-
mas› mümkün de¤ildir. Aç›l›m
yapaca¤›n› düflünmek bu kadar öz-
gürlük mücadelesi veren, fedakarl›k
yapan insanlara hakarettir. 

AKP’nin Aleviler için aç›l›m yapaca-
¤›m demesini ve bunu gündeme getir-

mesini Alevi toplumu çok trajik bir olgu
olarak görmelidir. Alevileri bu hale geti-
ren CHP’dir. CHP’nin antidemokratik
tutumu, demokrasi olursa Kürtler ya-
rarlan›r yaklafl›m›, Alevilerle ilgili de-
mokratik aç›l›m konusunun bayraktar-
l›¤›n›n AKP’nin eline geçmesiyle sonuç-
lanm›flt›r. AKP’nin bu yaklafl›m›, devle-
tin Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› arac›l›¤›yla
Aleviler üzerinde gelifltirmek istedi¤i po-
litikan›n farkl› bir versiyonudur. Bu,
asl›nda sol demokratlar›n ve Alevilerin
verdi¤i genel demokrasi mücadelesinin
Alevilik özgülünde yozlaflt›r›lmaya ve
çarp›t›lmaya u¤rat›lmak istenmesidir. 

Y›llard›r verilen mücadele sonu-
cunda devlet, Alevi politikas›nda de¤i-
fliklik yapmak zorunda kalm›flt›r. Geli-
nen aflamada flöyle ya da böyle bir aç›-
l›m gerekmekteydi. AKP demokrasi ko-
nusunda oldu¤u gibi, bu konuda da
kurnazl›kla bu ifli ben yapar›m diyerek,
baz› Alevi çevrelerin a¤z›na bir parmak

bal çal›p, Alevileri sistem içine çekerek
y›llar›n birikimini böyle çarçur etmeye,
yozlaflt›rmaya, sapt›rmaya yönelmifltir. 

AAlleevviilleerr  ddeesstteekklleeddiikklleerrii  ppaarrttiilleerrii  
ddoo¤¤rruu  ssoorrgguullaammaall››dd››rr

Alevilerin neden bu duruma düfltük
diye, flapkalar›n› önlerine koyup dü-
flünmeleri gerekir. Özellikle de y›llard›r
CHP’ye verdikleri deste¤i sorgulamal›-
d›rlar. 1970 y›llarda CHP’ye neden oy
verdiklerini elefltirmiyoruz. 1980’li y›l-
larda Erdal ‹nönü’yü neden destekle-
diler diye de elefltirmiyoruz. Bunlar›n
anlafl›l›r bir yan› vard›r. Ancak özellik-
le sosyal demokrat ve sol ile alakas› ol-
mayan Baykal’›n CHP’sini destekleme-
yi Alevilerin sorgulamas› gerekir. Bu
sorgulama do¤ru yap›l›rsa, AKP’nin
neden ortaya ç›kt›¤› daha iyi anlafl›l›r.
AKP, 2003’ten sonra bütün sol biriki-

min beklentilerini sapt›rarak, yozlaflt›-
rarak, s›n›rlayarak asl›nda devlet ad›-
na demokrasi beklentilerini nas›l tör-
püleyip, yozlaflt›rarak erittiyse, bugün
de devlet ad›na Alevilerin taleplerini
yozlaflt›rma rolünü üstlenmektedir. 

AKP’nin belki baflka konularda de-
mokratik baz› ‘aç›l›mlar yapma’ potan-
siyeli olabilir. Daha do¤rusu, kendince
yararlanmak için baz› aç›l›mlar yapabi-
lir. Nitekim Kürt sorunu gibi temel ko-
nularda olmasa da, kendisinin yararla-
nabilece¤i çeflitli konularda baz› liberal
aç›l›mlar, yumuflatmalar yapma çabas›
görülmüfltür. Özellikle de Kürt özgür-
lük mücadelesinin sürdü¤ü ortamda,
bunu en iyi ben bast›r›r›m, kitle taba-
n›n› en iyi ben s›n›rlar›m biçiminde
devletin deste¤ini de arkas›na alarak
soruna yaklafl›m sergilemifl, yine PKK
ve Kürt karfl›tl›¤›yla devletin fazla üze-
rine gelmesini engelleyerek, siyasal ‹s-
lam için baz› kanallar açm›flt›r. 

SERXWEBÛN AArraall››kk  220000773300

“YY››llllaarrdd››rr  vveerriilleenn  mmüüccaaddeellee  ssoonnuuccuu  ddeevvlleett  AAlleevvii  ppoolliittiikkaass››nnddaa  ddee¤¤iiflfliikklliikk  

yyaappmmaakk  zzoorruunnddaa  kkaallmm››flfltt››rr..  GGeelliinneenn  aaflflaammaaddaa  flflööyyllee  yyaa  ddaa  bbööyyllee  bbiirr  aaçç››ll››mm  

ggeerreekkmmeekktteeyyddii..  AAKKPP  ddeemmookkrraassii  kkoonnuussuunnddaa  oolldduu¤¤uu  ggiibbii,,  bbuu  kkoonnuuddaa  ddaa  

kkuurrnnaazzll››kkllaa,,  bbuu  iiflflii  bbeenn  yyaappaarr››mm  ddiiyyeerreekk  bbaazz››  AAlleevvii  ççeevvrreelleerriinn  aa¤¤zz››nnaa  

bbiirr  ppaarrmmaakk  bbaall  ççaall››pp,,  AAlleevviilleerrii  ssiisstteemm  iiççiinnee  ççeekkeerreekk  yy››llllaarr››nn  bbiirriikkiimmiinnii  

bbööyyllee  ççaarrççuurr  eettmmeeyyee,,  yyoozzllaaflfltt››rrmmaayyaa,,  ssaapptt››rrmmaayyaa  yyöönneellmmiiflflttiirr”
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AB ile görüflmeler çerçevesinde baz›
yumuflamalar bu temelde yap›lm›flt›r.
Ancak Aleviler ve Kürtler söz konusu
oldu¤unda AKP’nin böyle bir aç›l›m ya-
pamayaca¤› aç›kt›r. Kürtler konusunda
ise zaten yapmaz. Çünkü Kürt soru-
nunun çözümsüzlü¤ü nedeniyle devlet
önünü açm›flt›r. ‹deolojik olarak da
böyle bir fley yapmas› mümkün de¤il-
dir. E¤er ‹mam Gazzali’den sonra orta-
ya ç›kan dogmatizm konusunda do¤ru
de¤erlendirmeler ve ‹slam’›n özüne dö-
nüflü sa¤layan reformlar yap›lsayd›,
Alevilik konusunda da aç›l›mlar yap›la-
bilirdi. Ancak AKP zihniyetinde, tarih-
sel süreç içerisinde oluflmufl o tutucu
ve dogmatik yan›n at›lmas› söz konusu
olmam›flt›r. Aksine, oluflan bu dogma-
tik ve statükocu yanlar› oy toplama po-
tansiyeli olarak de¤erlendirmifltir. 

AAlleevviilliikklleerriinnii  AAKKPP’’yyee  ssaattaarraakk  
rraanntt  eellddee  eeddeennlleerr

B›rakal›m ‹slam’›n ve Ortado¤u top-
lumlar›n›n tarih içinde oluflan tutucu,
kat› hurafe denilen fleyleri bir tarafa b›-
rakmay›, aksine bu tür fleylerin varl›¤›n›
demokratik bilincin ve kültürün gelifl-
mesi önünde barikat haline getirerek,
toplumda etkin olman›n koflulu olarak
görüyor. Dolay›s›yla AKP, Aleviler aç›-
s›nda de¤iflim yapacak bir zihniyet de¤i-
flimini yaflamam›flt›r. AKP’nin yapt›¤›,
toplumun dini duygular›n› tüccar zihni-
yetiyle kullanmak, halk›n dini inançla-
r›ndaki dogmatik yanlar› kendi iktidar›
için bir güç kayna¤› haline getirmektir.
Dolay›s›yla AKP’nin demokratikleflti¤ini
ve zihniyet de¤iflimi yaflad›¤›n› sanmak
yanl›flt›r. Sadece kendisi için demokrasi
isteyen, kendisi için hak ve hukuk iste-
yen bir partidir. Baflkalar›n›n hak, hu-
kuk istemlerini ve demokrasi, özgürlük
istemlerini demagojik olarak sömürüp
kullanmaktad›r. Bu söylemleri oy po-
tansiyeli olarak kullanmaktad›r. Bu yö-
nüyle baz› Alevilerin, iflte AKP de¤iflti,
Aleviler için bir fleyler yapacak, yaklafl›-
m› tamamen aldatmacad›r.

AKP, devletin ve hükümetin olanak-
lar›n› baz› çevrelere sunarak Aleviler
içinde kafa kar›fl›kl›¤› yaratmaktad›r.
AKP, Aleviler içinde ayak basaca¤› köp-
rüler oluflturmaya çal›flmaktad›r. Alevi-

liklerini AKP’ye satarak rant konusu ya-
panlar, asl›nda AKP’nin Aleviler içindeki
keklik soylular›d›r. Aleviler de ihanete,
kendi toplumunu kand›ranlara, kendi
toplumuna tuzak kuranlara keklik soy-
lu derler. Reha Çamuro¤lu gibi kiflilikler
keklik soyundand›r. Yine Cem Vakf›,
AKP iflbirlikçisi olmasa da devletin
uzant›s› oldu¤u için keklik soyludur. 

Alevilerin bir güzelli¤i, sahiplenecek
bir yan› varsa, o da tarih boyunca dev-
letten uzak yaflam›fl olmalar›d›r. Dev-
letten uzak yaflamak demek, bask›c› ve
zalim zihniyetten, sömürücüden uzak
yaflamak demektir. Zalime, bask›c›ya,
sömürücüye ortak olmamak demektir.
Ruhunu kirletmemek demektir. Bu yö-
nüyle Alevi toplumu asl›nda devlete
bulaflmayarak, insanl›¤›n bask› ve sö-
mürü görmedi¤i neolitik toplumu ve
onun de¤erlerini en güçlü biçimde ken-
dinde yaflatm›flt›r. Bunlar da özgürlük,
eflitlik ve adalet de¤erleridir. Alevili¤in
yaflam ve mücadele felsefesi olarak gü-
zel ve insanl›k aç›s›ndan en de¤erli
olan yan›, devlete bulaflmam›fl, devlet-
ten beslenmemifl olmas›d›r. Devlet ku-
rumlar›ndan karn›n› doyurmay›p, dev-
let içindeki imkanlara dayanarak ken-
disini yaflatmamas›d›r. Alevili¤in bü-
yüklü¤ü ve güzelli¤i buradad›r. 

“‹yi ki Aleviler devlet sahibi olma-
m›fllard›r” diyoruz. Emevi ve Abbasiler
gibi devlet sahibi olsalard›, bugün Ale-
viler de demokratik özünü, adil ve eflit-
likçi özünü fazla koruyamazd›. Nas›l ki
bugün ‹slam’›n özü devletçi zihniyetler
nedeniyle köreltilmifl, dumura u¤rat›l-
m›fl, sömürünün ve bask›n›n hizmeti-
ne sokulmuflsa, Aleviler de bu hale ge-
lirlerdi. O aç›dan, Alevilerin, devletten
uzak kald›k, d›flland›k diyerek yak›n-
malar›na ve bunu bir eksiklik olarak
görmelerine hiç gerek yok.

SSüünnnnii  ddeevvlleett  bbaasskk››ss››  kkaarrflfl››ss››nnddaa  
AAlleevviilleerr  kkeennddiilleerriinnii  kkoorruuyyaabbiillmmeelliiyyddii

Bunlar› söylerken tabii ki devleti ele
geçiren Sünnilerin Alevilere bask› yap-
mas›n› normal görmüyoruz. Tabii ki
Aleviler devletçi sistemler karfl›s›nda
bask› görmemeliydiler. Kendilerini ör-
gütleyip onlara karfl› koyabilmeliydiler.
Burada da gerçekçi olmak gerekir. Ale-

vilerin devletçi, iktidarc› ve sömürücü
olmamalar› onlar›n güzel yan›yken, di-
¤er yandan egemenlerin tarihsel s›n›fl›
toplum içindeki yumuflak kar›nlar› ol-
mufllard›r. Çünkü iktidar sahibi dev-
letçiler h›rsl›, örgütlü olmaktad›rlar.
Bask› ve zulüm mekanizmalar›n› ele
geçirmek için her türlü örgütlenmeyi ve
zoru mubah görmektedirler. S›k› ve
bask›c› örgütlenmeler, güç olmak için
devletçi, hiyerarflik, otoriter örgütlen-
meler yaratmaktad›rlar. Ama Alevilerin
felsefesinde bu olmad›¤›, yine örgütle-
nerek bunlara karfl› durabilme bilinci
ve gücü de bulunmad›¤›ndan, daha
çok devletten uzak durarak neolitik
toplumun birçok özelli¤iyle birlikte ya-
flamaya çal›flm›fllard›r. 

Alevilerin bu özelli¤i yaflamlar›n› ör-
gütlemeye imkan verse de, potansiyel-
lerini çok güçlü örgütleyip devletçi sis-
teme karfl› koymalar›na imkan verme-
mifltir. Dün bunlar belki bir zafiyet
olarak de¤erlendirilebilirdi, ama bu-
gün hem Aleviler hem de Kürtler aç›-
s›ndan devletle tan›flmam›fl olmak,
devletçi zihniyeti yaflamam›fl olmak bir
erdemdir. 21. yüzy›l›n demokratik sis-
temini kurmada da en fazla bu erdeme
sahip olan, devletle tan›flmayan toplu-
luklar rol oynayacakt›r. Demokrasi ve
özgürlü¤ün ruhunu ve içeri¤ini bu
topluluklar belirleyecektir. Alevilerin
bu güçlü yan›n›, güzelli¤ini, erdemini,
insanl›k aç›s›ndan büyük de¤er tafl›-
yan özelliklerini AKP sözde aç›l›mlarla
ortadan kald›rmak istemektedir.

AAlleevviilleerr  kkeennddiinnii  vvaarr  eeddeenn  
ddee¤¤eerrlleerrii  ssaahhiipplleenniipp  kkoorruummaall››dd››rr

AKP, Alevili¤i diyanet içine alacak-
m›fl, dedelere maafl verecekmifl, onlara
devlet yard›m› yapacakm›fl! Bu aç›ktan
aç›¤a Alevili¤i tasfiye etmek ve ortadan
kald›rmakt›r. Böyle bir sistem içine gir-
mek Aleviler aç›s›ndan intihard›r. Ken-
dilerini var eden de¤erleri ortadan kal-
d›rma tuza¤›na düflmektir. Alevilik ne
zaman devlet içine yerleflir, Alevi toplu-
mu ibadetlerini, de¤erlerini ne zaman
devlet kaynaklar›yla yürütür ve besler-
lerse, o zaman kendi kimli¤ini kaybet-
mifl olur. fiimdi baz›lar› ekonomik ve
siyasal rant elde etmek için, ‘devlet içi-
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ne girelim, diyanet içine yerleflelim, ho-
calar para al›yor, niye biz almayal›m’
diyerek Alevli¤i bozmaya ve yozlaflt›r-
maya, daha do¤rusu Alevili¤i ortadan
kald›rmaya çal›fl›yor. 

DDeevvlleett  iimmkkaannllaarr››nn››  bbiizz  ddee  
kkuullllaannaall››mm  ddeemmeekk  nneeyyee  bbeennzziiyyoorr  

1990’l› y›llarda, sosyal demokrat
parti belediyelerde iktidar oldu. ‹stan-
bul’da, Ankara’da her yerde sosyal de-
mokratlar belediyeleri ele geçirmiflti.
Bu belediyelerde yer alan yorgun de-
mokratlar, solcular ne yapt›lar? ‘Biz
yemezsek sa¤c›lar yer’ diyerek, bütün
belediye imkanlar›n› ceplerine indirdi-
ler, yandafllar›na da¤›tt›lar. Deveyi
hamutuyla yuttular. fiu anda sosyal
demokratlar›n hala aya¤a kalkamay›-
fl›nda bu dönemin belirleyici etkisi ol-
mufltur. Sosyal demokratl›¤›n bu yiyi-
cili¤i nedeniyle siyasi ‹slam belediye-
leri ele geçirmifl ve halen de b›rakma-
maktad›r. fiimdi Aleviler de 1990’l› y›l-
lar›n bafl›ndaki sosyal demokrat bele-
diyeler gibi, onlar yiyor biz de yiyelim
dememelidir. Solculu¤un temel ilkesi,
baflkalar› yese de kendisinin yememe-
siydi. Yani baflkalar› yese de sen ye-
meyeceksin! Alevili¤in ilkesi de, bafl-
kas› devletin imkanlar›n› yiyebilir, gö-
türebilir, devletin imkan›yla her fleyi
yapabilir, e¤er sen Aleviysen tüm ha-
zineleri ve devlet imkanlar›n› önüne
serseler almayacaks›n, yemeyeceksin,
kendini kirletmeyeceksin. Kendini
devlet imkan›yla beslendi¤in ve kirlet-
ti¤inde, devletin içine girip içselleflti-
¤inde, Alevili¤ini kaybedersin.

Alevili¤in adil, eflit ve demokratik ya-
n› var. Bu ne demektir? Devlete alterna-
tif olmak ve devletten uzak olmak de-
mektir. Bunlar belirli yönüyle do¤rudur.
Tabii ki Alevili¤e tümden sosyalist ve de-
mokrat bir s›fat yüklenemez. Ancak
devlete bulaflmad›¤› için, neolitik de¤er-
lere sahip; adalet, eflitlik ve özgürlük de-
¤erlerini belirli düzeyde koruyor. fiimdi
bu yaflam anlay›fl›n› ve felsefeyi, ‘herkes
devlet imkanlar›ndan yararlan›yor, ben
de yararlan›r›m’ yaklafl›m›yla devlete
bulaflt›rmak asl›n› inkar etmektir. As-
l›ndan kopmak da haramzadeliktir. 

Do¤rudur, dünyam›zda kapitalist
kafa ve kapitalist kültür herkeste pa-
ragöz, maddi imkanlar peflinde koflan,
‘ben de bir fleyler yapay›m ben de tu-
tay›m, ben de yiyeyim’ e¤ilimini gelifl-
tirmifl. Baz› Alevilerin içinde de bu ge-
liflmifl. Bunlar kapitalist kafal› Alevi-
lerdir. ‹flte diyanete girelim, devlet im-
kan›ndan yararlanal›m veya dedeler
de para als›n diyenler, asl›nda kapita-
list kültürün ürünüdürler. Yani Alevi-
lerin beslendi¤i o neolitik ve do¤al top-
lumun kültürüyle düflünen insanlar
de¤il, kapitalizmin e¤itimini görmüfl, o
kafayla düflünen kapitalizmin üretti¤i
kifliliklerdir. Bunlar› Alevi de¤erleriyle
ve kültürüyle yetiflen insanlar ve bi-
reyler olarak görmemek gerekir. 

DDeevvlleett  eelliiyyllee  ddiinnii  kkoonnttrrooll  eettmmee  
aannllaayy››flfl››  yyaannll››flfltt››rr

Diyanetin içine girmek kendini ve
ruhunu satmakt›r. Devlet hiçbir dini,
tarikat›, mezhebi kendi içine almama-
l›d›r. Önünü açabilir, ama devlet tara-

f›ndan yard›m verile-
mez, ne Süünilere, ne
Alevilere ne de bir bafl-
ka dini olufluma. Dev-
letin niteli¤i, karakteri
ne olursa olsun, verdi¤i
hiçbir fley dinler ve
mezhepler için yard›m
olamaz. Devletin im-
kanlar› tabii ki toplu-
mun sömürüsünden
ortaya ç›km›flt›r. Bu
imkanlardan yararlan›-
labilir, ama bu bir dev-
let kurumuna ba¤l›l›k
ya da lütuf etme biçi-

minde olmamal›d›r. Esas olarak toplu-
mun gücünden ve ekonomik imkanla-
r›ndan yararlanma olmal›. ‹mkanlar›n
önünün aç›lmas› gerekir. 

Bugün Türkiye’de var olan Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› yanl›fl bir kurumdur.
Sünni mezhebinin diyanet eliyle devle-
tin etki alan›na ve yönlendirmesine
girmesi yanl›flt›r. Devlet böyle yapmaz-
sa, toplum radikal ‹slam’›n ve daha tu-
tucular›n eline geçer; bu nedenle dev-
let taraf›ndan kontrol edilmeli yaklafl›-
m› yanl›flt›r. ‹slam’da tarih içinde olu-
flan dogmatizm ve tutuculuk vard›r.
Bu özellikler, gericilik biçiminde ken-
dini ortaya koymaktad›r. Bunlar›n
önüne geçmenin yolu, devleti kontrol
alt›na almak de¤il, toplumun demok-
ratikleflmesini sa¤layarak engellemek
olmal›d›r. Türkiye’yi demokratiklefltir-
meyeceksin, ama diyanetle kontrol
edeceksin, bu olmayacak bir fleydir.
Kendini ve toplumu kand›rmakt›r. An-
cak toplumun demokratikleflmesiyle
her türlü gerili¤i ve sapt›rmay› kontrol
etmek mümkündür. Tercih böyle ol-
mal›d›r. Di¤eri lafta do¤ru görünse de
gerçekleflmeyecek bir olgudur. 85 y›l-
d›r devletin bu anlay›fl›n›n ne kadar
baflar›l› oldu¤u ortaya ç›kan pratikle
de¤erlendirilebilir. Devlet eliyle dini
kontrol etme anlay›fl›, öz itibariyle
yanl›flt›r. Yanl›fl oldu¤u gibi, din ve
mezheplerdeki olumlu de¤erler de böy-
lece bozulur. Hatta gericili¤in beslen-
mesine yol açar. 

Ancak demokratikleflerek tutucu
yanlar at›l›p do¤ru yanlar aç›¤a ç›kar›-
labilir. Demokratikleflen toplum zaten o
gericilik ve tutuculuklar› kabul etmez.
Demokratikleflen toplum, inançlar›n›
demokratik de¤erlerle bütünlefltirmeye
çal›fl›r, demokratik de¤erlerle bütünlefl-
meyen inanç de¤erlerini de yanl›fl gö-
rür. Onlar› dinin bir gere¤i olarak gör-
mez, dine sonradan kat›lan ya da dev-
letçi sistemden etkilenen de¤erler ola-
rak görür ve kendi dini inanc›n› onlar-
dan ar›nd›rmaya çal›fl›r. 

Dedelere diyanetten maafl vermek,
dedelere en büyük hakarettir. Hiçbir
dedenin böyle bir maafl› kabul etme-
si düflünülemez. Ak›llar›na bile getir-
memeli ve derhal reddetmelidirler.
Tek bir dede bile bunu kabul ediyor-
sa, o dede de¤ildir. O, Alevi toplumu
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içine sokulmufl ajand›r. Maafl al›rsa,
bugüne kadar Alevili¤in mücadele et-
ti¤i zalimin, adaletsizin, eflitsizli¤in
ajanl›¤›n› yapan konuma düfler. 

Tabii ki Alevi toplumunun üzerin-
den bask› kalkmal›d›r. Böyle olursa,
dün kendi inançlar›n› nas›l yaflatt›ysa,
bugün de yaflat›r. Dedeler halktan
beslendikleri için halka ve topluma
ba¤l›d›rlar. Devletten beslendikleri,
devletten ald›klar› zaman halktan ko-
parlar ve art›k Alevi toplumunu düflü-
nemezler. Alevi toplumunun ac›s›n› ve
sevgisini hissedemezler. Kimsenin Ale-
vi pirlerini toplumdan ve halktan ko-
parmaya hakk› yoktur. Bu fluna ben-
zer: Ka¤n›ya koflulan öküzlere ot uza-
t›rlar ve boyunduru¤a koflarlar. AKP
de dedelerin önüne ot uzatarak boyun-
duru¤a koflturmak istiyor. 

Alevilerde Osmanl› kavram› devleti
ifade eder. Osmanl› söylemiyle dini de-
¤il, devleti kastetmifllerdir. Aleviler dev-
lete tepkilidirler. Devletçi zihniyete tep-
kilidirler. Bu nedenle Alevilerin devlet-
ten maafl almas› yanl›flt›r. Zaten Türki-
ye’deki Sünnili¤i bozan da bu diyanet
anlay›fl›d›r. Gericileflen, toplumdan ko-
pan din, bu diyanet anlay›fl›n›n ürünü-
dür. Bu diyanetin dine verdi¤i hiçbir
fley yoktur. Dinde devletçi anlay›fl yok-
tur. Devletçi zihniyet, adaletsizli¤in ve
eflitsizli¤in zihniyetidir. 

KKeerrbbeellaa  kküüllttüürrüü  
eettrraaff››nnddaa  kkeenneettlleennmmeekk

‹slam devletleflince bozulmufltur.
Alevilik, ‹slam öncesi kimi de¤erlerden
de beslenmifltir, ama en fazla da Hüse-
yin kültüyle kimli¤ini bulmufltur. Alevi-
li¤in ve Hüseyin’in özelli¤i nedir? Dev-
letleflmemifllerdir. Hatta Hüseyin’e sis-
tem içileflme teklif edilmifl olmas›na
ra¤men reddetmifltir. Alevili¤in en bü-
yük kavgas› Emevilerle kavgas› de¤il

midir? Emevilik ‹slam’›n devletleflmesi-
dir. ‹slam, Emevilerle birlikte tamamen
egemen tüccar s›n›flar›n eline geçerek
gerçek anlamda devletleflmifltir. Aleviler
dahil, toplumlar üzerinde zulüm düzeni
kurulmufltur. Zaten devlet olundu¤un-
da baflka türlü davran›lmas› da düflü-
nülemez. Bu tarihsel gerçek ortaday-
ken devletleflmek, devletten beslenmek
Kerbela kültürüne hakarettir. 

Kerbela’dakiler niye teslim olmad›-
lar? Yezid’e, Muaviye’ye niye teslim ol-
mad›lar? Hz. Hüseyin devlet içileflmeyi
kabul etmedi. Ama onlar devletleflti.
Devlet ve tüccar dini oldu. Hz. Hüse-
yin, ‘ben devlet dini, tüccar dini ol-
mam, benim müslümanl›¤›m devlet ve
tüccar müslümanl›¤› de¤ildir’ dedi. Bu
nedenle Kerbela’da katledildiler. Ker-
bela’da zorla dayat›lan›, AKP flimdi
devlet imkanlar›n› kullanarak siyasi
yoldan dayatmak istiyor. Bu neye ben-
ziyor? Alevileri s›k›flt›r, zorluklar yaflat,
ondan sonra ot uzat ve boyunduru¤a
kofl. Peki, yüz y›llarca bu ac›, bu çile
bunun için mi çekildi! Bu zorluklara
bunun için mi katlan›ld›! Biraz bireysel
imkan sunuldu¤unda, sosyal, kültürel
imkan sunuldu¤unda üzerine atlamak
için mi bunlara katlan›ld›? Asla! 

Bu aç›dan AKP’nin bu aç›l›m› çok
tehlikelidir. Ciddiye al›nmas› ve bofla
ç›kar›lmas› gerekiyor. 

Alevilerin AKP’nin bu yaklafl›m›na
karfl› derhal birlik içinde tutum tak›n-
mas› gerekir. Baz› keklik soylular bu tu-
tum içinde olmayabilir, ama Alevi kültü-
ründen kopmayanlar bu tutum etraf›n-
da kenetlenmelidir. Böyle bir birlik ve
tutum içinde olmamak, tarihsel olarak
büyük bir günah›n suç orta¤› olmakt›r.
Bu, baflta Kerbela’da direnen Hz. Hüse-
yin ve arkadafllar› olmak üzere tüm fle-
hitlere ve bütün direnenlere ihanet an-
lam›na gelir. Bunu herkesin çok iyi bil-
mesi ve anlamas› gerekir. 

AAlleevviillii¤¤ii  ddiiyyaanneettiinn  iippoottee¤¤iinnee  aallmmaakk

Aleviler, diyanet içine girmeyece¤iz,
diyanet içinde yerimiz yoktur demeli-
dirler. Devlet tüm dinlere ayn› mesafe-
de davranmal›d›r tezi, Alevilerin sahip-
lenmesi gereken do¤ru tezdir. Kim di-
yanet içine girmek istiyorsa, erimek is-
tiyor demektir. Bugün Sünnilik Türki-
ye’de devletleflmifltir. Böylece ‹slam’›n
adaletçi, eflitlikçi yan› diyanet üzerin-
den devletin ipote¤ine al›nm›flt›r. Ale-
vilik, diyanet içine girerse sadece kirle-
nip bozulmayacak, ayn› zamanda “di-
yanet Sünnili¤inin” asimilasyonuyla
karfl›laflacakt›r. Zaten giderek yavafl
yavafl Alevili¤i böyle dinsel olarak
asimle etme, diyanet Sünnili¤ine ben-
zetme yolu denenmektedir. Tarihte
zorla, bask›yla yap›lmak istenenler,
flimdi ad›m ad›m içine çekilerek yap›l-
mak istenmektedir. Alevilerin bu oyu-
na gelmemesi gerekiyor. 

Baflbakan muharrem ay›nda gelip
Alevilerle birlikte iftar açarak aç›l›m ya-
pacakm›fl! Bunlar medyatik gösteriler-
dir. Politikac›lar bu tür yollara baflvu-
rurlar. Bu tür gösteriler yerine, Alevile-
rin inançlar›na, de¤erlerine sayg› duyu-
yor musun, onlar› yüceltiyor musun?
Alevili¤in eflitlik, özgürlük ve adalet gibi
güzel de¤erleri olan bir inanç oldu¤unu
söyleyebiliyor musun? Yoksa Alevili¤i
bir sapk›nl›k olarak m› görüyorsun?
Zenginli¤imiz derken böyle mi de¤erlen-
diriyorsun? H›ristiyanl›¤a da, Yahudili¤i
de fluna da buna da sayg›m›z var demek
ayr›d›r. Önemli olan, hiçbir dini alt üst
görmeden de¤erli bulmak ve eflit mesa-
fede yaklaflmakt›r. Her dinin ve mezhe-
bin de¤erini o inanc›n insanlar›na b›-
rakmak gerek. Dolay›s›yla dedelere ma-
afl ba¤lamak, Alevili¤i diyanet içine al-
mak tehlikeli bir durumdur. 

Her fleyden önce dine ve dinlere ba-
k›flta bir zihniyet de¤iflimi gerekmekte-
dir. Dinlerin ve mezheplerin devlete
ba¤›ml› hale getirilmesi ve devlet tara-
f›ndan kontrol edilmesi kabul edilemez
bir durumdur. Devlete ba¤lamak ve
kendine göre yorumlamaktan vazgeç-
mek gerekir. Bu yönlü bir zihniyet de-
¤iflimi gerçekleflmeden yap›lan gösteri-
ler, at›lan ad›mlar aç›l›m de¤il, olsa ol-
sa özünden boflaltma ve asimilasyon
olarak de¤erlendirilebilir. 
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AKP, Alevili¤i intihar etmeye ça¤›-
r›yor. ‘Özünü terk et, düne kadar
karfl› durdu¤un, direndi¤in devlete
secde et’ diyor. Devlet, sömürü ve
bask›n›n sembolleflti¤i bir sistemdir.
Devlet, Alevili¤in özünde olan eflitli-
¤e, adalete, özgürlü¤e ve kad›na do¤-
ru yaklafl›m› gelifltiremez. Devlet ol-
gusu bunlarla çeliflen bir olgudur.
Bu yüzden Alevilik devlete yaklaflt›k-
ça özünden uzaklafl›r, devletten
uzaklaflt›kça özünü korur.

DDiiyyaanneett  ddeevvlleett  vvee  llaaiikklliikk  

Öte yandan laik bir sistemde böy-
le diyanet iflleri baflkanl›¤› olmaz.
Din devlete ba¤l› hale getirilemez.
Din adamlar›na devlet maafl ba¤la-
maz. Böyle bir sistem laik olamaz.
Avrupa’daki laiklik de böyle ortaya
ç›kmam›flt›r. Avrupa’da laiklik esas
olarak kilisenin devletle birleflmesi,
devletin parças› haline gelerek devle-
tin toplumlar› bask› alt›na almas›n›n
ideolojik arac› olarak kullan›lmas›na
karfl› halk›n isyan etmesiyle ortaya
ç›km›fl bir olgudur. Avrupa’da reform
hareketi, esas olarak dinin devletten
ayr›lmas›, devleti elinde tutan kiflile-
rin elinde kullan›lan bir araç haline
gelmesine karfl› gerçekleflmifl bir ol-
gudur. Laiklik, kilise ile devlet iflleri-
nin ayr›lmas› olarak ortaya ç›km›flt›r.
Türkiye’de ise tersine, devlet bizzat
dinin içine girmifltir. Dinin devlet ta-
raf›ndan örgütlendirilmesi, camilerde
imamlara maafl ba¤lanmas›, dinle il-
gili kararlar›n bizzat baflbakanl›¤a
ba¤l› olan diyanet iflleri baflkanl›¤›
taraf›ndan verilmesi Türkiye’deki sis-
temin laik olmad›¤›n›n kan›t›d›r. Di-
yanet ifllerinin bir bakana ba¤l› oldu-
¤u sistem laik olabilir mi.? Devletin
dinden uzaklaflmas› ve elini dinden
çekmesi gerekiyor. 

AAlleevviillii¤¤iinn  llaaiikk  oollmmaayyaann  
bbiirr  ssiisstteemm  iiççiinnee  aall››nnmmaass››  yyaannll››flfltt››rr

Devletin herhangi bir dinden ya da
mezhepten yana görünmesi ya da dev-
letin resmi bir dininin ve mezhebinin
olmas› yanl›flt›r. Diyanet iflleri baflkan-
l›¤› kurumu dinin resmilefltirilmesidir.
Alevili¤in de laik olmayan bir sistem içi-
ne al›nmas› yanl›flt›r. Türkiye devleti
kullanma ya da kontrol alt›na alma bi-
çiminde dinle içi içe geçmifltir. Zaten
devletler, tarihte dinleri her zaman bir
ideolojik araç olarak kullanm›fllad›r. Bu
yönüyle devletler hiç bir zaman laik ol-
mam›fllard›r. Bugün de her yerde ben-
zer gerçeklik vard›r. Bugün Türkiye’de
din, devlet eliyle özünden boflalt›lmakta
ve egemenlikleri için kullan›lmaktad›r. 

Aleviler kesinlikle diyanet iflleri bafl-
kanl›¤› içinde yer almamal› ve dedele-
rinin maafl›n›n devlet taraf›ndan öden-
mesine karfl› ç›kmal›d›r. Bunu yap-
mazlarsa, sahte bir laiklik ortaya ç›-
kar. fiimdiye kadar dinle devlet iflleri-
nin ayr›lmas›ndan söz eden Aleviler,
devletin dine kar›flmas›n›n savunucu-
su haline gelirler. Devletler her zaman
hakim dini kullanmak isterler. Bu ne-
denle de Aleviler d›fllanm›fl bir inanç
olmaktan ç›kmak istiyorlarsa, Türkiye
de gerçek laikli¤in savunucusu olmal›-
d›rlar. Diyanet içinde yer almak ya da
devlet imkanlar›ndan beslenmek ger-
çek laiklikten vazgeçmek olur. 

Alevi kimli¤inin, kültürünün hor-
lanmadan, bask› alt›na al›nmadan
toplumda etkin olmas› için devlet an-
lay›fl› yerine gerçekten devletin dine el
atmad›¤› laiklik anlay›fl›na ulaflmak
gerekir. Aleviler geçmifl yüzy›llarda
zaman zaman katliamlarla karfl›lafl-
m›fllard›r. Devlet, cumhuriyet döne-
minde özellikle kendi siyasal, ekono-
mik, kültürel, sosyal sistemini kur-
mak için dini kesimleri kontrol alt›na

alm›fl, bu belli yönleri ile Alevilerin
hofluna da gitmifltir. Eskiden din dev-
let üzerinde kontrol sa¤larken, flimdi
devlet din üzerinde kontrol sa¤lama-
ya ve bu temelde kendine göre kul-
lanmaya çal›flmaktad›r. Bu anlay›flta
da eskiden oldu¤u gibi, Alevilerin
kimli¤ini, özgürlü¤ünü tan›ma duru-
mu yoktur. Devlet içinde Sünnilik tek
mezhep gibidir. Kemalistler ve burju-
va, bir devlet yaratmak isteyen asker
sivil bürokratlar, iktidarlar› tehlike
alt›na girmesin diye Sünnili¤i devlet
dini haline getirip s›n›rland›rarak,
kontrolleri alt›na alm›fllard›r.

EEsskkiiddeenn  ddiinn  ddeevvlleett  üüzzeerriinnddee  
kkoonnttrrooll  ssaa¤¤llaarrdd››  

Öte yandan Alevilerin bütün cum-
huriyet dönemi boyunca her yerde
kendi kimliklerini saklad›klar› bir
gerçektir. Ancak 1970’lerden sonra
Türkiye’de devrimci, demokrat sol ha-
reketin geliflmesi ile birlikte Aleviler
kendi kimli¤ini daha az saklar hale
gelmifllerdir. Tabii o zamanki sol zih-
niyet kaba materyalist bir yaklafl›mla
tüm dinlere oldu¤u gibi ‹slam’a da
uzak durmufltur. Ayn› yaklafl›m Ale-
vili¤e de gösterilerek, bu toplumun
temel demokratik haklar›na karfl› ilgi-
siz kal›nm›flt›r. Buna ra¤men sol, sos-
yalist hareketin geliflimi, farkl› kim-
liklerin üzerindeki bask›lar›n hafifle-
mesine yol açm›fl, bask› alt›na al›n-
mas›na da engel olmufltur. Alevilerin
bu gerçe¤i görmeleri gerekmektedir.
Devlet içinde yer alarak kendi kimlik-
lerini özgürlefltiremezler. Gerçek kim-
liklerine, özlerine uygun bir ibadet ve
yaflam biçimi ortaya ç›karamazlar.
Bunu bilmeleri gerekiyor. 

Tabii tarih içinde devleti ele geçi-
ren güçler taraf›ndan çok bask›ya
u¤rad›klar› için bir k›s›m Alevi, devlet
içine girelim, devlet içinde yetkili ola-
l›m, böylelikle güçleniriz biçiminde
yanl›fl e¤ilim tafl›maktad›r. Özellikle
cumhuriyet döneminde böyle bir e¤i-
lim Aleviler içerisinde gelifltirilmifltir.
Ne var ki devletle bütünleflen, devlet
içine giren Alevilerin hiç de Alevili¤i
savunmad›¤›n›, devletin yede¤i duru-
muna geldi¤ini, yaflanan gerçeklik
ortaya ç›karm›flt›r. 
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AAlleevviilleerr  ddeemmookkrraattiikk  
kkiimmlliikklleerriinnii  yyiittiirrmmeemmeellii

Aleviler kimliklerini, kültürlerini
ancak demokrasi ortam›nda yaflay›p
gelifltirebileceklerini görmelidir. Dev-
letle bütünleflen Aleviler giderek de-
mokratik kimliklerini yitirdikleri gibi,
hem devletten hem de hakim mezhep-
ten etkilenerek özlerini önemli oranda
kaybetmiflleridir. Dolay›s›yla da Alevi-
li¤e hizmet eden, demokrasiden yana
de¤il, devletten yana tutumlar› nede-
niyle de Alevili¤e zarar veren bir pozis-
yona düflmüfllerdir. 

AKP’nin aç›l›m ad› alt›nda Alevili¤i
intihara ça¤›rma yaklafl›m›na karfl›
Alevi toplumu flu soruya cevap verme-
lidir: Aleviler devlet himayesine girerek
mi kimli¤ini, demokratik yaflam›n› sa¤-
layacak, yoksa devlete karfl› geliflen de-
mokratikleflme mücadelesi içeri-
sinde kalarak m› varl›¤›n› sür-
dürecektir? Bu sorulara verile-
cek cevap çerçevesinde AKP’nin
Alevilere dayatt›¤› tuzak anlafl›-
labilir, isteklerine evet ya da ha-
y›r denilebilir. Bu temel soruya
do¤ru cevap verilmeden do¤ru
tutum almak mümkün de¤ildir.
Alevilerin devlet içine çekilmesi
süreci AKP’yle bafllamad›. 

Kürt özgürlük hareketinin ge-
liflmeye bafllamas› ile birlikte
devlet, Alevilerin demokrasi mü-
cadelesi içerisinde yer almamas› ve Kürt
demokratik hareketine yak›nl›k duyma-
mas› için Alevilere daha hoflgörülü bir
yaklafl›m göstermeye bafllam›flt›r. Bun-
da da esas amaç, Aleviler üzerindeki
bask›y› hafifleterek, göz k›rp›p biraz yu-
muflak yaklaflarak Alevilerin Kürt öz-
gürlük hareketine destekçi konuma gel-
mesini engellemektir. Çünkü Aleviler de
kendi haklar›, hukuklar›, kimli¤i ve de-
mokratik yaflamlar› için demokrasi mü-
cadelesi vermek zorundad›rlar. Nitekim
1960’l› y›llardan sonra demokrasi mü-
cadelesi içerisinde yer alm›fllard›r. Ale-
vilerin her türlü demokrasi ve özgürlük
mücadelesine sempati duyabilecekleri-
ni bildiklerinden, inkarc›, sömürgeci
Türk devleti, Kürt özgürlük hareketini
yaln›zlaflt›rmak için Alevileri bu demok-
rasi ve devrimci mücadeleden uzak tu-
tacak bir özel savafl politikas› izlemifltir.

Devletin bu özel savafl politikas›na kar-
fl› Alevilerin gelifltirdi¤i mücadele ve or-
taya ç›kard›¤› demokratik taleplere do¤-
ru bir cevap verilmesi gerekirken, AKP,
devletin bu politikas›na kendi cephesin-
den yeni bir boyut kazand›rmak iste-
mifltir. Devletin Alevili¤i sistem içilefltir-
me çabas›n› kurnazca kullan›p, onlar›n
inançlar›n› asimle etmek istemifltir.
AKP’nin ve devletin bu politikas›na baz›
çevreler yatm›fl bulunmaktad›r. 

Bunun önemli bir nedeni de, Türki-
ye’de kapitalizmin geliflmesiyle birlikte
Alevilerin giderek k›rdan flehre do¤ru
önemli bir yerleflim içine girmeleridir.
Küçük yerleflim yerlerinde bask› gör-
dükleri ve horland›klar›ndan, bu bask›
ve horlanmadan kurtulmak için geç-
miflten beri büyük flehirlere gitmeleri,
Alevilerin çeflitli olgulara bak›fllar›nda
de¤ifliklik yaratm›flt›r. Alevi kesimlerde

flehir içine girmek bir nevi sistem içine
girmek anlam›na da gelmifltir. Zaten
flehir ya da uygarl›k, devletçi sistemin
en temel ö¤esidir. fiehirleflme ayn› za-
manda devletçi uygarlaflmad›r. Tarihte
neolitik toplumun, neolitik de¤erlerin,
eflitlikçi de¤erlerin oldu¤u k›r toplu-
munun sistem içileflmesi her yerde fle-
hir içine kayma ile gerçekleflmifltir.
Alevilerin bir kesimi de bu flehirleflme
sürecinde bürokrat ve devlet memuru
olman›n yan›nda, kimi ekonomik faali-
yetler içine girmifltir. Sistem kapita-
lizm oldu¤u için bu, ekonomik faali-
yetlerde burjuvalaflmaya do¤ru yönel-
me anlam›na gelmektedir. Alevi toplu-
mu içinde bu yönlü yeni bir burjuva
s›n›f do¤mufltur. Bir k›sm› büyük bur-
juva olmaya do¤ru yol al›rken, önemli
bir kesimde de küçük burjuvalaflma
geliflmifltir. Bu burjuvalaflma e¤ilimi

Türkiye gerçe¤inde görüldü¤ü gibi,
kendilerini daha da büyütmek için
devlet imkanlar›ndan yararlanmaya
yöneltmifltir. Çünkü kapitalist sistemi
gelifltiren, onu koruyan devlettir. 

Alevi toplumunu geçmiflteki k›r top-
lumu gibi neolitik de¤erleri savunan,
çok fazla kastlaflmam›fl bir topluluk ola-
rak görmemek gerekir. Art›k giderek ay-
r›flm›fl, tabakalaflm›fl bir topluluk haline
gelme gerçe¤i var. Bu tabakalar›n da
Alevili¤i kendine göre yorumlamas› var.
Toplum taban› Alevili¤i gerçekten tarih-
sel özüne göre yaflamaya, eflitlikçi, ada-
letçi, özgürlükçü yan›n› korumaya çal›-
fl›rken, di¤er taraftan devletle bütünle-
flerek bu adaletçi, özgürlükçü, eflitlikçi
yandan kopan ve Alevili¤in özünü devlet
içine çekerek eritip yozlaflt›rmak isteyen
keklik soylular da bulunmaktad›r.

Keklik soylu kavram›n› bilerek kul-
lan›yoruz. Çünkü Alevilerde
de kendi cinsini tuza¤a dü-
flüren avc› kekli¤ine hiç iyi
gözle bak›lmaz ve ihanetçi
olarak görülür. Bu niteli¤e
sahip kiflilere de keklik soylu
denir. Reha Çamuro¤lu gibi-
ler, Cem vakf› çevresi etraf›n-
da toplananlar asl›nda Alevi-
lerin keklik soylular›d›r. 

AAKKPP’’nniinn  aaçç››ll››mmllaarr››nnaa  
kkaarrflfl››  mmüüccaaddeellee

AKP’nin aç›l›m› Alevi kesimler tara-
f›ndan tart›fl›lmaktad›r. Görüldü¤ü
kadar›yla büyük oranda bir karfl› ç›k›fl
var. Bu yaklafl›ma kuflku duyanlar a¤›r-
l›ktad›r. Olumlu yaklaflanlar da var.
Olumlu yaklaflanlarla karfl› ç›kanlar
aras›nda bir mücadele oldu¤u da görül-
mektedir. Olumsuz yaklaflanlar, ço¤un-
lukta olsa da, AKP ve devlet içerisinde
kimi kesimler de devletin imkanlar›n›
kullanarak Alevi toplumunu etkilemeye
çal›flmaktad›r. 

Dedelerin devletten maafl almas›n›n
do¤ru olmayaca¤› söyleniyor. Diyanet
içerisine girildi¤inde dedelerin hocala-
flaca¤› biçiminde de¤erlendirmeler,
kayg›lar, elefltiriler var. Bu olumlu tar-
t›flmalara ra¤men, yaflananlar tüm bo-
yutlar›yla tart›fl›lmamaktad›r. 

Esas olarak Alevili¤in neolitik toplu-
mun de¤erlerini sahiplenme, özünü ko-
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ruma, bu çerçevede de Alevili¤in sistem
içileflmesine ve devlete yak›nlaflt›r›lma-
s›na karfl› durma tutumunun ve
tart›flmalar›n›n gelifltirilmesi gerekiyor. 

AAddaalleettççii  eeflfliittlliikkççii  öözzggüürrllüükkççüü  yyöönn
iiddeeoolloojjiikk  yyaakkllaaflfl››mmllaarrllaa  kkoorruunnmmaall››

Tart›flmalar daha çok Alevili¤in
mücadele ve yaflam felsefesini koru-
ma temelinde de¤il de, diyanet içerisi-
ne girilirse Sünnili¤in etkisine ne ka-
dar girilir biçiminde yürütülmektedir.
Tabii bu tür karfl› ç›k›fllar ve tart›flma-
lar da do¤rudur, anlaml›d›r, ama dar
kalmaktad›r. Gelinen aflamada Alevi-
li¤in adaletçi, eflitlikçi, özgürlükçü ya-
n›n›n ideolojik yaklafl›mla korunmas›
ve devletçi sisteme karfl› ideolojik yak-
lafl›m›n sergilenmesi gerekir. Karfl› ç›-
k›fl sadece belli pratik kayg›lardan,
kuflkulardan öte, tamamen felsefi ve
ideolojik temelde olmal›d›r. Ancak tar-
t›flmalar bu yönlü olursa Alevili¤e ger-
çek anlamda de¤er verilmifl olur. Ale-
vili¤in gerçekten de¤erli olan o tarih-
sel özü korunmufl olur. 

E¤er toplum Alevili¤in sistem içine
çekilmesine karfl› tav›r koyar duruma
getirilmez, Alevi toplumu böyle bir dü-
flünce etraf›nda birlefltirilip örgütlendi-
rilmez, hem AKP’ye, hem devlete karfl›
bir durufl gösterilmezse Alevilerin gücü
etkin bir biçimde ortaya ç›kar›lamaz.
Özcesi ideolojik kararl›l›k ve hassasi-
yet yarat›lamazsa, gevflek yaklafl›mlar
ve parçal› durufllarla sonuçta ister
AKP hükümeti döneminde olsun ister
baflka bir iktidar döneminde olsun
Alevilik tümden sistem içileflerek özü-
nü kaybetmeyle karfl› karfl›ya gelebilir.
Bu aç›dan tart›flmalar›n felsefik, ideo-
lojik, demokratik ve özgürlükçü durufl
temelinde yap›lmas› bu tuza¤a karfl›
iyi bir tedbir olacakt›r. 

AKP’nin asimilasyoncu, sistem içi-
lefltirici, yozlaflt›r›c› yaklafl›mlar›na
karfl› mücadelenin baflka bir boyutu
da gerçek anlamda demokratik sol bir
hareketin ortaya ç›kar›lmas›d›r. Türki-
ye’de demokrasiyi tutarl› olarak savu-
nacak, baflta Kürt, kad›n ve Alevi so-
rununa tutarl› yaklafl›m sergileyecek,
demokratik durufl gösterecek bir hare-
ketin ortaya ç›kmas› gerekmektedir.

Kürt özgürlük hareketi tabii ki
do¤ru, tutarl› bir yaklafl›mla hem
Kürt sorununa hem Alevi sorununa
hem de kad›n sorununa bir çözüm
yaklafl›m› ortaya koymaktad›r. Ancak
tek bafl›na Türkiye’nin demokrasisi-
ne yol açacak gücü yeterince ortaya
ç›karamamaktad›r. Veya demokrasi
mücadelesinin aya¤› tek tarafl› kal-
maktad›r. Bu da istenen sonucu ya-
ratamamaktad›r. Bu aç›dan da
AKP’nin veya herhangi bir sa¤ parti-
nin demokratik söylemlerle toplumu
kand›rmas›n›n ve yönlendirmesinin
önüne geçmek gerekmektedir. 

fiunu vurgulamal›y›z ki, halk›n bü-
yük demokratik özlemleri var. Türki-
ye’de ise demokratik bir birikim var.
Türkiye’deki demokratik birikimi hiç
küçümsememek gerekir. AKP bunu iyi
görüp, demagojik söylemlerle bütün
bu demokrasi özlemlerini kendi etraf›-
na toplayarak demokrasi savunuculu-
¤u yapmaktad›r. Bunun sonucunda
demokratik geliflmeleri ben yapar›m,
Kürt sorununda ben ad›m atar›m, ka-
d›n sorununu da ben hallederim yak-
lafl›m› içine girmifltir. 

AAKKPP’’nniinn  KKüürrtt  ssoorruunnuunnuu  
yyoozzllaaflfltt››rrmmaa  ggüüccüü  yyookkttuurr

Kürt sorunu tabii ki tehlikedir. El
at›lmas›, klasik asker sivil bürokratla-
r›n tepkisini ortaya ç›kar›r. Bu nedenle
AKP’nin bu sorunu aç›kça sahiplenerek
yozlaflt›rma gücü yoktur. Çünkü bu ko-
nuya sahiplenme bile tehlikelidir. Kürt
sorununda çözüm umudu yaratarak
durumu idare etmeye çal›fl›rken, kad›n
ve Aleviler konusunda ise somut ad›m-
lar ataca¤› izlenimi vererek, bu alanla-
r›n demokratik taleplerini yozlaflt›rma
çabas› içine girmifltir. 

Y›llarca demokrasi mücadelesiyle or-
taya ç›kan kad›n özgürlük istemi ve ta-

lepleriyle, Alevilerin demokratikleflme
özlemlerini çarp›tarak, kendi anlay›fl›
çerçevesinde bir kal›ba sokarak tüket-
meye çal›flmaktad›r. AKP’nin giriflimle-
rini esas›nda böyle görmek gerekiyor.
Bunun önüne geçecek olan da kesinlik-
le sol, sosyal demokrat bir harekettir. 

Alevi toplumunun AKP aç›l›m ya-
pacak m› yapmayacak m› biçiminde
bir gündemle oyalanmas› bile do¤ru
de¤ildir. Devletten demokratik bir
aç›l›m gelmez. AKP gibi bir hükümet-
ten ise hiç gelmez. Aleviler ancak sol
demokratlar›n etkili oldu¤u bir hü-
kümet ya da toplumsal siyasal bir
hareketle kimlik özgürlü¤ünü,
bunun özüne ba¤l› kalarak demokra-
tik yaflam› ortaya ç›karabilir.

Baz›lar› sistem içileflmifltir, bilinç-
li olarak boyunduru¤a giriyorlar. Ba-
z›lar› da cahilce, ‘herkes faydalan›yor
biz niye faydalanmayal›m’ diyerek bu
tür bir tuza¤a girmeyi savunmakta-
d›r. Bu aç›dan yanl›fl e¤ilimlere karfl›
ideolojik mücadele vermek, AKP hü-
kümetinin veya devletin kullanaca¤›
zemini zay›flatmak gerekmektedir.
Bu konuda Kürdistan Demokratik
Aleviler Federasyonu’na ciddi görev-
ler düflmektedir. Kendi dar gündem-
leri içinde kalmak yanl›flt›r. Geçmiflte
Alevili¤i kendine göre yorumlayan
yanl›fl e¤ilimlere karfl› do¤ru bir mü-
cadele vermesi gerekir. Tabii ki ne
Alevili¤in sistem içilefltirilmesini ne
de Alevili¤i farkl› bir biçimde yorum-
layan anlay›fllar› kabul edebiliriz. 

Alevili¤i yeni bir yaflam felsefesi ve
inanç biçimidir. Bu aç›dan bilimsel yak-
lafl›m› esas almak, sa¤ ve sol dogmatiz-
me düflmemek gerekiyor. Her fleyden
önce de Alevili¤in özündeki özgürlükçü
eflitlikçi, demokratik yan› öne ç›karmak,
bu öz etraf›nda bütünlefltirip her türlü
yanl›fl yaklafl›mlara karfl› mücadele et-
mek gerekmektedir. 
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Bugün ülkemizde özgür Kürtlü¤ü
yok etme temelinde yürütülen kirli bir
özel savafl ve buna karfl› geliflen bir
devrimci direnifl mücadelesi yaflan›yor.
‹flbafl›ndaki özel savafl rejimi adeta bir
flehvete dönüfltürdü¤ü kan dökme tut-
kusunu toplumda da egemen k›lmak
için yo¤un çaba harc›yor. Bu temelde
›rkç› milliyetçili¤i körükleyip Kürt düfl-
manl›¤›n› alabildi¤ine t›rmand›r›yor.
Kürt kurumlar› kapsam›nda görülen
yasal kurulufllar›n binalar› kundakla-
n›yor. Büyük kentlerde Kürt kökenli
insanlara karfl› linç eylemleri düzenle-
niyor. Kara ve yeflil faflizm ülke ve ulus
olarak Türkiye’nin bütün olanaklar›n›
seferber edip Özgürlük hareketini bo¤-
maya çal›fl›yor. Bu koflullarda Kürt
düflmanl›¤› yapmaktan imtina eden ve
Özgürlük hareketini ‘terörist’ diye
damgalay›p lanetlemeyenler ‘vatan ha-
ini’ ilan ediliyor. Dokuz y›ld›r bir tabut-
lukta yaflamaya mahkum edilmesi yet-
miyormufl gibi, Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan alçakça zehirleniyor;
anlam olarak bitirilemedi¤i için bu kez
bedensel olarak tasfiye edilmek isteni-
yor. K›sacas› ‘Ç›lg›n Türk’, özgür
Kürt’ün üzerine kanl› fliddetini kus-
makta s›n›r tan›m›yor.

Üç yafl›n› doldurmam›fl çocuklar› bi-
le flovenizme alet edip toplumu fliddet
kullanmaya yönlendiren bu rejim, sa-
dece kendi gücü ve olanaklar›n› kul-
lanmakla yetinmiyor; Özgürlük hare-
ketimizi ezmek için bazen tehditler sa-
vurarak, bazen yalvararak adeta tüm
dünyay› yard›m›na ça¤›r›yor. Malez-

ya’dan ‹spanya’ya, ABD’den ‹ngilte-
re’ye, Avusturalya’dan M›s›r’a kadar
çalmad›k kap› b›rakm›yor; PKK’yi ‘terö-
rist örgütler’ listesine almas› için her-
kese dayatmada bulunuyor. Tehdit ve
flantaj yönteminin yan› s›ra zaaflar›na
da hitap ederek Kürt iflbirlikçili¤ini
kendi yede¤ine almay› deniyor. Hatta
en fazla da bunu baflarmas› halinde
sonuç alaca¤›na inan›yor. ‹mha sava-
fl›nda baflvurdu¤u ‘Truva at›’ takti¤inin
bir boyutunu bu yönlü çabalar olufltu-
ruyor. Tarihte gelene a¤am gidene pa-
flam diyen, kendi aile ve afliret ç›karlar›
için halk›n en kutsal de¤erlerini pefl-
kefl çekmeye haz›r Kürt iflbirlikçilerini
iyi tan›yan Türk özel savafl rejimi, bu-
gün de kaderini adeta bu kesimlere
ba¤lam›fl bulunuyor.

TC rejimi bireyi iskelete halk› ayakta 
gezen ölüler toplulu¤una çeviriyor

Irkç› faflist rejimin kullanmaya ça-
l›flt›¤› en etkili silahlardan birini de a¤›r
tahribata u¤ram›fl toplumsal zeminin
olumsuz etkilerini aflamam›fl, bu yap›s›
yüzünden devrimle karfl›devrim aras›n-
da bir s›k›flmay› yaflayan Kürt kiflili¤i-
nin zay›fl›¤› oluflturuyor. ‘Kaleyi içerden
düflürme’ takti¤inin ikinci boyutu da bu
oluyor. Önder Apo’nun deyifliyle, hay-
vanlaflt›ran bir rejim gerçe¤i olarak TC,
sadece bireyleri de¤il, bir bütün olarak
toplumu da temel insanl›k de¤erlerin-
den uzaklaflt›r›yor; bireyi bir iskelete,
mensubu oldu¤u halk› ise  ayakta gezen
ölüler toplulu¤una çeviriyor. 

Kiflilik öncelikle belli bir toplumsal
zeminde flekilleniyor. Kiflili¤i flekillen-
dirme, kifliye de¤er yükleyip onu po-
tansiyel sahibi k›lma ve potansiyelini
d›fla vurabilece¤i koflullarla bulufltur-
mad›r. Oysa on y›llarca özüne yabanc›-
laflt›rma hedefine kilitlenmifl bir inkar
ve imha sistemi alt›nda yaflayan Kürt
toplumu önemli ölçüde kendisi olmak-
tan ç›kt›¤› için, kendi bireyine de hiçbir
fley veremiyor. Bu durumda kiflilik ta-
mamen potansiyelsiz kal›yor ve adeta
bir bofllu¤u yafl›yor. Dolay›s›yla Özgür-
lük hareketi zemininde kiflilik yeniden
yarat›l›yor ya da kifli kendini yeniden
yaratma sorumlulu¤uyla karfl› karfl›ya
getiriliyor. Kiflilikte oluflan bu bofllu¤u
devrimci de¤erlerle doldurmak, daha
bafl›ndan beri Özgürlük hareketinin en
temel çabas›n› teflkil ediyor.

Temelde zay›fl›klar› kullanma sa-
vafl› olarak özel savafl, namlunun ucu-
na yerlefltirdi¤i gücü, saflar›n› doldu-
ran insanlar›n zaaflar› ve yetmezlikle-
riyle yenilgiye götürmek isteyen bir sa-
vaflt›r. ‹nsandaki zaaflar ve zay›fl›kla-
r›n asl›nda bedensel de¤il, düflünsel
karakter tafl›d›¤› iyi biliniyor. ‹nsanda-
ki her zaaf ve zay›fl›k, öncelikle bir dü-
flünsel ve duygusal zaaf ve zay›fl›kt›r.
Düflünsel, duygusal zay›fl›k ve gerilik,
kiflili¤in irade sahibi olmas›n› engelle-
mede belirleyici olgulard›r. Sadece özel
savafl›n de¤il, genel olarak savafl›n
amac›n›n sonuçta kendi iradesini has-
m›na kabul ettirmek oldu¤u göz önü-
ne getirildi¤inde, iradeleflmenin önemi
ve de¤erinin yan› s›ra, bu insanl›k d›fl›

ZAFERE GÖTÜREN YOL: 
ÖCALANCA D‹RENMEK

“Düflman›n hamlesini baflar›s›zl›¤a mahkum son hamle haline getirmek istiyorsak, bu bir onur savafl›ysa ve bu savaflta 

kazanmaktan baflka seçene¤imiz bulunmuyorsa, kazanma kararl›l›¤›yla dolup tafl›yorsak, o zaman düflman flimdiden

kaybetmifl demektir. ‹flimiz zordur, süreç zorluklarla yüklüdür. Ancak devrimcili¤in kendini s›nayaca¤› süreçler de yine

böylesi zorlu süreçlerdir. Bir kifliden bafllay›p milyonlaflan ve bütün dünyan›n gündemine oturan bir devrimci hareketin 

militan› zorluklar› güler yüzle karfl›lar; bu zorluklar ham demiri çeli¤e dönüfltüren örs ve çekiç ifllevini görür. 

Bizler de Demirci Kawa gelene¤inden geldi¤imizi unutmayaca¤›z. Kawa’n›n demirci körü¤üyle devrim 

ateflini k›z›flt›racak, kifliliklerimizi bu ateflte yak›p çeliklefltirecek, düflman›m›z› da bu ateflte yakaca¤›z”
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savafl›n tehlikesi de kendili¤inden an-
lafl›l›r. Bu anlamda faflist özel savafl
rejimi en çok da bu alanda yo¤unlafl›p
irade k›rmaya çal›fl›yor; böylece ken-
disinde irade keskinli¤ini yarata-
mam›fl bireyi bu zaaf›yla çözmeyi ön-
görüyor. Çokça denemesine karfl›l›k
sonuç alamam›fl görünse bile, yine de
‘Piflmanl›k Yasas›’n› bir silah olarak
kullanmakta ›srar ediyor. Bu çerçeve-
de ‘Eve Dönüfl Yasas›’n› yeniden gün-
demlefltiriyor; PKK ile henüz bütün-
leflmedi¤ini düflündü¤ü gerillaya yeni
kat›lm›fl gençlere, ‘eve dönüp anan›z›n
dizi dibinde oturun’ diyor.

Kürt bireyi kendine karfl› katmerli ihaneti
ve yabanc›laflmay› yaflam›flt›r

Önder Apo flahs›nda Kürt halk›n›n
özgürlük u¤runa direniflini bo¤mak
isteyen 15 fiubat komplosunun da
Özgürlük hareketinin yan› s›ra, Kürt
toplumu ve dostlar›n›n zaaflar›n›
kulland›¤› aflikard›r. Önderli¤in, ken-
disini esarete götüren trajedinin kay-
na¤›nda yetersiz yoldafll›k ile sahte
dostlu¤un yatt›¤›n› belirtmesi de bu
gerçe¤i do¤ruluyor. Ancak komplo-
nun baflar›s›n› sadece bu iki etkene
ba¤lamak elbette do¤ru olmayacak-
t›r. ‘Neden komplo?’ sorusuna verile-
cek yan›t, bizzat Önderli¤in deyifliyle,
“Kürt olgusundaki zay›fl›klar ve so-
runsal›n ucuz hesaplara kurban edi-
lebilecek özelliklere sahip olmas›d›r.”
A¤ac› içerden kemiren kurt örne¤i
toplumun direnifl gücünü tüketen
Kürt egemen s›n›flar›n›n tarihsel ifl-
birlikçi karakteri, Kürdistan’a ege-
men olan d›fl güçlerin ülke ve halk
olarak bu alan› istedikleri biçimde
kullanmalar›na yol açm›flt›r. Kürdis-
tan’da diledikleri gibi at koflturan bu
güçler, bunun için bir bedel ödeme
durumuyla pek karfl›laflmam›fllard›r.
Sömürge hukukunun dahi uygulan-
mad›¤› bir ülke olan Kürdistan’da ifl-
galcinin ve hainin yapt›klar› yan›na
kar kalm›fl, bunlardan hesap sorabi-
lecek ayd›n bir güç ortaya ç›kmam›fl-
t›r. Sonuçta Kürdistan sömürge bile
olamayan bir ülke, Kürt toplumu kö-
le bile olamayan bir toplum derekesi-
ne düflmüfltür. Önder Apo’nun ve
O’nun düflüncelerinin cisimleflmifl

hali olarak PKK’nin ortaya ç›kt›¤› dö-
neme kadar Kürdistan’›n ve Kürt top-
lumunun ürkütücü ve yürekleri s›z-
latan gerçe¤i bu olmufltur.

Bugün de Türk özel savafl rejimi-
nin hala devam eden etkilerini de¤er-
lendirmeye çal›flt›¤›, tabiri caizse bu
lanetli toplum gerçe¤ini Önder Apo
Atina savunmas›nda flu cümlelerle
tan›mlamaktad›r:

“Çok ac› da olsa söylemek duru-
munday›m ki, kerhane iflletmesinde
patron, bekçi ve kullan›lan kullar ilifl-
kisinde bir ticaret ve yaflam mant›¤›
vard›r. Herkes az çok ne yapt›¤›n› bi-
lir. Bunlar kader felsefesine derinden
boyun e¤erek, gereken neyse düzeni
öyle sürdürüp giderler. Kürdistan ve
içindeki Kürt toplumsal olgusu o hale
getirilmifltir ki, k›rk haramilerin soy-

gun düzeninden bile daha geri insan-
l›k d›fl› uygulamalara sahne olmufltur.
Ne do¤ru dürüst hesap alan› ne de so-
ran› vard›r. En baflta kendine karfl›
katmerli ihaneti ve yabanc›laflmay› ya-
flayan sözde Kürt bireyi, üstteki iflbir-
likçisinden en diptekine kadar kendi
öz varl›¤›na karfl› ya kara cahil, ya
ukala lafazan ya da çok bilinçli hain
durumundad›r. Bir tavuk ve köpek
için adam vurur, ama tarihin art›k ka-
n›tlanm›fl ilk büyük insanl›k devrimi
olan ‘neolitik devrimi’ gerçeklefltiren
kültürün toplumsal dokusunun ayak-
ta kalan en eski halk› oldu¤u halde,
en az›ndan on befl bin y›ll›k biçimle-
nen kültürel varl›¤a sahip ç›kmaya,
bunun için bir damla ter dökmeye ya-
naflmaz. Ucubelik, ironi buradad›r.
Tüm lanetlilik, zorbal›k, yalan ve geri-
lik bu gerçeklikte gizlidir.”

Kürdistan ça¤dafl harami kapitalist sistem
taraf›ndan yönetilmektedir

PKK’nin ortaya ç›k›fl›yla ülkemize
damgas›n› vuran bu insanl›k d›fl› tab-
lonun de¤iflti¤i, zalim ve haks›zdan he-
sap sormay› asli görevi sayan PKK’nin
mucizevi bir biçimde Kürt halk›n› aya-
¤a kald›r›p bu tabloyu büyük ölçüde
de¤ifltirdi¤i söylenebilir. Kürt’ün dirilifl
eylemi olarak Önderlik ç›k›fl›n›n Kür-
distan’da ‘bir özgürlük hareketi olma’
olanaklar›n› ortaya ç›kard›¤› ve bunun
da yukar›da özellikleri ortaya konulan
tabloyu tepeden t›rna¤a sarst›¤› kesin-
dir. Önder Apo’nun ve bafl›nda bulun-
du¤u PKK hareketinin yaln›zca Kür-
distan’› fiili olarak yöneten sömürgeci
devletlerin de¤il, neredeyse bir bütün
olarak egemen dünya sisteminin boy

hedefi olmas› da bu nedenledir. Kald›
ki, dünya dengelerinin kuruldu¤u 20.
yüzy›l›n bafl›nda Kürdistan’› bölüp
parçalayan ve yak›n dönemde ABD’nin
müdahale etti¤i Ortado¤u’daki statü-
koyu tesis eden kapitalist Bat› sistemi-
dir. Bu anlamda Kürdistan’› bir ulus-
lararas› sömürge olarak tan›mlamak
yerindedir. Dünyam›zda bu özellikleri
tafl›yan baflka bir sömürge ülke bul-
mak zordur. Dolay›s›yla Kürdistan sa-
dece dört sömürgeci devlet taraf›ndan
de¤il, bünyesindeki her devletin üze-
rinde ça¤dafl bir harami gibi dav-
rand›¤› kapitalist dünya sistemi tara-
f›ndan yönetilmektedir.

‹mparator Bush’un bir eyalet valisi
muamelesi yapt›¤› Erdo¤an’la görüfl-
mesinde, “PKK Birleflik Devletler, Tür-
kiye ve Irak’›n ortak düflman›d›r” biçi-
mindeki aç›klamas› da özünde Kürdis-
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tan’›n bu uluslararas› sömürge statü-
sünü koruma kararl›l›¤›n› ifade ediyor.
Ayn› flekilde Joost Lagendijk, PKK’nin
eylemlerini fliddetle k›nad›¤›n› belirtir
ve DTP yöneticilerini PKK’ye karfl› net
bir tav›r almaya davet ederken, sadece
evlilik yoluyla Türklerle akrabal›k ba¤›
kurmufl biri olarak konuflmuyor, t›pk›
Olli Rehn gibi o da AB’nin Kürtlere
karfl› tutumunu dillendiriyor. Yani AB
de t›pk› ABD gibi Kürt özgürlük hare-
ketini ezsin diye Türk özel savafl reji-
mine s›n›rs›z ve koflulsuz destek sunu-
yor. Öyle ki, genelde küresel kapita-
lizm, özelde de kapitalist Avrupa,
Marks’›n bir zamanlar, “Avrupa üze-
rinde bir heyula dolafl›yor: Komünizm
heyulas›!” dedi¤i duruma benzer bir
durumla karfl› karfl›ya bulunuyormufl
gibi davran›yor. Ancak bu kez kapita-
lizmi dehflete düflüren heyulan›n ye-
rinde komünizm de¤il, Kürt özgürlük
hareketi oturuyor. Hayalet geçmiflten
gelen, geçmiflin ruhunu tafl›yan, bu
ruhla ete kemi¤e bürünüp bedenleflen,
bu haliyle bugünün egemen sistemini
hesap vermeye zorlayan ve onun varl›-
¤›n› tehdit eden bir gerçekli¤i anlat›-
yor. PKK hareketi, gerçekten de insan-
sal varoluflu esas alan egemen sistem
d›fl› bir sistemin temsilcisi olarak, ya-
lana dayal› bir sistem olan hiyerarflik
ve devletçi sistemin temellerine sald›r›-
yor. Bu yüzden de tüm sistemin ken-
disi için onurland›r›c› anlam› olan
düflmanl›¤›n› kazan›yor.

Terör kapitalist uygarl›k sisteminin 
nesebi gayri sahih çocu¤udur

Hiyerarflik ve devletçi sistem, flid-
det kullan›m› üzerinde vücut bulan
bir sistemdir. Devletin kendisinin bir
‘zor tekeli’ olmas› da sistemin temel
karakterinin bu oldu¤unu gözler önü-
ne seriyor. Tan›m›nda birlik sa¤lana-

mad›¤› iddia edilen ‘terör’ belas›, ger-
çekte sistemin bu karakteristik özelli-
¤inin belli koflullarda yo¤unlaflm›fl ha-
line denk düflüyor. Baflka bir deyiflle
‘terör’ de t›pk› fliddet gibi sistemin
özünde var olan bir olgudur. Sistemin
etki alan›n›n d›fl›na ç›kmam›fl kimi ör-
gütler ve kiflilerin bazen uygulad›klar›
örgütsel ve bireysel terör de asl›nda
devlet terörünün uzant›s› olarak gelifl-
me gösteriyor. Bu durum, Beyaz Av-
rupal› taraf›ndan iflgal edilen Ameri-
ka’da, sald›r›ya u¤ram›fl baz› kabile
topluluklar›n›n sömürgeci sald›rgan-
lar› taklit edip, yakalad›klar› beyazla-
r›n kafa derilerini yüzmelerine benzi-
yor. Dolay›s›yla günümüzde çokça k›-
nanan devlet d›fl› terör de devlet terö-
rünün bir ürünüdür. Sistemin kendi-
si bir bak›ma bu tür güçlere terör der-
si veren bir e¤itmen konumundad›r.
Sistem bazen dolays›z, ço¤u zaman da
dolayl› olarak bu tür terörü besleyip
büyütüyor. Bu anlamda terörü genel-
de devletçi, özelde kapitalist uygarl›k
sisteminin nesebi gayri sahih çocu¤u
olarak tan›mlamak, kesinlikle bir do¤-
ruya parmak basmakt›r.

Direnmek kendi varoluflunun 
anlam›n› korumakt›r

Devletçi sistem fliddeti sadece belli
dönemlerde ya da bir direniflle karfl›-
laflt›¤› zaman uygulam›yor. Tersine,
sistemin her eylemi fliddet içeriyor. Da-
ha do¤rusu devletçi sistem genelleflti¤i
ve toplumda kendisini içsellefltirdi¤i öl-
çüde fliddeti de yaflam›n her alan›na
yay›yor. Önder Apo’nun dedi¤i gibi, salt
fliddet kullan›m›na dayanarak bir hay-
van› a¤›lda tutmak bile zordur. fiidde-
tin toplumdaki etkisi geçicidir; siste-
min kal›c›l›¤›n› sa¤layan esas itibariyle
inançt›r. Bu durum yine de fliddetin
devletçi sistem içindeki yerini ve ro-

lünü azaltmaz, bu sistemin fliddet te-
kelini elinde bulundurdu¤u gerçe¤ine
gölge düflürmez. fiiddetin her biçimini
en yo¤un ve yayg›n bir biçimde uygula-
yan sistem ise kapitalist sistemdir. Sa-
vafllarda soyk›r›m düzeyine varan bir
fliddetin uygulanmas›, insanl›¤›n ense-
sine atom bombas› silah›n›n dayat›l-
mas›, do¤an›n en a¤›r biçimde tahrip
edilmesi, tüm canl› türlerini etkileye-
cek ölçüde atmosfer ve hidrosferde or-
taya ç›kan sorunlar sistemin bu ac›-
mas›z fliddetinin göstergeleridir.

Sistemin bu sald›rgan özelli¤inden
hareketle fliddeti insan›n sald›rgan
do¤as›yla izah etmek elbette do¤ru de-
¤ildir. Sald›rganl›k do¤ada var olsa bi-
le, burada esas olan varl›klar›n do¤al
oluflum yasalar›d›r. “Gerçekten do¤al
toplumdaki gibi olmasa da, her do¤al
olgunun bir öznelli¤i –içinde hareket
etti¤i yasas›, anlam düzeyi–” bulun-
maktad›r. D›flar›dan bir müdahaleyle
karfl›laflmad›¤› müddetçe, her do¤al
olgu varoluflunun anlam›na uygun
olarak geliflimini sürdürür. D›flar›dan
müdahale bu do¤al ak›fl›n önünü kes-
meye çal›fl›rken, geliflimini sürdürmek
isteyen olgu ise kendi varl›¤›n›n anla-
m›n› korumak üzere direnifle geçer.
Meflru savunma bu temelde vücut bu-
lur. Bu anlamda meflru savunma te-
mel bir do¤a yasas›d›r. Bu çerçevede
tek bir kiflinin bile bütün dünyaya
karfl› baflar›l› bir meflru savunma ya-
pabilece¤ine inand›¤›n› belirten Önder
Apo, “burada geçerli olan, karfl› güçle-
rin fiziki a¤›rl›¤› de¤il, geliflimin özün-
deki yasad›r” demektedir. 

Kuflkusuz do¤ada sapmalar her za-
man ortaya ç›kar, buna ra¤men yine
de sapmalar esas haline getirilemez.
Yine Önderli¤in dedi¤i gibi, “çevresini
esas almayan hiçbir olufl yoktur. K›sa
süreli sapmalar da ak›flla birlikte yeni
iç ve d›fl koflullar alt›nda süreçle bü-
tünleflir. Aksi halde tümüyle sistem
d›fl› kalarak varolufllar›n› yitirirler.”
Bu çerçevede, direnme gerçe¤inin do-
¤adaki hemen her olgunun öznelli¤iyle
ba¤›n› kurmak hiç de zor olmasa gere-
kir. Direnmek, kendi öznelli¤iyle uyum
içinde olmak ve kendi var oluflunun
anlam›n› korumak demektir. PKK mü-
cadelesinde simgeleflen ‘‘DDiirreennmmeekk  YYaa--
flflaammaakktt››rr””  fliar›n›n anlam› da budur.
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Toplumsall›k 
insan türünün varl›k kofluludur 

Toplumsall›k insan türünün varl›k
kofluludur. Yani bir sapma durumu-
nu yaflamad›¤› müddetçe, insan top-
lumu komünal varolufl ilkesi teme-
linde demokratik bir durufl sergiler.
Özgürlük, eflitlik, adalet ve dayan›fl-
ma bu toplumsal yaflam tarz›n›n te-
mel özellikleridir. Ayn› flekilde toplu-
mun do¤ayla uyumu esast›r. Ana ka-
d›n, toplumsallaflman›n temel gücü
ve bilge yöneticisidir. Kad›n›n ve er-
ke¤in özelleflmesinden söz edilemez.
Mülkiyet nedir bilinmedi¤i için s›n›f-
laflma da yoktur. Emekle yarat›lan
de¤erler herkesindir. Üretmek ya-
flam› mümkün k›lan en temel eylem

oldu¤undan emek kutsald›r. Buna
ba¤l› olarak emek de¤erleri de kutsal
say›lmaktad›r. Üretmek, üreterek
varl›¤›n› sürdürmek ve yaflam› an-
laml› k›lmak tüm toplumun temel ça-
bas›n› oluflturur. Burada fliddete ve
savafllara yer yoktur. Kad›n›n rengini
yans›tan bu toplum tamamen bar›fl-
ç›l bir toplumdur. Ana tanr›ça kültü,
do¤al toplum ad› verilen bu toplu-
mun zihniyetini yans›t›r. ‹nsanl›¤›n
ilk görkemli zihniyet yücelmesi bu-
dur, gerçek insanl›k bu demektir.
Kad›n eme¤inin flekillendirdi¤i insan-
l›k kutsal insanl›kt›r.

‹nsanl›k tarihinin en büyük sap-
mas› olarak ortaya ç›kan ataerkillik,
süreç içinde devletçi topluma geçiflin
koflullar›n› haz›rlar. Ataerkilli¤in do-
¤uflu ve geliflimi ayn› zamanda yala-
na dayal› ideolojiler döneminin de
bafllang›c›na tekabül eder. Baflka bir

deyiflle hiyerarflik ve devletçi toplum
yalanc› ideolojilere dayanarak gelifli-
mini sürdürür. 

Toplumsall›¤› da¤›tmak insan›n direnme
gücünü en aza indirmektir

Erkek egemen sistem bu ideolojiler-
le toplumu etkiledi¤i ölçüde zor ayg›-
t›n› da gelifltirir; fliddet kullan›m›na ol-
dukça h›z verir. Askeri örgütlenmenin
giderek güçlenmesi, devletin kurum-
laflmas›n› sa¤layan esas etken olur.
Bu anlamda devletin kurumlaflmas›n›
sa¤layan güç, esas olarak askeri fleftir.
Do¤al toplumla hiyerarflik ve devletçi
toplumun çat›flmas›, özünde özgürlük-
le köleli¤in çat›flmas›d›r. Do¤al toplum
özgürlü¤ü ifade ederken, devletçi top-

lum bir köle toplumu olarak karfl›m›za
ç›kar. Tarihsel süreç içinde kölelikte
yaflanan yumuflama köleli¤in bitifline
de¤il, tam tersine köleci devlet sistemi-
nin içselleflip derinleflmesine ve genel-
leflmesine yol açar. 

Bir zihniyet ve kurumsal ak›fl ola-
rak devlette kesinti yoktur. Bu du-
rum devletin varl›¤›na ba¤l› olarak
köleli¤in de kesintisiz bir biçimde
varl›¤›n› sürdürdü¤ünü gösterir. Kö-
leli¤in süre¤en olmas›n›n en çarp›c›
göstergesi, kad›n›n sistem içindeki
durumudur. Sistem olgunlaflma sü-
recine girdi¤inde, kad›n›n konumun-
da yaln›zca sesin ve süsün geliflimi
anlam›nda bir de¤iflimden söz edile-
bilir. Art›k eski tanr›ça özelliklerin-
den eser kalmam›fl, tümüyle erke¤e
göre flekillenmifl bir kad›n gerçe¤ine
ulafl›lm›flt›r. Toplumsall›¤› tümüyle
da¤›tan bir sistem olan kapitalizmde

bu daha fazla böyledir. Kad›n ve özel-
likle ana kad›n toplumsall›¤›n temel
gücü oldu¤una göre, toplumsall›¤› en
çok gerileten sistem olan kapitalizmi
en tehlikeli kad›n karfl›t› sistem ola-
rak tan›mlamak yerindedir. 

Esasta arkaik ve k›smen klasik kö-
lelik ça¤lar›nda kölelik sembolleri ola-
rak kad›n›n kulaklar›na, burnuna,
boynuna, kollar›na ve ayak bileklerine
tak›lan halkalar art›k süslenme eflya-
lar›na dönüflmüfltür. Pranga ve buka-
¤›n›n yerini halhal, h›zma, küpe ve
gerdanl›k alm›flt›r. Bunun anlam›, kö-
leli¤e karfl› direnme istemi ve gücü-
nün zay›flad›¤› ve giderek k›r›ld›¤›d›r.
Sistem pranga, buka¤› ve kelepçeye
ihtiyaç duymadan da egemenli¤ini ic-
ra etmektedir. Kuflkusuz köleli¤in en
tehlikeli biçimi prangas›z ve buka¤›s›z
yaflanan köleliktir. Genelleflmifl ve de-
rinleflmifl kölelik sistemi olarak kapi-
talizmde yaflanan kölelik türü buna
denk düflmektedir. Toplumsall›¤› da-
¤›tmak, insan›n direnme gücünü en
aza indirmektir. Kapitalizmin yapt›¤›
iflte budur. Kapitalist sistem bir ah-
laks›zl›k sistemidir.

Direnmek yabanc›laflmay› reddetmek
insanl›k gerçe¤inde ›srar etmektir

Direnmek denildi¤inde birçok insa-
n›n akl›na hemen fliddet araçlar›n›n
gelmesi do¤ru de¤ildir. Bu durum, sa-
dece zora dayal› uygarl›k sisteminin
bireyin alg›lama yetene¤ini ne ölçüde
çarp›tt›¤›n› gösterir. Direnmek, önce-
likle yabanc›laflmay› reddederek temel
insanl›k gerçe¤inde ›srar etmek de-
mektir. ‹nsanl›k gerçe¤inden uzaklafl-
ma ve giderek temel insanl›k de¤erle-
rine yabanc›laflma devletçi uygarl›k
sisteminin eseri oldu¤una göre, diren-
mek genelde devletçi uygarl›k yaflam›-
na ve özelde kapitalist modern yafla-
ma bulaflmamak ya da ondan kopmak
anlam›na gelir. Hayal edilen özgür ya-
flama ve temel insanl›k de¤erleriyle
buluflmaya götüren yolun ve yolculu-
¤un bafllang›c› budur. 

Daha iflin bafl›nda insanl›¤›n laneti-
ne bulaflmama kararl›l›¤›na sahip ol-
mad›kça, yani devletçi uygarl›k siste-
minin d›fl›nda kalma bilinçli olarak
tercih edilmedikçe bir direnme gerçe-
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¤inden söz edilemez. Direnmek, özgür-
lü¤ün inkar› olan devletçi sistemin çiz-
di¤i yola girmeden kendine yeni bir yol
çizmek, bu çerçevede her fleyden önce
yürünecek yolu netlefltirmektir. Bu-
nun da büyük bir anlay›fl gücünü ge-
rektirdi¤i ortadad›r. Anlamak da bir
direnme biçimidir, bunun da ötesinde
bir savaflt›r, hatta en büyük savaflt›r.
Önder Apo’nun deyifliyle, en büyük sa-
vafl anlay›fl› derinlefltirmek, tüm eflya-
n›n özündeki düzeni bir ç›rp›da kavra-
yacak düzeye gelmektir. Öyleyse di-
renmek anlamakt›r diyebiliriz. Daha
do¤ru bir deyiflle, ne kadar anl›yorsak
o kadar yafl›yoruz demektir. 

Yaflam tehdit alt›ndad›r ve 
alabildi¤ine çirkinlefltirilmifltir

Önder Apo, gerçeklefltirdi¤i devrim-
ci ç›k›flta en temel esin kayna¤›n›n bir
anlay›fl oldu¤unu, ihanete u¤ram›fl
yaflam›n mevcut haliyle yaflanmaya
de¤meyece¤i anlay›fl›n›n kendisini ön-
derlik ç›k›fl›na götürdü¤ünü belirt-
mektedir. O’nun, PKK’nin ç›k›fl›n›n
çok daha öncesinde bu anlay›fla
ulaflt›¤› ortadad›r. Daha do¤ru dürüst
toplumla, hatta aile ile tan›flmad›¤› ço-
cukluk y›llar›nda yaflam›n arzuland›¤›
biçimde yaflanamayaca¤›n› fark eden
Önder Apo, ayn› flekilde yaflam›n teh-
dit alt›nda oldu¤unu, düflmanlar›n›n
çok oldu¤unu ve alabildi¤ine çirkin-
lefltirildi¤ini bilince ç›karm›flt›r. Bu
tepkili yaklafl›m, kendi deyifliyle, daha
sonralar› bilimsel olarak da kan›tlana-
cak olan ülkenin harap gerçe¤i kadar
halk›n kimliksizleflmesinin ve klasik
kölecilikten daha kötü bir konuma
düflürülmesinin ürünüdür. 

1970’li y›llar, bafllang›çtaki bu tep-
kili yaklafl›m›n nedenlerinin aç›¤a ç›-
kar›ld›¤›, bu anlamda ilk ciddi do¤ru-
lar›n yakaland›¤› dönem olarak, Ön-
derlik ç›k›fl›n›n temel do¤rultusunu da
belirlemifltir. K›sacas› Kürt halk›n›n
yaflad›¤› toplumsal zemini bir ‘ölüler
yata¤›’ olarak tan›mlayan Önder
Apo’nun, bu zeminde herkes gibi ken-
disine sunulan› yaflamak yerine, ‘ben
böyle yaflamayaca¤›m’ diyerek kendi
yolunu çizmesi, yaflam›n› bir bütün
olarak dolduran soylu direniflinin bafl-
lang›c›n› teflkil etmektedir. O’nun mu-

azzam gücü, bir reddedifli anlatan bu
üç kelimelik cümlede gizlidir.

Asl›nda insan›n insan olma hika-
yesini anlamaya çal›flan herkes, in-
san›n zorluklara karfl› direnerek in-
sanlaflt›¤›n›, böylece hayvanl›ktan
uzaklafl›p farkl› bir tür olarak varl›-
¤›n› kan›tlad›¤›n› ve geliflimini sür-
dürdü¤ünü anlamakta güçlük çek-
meyecektir. ‹nsan bafllang›çta do¤a-
n›n ac›mas›z yasalar›na karfl› direnir.
Örne¤in so¤u¤a ve açl›¤a karfl› dire-
nir, vahfli hayvanlar›n sald›r›lar›na
karfl› direnir, ya¤mura ve çamura
karfl› direnir, direnir de direnir. So-
nuçta birinci do¤a içinde ikinci do¤a
olarak varlafl›r. Kendisini düflünen
do¤a olarak anlay›fl
gücünü gelifltirir.
Dünyaya geliflinde
do¤an›n neredeyse
en zay›f varl›¤› olan
insan bireyi, toplum-
sallaflarak muazzam
bir güç biriktirir. Za-
ten insanlaflma serü-
veni bir bak›ma bu
toplumsallaflma se-
rüvenidir. Toplum-
sallaflman›n insanl›-
¤›n varolufl koflulu
olmas›n›n anlam› da
budur. Toplumsallaflman›n kendili-
¤inden gerçekleflti¤ini sanmak saç-
mad›r. Tüm bilgeler ve peygamberle-
rin düflünce ve eylemleri insan›n top-
lumsallaflt›r›lmas›na yönelik olmufl,
bu sayede insan do¤an›n en harika
varl›¤› kimli¤ine hak kazanm›flt›r.
Böylesi direnifl çabalar› olmasayd›,
insan da kaç›n›lmaz olarak öteki var-
l›klar gibi do¤an›n yazg›s›na tabi olur
ve biyolojik bir yaflam›n s›n›rlar› için-
de hareket etmek zorunda kal›rd›.

Özgürleflmek yaratmakt›r

Daha önce de de¤indi¤imiz gibi, her
do¤al olgunun içinde hareket etti¤i bir
yasas›, bir anlam düzeyi vard›r. Ön-
derli¤in de ifade etti¤i gibi, çevresini
esas almayan hiçbir olufl yoktur. Dü-
flünen ve tasar›mda bir varl›k olarak
insan da ba¤r›nda kendisini var etti¤i
do¤ayla benzer bir iliflki içindedir. Do-
¤al toplum insan›n›n do¤ayla uyuma

büyük özen göstermesi bunun kan›t›-
d›r. Ama bu uyum teslimiyete benzer
bir uyum de¤ildir. ‹nsan kendi yasall›-
¤›n› kurarken do¤an›n yasalar›n› kefl-
fetmeye çal›fl›r; uyum iflte bu keflif te-
melinde gerçekleflir. Kald› ki, yasa bi-
linmeden yasan›n kendisiyle uyum
sa¤lanamaz. ‹nsan do¤ay› tan›d›¤› ve
buna ba¤l› olarak yasalar›n›n fark›na
vard›¤› ölçüde kendi do¤as›n› kurar.
Do¤a içinde yeni bir do¤a yaratmak in-
sana özgüdür. Bu anlamda insan ken-
di kendisini yarat›r. Bu yaratma eyle-
minin kendisi ba¤r›nda muazzam bir
direnifli bar›nd›r›r. Direnifl olmadan
yaratma eylemi gerçekleflemez. Özgür-
leflmek yaratmakt›r.

‹nsan olmak, özünde do¤an›n da-
yatt›¤› yazg›ya karfl› yeni ya da karfl›
bir yazg› olarak var olmakt›r. Bafllan-
g›çta do¤an›n, ard›ndan do¤al toplu-
mun antitezi olarak geliflen hiyerarflik
ve devletçi toplum sisteminin da-
yatt›¤› yazg›ya karfl› direnme olmadan
insan olarak var olmak olanaks›zd›r.
Bitkiler ve hayvanlar tümüyle do¤al
varl›klard›r. Do¤ayla kesin uyum sa¤-
lad›klar› müddetçe var olur, tersi du-
rumda varl›klar›n› yitirirler. Bitkiler
ve hayvanlarda da belirli bir dirençten
söz edilse bile, bu direnç insandaki di-
renme gücüyle k›yaslanamaz. Bunun
nedeni, hayvanlar ve bitkilerdeki bi-
linç yoksunlu¤udur. 

‹nsan bilinciyle insanlafl›p hayvan-
dan fark›n› ortaya koyar. Direnmeyi
bilinçle gelifltirir. ‹nsanda özgürlük
düzeyinin yüksek olmas›n›n da bilinç-
le ba¤› vard›r. ‹nsan bütün bir do¤al
toplum süreci boyunca daha çok d›-
fl›ndaki güçlere karfl› direnir. Direnifl
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esas olarak do¤a güçlerine karfl›d›r.
Dilin ve düflüncenin geliflimi insan›n
anlama gücünü artt›r›r. Anlay›fl geli-
flip derinlefltikçe, özgürlük düzeyi de
yükselifl gösterir. Do¤ayla uyum için-
de olmak, onu oldu¤u gibi kavrama
olana¤› sa¤lar. Toplum yalana ihtiyaç
duymad›¤› için gerçe¤i daha sa¤l›kl›
kavrar. Kavray›fl düzeyi bilimsel ola-
rak geri olabilir, bu gerilik sezgiselli¤i
ön plana ç›karabilir, do¤ay› kavrama-
da sezgisellik temel rol oynayabilir.
Ancak yine de girilen yol do¤rudur,
gerçe¤e götüren yoldur. 

Devletçi toplum insan›n insana 
karfl› direniflini gelifltirmifltir

Hiyerarflik ve devletçi toplum sis-
temine geçifl, insan›n insana karfl›
direniflini ortaya ç›kar›r. Milyon y›lla-
ra dayanan bir geliflmenin ürünü
olan insan toplumu bize insan gerçe-
¤inin do¤ru tan›m›n› da verir. Do¤al
toplum insan› zihniyeti, yaflam tarz›,
ilke ve ölçüleri, ahlak› ve bir bütün
olarak kutsall›k atfetti¤i de¤erler sis-
temiyle insan olan insand›r. Önderli-
¤in “‹nsanl›¤›n geçmifli daha gerçek-
tir. Ona sayg›l› olaca¤›m. Yaflam› ora-
da aray›p bulacak ve yeniden baflla-
taca¤›m. Gelecek bu çabalar›n iflleyifl
halinden baflka bir fley de¤ildir” de-
¤erlendirmesini bu çerçevede ele al-
mak en do¤rusudur. Devletçi toplum
insanl›¤›, do¤al toplumu ve insan›n›
geriletip bask›n ç›kt›¤› ölçüde kendi-
sini var edebildi¤i için insan›n gerçek
özünden büyük ölçüde kopmufl bir
insanl›kt›r, bir s›n›fl› toplum insanl›-
¤›d›r. Do¤al toplum tarihi ileriye ve
yukar›ya do¤ru bir geliflme ve yükse-
lifl tarihi iken, s›n›fl› toplum bir alçal-
ma ve düflüfl tarihi olma özelliklerine
sahiptir. S›n›flaflma insanl›ktan düfl-
medir. ‹lkinin kutsall›k tarihi antite-
zinin lanetli tarihiyle karfl› karfl›ya-
d›r. ‹lkinde herkes birlikte üretir,
eflitçe paylafl›r ve yan›ndakini kendi
varl›¤›n›n do¤rulanmas› olarak ele
al›rken, ikincisinde üretime hükmet-
me, üretilen de¤erleri gasp etme, üre-
tenleri en korkunç yoksunlu¤a mah-
kum ederken onlar›n yarat›m de¤er-
leri üzerinde çal›flmadan cennet ör-
ne¤i bir yaflam sürdürme vard›r. 

Hiyerarflik toplum sistemine bulaflm›fl 
insan ihanete bulaflm›fl insand›r

Hiyerarflik ve devletçi toplum insa-
na ve onun temel toplumsal de¤erleri-
ne ihanet etmifl toplumdur. Kölelik ile
özgürlük, ihanet ile ba¤l›l›k, teslimiyet
ile direnifl ikilemleri esasta bu toplum
sisteminin ürünüdür. Do¤al toplumun
ve bu topluma özgü de¤erlerin devletçi
topluma karfl› direnifli kesin ve sürek-
lidir. ‹nsanl›¤›n varl›¤›n› hala sürdürü-
yor olmas› bu direnifl sayesindedir. 

Do¤al toplum de¤erleriyle direnme-
se ve bu direnifli günümüze kadar ta-
fl›rmasayd›, bugün kesinlikle bir in-
sanl›k gerçe¤i de söz konusu olmazd›.
Önder Apo’nun dedi¤i gibi, “insan tür
olarak ortadan kalk›ncaya kadar bü-
yük oranda bafllad›¤› gibi olacak, a¤›r-
l›kl› olarak bafllang›ç özellikleri neler
ise öyle sona gidecektir. ‹nsandan
baflka türün ç›kmas› halinde, o art›k
insan olmayacakt›r. E¤er bugünkü in-
san ilkel insandan çok farkl›ysa, daha
insan olan ilkel insand›r; insandan ç›-
kan ise bugünkü insand›r. Dolay›s›yla
elefltirilmesi gereken, daha çok tehli-
keli bir biçimde kendi kayna¤›n› inkar
eden, bugünkü sözde ilericilik ve tek-
nik üstünlükle kendini flifliren ve tü-
ketim canavar› haline getiren insan-
d›r. Bu tüketim canavar›n›n tarihi na-
s›l yok etti¤i, yine yeralt› ve yerüstüy-
le do¤ay› nas›l yaflanmaz duruma ge-
tirdi¤i ve tedbir al›nmazsa tümüyle in-
san› yutaca¤›” art›k bilimsel olarak
kan›tlanm›fl bir gerçekliktir. “Dolay›-
s›yla ilkel insana ve onun yaflam tarz›-
na dönüfl bir gerileme ve ilkça¤lar›
an›msama de¤il, kurtuluflun vazgeçil-
mez temel yaklafl›mlar›ndan biri olsa
gerekir. Aksi halde bugünkü insan
kendi yaratt›¤› ve insanl›¤› bütün yön-
leriyle –tarihiyle, gelece¤iyle– tehdit
eden en büyük tekniklere ve onun top-

lumsal tarz›na sahiptir ve bu bir imha
arac› durumundad›r. Elefltirimiz bu
nedenle fliddetlidir ve önemle üzerinde
durulmay› gerektirir.”

Hiyerarflik ve devletçi toplum siste-
mine bulaflm›fl insan ihanete bulaflm›fl
insand›r. Bu gerçe¤in alt›n› özenle çiz-
mek gerekir. ‹haneti sadece bir dostlu-
¤a, bir yoldafll›¤a, mensubu olunan bir
topluma, halka, ulusa ve ülkeye ya-
p›lm›fl ihanetle s›n›rland›rmak ihaneti
daraltarak ele almakt›r. En korkunç
ihanet, insan›n do¤al gerçekli¤ine sal-
d›r›yla gelen ihanettir. ‹lk olmak ayn›
zamanda temel oluflum gerçe¤ini tem-
sil etmek, neyse o olmak, kendisi ola-
rak varl›¤›n› sürdürmek, ayn› anlamda
özgürlü¤ünü ve özgünlü¤ünü koru-
mak demektir. Elbette biçimsel de¤i-
fliklikler olur, kald› ki özün korunmas›
biçim de¤iflikli¤ini zorunlu hale getirir.
Geliflme ve güçlenme bu özün korun-
mas›yla mümkündür. ‹hanet özden
kopuflu, özün uza¤›na düflmeyi, ona
yabanc›laflmay› anlat›r. S›n›fl› devletçi
toplum, insan› kendi özüne yabanc›-
laflt›ran toplumdur. 

Önderlik gerçe¤inde sistemden 
kopufl de¤il d›fl›nda kal›fl vard›r

Bu noktada yeniden Önder Apo ger-
çe¤ine dönmek ve bu çerçevede O’nun
direnifli üzerinde durmak gerekir. Yine
Önderli¤in henüz çocukluk y›llar›nda
mevcut toplumu gözleminden yola ç›ka-
rak, “ben böyle yaflamayaca¤›m” deme-
sinin anlam› mutlaka do¤ru kavra-
manmal›d›r. Yaflamak, her fleyden önce
bir toplumda yaflamak, bir toplumun
mensubu olarak yaflamak, bir sistemin
kiflili¤ini kazanmak ve bu sistemin ger-
çekli¤ini yaflamakt›r. Dolay›s›yla “ben
böyle yaflamayaca¤›m” diyen biri, ger-
çekte verili toplumsall›¤a kat›lmayaca-
¤›n›, onun yaflam tarz›na ortak olmaya-
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ca¤›n›, egemen sistemin kiflili¤ini
benimsemedi¤ini, ona karfl› du-
raca¤›n› ve sistemin gerçeklerini
yaflamayaca¤›n› söylüyor de-
mektir. Bu, tümüyle özgün, ege-
men sisteme karfl› net, kesin ve
keskin tav›r alan bir durufltur.
Onun kirine ve pas›na asla bu-
laflmama kararl›l›¤›n› tafl›yan bir
durufltur. Buna kopufl da dene-
mez, çünkü kopmadan önce ve
kopmak için ba¤lanmak gerekir.
Önderlik gerçe¤inde sistemden
kopufl de¤il, sistemin d›fl›nda
kal›fl vard›r. Duruflun as›l özgünlü¤ü
buradad›r, gücünün derinli¤i burada-
d›r. Bu anlamda Önderlik, özellikle Kürt
ve Kürdistan gerçe¤inde ihanete bulafl-
mam›fl yegane insand›r. O bakir bir ru-
hun ve kiflili¤in temsilidir.

Önderli¤in Urfa savunmas›ndan
yap›lan afla¤›daki uzun al›nt› bu ger-
çekli¤in daha iyi anlafl›lmas›na hiz-
met edecektir:

PKK’nin “... ‘Urfa’n›n tarihsel ve so-
mut gerçekli¤iyle ne tür iliflkisi vard›r?’
biçiminde bir soruyu kendime s›kça
sormaktan geri kalam›yorum. PKK’nin
kurucusu olarak, Urfa’n›n en uç nok-
tas›nda, kuzeyinde, F›rat’a yak›n
Ömerli köyünden birisi olmak nas›l bir
etkiye yol açm›fl olabilir? Geçerli olan
köy kültürü mü, Urfa kültürü mü,
yoksa daha evrensel de¤erler midir?
‹ddia edildi¤i gibi, ça¤dafl bir hareket
olmay› baflard› m›? 

Geriye dönüp bakt›¤›mda, kendi
prati¤ime esas damgas›n› vuran ger-
çekli¤in peygamberli¤in yenilenmifl,
güncelleflmifl biçimi oldu¤u daha a¤›r-
l›k kazanmaktad›r. Benim, dolay›s›yla
PKK’nin 20. yüzy›lla fazla ilgisi yoktur.
fieklen, sözcük düzeyinde, laf olsun di-
ye yüzy›lla iliflki kurulmufl gibi olmak-
tad›r. Kifli olarak 20. yüzy›l›n ruhuna,
kiflili¤ine –tabii e¤er böyle bir fley var-

sa– hiç ulaflmad›¤›m›, anlay›p özümse-
yemedi¤imi söylemeliyim. Dolay›s›yla
Türkiye Cumhuriyeti’ni, Avrupa’y›,
SSCB’yi o dönem için anlamland›racak
bir konumdan hayli uzak bulunulmak-
tad›r. Uygar gibi gözükülmektedir. El-
biseleri biraz giyilmifltir. Ama ruhun-
dan, bilincinden habersiz ve uzak
olundu¤u aç›kt›r. Daha da ilginci, afl›-
lan feodal dünyay› da anlam›fl, özüm-
semifl olmaktan uza¤›m. O kültürün de
hiçbir özelli¤i anlam bulmufl de¤ildir. 

Kurulan yeni dünya ile özde hiçbir
iliflki geliflmiyor, afl›lan feodal ça¤dan da
hiçbir fley anlam›fl de¤ilim. Tek bafl›na
kalm›fl bir çocuktum. ‹flin garip taraf›
aile, köy ve okul içinde de durum ay-
n›yd›. Ö¤renilen ana, baba isimleri, kar-
defl, kad›n, erkek, ö¤retmen, akraba
kavramlar› daha çok sözcük düzeyinde
tekrarlan›yor. fiu ortaya ç›k›yor: Bu
dünyadan galiba hiçbir fley anlamaya-
ca¤›m. Ö¤retmek istediklerini anlama
yetene¤ini pek gösteremeyece¤im. Fakat
görünüflte benzerleri gibi olunmaya ça-
l›fl›l›yor. En iyi neyse ona sayg› duyulu-
yor. Ama yine özden yoksunluk esast›r.
PKK de benzerleri gibi kurulsun, ifl yap-
s›n diye gereken çabayla kuruluyor, ge-
lifltiriliyor. Hatta dünyan›n en dikkat çe-
ken örgütü haline geliyor. Hepsi adeta
yüzy›l›n hat›r› için yap›l›yor...” 

Gerçek olmadan yaflanamaz
do¤ru yaflamak için gerçe¤i 
tan›mak gerek

En görkemli direnifl bu-
dur: Tek bafl›na kalmak pa-
has›na bile olsa, ö¤retmen
konumunda olanlar›n ‘ö¤ret-
mek istediklerini anlama ye-
tene¤ini göstermemek’, hem
20. yüzy›l›n kapitalizm dün-
yas›n› hem de afl›lan feodal
dünyay› özümsemekten uzak
durmak, kiflili¤ini onlar›n ru-

huna ve bilincine kapatmakt›r. Bu,
tam anlam›yla özgün, özgün oldu¤u
kadar da ayk›r› bir durufltur. Mevcut
kirli somuta bulaflmayan ve büyük öl-
çüde soyut yaflamaya dayanan bir
durufltur. Ne var ki özgün durufl sahi-
bi olmak, her zaman gerçe¤i bulmak
ve çözümde net olmak anlam›na gel-
mez; belki de bundan daha fazla ger-
çe¤in peflinde koflmay› ve çözüm ara-
y›fl›nda olmay› ifade eder. Gerçek ol-
madan yaflanamaz, do¤ru yaflamak
için gerçe¤i tan›mak gerekir. Anlay›fl
savafl› denilen savafl iflte bu gerçe¤i
aray›fl eyleminin kendisidir. Bafllang›-
c›na kadar uzan›p oradan tan›ma ve
tan›mlama çabas› olmadan gerçekle
buluflma sa¤lanamaz. Bu anlamda
‘insanl›k bafllang›c›nda gizlidir’ sözü
öyle ucuz bir söz de¤ildir; gerçe¤in ne-
rede yatt›¤›n› gösteren ve bizi ulaflma-
m›z gereken hedefe yönlendiren en te-
mel yol gösterici ilkedir. 

Gerçe¤in düflmanlar› 
Önderlik karfl›s›nda yenilmifltir

Önder Apo kiflili¤i bir çözüm kiflili¤i-
dir. Bu yerel de¤il evrensel, yüzeysel
de¤il derinlikli, dar de¤il kapsaml› bir
çözümdür. Sadece Kürtler için de¤il
tüm insanl›k için bir çözümdür. O’nun
gerçekli¤i, aray›fl yürüyüflü daha ço-
cuklu¤unda bile tüm insanl›k ve geri-
sindeki evren üzerine olmufltur. Bu
yüzden o dar ulusal s›n›rlar içine hap-
sedilemeyecek ve hapsedilmemesi ge-
reken bir önderlik gerçe¤inin temsili-
dir. Her aç›dan herkesten farkl›d›r;
O’nu baflkalar›ndan farkl› k›lan, gerçe-
¤i herkesten daha iyi anlamas› ve daha
iyi hissetmesidir. O’nun sahip oldu¤u
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eflsiz direnme gücü, bu yüksek anlam
ve duygu gücünden gelmektedir. Ken-
disinin deyifliyle, zaten en güçlü insan
da anlam›n ve hissin yaflatt›¤› insan-
d›r. Fiziki a¤›rl›klar› ne olursa olsun,
gerçe¤in düflmanlar› böyle bir insan
karfl›s›nda çoktan yenilmifllerdir: Onu
eritme gücünü bulamad›klar›, bunu
baflarmad›klar› ve asla baflaramaya-
caklar› için, gerçe¤i karartma çabala-
r›nda sonuç alamad›klar› ve kendisini
gerçe¤i yakalamaktan al›koyamad›k-
lar› için yenilmifllerdir. Yalana dayal›
befl bin y›ll›k uygarl›k sisteminin üzeri-
ni örten kara perdeyi y›rt›p yalanc›la-
r›n mumunu söndürdü¤ü, Promethe-
us gibi atefli tanr›lardan çal›p ezilen in-
sanl›¤›n eline verdi¤i için yenilmifller-
dir. Devletçi uygarl›k sisteminin flifre-
lerini çözüp gerçek yüzünü aç›¤a ç›-
kard›¤›, böylelikle onu çözerek aflt›¤›,
onun da ötesinde özgürlü¤ü bir hayal
olmaktan ç›kar›p yaflan›labilir k›lan
ezilenlerin birleflik sistemini yaratma-
s›n› bildi¤i için yenilmifllerdir. En soy-
lu direnifl bu de¤ilse nedir?

Apocu militanl›k 
olanaks›zl›klarla büyüyen bir militanl›kt›r

Hem afl›lan feodal sistemi hem de
egemen sistem olan kapitalizmi karfl›-
s›na alan bu önderli¤in, ad›na yola
ç›kt›¤› bir halk› özgürlük davas› için
aya¤a kald›rmaya çal›fl›rken neye da-
yand›¤› ve gücünü nereden ald›¤› ger-
çekten çok önemlidir. Toplumu ad›na
devrimci bir ç›k›fl› gerçeklefltirmek is-
teyen hemen her lider, öncelikle bu-
nun için ne tür olanaklara sahip oldu-
¤unu bilmek ister. Ne kadar güçlü bir
toplumsal zemine dayand›¤›n›, arka-

s›nda ne kadar güç bulundu¤unu ve
ne kadar savafl araç gerecine sahip ol-
du¤unu sorgular. Bir ilke olarak ba¤l›
kalmak zorunlulu¤unu hissetti¤i ger-
çekçilik de bunu gerektirir. Ortada
olanak denilebilecek herhangi bir fley
bulunmuyorsa, her fley aleyhte seyre-
diyorsa, dost elini uzatabilecek bir güç
ortal›kta görünmüyorsa, o zaman ney-
le mücadele edeceksiniz? Bu müthifl
bir zaaf ve zay›fl›k de¤il mi? Bu zaaf ve
zay›fl›k mücadele azminiz ve kararl›l›-
¤›n›z› olumsuz yönde etkilemez mi? 

PKK öncesi Kürdistan’da yafl›yorsa-
n›z, Kürt toplumunu özgürlük yürü-
yüflüne kald›rmak istedi¤inizde, “ba-
flarma flans›m› artt›racak ne kadar
olana¤a sahibim?” diye sorman›z, da-
ha iflin bafl›nda kaybetmifl olman›z de-
mektir. Sahip ç›kt›¤›n›z ve sözcülü-
¤ünü yapt›¤›n›z davay› yaflamsal
önemde görüyorsan›z, böylesi bir so-
ruyu da soramazs›n›z. Çünkü arad›¤›-
n›z olanaklar›n hiçbiri yoktur. Dolay›-
s›yla Apocu militanl›k olanaklar üze-
rinde yürüyen bir militanl›k de¤ildir.

“Geliflmek isteyenlere hemen flunu
vurgulamak gerekir ki, hay›rl› bir ifle
bafllamak için çok fazla olana¤a gerek
yoktur. Tarihimizin bize ö¤retti¤i de
budur. Birkaç söz ve iyi duygular bir-
leflirse, yeter ki bu ifle inan›n ve onun
için yaflay›n, f›rsat buldukça onun ge-
liflmesine büyük ilgi gösterin, gerisi
gelir.” Önder Apo’nun kendi mücadele
ve yaflam deneyiminden ç›kar›p bafla-
r›n›n alt›n anahtar› olarak PKK mili-
tanlar›na arma¤an etti¤i, zafere tafl›-
yan anlam ve duygu yücelmesi iflte bu
cümlelerde özetlenmektedir. Baflar› ve
zafer için gerekli olan ve olanaklar›n
en büyü¤ü olarak de¤erlendirilmesi

gereken fley, militan›n do¤ru duygula-
r›d›r, do¤ru düflünceleridir ve onlarla
do¤ru temelde yaflamas›n› bilmesidir. 

Önderli¤in bunu PKK’nin tarihin-
den ç›kar›lmas› gereken en önemli
ders biçiminde tan›mlamas› son de-
rece anlaml›d›r. Demek ki, kendileri-
ni soylu davalar›n baflar›s›na adayan
insanlar için en büyük olanak insa-
n›n kendisidir. Bu insan da kapitaliz-
min kölelefltiren bir güncelli¤i yafla-
maya mahkum etti¤i, dünü ve yar›n›
olmayan zavall› varl›¤› de¤il, az da ol-
sa onu kendisi yapan, ‘topraklara
ihanet etmeyen’, ‘sömürgecili¤in ve
kapitalizmin kendisini en ucuzundan
haraç mezat kapmas›na r›za göster-
meyen’ insand›r. Ana topraklar›n
gerçe¤inden habersiz, kapitalist mo-
dern yaflama imrenerek bakan biri-
nin bu tür bir militanl›¤›n k›y›s›ndan
geçmesi bile düflünülemez.

Düflman›n› yenmesini bilmeyen 
ölmeyi hak etmifl demektir

Devrimcilerin bafllatt›¤› ya da ço¤u
zaman kat›l›m sa¤lad›¤› ‘hay›rl› ifl’, ço-
¤unlukla bir halk›n mutlaka sahip ç›-
k›lmas› gereken özgürlük davas›n›
omuzlay›p eyleme geçmektir. Bu, sa-
n›ld›¤› gibi kolay bir ifl de¤ildir. Öyle ki,
halk bazen kendi davas›n› dillendire-
meyecek ölçüde güçten düflmüfl olabi-
lir, hatta imdat ç›¤l›¤›n› atacak gücü
bile kendisinde bulmayabilir; adeta
komal›k denilen bir durumu yaflayabi-
lir. Böylesi bir durumda bu halk› aya-
¤a kald›rmak ölüyü diriltme türünden
mucizevî bir karakter tafl›yabilir. T›pk›
1970’ler öncesi Kürdistan’da oldu¤u
gibi yine de böyle bir halk ve onun ses-
siz ç›¤l›¤› vard›r. Halk›n davas›na bü-
yük ba¤l›l›k bu sessiz ç›¤l›¤› iflitmeyi
gerektirir. Bu tabloda bir bo¤azlayan,
bir de bo¤azlanan iki varl›k söz konu-
sudur. Devrimcinin görevi, bo¤azlana-
n›n yaflama hakk›n› korumak üzere
bo¤azlayana karfl› harekete geçmektir.
Bo¤azlamak bir düflman eylemidir. Bu
eylemi akamete u¤ratarak halk›n ya-
flama hakk›n› güvence alt›na alman›n
yolu düflman› yenmekten geçer. Düfl-
man son derece güçlü olabilir. Dikka-
tini düflman›n gücü üzerinde yo¤un-
laflt›ran baz›lar›, insanlar› böyle bir
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düflmana karfl› savafla sürmeyi insaf-
s›zl›k olarak de¤erlendirebilir. Ancak
bu do¤ru de¤ildir. Düflman›n› yenme-
sini bilmeyen ölmeyi de hak etmifl de-
mektir. Savafl›n özü de zaten budur;
savafl yaflamaya hakk› olanla olma-
yan› birbirinden ayr›flt›r›r.

Önder Apo bir mücadele felsefesi
olarak de¤erlendirdi¤i ayn› gerçekli¤i
flu çarp›c› cümlelerle özetler: “Benim
felsefem, düflman›n› yenmeyenin öl-
mesi gerekti¤idir. Düflman›yla u¤rafl-
mas› gerekti¤ini bilmeyenin hiçbir fle-
ye hakk› olamaz, bir kelimeyi bile bo-
fluna konuflamaz. Bafl›ndan beri be-
nim eylemimin özü budur. Düflman›
yenmesini bilmeyenler benim naza-
r›mda hep afla¤›l›k, namussuz ve fle-
refsizdir. Bunlar çirkin ve esef edilecek
kifliliklerdir. Benim böyle bir felsefem
var. Düflman› yenmeyi her boyutta,

baflta düflünce ve moral düzeyinde sü-
rekli k›lamayan ve bunu ad›m ad›m
pratiklefltirmeyen kifli bir hiçtir.”

Özelefltiri direnmenin 
baflar› düzeyinde geliflen halidir

Görüldü¤ü üzere gerçek direnme,
düflman›n› yenmesini bilen direnme-
dir. Düflman›n› yenme düzeyine ulafla-
mam›fl bir direnmenin ciddi bir de¤eri
yoktur. Her direnifl, mücadele ya da
savafl öncelikle kiflilikte, kiflinin ruhu,
duygular› ve düflüncelerinde kazan›l›r.
‹nsan savaflmak istedi¤i düflman›n› il-
kin kendi kiflili¤inde yener. Önderli¤in
bu savafl› iç zihniyet savafl› olarak de-
¤erlendirdi¤ini iyi biliyoruz. Bilgelik
düzeyinde seyretmesi gereken bu sa-
vafl, en kapsaml› fetih savafllar›ndan
çok daha zor oldu¤u kadar çok daha
de¤erlidir. Dönemin bilinen dünyas›-
n›n fatihi olan ‹skender’in Bilge Kali-
nos’u “O, benden daha büyük düfl-

manlar›n› yenmifltir” sözleriyle yücelt-
mesi, ayn› zamanda nefs savafl› deni-
len bilgelere özgü bu savafl›n büyük
önemine ve de¤erine iflaret etmektedir. 

Partimizde düzeltme kadar en bü-
yük geliflme silah› olarak kullan›lan
özelefltirinin içeri¤i de buna denk düfl-
mektedir. Do¤ru, yerinde, zaman›nda
ve isabetli yap›lm›fl bir özelefltiri diren-
menin baflar› düzeyinde geliflen halini
ifade eder. Zafer kiflili¤i denildi¤inde
anlafl›lmas› gereken kiflilik gerçekte
budur. Bu anlamda özelefltiri, “hata
yapt›¤›m› kabul ediyorum” deyip özür
dilemek biçiminde alg›lanamaz. Öze-
lefltiri özünde bir durufltur, bir savun-
ma durufludur, dolay›s›yla bir düflün-
sel ve ruhsal donan›m halidir, bir fet-
hedilememe durumudur. Bilgelik de
zaten böyle vücut bulur. Bilgeyi sava-
flarak geriletebilirsiniz, hatta kendisini

yok edebilirsiniz, ama asla fethede-
mezsiniz, ruhuna, duygular›na ve dü-
flüncelerine egemen olamazs›n›z, ken-
dinizi hiçbir zaman onda içsellefltire-
mezsiniz, onu kendi sisteminizin in-
san› haline getiremezsiniz. Yenilgi ka-
bul etmez direnifl hali bu flekliyle yafla-
n›r. Yenilmez PKK militanl›¤› da yine
böyle vücut bulur.

Aldatma bir sapt›rma giriflimidir

Devletçi toplum sisteminin yalana
dayal› bir sistem olarak kendisini var
etti¤i, ayn› anlamda hile ve aldatmay›
esas ald›¤› iyi biliniyor. Aldatma bir
sapt›rma giriflimidir, gerçe¤in oldu-
¤undan daha farkl› biçimde gösteril-
mesi çabas›d›r. Egemenlikli sistem bu
sayede kötüyü iyi, güzeli çirkin, yanl›fl›
do¤ru olarak kabul ettirebilir. Kiflinin
ve giderek toplumun seçme yetisinin
bu tarzda çarp›t›lmas› zihinsel ve ruh-
sal köleleflmenin yolunu açar. Beden-

sel kölelikten daha beter olan bu köle-
lik türü kaç›fl kiflili¤ine götürür. Sözü
edilen kiflili¤in kaçt›¤› fley asl›nda ken-
di gerçekli¤idir. Sistemin aldatt›¤› kifli-
lik, zihinsel ve ruhsal köleli¤in derin-
leflmesi ölçüsünde aldatan bir kiflili¤e
de dönüflür. O, öncelikle gerçeklerle
yüzleflmekten kaçar, ciddi davranmak
ve anlay›fl sahibi olmaktan ›srarla
uzak durur. Gerçek yaflam›n bir bi-
linçlilik hali, gerçek ölümün ise bir an-
lamama durumu oldu¤unu kabul et-
meye yanaflmaz. Bir yaflam kand›rma-
c›l›¤› içinde özünde yitik bir varl›k ola-
rak yaflad›¤›na inan›r. Baflkalar›n› da
yaflad›¤›n›n en iyisi oldu¤una inand›r-
maya çal›fl›r. Dolay›s›yla kendisini ye-
niden yaratma çabas›na yönelmez.
Seçme hakk›n› kullanmay› düflün-
meksizin, sistem taraf›ndan kendisine
sunulan› oldu¤u gibi kabul eder. Elefl-
tiriyi y›k›m, özelefltiriyi de bitifl olarak
de¤erlendiren kaç›fl kiflili¤inin ucu-
bemsi gerçekli¤i tam› tam›na böyledir.

Kaç›fl kiflili¤i düflman› vurmak ad›na 
ço¤unlukla kendini vurur

Kürt kiflili¤inde bu daha fazla böy-
ledir. Kendini kand›rmada bu kiflili¤in
üstüne yoktur. Genelde devletçi sis-
tem, özelde Türk sömürgecili¤i kendi-
sine parya muamelesini lay›k gördü¤ü
halde, ona göre kendisinden daha iyisi
yoktur. Müthifl kendine göredir, adeta
kendine tap›n›r, korkunç bireycidir,
genellikle bildi¤ini okur. Hemen her
konuda görüfl belirtir, ama görüflleri-
nin somut gerçeklikle ba¤› yoktur. Ça-
l›fl›r, emek harcar, do¤ru yaflad›¤›n›
san›r, ancak düflman›n eseri olan kifli-
lik özelliklerinden kopmad›¤› için yap-
t›klar› ço¤u kez düflmana göredir.
Düflmanla savafl›r görünür, ancak
düflman vurmak ad›na ço¤unlukla
kendini vurur. Bunun fark›nda ol-
mad›¤› için kendisine gaflet kiflili¤i de
denilebilir. Bütün bu davran›fllar ve
ruh halleri onun sa¤l›kl› de¤il, hasta
bir kiflilik oldu¤una iflaret eder. Belki
bilinçli olarak kötülük yapmay› dü-
flünmez, ama kiflilik özellikleri onun
bütün prati¤ini deyim yerindeyse bir
yanl›fll›klar komedyas›na dönüfltürür.
‹yi niyetine ra¤men bu hastal›kl› ruh
haliyle devrimci geliflmeyi tehdit eder.
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“Cehennemin yolu iyi niyet tafllar›yla
döflenmifltir” deyifli, belki de en çok bu
kaç›fl kiflili¤i için geçerlidir.

Dolay›s›yla devrim çemberi içine
al›nd›¤›nda, ameliyat masas›na yat›r›r-
cas›na kendisini bir dizi operasyona ta-
bi tutmak gerekir. Bu nedenle Önderlik
parti ortam›n› kesintisiz biçimde sür-
dürülmesi gereken sistemli bir müca-
dele ortam› olarak de¤erlendirdi. Bu
anlamda parti tarihimiz, parti içi sava-
fl›m›n tarihi oldu. Sözü edilen yo¤un
mücadele kuflkusuz olumlu sonuçlar
da verdi. Hastal›kl› birçok insan sa¤l›¤›-
na kavuflturularak bizzat hasta iflleriy-
le u¤raflacak duruma getirildi. Pratikte
yenilmezli¤ini kan›tlayan çok say›da
devrimci kiflilik bu temelde yarat›ld›.

Gerçeklik aray›fl› insan›n kendisi 
olma istemi ve çabas›n›n anlat›m›d›r

Parti ortam›n› toplumun bir maketi
gibi ele almak, a¤›r bir tahribata u¤-
ram›fl toplumsal zeminin derin etkileri-
ni yaflayan kiflilikleri parti ortam›na çe-
kip çok yönlü çözümleyerek kendi ger-
çeklikleri ve temel insanl›k de¤erleriyle
yeniden buluflturmak, böylece yeni in-
san› ortaya ç›karmak, bu temelde ya-
kalanan çözümü topluma tafl›rmak
özünde Önder Apo’ya özgü bir tarzd›r.
Bu tarz›n içinde bireyde toplumun,
belli bir tarihsel zaman diliminde bü-
tün bir tarihin çözümü vard›r. Güncel
olan›n, bunun da ötesinde insan› gün-
celi yaflamaya mahkum eden kapitaliz-
min ötesine geçmeyen tahlillerle gerçe-
¤i yakalamak mümkün de¤ildir. Ön-
derli¤in deyifliyle, bulundu¤unuz ça¤-
dan ve zamandan ne kadar uzaklafl›r-
san›z, o kadar bütün ça¤lar ve zaman-
lar›n içine uzanabilirsiniz. Kapitaliz-
min s›n›rlar› içinde yakalanm›fl gerçek,
gerçe¤in çeyre¤i bile olamaz. Evrenden
bir toz zerresine kadar her olguya an-
lam verebilecek güce ulaflmad›kça, in-
san› ve dolay›s›yla kendinizi de tan›ya-
mazs›n›z. Bu çerçevede gerçeklik
aray›fl› esas›nda insan›n kendisi olma
istemi ve çabas›n›n anlat›m›d›r. Bu da
insan olmakt›r. PKK’de yeniden yarat›-
lan, özüne dönmüfl insand›r. Bafllang›-
c›yla yeniden ba¤ kuran, insansal
varolufl gerçekli¤iyle buluflan, bu te-
melde gelece¤e yönelen insand›r.

PKK kutsal olan›n tarihiyle 
buluflma hareketidir

Lanetli tarihin yaratt›¤› befl bin y›l-
l›k ürkütücü kirlenmeyi deflifre et-
mek, deflifre edilse bile bunu g›rtla¤›-
na kadar batakl›¤a gömülmeyi yaflam
sananlara kabul ettirmek, bundan
hareketle kendilerini batakl›ktan çe-
kip alarak insanca yaflam›n yoluna
sokmak o kadar kolay de¤ildir. Bu ey-
leme karfl› direnen her zaaf ve zay›f-
l›k, özünde lanetin kutsall›¤a karfl›
direniflidir. Birbiriyle çarp›flan güçler
asl›nda kutsall›¤›n tarihi ile lanetin
tarihidir. Hesaplaflma kesinlikle bu
güçler aras›nda cereyan etmektedir.
PKK kutsal olan›n tarihiyle buluflma
hareketidir. Öze dönüfl hareketi ol-
mas›n›n anlam› da iflte budur. 

Elbette lanete karfl› kutsal olan›n
da bir direnifli vard›r. Önder Apo bu
direniflle en baflta kendini yaratt›,
PKK’de örgütlü eyleme dönüfltürdü¤ü
bu direniflin mimar› oldu. Lanetin di-
renifli ne denli fliddetli olursa olsun
kendisini geriletmedi. O’nun flahs›nda
gerçe¤in inad› yalan›n inatç›l›¤›na hep
bask›n ç›kt›. Lanet kendini ne denli
ustaca örtbas ederse etsin, yakay› ele
vermekten kurtulamad›. Aldanmayan
ve aldatmayan insan olarak Önder
Apo, en yüksek duyarl›l›k olarak ta-
n›mlad›¤› bilme gücüyle lanetin tarihi-
ni temsil eden sistemin hep bir ad›m
önünde oldu. Tek bafl›na da olsa, in-
sansal varoluflun ve kutsal insanl›¤›n
seçkin temsil gücü olarak, devletçi uy-
garl›k sistemi karfl›s›nda büyük insan-
l›k onurunu korumas›n› bildi.

Yaflan›lacaksa yüre¤i 
bir baflar› için çal›flt›rmak gerekir

S›n›fsal ak›l –egemen s›n›f akl›– da
duyarl›d›r; egemen s›n›f›n duygudan
kopmufl zekas›, kendi s›n›f ç›karlar›
temelinde müthifl yo¤unlafl›r. Egemen
s›n›f olarak burjuvazi, kendi egemen-
lik sistemine yönelik en büyük tehdi-
din nereden gelece¤ini iyi bilir. Tehdidi
bertaraf etmek üzere sistemin bütün
olanaklar›n› harekete geçirir. Komplo-
culuk, onun bu tehdidi savuflturma
sürecinde baflvurdu¤u en etkili kirli si-
lah›d›r. Komploculukta dost, yoldafl ve
hatta kardeflleriniz size karfl› kullan›-
l›r. Dostluk ve yoldafll›¤a adeta bat›l
inanç düzeyinde bir ba¤l›l›¤›n›z varsa,
sa¤lam dostluklar olmadan yaflam›n
de¤er ifade etmeyece¤ini düflünüyor ve

buna göre davran›yorsan›z, o zaman
komplocular için baflar›n›n kap›s›n›
aralam›fls›n›z demektir. Dostlu¤u yü-
celtmeniz ve dostlar›n›za ba¤l›l›¤›n›z
kuflkusuz sizin yüceli¤inizin kan›t›
olabilir, ama bunun komplocular tara-
f›ndan bir zaaf olarak de¤erlendirilece-
¤i kesindir. Nitekim s›n›fsal ak›l tehli-
keyi sezdi, tehdidi gördü, planlar ha-
z›rlay›p uygulamaya koydu. Onun ge-
riletti¤i tarihsel Kürt ihanetini yeniden
yükselifle geçirmek üzere harekete ge-
çip Önder Apo’yu tutsak ald›. Irkç› flo-
venizmi körükleyerek bir toplumsal
linç ortam› yaratan Türk egemenleri-
nin eline teslim etti.

En dürüst davranan partililerin
bile ‘ne de olsa Önderlik var, yaflad›-
¤›m›z eksiklikleri yine tekrarlasak
da, O bunlar› gidermesini bilir’ deyip
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kendilerini rehavete kapt›rd›klar› bir
durumda, bu geliflme ak›llar› dondu-
ran bir fleydi. Tehlike kocaman bir
mertek gibi gözlerinin içine girse bile,
onlar bunu görmek istemiyorlard›.
Kendine güvensizli¤i Önderli¤e duyu-
lan sahte güvenle gizleme yaklafl›m›,
gaflet kiflili¤inin en tipik yaklafl›mla-
r›ndan biri olarak, ciddiyetten uzak-
l›k ve koma halini yaflayan›n duyar-
s›zl›¤› olarak, komplocular›n baflar›-
s›nda rol oynayan etkenlerden biri
oldu. Oysa Önderli¤in bu konudaki
uyar›lar› oldukça netti: “Bir büyük
yenilgi kendisini kap›ya dayatt›¤›nda
e¤er kalbiniz küt diye durmad›ysa,
siz flereften yoksunsunuz. Bu davada
a¤›r bir yenilgi kendisini kap›ya da-
yatt›¤›nda, ‘bize bireysel yaflam yolu
aç›ld›’ diyemezsiniz. Ben bu tehlikeyi
aç›kça görüyorum. Yenilgi kap›ya da-
yand›¤›nda, yüre¤iniz rahatl›kla ken-
dini yaflataca¤›n› san›yor. Benim kal-
bim ise y›llar sonras›n› görür. Ayn›
zamanda yaflad›¤› bütün tehlikeyi gö-
rerek sadece dayanabilmek için çal›-
fl›r. Yüre¤i durduracak yenilgiler kar-
fl›s›nda geliflebilmek için dayanabil-
mek, bu yenilgiyi mümkünse kader
olarak karfl›lamamak ve önleyebil-
mek, yaflan›lacaksa yüre¤i bir baflar›
için çal›flt›rmak gerekir.” Uluslara-
ras› komplo belli ki dayanman›n öte-
sinde, yenilginin kap›y› aralamas›
anlam›na geliyordu.

‹nsan olan insan ancak 
uçurumun kenar›nda kanatlan›r

Komplocular ‹mral› sürecini yenil-
ginin ve ölümün yolunu açan bir süre-
ce çevireceklerine inan›yor, öncelikle
anlam bak›m›ndan, bu da olmazsa be-
densel olarak Önderli¤i yok edecekle-
rini san›yorlard›. Oysa Önder Apo ço-
cuklu¤unda içine girdi¤i gerçe¤i aray›fl

yürüyüflünü henüz tamamlamadan
tutsak düflmüfltü. Bu nedenle as›l
tehlike düflmandan de¤il buradan ge-
liyordu. Ama O, mucizevi sonuçlar do-
¤uran bir tarz ve temponun sahibi ola-
rak bu kritik yenilgi an›n› bir kez da-
ha tersine çevirmeyi baflard›. Öyle ya,
insan olan insan ancak uçurumun ke-
nar›nda kanatlan›r. O da öyle yapt›:
Direniflin en görkemli hali olarak ‘ka-
natl› düflünme’, kendisine anlamsal ve
bedensel ölümün dayat›ld›¤› bu süreç-
te yeni bir do¤ufl yapma gerçe¤ine gö-
türdü. O’nun deyifliyle, insanlar bi-
linçlerini yitirmez ve ders almas›n› bi-
lirlerse, en önemli dönüflüm süreçleri-
ni yaflad›klar› en zorlu olaylarda ger-
çeklefltirirler. Önder Apo da böylesi bir
süreci en ac›mas›z olaylar içinde y›l-
larca yaflayarak gerçeklefltirdi.

Bir kez daha alt›n› çizmekte yarar
var: Özellikle devrimciler için ölüm
özünde bir anlamama durumudur.
Anlamak ama gerçekten anlamak, ye-
niden do¤uflun heyecan›n› yaflamak-
t›r. Hele bu anlama edimi, anlam bak›-
m›ndan ölümü dayatanlar karfl›s›nda
bir anlam yücelmesini anlat›yorsa,
tüm insanl›k ad›na en büyük zafer ka-
zan›lm›fl demektir. 

‹mral› süreci Önder Apo için bir ye-
niden do¤ufl süreci oldu. Bu do¤uflun
heyecan›n› bizzat O’nun de¤erlendir-
melerinde görmek elbette çok daha
anlaml›d›r. “Ana topraklar›n› böylece
ilk defa tarihin derinliklerinde anla-
maya bafll›yor, binlerce y›ll›k kördü-
¤ümler, at›lm›fl çeliflkileri çözümlüyor,
bu seferki do¤uflun anlaml› oldu¤unu
fark ediyordum. Ölümü dayatanlar,
tüm 20. yüzy›l, tüm komplocular,
kimler olurlarsa olsunlar hepsine da-
yanabilece¤imi, bunu halen bana ina-
nan baz› dostlara mesaj olarak sun-
mam›n de¤erli oldu¤unu, onlar›n da
bunu hak ettiklerini kabul etmifltim.

Dayatt›klar› Hiroflimalardan bile tehli-
keli paket bomba k›l›nmam›n ve halk-
lar›m›z›n üzerine böyle at›lmam›n tüm
inceliklerini çözebiliyor; pimlerini sö-
küp tüm malzemeyi bombac›lar›n su-
rat›na f›rlat›p rahatl›yordum. ‹nsan-
dan yanayd›m, zorba tanr›lar bir kez
daha yenilmifllerdi.”

Komplo bedenden önce 
zihinleri ve ruhlar› vurur

Önderli¤in ‘bir büyük yenilginin ka-
p›ya dayanmas›’ tehlikesine yönelik
uyar›lar› komplodan çok daha öncesi-
ne aittir. Bu anlamda Önderlik komp-
lonun gelmekte oldu¤unu sezmifl,
komplo karfl›s›nda baz›lar›n›n bireysel
yaflam yoluna girebileceklerini önce-
den haber vermifltir. Bu uyar› ayn› za-
manda komplonun en önemli hedefle-
rinden birinin de aç›¤a vurulmas›d›r.
Önderli¤in etkisizlefltirilmesiyle ifle
bafllay›p PKK’nin tasfiye edilmesi he-
define kilitlenen komplonun, bununla
hareketi sistemle bütünlefltirmeye ça-
l›flt›¤› aç›kt›r. Daha önceleri mayalan-
sa da, 2003 y›l› sonu ve 2004 y›l› ba-
fl›nda hareketi tümüyle denetimine al-
mak üzere harekete geçen tasfiyeci
provokasyon çizgisinin amac› da bu-
dur. Uluslararas› komployla bu amaç
çak›flmas›n›n kendisi bile, provokas-
yon çizgisinin komplonun uzant›s› ol-
du¤unu göstermeye yeterlidir. Yafla-
nan fley bir içeriden müdahaledir. Sis-
teme entegre olma giriflimi pradigmal
de¤iflimin pratiklefltirilmesi olarak su-
nulmufl, de¤iflimin yönü sisteme kat›l-
maya yönlendirilmifltir. Ayn› dönemde
Türkiye’nin ç›kard›¤› ‘Topluma Kazan-
d›rma Yasas›’ ile tasfiyeci provokasyon
çizgisinin uygulamaya koydu¤u ‘Sos-
yal Reform Projesi’ aras›nda da bir
amaç örtüflmesi vard›r. K›saca içine gi-
rilen yol ‘bireysel yaflam yolu’dur. 

ABD destekli iç tasfiyecili¤in nas›l
tasfiye edildi¤ini anlatmaya gerek yok-
tur. Bu sürecin, komplonun yeni bir
uygulama aflamas› oldu¤unu belirt-
mek yeterlidir. Alt› çizilmesi gereken
nokta, komplonun harekete mensup
insanlar›n bedenlerinden önce zihinle-
rini ve ruhlar›n› vurmaya çal›flt›¤› ger-
çe¤idir. Direnifl bu temelde k›r›lmak
istenmifl, teslim almaya bu noktadan
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bafllanm›flt›r. PKK militanl›¤› ilkin ya-
flamda vurulmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Yaflamda kaybettiniz mi, isterseniz
sisteme karfl› en büyük meydan savafl-
lar›n› kazan›n, siz çoktan kaybetmiflsi-
niz demektir. Örnek Sovyetler Birli-
¤i’dir. Sovyetler Birli¤i insan›, sosyalist
anayurdu savundu¤u inanc›yla Nazi
iflgaline karfl› destans› bir direnifl ör-
ne¤i gösterdi. Bu u¤urda 20 milyonu
aflk›n üyesini flehit verdi ve direniflini
zaferle taçland›rd›. Ancak yaflamda
kaybetti¤i için y›k›lmaktan ve koptu-
¤unu iddia etti¤i kapitalist sisteme ya-
manmaktan kurtulamad›. Bu anlam-
da PKK’nin ve PKK militanl›¤›n›n en
büyük kazan›m› özgür yaflamdaki ›s-
rar›d›r. Her zaman “olacaksa bir ya-
flam ya özgür olacak ya da hiç olmaya-
cak” diyen Önder Apo, bununla ger-
çekte PKK direniflinin en derin özüne
vurgu yapmaktad›r. Nitekim A‹HM’e
sundu¤u savunmada ayn› gerçe¤e ›s-
rarla parmak basacak, “yaflam ya öz-
gür olacak, ya hiç olmayacak’ ilkesine
ba¤l›l›¤›m do¤ufltan ölüme veya son-
suzlu¤a kadard›r” diyecektir. 

Gecikmeli ‘bireysel irade’ ve ‘bireysellik’
keflfi pespaye bir bireycili¤i gelifltirdi

Hareketin bünyesinde de¤ifltiril-
mek istenen toplumun olumsuz özel-
likleriyle yaflayan ve militanlaflmaya
karfl› direnen hastal›kl› insan tipi, ne
kadar iyi niyetli olursa olsun, Önder
Apo’nun esaretini kendisinin öz-
gürlü¤ü olarak ele ald›. Önderli¤in fi-
ili denetimi koflullar›nda yeterince
‘kendini yaflama’ olana¤› bulamayan
bu tip, bu yeni dönemde koflar ad›m
bireycili¤e yöneldi. Egemen sistem
insan›na ve yaflam›na öykünme ol-
dukça h›z kazand›. Özellikle legal ze-
minlerde yaflanan bu durum, düzene
savrulman›n en ilginç göstergesi ol-
du. Gecikmeli ‘bireysel irade’ ve ‘bi-

reysellik’ keflfi, saflar›m›zdaki birçok
kimsede sistem insan›n›n bile yafla-
mak istemedi¤i pespaye bir bireycili-
¤i yaflama arzusunun depreflmesine
yol açt›. ‘Zevkler ve renkler tart›fl›l-
maz’ safsatas› alt›nda ilgiler de¤iflti,
sözüm ona be¤eni ölçüleri de¤iflti, k›-
l›k k›yafetler de¤iflti, hal ve hareket-
ler de¤iflti, davran›fl biçimleri de¤iflti.
Kuflkusuz bu ileriye ve yukar›ya de-
¤il, geriye ve afla¤›ya do¤ru bir de¤i-
flim olma özelli¤i tafl›yordu. Asl›nda
kapitalizmin insan› nas›l baya¤› bir
varl›¤a indirgedi¤ini anlatan Kaf-
ka’n›n bir roman›ndaki insan›n ha-
mamböce¤ine dönüflümü, legal ze-
minde bulunan kadrolardaki de¤ifli-
min özünü de ortaya koyuyordu. Bu
bir sisteme teslim olmayd›.

Yaflam yeni toplumsall›¤›m›zd›r

Önder Apo, 9 Ekim 1998 ve sonra-
s›n› ‘özünde modernist paradigman›n
bak›fl aç›s›n›n kendi flahs›nda yafla-
nan iflas›’ olarak tan›mlar ve ulaflt›¤›
yeni paradigma ile gerçe¤i aray›fl yü-

rüyüflünü baflar›ya tafl›rken, bizdeki
zay›f insan, yaflama ‘at gözlükleri’ ile
bakmakta karar k›lma yolunu seçti.
Önderlik devletçilik ve iktidarc›l›k
hastal›¤›ndan kurtard›¤› sosyalizmi
yeni toplumsallaflman›n ideolojik kim-
li¤i olarak tan›mlar ve özgürlü¤e götü-
ren yolun bu kimlikteki netlik ve ka-
rarl›l›k oldu¤unu ifade ederken, o yü-
zünü milliyetçili¤e ve liberalizme çe-
virdi. Önderlik ‘yaflam yeni toplumsal-
l›¤›m›zd›r’ derken, o ‘gerçek olan be-
nim bireycili¤imdir’ dedi. Önderlik bir
evrensel çözüm dönemi olarak ele
al›nmas› gereken üçüncü do¤ufl döne-
minin temel özelli¤inin ‘genelde dev-
letçi uygarl›k ve özelde kapitalist mo-
dern yaflamdan kopufl’ oldu¤unu dile
getirirken, o afl›lan kapitalist moder-

niteye en geriden kap›lanmay› tercih
etti. K›sacas› Önderlik yaflam ve mü-
cadele olgusunda ölçüler ç›tas›n› çok
daha yükse¤e ç›kar›rken, o ortada ç›-
ta denilen bir fley b›rakmad›. Üstelik
bütün bunlar› da sözüm ona Önderli-
¤e ba¤l›l›k ad›na yapt›.

Hareketten kopan kad›n 
kendi cehennemine do¤ru yol al›r

‘Önderli¤i nezaketle öldürmek’: Bu
sözler, hareketimiz içinde bir bak›ma
iç çetecili¤in vaftiz babal›¤›n› yapm›fl
birine, ‘Kör Cemal’ olarak bilinen kifli-
ye aittir. Karfl› durarak de¤il, sahip ç›-
kar gibi görünerek Önderlik gerçe¤iyle
savaflmak, bir özel savafl takti¤i ola-
rak, devrimcileflmemifl bu kifliliklerin
de baflvurduklar› taktik oldu. Do¤ru-
dan Önderli¤in kendisi bu takti¤i de-
flifre etti¤inde, sahte ba¤l›l›k gösterile-
ri ve övgüler yerini kopufl, kaç›fl ve
sövgülere terk etti. ‘Eve dönüfl’ ça¤r›-
lar› temelinde kimilerinin ‘flefkatli kol-
lar›na’ at›ld›¤› sistem erkek egemen
sistemdi. Dönek erkek yeniden bu sis-
teme geçifl yaparken, bir bak›ma ‘ken-
di cennetine’ dönüyordu. Oysa ayn›
sistem kad›n›n cehennemiydi. Hare-
ketten kopan kad›n, kendi cehennemi-
ne do¤ru yol al›yordu. 

Kapitalizmin ‘sesli, süslü kafes bül-
bülü’ haline getirdi¤i tutsak kad›nl›k,
ayn› zeminlerde çal›flan saflardaki ki-
mi kad›nlar için bir çekim merkezi ol-
du. Biçimde bu kad›na özenme bafl-
lad›. Kulaklar, boyunlar, kollar ve par-
maklar tak›larla donand›. Olanaklar
ölçüsünde giyimde de ayn› kad›n tipi
taklit edildi. Erke¤in be¤eni ölçülerine
uygun tarzda kendini flekillendirme,
geleneksel kad›n›n içine girdi¤i pazar-
lamac› bir yaklafl›m olarak, bu biçim-
de bizdeki kad›n›n üzerinde de etkisini
gösterdi. Önderlik her ikisini de çok
tehlikeli buldu¤u ve fliddetle mahkum
etti¤i halde, erkekteki egemenlik an-
lay›fl› ile kad›ndaki pazarlamac› yakla-
fl›m, bir sisteme savrulma ve sistem
içileflme hali olarak ne yaz›k ki bu bi-
çimde bize de yans›d›.

Yaflamda kaybetmenin en ürkütücü
hali olarak kültür sanat alan›ndaki
savrulma, adeta sistemce fethedilme-
nin baflar›s›na tan›kl›k etmek ister bir
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ba¤l›l›¤›m do¤ufltan ölüme veya sonsuzlu¤a kadard›r” diyecektir”
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duruma düfltü. Kad›n eksenli bir hare-
ket olan Apocu hareket, sistemin en
büyük sald›r›s›na bu cepheden u¤rad›;
kad›n› cinsel bir meta olarak yans›tan
ve aflk› ‘k›z tavlama’ ya da ‘kad›n›
ayartma’ olarak sunan sözde sanat
ürünleri ortal›¤› doldurdu. Paragöz sa-
natç› tipi, postmodern kültür pazar›n-
da hangi kültürel nesnenin genifl tü-
ketici kitlesi bulabilece¤ini anlama ça-
bas› içinde, günlük kültürel tüketim
nesneleri üretmeye bafllad›. Bu nesne-
lerin kulaktan daha fazla göze hitap
etmesi için haz›rlanan kliplerde kad›-
na sald›r› ve hakaretlerde bulunuldu. 

Güney Kürdistan’da devlet benzeri
bir yap›lanmaya geçifl ve buna ba¤l›
olarak Kürtçe yay›n yapan televiz-
yonlardaki art›fl, bu tür kad›n ve öz-
gürlük düflman› ürünlerin üretimini
daha da h›zland›rd›. Gerekçe bu
ürünlere ra¤betin daha yo¤un ol-
mas›, daha fazla dinleyici ve izleyici
kitlesiyle buluflmas›, dolay›s›yla da-
ha çok gelir getirmesiydi. 

K›sacas› kültür cephesinde komü-
nal demokratik kültürden kopma ve
halka yabanc›laflma hayal bile edile-
meyecek boyutlar kazand›. Oysa tari-
he bak›ld›¤›nda, halklar›n öteki cep-
helerde gelifltirdikleri direnifller k›r›l-
sa bile, kültürel cephedeki direniflin
varl›¤›n› sürdürdü¤ü görülür. Bin y›l-
lar›n yabanc› egemenli¤i alt›nda Kürt
toplumu kendisi olmaktan büyük öl-
çüde ç›kt›¤› halde, folkloru ve müzi-
¤iyle Kürt kültürünün varl›¤›n› sür-
dürmesi bunun kan›t›d›r. Buna kar-
fl›l›k son süreçte bu alanda görülen
teslimiyet, sözde sanatç› tipinin çap-

s›zl›¤›, ruhtan yoksunlu¤u, halktan
kopuklu¤u ve halk›n temel kültürel
zemini ve de¤erlerinden uzaklaflma-
s›n›n bir sonucudur.

Ahlaki yaflam varolufl tarz›na 
özgür irade ile kat›l›m göstermektir

Hareketimiz ‘Önderli¤i yafla ve ya-
flat’ fliar› alt›nda yükseltmeye çal›flt›¤›
‘Êdî Bese’ hamlesiyle iflte bu sisteme
savrulmaya dur dedi. Sistem anlam-
sal bak›mdan bitiremedi¤i Önderli¤i
bu kez zehirleyerek yok etmek istiyor-
du. Ona Önderli¤i zehirleyerek yok
etme cesareti veren, biraz da yaflanan
bu sa¤a savrulmayd›. 

Hareketimizin komplonun bu in-
sanl›k d›fl› yönelimini aç›¤a ç›kar›p de-
flifre etmesi ciddi bir baflar›yd›. Belli ki
düflman yetersiz devrimcili¤in de geri-
sine düflen kifliliklerin duruflunu kul-
lanmaya devam ediyor, genelde zaafla-
r›m›z› ve zay›fl›klar›m›z› komplonun
yeni hamlesel ç›k›fl›n›n sonuç almas›
için yararl› bir malzeme biçiminde de-
¤erlendiriyordu. ‘Êdî Bese’ hamlesi bu-
na dur dedi. Türk özel savafl rejiminin
alabildi¤ine ç›lg›nlaflmas› ve ‘b›çak ke-
mi¤e dayand›’ deyip toplum yaflam›n›n
bütün alanlar›nda imha savafl›n› yo-
¤unlaflt›rmas›, ‘zehirleyen’ karakteri-
nin aç›¤a ç›kar›lmas› kadar, hareketi-
mizin çabalar›na ra¤men önlenemeyen
Önderlikten kopufla ‘art›k yeter’ deme-
siydi. Botan’da yo¤unlaflan savaflta
yaflanan asker kay›plar› iflin bahane
yan›yd›. Ç›lg›nl›¤›n as›l nedeni, komp-
lonun tüm hamlelerine ra¤men hare-
ketimizin hala ayakta durmas› ve

olumsuzluklar› giderip düzeltmeyi
sa¤lama kararl›l›¤›yla ‘Êdî Bese’ ham-
lesine yönelmesiydi.

‘Önderli¤i yaflamak ve yaflatmak’,
Önder Apo’nun deyifliyle, ideolojik, po-
litik ve örgütsel çizgi temelinde oluflan
yeni toplumsall›¤a tutkuyla ba¤lan-
makla gerçekleflebilir. Bu, sadece yasa
ve kurallar›n gerektirdi¤i bir ba¤l›l›k
de¤ildir. Bu, toplumsall›¤› derinli¤ine
tan›maktan, tan›yarak güzelliklerinin
fark›na varmaktan, içerdi¤i anlam yü-
celmesine tan›k olmaktan gelen tut-
kulu bir ba¤l›l›kt›r. Bu yeni toplum-
sallaflma öncelikle PKK zemininde ha-
yat bulacak ve burada hayat buldu¤u
ölçüde Kürt toplumunda gerçeklefle-
cektir. Yaflam bu yeni toplumsall›¤›-
m›z olacakt›r. Bunun d›fl›ndaki yaflam
aray›fllar› ve kaçamaklar› boflluk ve
kay›p anlam›na gelmektedir. 

Soluyaca¤›m›z bu yaflam, bilimselli-
¤i esas alan ve politik özgürlü¤ü yeni
yarat›mlar›n çabas› olarak gören bir
yaflam ustal›¤› ve bilgeli¤idir, baflka
bir deyiflle ça¤dafl müminliktir. PKK
militan›nda somutlaflmas› gereken ah-
laki tutum iflte budur. “Bu ahlaki
gücü gösteremeyenin her çabas› sap-
malara u¤ramaktan kurtulamaz. Ah-
laki yaflam, özünde insan toplumunun
varolufl tarz›na sürekli zihniyet ve öz-
gür irade ile kat›l›m gücünü gösterme-
yi ifade eder. PKK’nin gerçek büyük
de¤erleri bu ahlaki tutuma sahip olan-
larca gerçeklefltirilmifltir. Gerçekten
PKK çizgisinde bir yaflam çizgisine sa-
hip olmak isteyenler bu ahlaki gücü
göstermek durumundad›r.”

Bu paragraftaki al›nt› öncesi cümle-
lerin de asl›nda tümüyle Önderli¤e ait
oldu¤unu Bir Halk› Savunmak kita-
b›n› okuyan herkes iyi bilir.

Kat›l›m sa¤lanamayan bir önderlik 
yaflanamaz ve yaflat›lamaz

Önderlik gerçe¤i her zaman izleyici-
lerinin kendisine kat›lmas›n› emreder.
Kat›l›m sa¤lanamayan bir önderlik ya-
flanamaz ve yaflat›lamaz. Dolay›s›yla
bir Önderlik cisimleflmesi olan PKK
hareketi saflar›nda yer alan herkes, bu
çerçevede Önderli¤e kat›l›m›n› gözden
geçirmek, Önderlikle nas›l bütünlefle-
bilece¤ini bilince ç›karmak ve bunun
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baflar›l› çabas›n› sergilemek zorunda-
d›r. “Bu çizgideki önderlik tüm evreni,
insansal varoluflu, toplumsal gerçekli-
¤imizi, halk›n demokratik özgürlü-
¤ünü ba¤r›nda tafl›maktad›r. Sadece
ulusal de¤il evrenseldir. Kusuru ve
yanl›fll›klar› varsa, bu temel kategori-
lerde aranmal›d›r. Yoksa gölgesinde
yaflayarak, basit bencil veya kölecil
dünyalar kurarak yaflanabilece¤ini
sanmak gaflet ve hatta sap›kl›kt›r...
Görünüflte kat›l›m gösteriyormufl gibi
davran›p pratikte baflka konumlar arz
eylemek, eski tabirle ‘münaf›kl›kt›r’.
Önderlik gerçekli¤im kabul edilmeye-
bilir. O durumda uygun bir aç›klama
ile ayr›lmak bir hakt›r. Bir yandan an-
lad›k deyip kat›lmamak veya kat›ld›m
deyip gerekeni yapmamak yoz, sorum-
suz bir yaflam› ifade eder ki, bunun da
kal›c›l›¤› ve anlam› olamaz.”

Kald›¤›m›z yerden devam edelim.
“Önderlik tarz›m asla dayatma de¤il-
dir. Büyük bir inanç ve bilgelikle bes-
lenir. Bu yönlü gücü olmayanlar uzak
durmal›d›r. Ça¤›m›z›n hasta etti¤i bi-
reyler bu tarz önderli¤e kat›lamazlar;
kat›lsalar da sonuç alamazlar. Son
gruplaflmalar›n temelinde, bafl›ndan
beri önderlik gerçe¤ine yeniden yapt›-
¤›m tan›mlama temelinde kat›l›m›n›
gerçeklefltirememek rol oynam›flt›r.
E¤er bize ilgi ve sayg› varsa, gerçekten
ideolojik, politik ve örgütsel bir ortak
yürüyüflte iddial›, kararl› ve eylemli ol-
mak isteniyorsa, benim onlara de¤il,
onlar›n bana kat›l›m› gerekir. Benim
bedenen diri olmam veya ölmem belir-
leyici de¤ildir. Ulafl›lan anlam, irade ve
ahlak belirleyicidir. Bu yaln›z ben de-
¤il, bende dile gelen tüm bir evren, var
olan insanl›k ve toplumsal gerçekli¤i-
mizdir. Ona dayal› halk›m›z›n demok-
ratik, özgür ve eflitlik içinde yeniden
yap›lanmas›d›r.”

Unutmak ihanettir

Bir kez daha vurgulayal›m: Önder-
lik yaflanmadan yaflat›lamaz. Hem
bedensel hem de anlamsal bak›mdan
Önderli¤i yaflatman›n yolu, Önderlik
gerçe¤inin yaflanmas›ndan geçmek-
tedir. Önderli¤in, ‘bedenen diri ol-
mas› veya ölmesinin belirleyici olma-
d›¤›’ biçimindeki sözleri kimseyi ya-

n›lt›p rehavete sürüklememeli, Ön-
derli¤in özgürlü¤üne kilitlenmesi ge-
reken mücadelemizde gevflemeye as-
la yol açmamal›d›r. 

“PKK tüm hedeflerini bir yana b›-
rakt›, sadece Öcalan’›n özgürlü¤ünü
istiyor” biçimindeki de¤erlendirmeler,
kimlerden gelirse gelsin, bir düflman
propagandas›d›r. Bu tür iddialar›n sa-
hipleri anlam ve duygu yüceli¤ini ta-
n›mam›fl, kendi mide salg›lar›n› dü-
flünce diye ortaya atan, halk›n hayati
özgürlük davas›n›n k›y›s›ndan bile
geçmemifl, yüceliklere sald›rmay› var-
l›k gerekçeleri haline getiren lanetli
tarihin cüce sözcüleri ve ihanetin elçi-
leridir. Onlar›n bak›fl aç›lar›na göre
önder ya bir iflbirlikçi afliret reisi veya
kabile flefi ya da soy kütü¤ünü paflal›-
¤a ve beyli¤e dayand›ran uyduruk bir
asalet temsilcisidir. Önder Apo kendi-
sini, bu tür önderliklerin üst üste y›-
¤›lm›fl pisliklerini temizleyen bir insan
olarak tan›mlad›. Gömlek de¤ifltirir gi-
bi efendi de¤ifltiren bu tür önderler
sözcü¤ün gerçek anlam›nda ihanetin
elçileridir. Bunlar bu u¤ursuz elçilik
görevlerini rahatça icra etsinler diye
Önder Apo ‹mral› tabutlu¤una konul-
mufltur. Namuslu hiçbir Kürt bu ger-
çe¤i bir an için bile olsa unutmamal›-
d›r. Unutmak ihanettir.

Önderlik varl›¤›m›z›n anlam› 
sevdam›z›n oda¤›d›r

Biz Önderli¤imizin özgürlü¤ünü is-
tiyor ve bunu büyük özgürlük yürüyü-
flümüzün merkezine oturtuyoruz. Bu-
nu sadece O’na olan minnet borcumu-
zu ödemek için yapm›yoruz. Bizi halk
olarak horlanma ve afla¤›lanman›n de-
rin uçurumundan çekip ç›kard›¤› ve
insanl›¤›n temel de¤erleriyle bulufltur-
du¤u için böyle davranm›yoruz. Ön-
derli¤imizin özgürlü¤üne kenetlenme-

mizde elbette bunlar›n da büyük pay›
ve rolü var. Ancak biz bütün bunlar›n
ötesine geçiyoruz. Her birimiz bu he-
defe kilitlenmifl eylemimizle asl›nda
insan olarak kendimizi gerçeklefltiri-
yoruz, kendimizi yeniden var ediyoruz,
halk olarak demokratik, özgür ve eflit-
lik içinde kendimizi yeniden yap›lan-
d›r›yoruz. Önderli¤imizin özgürlü¤ü
bütün bunlar›n bir arada ve birlikte
gerçekleflmesini ifade ediyor. O bizim
varl›¤›m›z›n anlam›d›r; sevdam›z›n
oda¤›, yüre¤imizi sevgi ça¤layan›na
çeviren bir güzellik ça¤r›s›, eflitlik, öz-
gürlük ve adalet dünyam›z›n mimar›,
bizi ayd›nl›¤›n özgürlefltiren ruhuyla
buluflturan Prometheus’umuz, ölüm-
süz flehitlerimizin sad›k sözcüsü, put
k›r›c›s› Ça¤dafl ‹brahim’imiz, halk›m›-
z›n Özgürlük Günefli’dir. Biz O’nu
böyle biliyor, böyle tan›yor, böyle anl›-
yor ve böyle savunuyoruz. 

Bir zamanlar Kürt sorunu diye bir
sorun yoktu; Kürt gerçe¤i tarihin ka-
ranl›klar›na gömülmek üzereydi. ‹n-
kar ve imha sistemi Kürt gerçe¤ini me-
zara gömerek bu sorundan kurtuldu-
¤una inan›yordu. Ancak Önder Apo
inan›lmaz› baflard› ve öldü¤üne karar
verilen bir halk› aya¤a kald›rd›. Dili
kesilen ve düflüncesiz b›rak›lan bu
halk›n beyni ve yüre¤i oldu; onun
duygular›n› ayakland›rd›, kendisine
düflünce ve ruh verdi. Kendisini kay-
na¤›nda yine kendisinin yer ald›¤› in-
sanl›k de¤erleriyle tan›flt›rd›. Sonuçta
kendisini özgür yaflamakta kararl› ve
bunun için her türlü bedeli ödemeye
haz›r bir halk düzeyine yükseltti. Bu
halk elbette nankör davranmayacak,
elbette böyle bir Önderli¤e sahip ç›ka-
cak, böyle bir Önderli¤e sahip olmay›
tarihin kendisine sundu¤u en büyük
özgürleflme flans› sayacak ve onunla
gurur duyacak. Önderli¤in bütün de-
¤erlerin bileflkesi oldu¤unu bilerek
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hareket edecek. De¤erlerin gerçek ya-
rat›c›s›n› i¤renç bir intikam duygu-
suyla her günü birkaç ölüme bedel in-
sanl›k d›fl› koflullara mahkum eden
bir rejimin, bundan geri ad›m at›p
kendisine sorunun as›l muhatab› ola-
rak yaklaflmad›kça, Kürt sorununun
çözülmesinin mümkün olmad›¤›n›n
bilincinde olacak ve buna uygun dav-
ranacak. Bu temelde ya özgür yaflam
ya hiç, ya Önderli¤in özgürlü¤ü ya hiç,
ya özgür Kürdistan ya hiç diyecek. Öz-
gürlük ahlak›n›n bu bilinç ve duruflun
kendisini oldu¤una inanarak bundan
asla geri ad›m atmayacak, ahlaks›zl›-
¤›n sistemine teslim olmayacak. 

Her kadro bir Önderlik gerçekleflmesidir

Önderli¤in özgürlü¤ü konusunda
halk›m›z›n duruflunu de¤erlendirirken
gelecek zaman diliyle konuflmam›z, bu
halk›n bugüne kadar böyle davranma-
d›¤›n› göstermez. Geçerli olan bunun
tam tersidir. Kürt halk› her zaman Ön-
derli¤ini sahiplendi. En a¤›r bask›lar al-
t›nda bile O’nun ad›n› dilinden düflür-
medi. “Bijî Serok Apo” slogan›n› partili
militanlardan önce bu halk dillendirdi.
Bilinç derinli¤iyle olmasa bile güçlü sez-
gileriyle O’nun flahs›nda bin y›llar›n kö-
le yaflam›na son verecek kurtar›c›n›n
ortaya ç›kt›¤›na inand›. Bu yüzden köy-
leri y›k›lsa da direndi, evleri yak›lsa da
direndi, metropol kentlerin varofllar›na
sürülse de direndi, açl›¤a mahkum edil-
se de direndi, yak›nlar› kurflunlansa da
direndi, linç eylemlerinin hedefi olsa da
direndi. Soysuzlu¤un boyun e¤iflte ve
teslimiyette yatt›¤›n› bilerek, kendisine
dayat›lan kör kadere direndi. fiairin de-
di¤i gibi ac›y› bal eyledi, ac› çekerek bil-
geleflti, ana topraklar›n özgürleflmesi
çabas›ndan geri ad›m atmad›. Böylece
soylu bir halk oldu¤unu tüm dünyaya
gösterdi. Bundan sonra da gösterecek.
Mucizelerin kayna¤›n›n halk›n kendisi
oldu¤unu bilerek kendi gücüne güvene-
cek. Önderli¤in özgürlü¤ünün kendi
eme¤inin eseri olaca¤›n›n bilinciyle eyle-
me geçerek bu hedefe mutlaka varacak.

Halk›m›zda sorun yoktur. Bu halk-
tan flikayetçi olan, Brecht’in dedi¤i gi-
bi, gidip kendisine baflka bir halk bul-
mal›d›r. Sorun kadrolardad›r, sorun
öncülük rolünü do¤ru oynamas› gere-

ken kadrolar›m›zdad›r, sorun bizdedir.
‹ster yan›nda y›llarca kalm›fl olsun, is-
terse kendisiyle fiili anlamda hiç bu-
luflmam›fl olsun, her kadro kendisine
bir Önderlik gerçekleflmesi olarak yak-
laflmak durumundad›r. 

Önderlik, kendisini parti içinde bir
numaral› kifli olarak de¤erlendirenle-
re, PKK’de böyle bir numaraland›-
r›lm›fl hiyerarfli olmad›¤›n› söylüyor.
“Mutlaka bir birincilikten söz edilecek-
se, o da hizmette birincili¤imdir” diyor-
du. Ayn› flekilde kadro da bir hizmet
insan›d›r, halka hizmet etmekle yü-
kümlüdür. Halk devrimcinin Kabe’si-
dir. Halk›n huzuruna ç›kan bir kadro,
Allah’›n huzurunda oldu¤una inanan
bir mümin gibi ruhsal ar›l›¤a, düflün-
sel yetkinli¤e ve lay›k›yla hizmet ver-
meye haz›r olmak zorundad›r. 

Ne yaz›k ki bu noktada halk›n de¤er-
lerine, yaflam tarz›na ve ahlak anlay›fl›-
na ayk›r› yaflayan, davran›fl›, giyim ku-
flam›, duruflu ve davran›fllar›yla halka
yabanc›laflm›fll›¤› temsil eden kadrolar›-
m›z az de¤ildir. Sistem kiflili¤ine öykü-
nen, bunu biçimine ve davran›fllar›na
yans›tan kadro sadece halk› partiden
so¤utur. AKP’nin Kürdistan’da oy ora-
n›n› yükseltmesinde halk›n bu kadro ti-
pine duydu¤u tepkinin küçümsenmeye-
cek bir etkisi vard›r. Bunlar halk›n deyi-
fliyle, Müslüman mahallesinde salyan-
goz satmak isteyen tiplerdir, dolay›s›yla
kaç›rtma kiflilikleridir.

‹htiyaç keflfin anas›d›r

Partimiz bu kifliliklere art›k yeter di-
yor ve kendilerinden Apocu öze dönüfl
erdemini göstermelerini bekliyor. Ken-
dilerini Önderli¤e ba¤l›l›klar›n› tazele-
meye, Önderlik gerçe¤ine kat›l›mlar›n›
yenilemeye, sistemden tam bir kopuflu
sa¤lamaya, partinin ideolojik derinli¤i-
ni ve ruhsal temizli¤ini yakalamaya
davet ediyor. Bu temelde Öcalanca di-
renme tarz›n› anlay›p özümsemeye,
Önderlik tarz›yla donanm›fl ve tempo-
sunu yakalam›fl olarak Türk özel sa-
vafl rejimine karfl› direnmeye ve ka-
zanmaya ça¤›r›yor. 

Düflman cephesi hayvanlaflt›ran bir
rejimin sahibi kimli¤iyle bizi yok etme-
ye çal›fl›yor; direnmeden bizleri teslim
almak istiyor. Adeta kurbanl›k koyun

gibi boynumuzu k›l›c›n›n alt›na uzat-
mam›z› bekliyor. Halk ve hareket ola-
rak onurumuzla oynuyor. Öyle inan›l-
maz derecede vahfli, barbar ve insanl›k
d›fl› bir düflman ki, ‘silah b›rakt›r-
mak’tan söz eden kendi cephesinden
baz› güçleri bile ‘teröristlerin a¤z›yla
konuflmakla’ itham ediyor. Daha aç›k
bir ifadeyle “En iyi Kürt ölü Kürt’tür”
demeye getiriyor. Dayat›lan çözüm
nettir: Öldürmek, k›r›mdan ve k›y›m-
dan geçirmek, Kürt gerçe¤ini tarihten
silmek! Önderli¤imizin zehirlenmesi
düflman›n bu konuda net ve kararlafl-
m›fl oldu¤unu gözler önüne seriyor.

Bu imha ferman› karfl›s›nda bizim
de düflman›n bu stratejik hamlesini
her yönüyle aç›¤a ç›kar›p teflhir eden,
ayn› flekilde kendi hamlesini düflma-
n›nkinin katbekat üstünde bir netlik
ve kararl›l›kla pratiklefltiren bir mili-
tan durufla ihtiyac›m›z var. ‹htiyaç
keflfin anas›d›r denir. Düflman›n bu
hamlesini soyk›r›mc› yüzünün aç›¤a
ç›kaca¤› korkusuyla gelifltirdi¤i bafla-
r›s›zl›¤a mahkum son hamle haline
getirmek istiyorsak, bu bir onur sa-
vafl›ysa ve bu savaflta kazanmaktan
baflka seçene¤imiz bulunmuyorsa,
kazanma kararl›l›¤›yla dolup tafl›yor-
sak, o zaman düflman flimdiden kay-
betmifl demektir. ‹flimiz zordur, süreç
zorluklarla yüklüdür. Ancak devrim-
cili¤in kendini s›nayaca¤› süreçler de
yine böylesi zorlu süreçlerdir. Bir ki-
fliden bafllay›p milyonlaflan ve bütün
dünyan›n gündemine oturan bir dev-
rimci hareketin militan› zorluklar›
güler yüzle karfl›lar; bu zorluklar
ham demiri çeli¤e dönüfltüren örs ve
çekiç ifllevini görür. Bizler de Demirci
Kawa gelene¤inden geldi¤imizi unut-
mayaca¤›z. Kawa’n›n demirci körü-
¤üyle devrim ateflini k›z›flt›racak, ki-
fliliklerimizi bu ateflte yak›p çeliklefl-
tirecek, düflman›m›z› da bu ateflte ya-
kaca¤›z. Ç›lg›n bir savaflta ›srar eden
bu barbar düflman bizim savaflma
kapasitemizi mutlaka görecek, gör-
mek istemezse adeta gözünün içine
sokarak görmesini sa¤layaca¤›z. Ba-
r›fl›n kap›s›n› böyle ard›na kadar aça-
cak ve Önderli¤imizi özgürlefltirece-
¤iz. Bu bizim namus borcumuz ve fle-
ref sözümüzdür. Söz onurdur, onuru-
muzu çi¤netmeyece¤iz.
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Gerek Türkiye, gerek Kürdistan’da,
hatta Ortado¤u’da dini sorun ve onun
ayr›lmaz parças› olan mezhep soru-
nu; tarihin derinliklerinden gelmekle
birlikte tamamen sosyal, siyasal,
hatta ulusal boyutu olan bir öze
sahiptir. Ortaça¤›n mücadele gerçe¤i
günümüzdeki gibi yal›n s›n›f, ulus
mücadeleleri de¤ildir. Daha çok dini
ideolojilere ve onun da mezhepsel
kollar› biçiminde bir anlat›ma sahip-
tir. Hiçbir grup, ‘ben flu s›n›ftan›m,
flu halktan›m’ diye ortaya ç›k›p
mücadele edemez. Her halk ve onun
içindeki sosyal grup, ‘ben flu dinde-
nim, bu mezhep benim’ diye ortaya
ç›kar ve büyük bir mücadeleye giriflir.
‹deolojik söylem böyledir. 

Özellikle kapitalist geliflmeyle bir-
likte hem ulusal, hem s›n›fsal müca-
dele aç›k ve biraz bilimsel kavramlar
temelinde teoriklefltirilmifl ve daha
sonra programa, örgüte, eyleme, sa-
vafla kavuflmufl olarak ça¤› doldur-
mufltur. Bunun için de yine dinsel,
mezhepsel mücadeledeki a¤›r pay› ta-
fl›mak zorundad›r. Çünkü yüzy›llar›n
mücadele gerçe¤idir. Hem ulusal,
hem s›n›fsal gelene¤i temsil ederler.
Dolay›s›yla kapitalizmle birlikte sona
ermeleri düflünülemez.

Günümüze kadar a¤›rl›kl› olarak
Ortado¤u’da bu böyledir. En milliyetçi
hareketler bile, kendini a¤›rl›kl› olarak
dinsel, mezhepsel görüntülere ve söy-
lemlere ba¤l› olarak dile getirirler. Hat-
ta bugünkü Türkiye’nin koflullar›nda
bile hükümet, ‹slam ideolojisi ile bü-

yük bir güç kazanm›flt›r. S›n›fsal kim-
li¤ini aç›kça ortaya koymuyor, hatta
bu ideolojiyi sak›ncal› buluyor –ki,
Türkiye bölgenin en kapitalist geçinen
bir ülkesidir– ama buna ra¤men en ge-
liflen parti olabiliyorsa, demek ki bizim
dini söylemi dikkatle de¤erlendirmemiz
ve devrim lehine sonuçland›rmam›z
büyük önem tafl›yor.

OOrrttooddoo¤¤uu  ttaarriihhiinnddee  
‹‹ssllaamm  bbiirr  ddeevvrriimmddiirr

Ortado¤u tarihinde bilindi¤i üzere
‹slam bir devrimdir. Kölecili¤e, olduk-
ça geri klan, kabile ve afliret düzenle-
rine karfl› Arabistan yar›madas›nda
ortaya ç›kan büyük bir devrimdir.
Her ortaya ç›kan devrim gibi bu dev-
rimde de ilk ç›k›fl›n ar›l›¤›, Hz. Mu-
hammed’in kiflili¤inde çok net dile ge-
tirilir. Ancak belli bir aflamada, özel-
likle iktidarlaflmaya gitti¤i dönemde

çok say›da kifli, tabaka ve menfaat
iflin içine girdi¤inde devrimin sa¤› so-
lu, ortas› ortaya ç›kar. 

‹slam Devrimi h›zla iktidara ulafl-
t›ktan, büyük servetler, ganimetler
ortaya ç›kar›ld›ktan, iktidar bu an-
lamda büyük bir gücün kayna¤›na
dönüfltükten sonra, Hz. Muham-
med’in henüz öldü¤ü günlerde, cena-
zesi yerdeyken mücadele bafllad›. Ki-
misi, ‘iktidar Hz. Ali’nin hakk›d›r,’ ki-
misi, ‘Osman’›nd›r, Ebubekir’indir’
dedi. Tüm bunlar›n alt›nda daha ge-
nifl bir anlam yatmaktad›r. Hz. Mu-
hammed’in hem Ali’ye çok büyük
emek harcamas› ve hem de Ali’nin
peygamber ailesinden, Ehl-i Beytten
gelmesi söz konusu. Osman ve Ebu-
bekir’in ise bu ailenin d›fl›ndan olma-
lar› ve uzun süre ‹slam’a karfl› gelmifl
Kureyfl’in di¤er kabilelerinden gelme-
leri, hele Muaviye gibi bir yerde son-
radan müslüman olan ve sa¤ kesim
diyebilece¤imiz, müslümanl›¤›n özü-
ne fazla inanmayan, onun nimetlerin-
den yararlanan, devleti ele geçiren bir
kesim olmalar› anlafl›l›rd›r. 

Her devrimin sa¤› güçlü olur biraz.
Çünkü eski rejimi, ‹slam’›n deyifliyle
münaf›kl›¤› arkas›na al›r. Ç›kar› bo-
zulan›, menfaatç›lar›, ucuza ve kolaya
konmay› temel ald›¤› için güçlü ola-
ca¤› beklenir. Devrimin özünü, safl›-
¤›n› temsil etmek isteyenler ise sürek-
li az›nl›kta kalma gibi bir durumla
karfl› karfl›yad›r. Bu, daha sonraki
Fransa, Rusya ve benzeri devrimlerde
de görülmüfltür.

Önder  Apo’nun  17  Eylül  1996  tarihli  çözümlemesi

Alevi  muhalefeti  halkç›d›r  
zulüm  ve  adaletsizli¤e  karfl›d›r

“PPKKKK’’nniinn  zzaatteenn  bbaaflfl››nnddaann  bbeerrii  hhaallkkllaarr››nn  ddiirreenniiflfl  ggeelleenneekklleerriinnii  tteemmssiill  eettmmeekk  ggiibbii  bbiirr  öözzeellllii¤¤ii  vvaarrdd››rr..  TTaarriihhtteenn  ddee  ggeelleenn,,
hhaannggii  ddiinn  vvee  mmeezzhheeppllee  iiffaaddee  eeddiilliirrssee  eeddiillssiinn,,  yyiinnee  aayynn››  ddiirreenniiflflççii  ggeelleenneekklleerree  ssaayygg››ll››  oollmmaayy››,,  kkeessiinnlliikkllee  oonnllaarraa  kkaarrflfl››  

ddaarr  bbiirr  yyaakkllaaflfl››mm  iiççiinnddee  oollmmaammaayy››  vvee  iiddeeoolloojjiikk  oollaarraakk  oonnllaarr››  ddaa  öözzüümmsseemmeeyyii  ddiikkkkaattee  aallaann  bbiirr  öözzeellllii¤¤ee  ssaahhiippttiirr..  
DDoollaayy››ss››yyllaa  hhaannggii  hhaallkk  ttaabbaakkaass››yyllaa,,  mmeezzhheeppllee  vvee  hhaattttaa  ddiinnllee  kkaarrflfl››llaaflfl››rrssaakk  kkaarrflfl››llaaflflaall››mm,,  eenn  uuffaacc››kk  bbiirr  

aayyrr››ll››kk  ggöörrmmüüyyoorruuzz..  ‹‹ddeeoolloojjiikk  bbaaggaajj››mm››zz  hheeppssiinnii  iiççiinnee  aallaaccaakk  zzeennggiinnlliikkttee  vvee  ggeenniiflfllliikktteeddiirr”
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Bilindi¤i üzere Ali taraftarlar›, Alevi
diye ortaya ç›kar ve bin üç yüz y›l› afl-
k›n bir süredir –günümüze kadar– bu
mücadele böyle bir kaynaktan gelmifl-
tir. ‹ktidar, daha çok Muaviye’nin özel-
likle fiam’da oluflturdu¤u imparator-
luktur. Sünni söylemi esas al›r, feodal
imparatorlu¤u kurar. Daha sonra Ab-
basiler, Selçuklular, Osmanl›lar ve Or-
tado¤u’da kurulan di¤er irili ufakl›
birçok devlet bu söylemi esas al›r. Ale-
viler ise Hz. Ali’nin öldürülmesinden
sonra torunlar›, o¤lu, ard›ndan on iki
imamlar›n ve etraf›ndaki kesimin kat-
liamdan geçirilmesi sonucu, özellikle
iktidar karfl›t› olan halklar içinde ör-
gütlenirler. ‹raniler gibi, yine Ortado-
¤u’nun di¤er da¤ halklar› gibi iktidar-
dan zarar gören, ona muhalefet eden
halklarda taban bulur, gizli kal›r ve
kendi iç geleneklerini oluflturur. Daha
çok halkç›, adaletsizli¤e karfl›, direnifl-
çi, savaflç› bir tarzda her ülkede, her
halk içinde belli bir a¤›rl›¤a sahip ola-
rak hükümlerini sürdürürler. Alevi
muhalefeti, o dönemin bir yönde
halk muhalefeti, s›n›f muhalefeti
oluyor, hatta tabakalar muhalefeti
olabiliyor. Ezilen kavimler –ki, ‹ra-
niler böyledir– muhalefetidir. 

AAnnaaddoolluu  AAlleevviicciillii¤¤ii  

Ortado¤u’ya Türk ak›nlar› bafllad›-
¤›nda, Türk beyleri henüz tam olarak
olgun bir s›n›flaflmaya tabi tutulma-
m›fllard›. Ama feodal toplumla karfl›-
laflt›klar›nda ve kendileri de art›k bu
toplumsal yap› içinde iktidara do¤ru
ilerlediklerinde, önce Abbasilerle, da-
ha sonra Ortado¤u’nun di¤er birçok
gücüyle –buna Bizansl›lar da dahildir–
karfl›laflt›klar›nda, feodal devlet gele-
ne¤i ile tan›flt›lar. Boylar›n üst taba-
kas›, yani beyler h›zla onlarla bütün-
lefltiler ve üst tabakay›, dolay›s›yla
devleti oluflturdular. Bunlara Türk-
men denilir. fiiddetli bir s›n›fsal ayr›fl-
ma ile birlikte alta do¤ru ayr›flt›lar. Bu
bir çat›flmayd›. Bunlarda bilindi¤i gibi
Alevi gelenek do¤ar ve sonra da bu,
do¤al olarak da¤lara sürülür. Di¤erleri
kentlerde yo¤unlafl›r, iktidara gider. 

Selçuklu beyleri Türk boylar›n›n
önderli¤inde kurulan bir devlettir.
1040 y›l›ndan itibaren O¤uz beyleri-

nin öncülük etti¤i ak›nlarla ‹ran içle-
rine gelip önce ‹ran’daki baz› devletle-
ri aflarlar, Abbasiler içinde etkili olur-
lar ve giderek beylikleri birlefltirerek
devlet kurarlar. Daha sonra Selçuklu
imparatorlu¤u do¤ar. Onun da ard›n-
dan, giderek Osmanl› beyli¤i, devleti
ve imparatorlu¤u geliflir. Tabii bu da
sert mücadelelerle
olur. Di¤er
Anadolu Türk
b e y l i k l e r i ,
hatta H›risti-
yan halk, yi-
ne Türkmen
topluluk-

lar›, beylikleri kendilerini büyük bir
mücadele içinde bulurlar. Osmanl›la-
r›n merkeziyetçi e¤ilimleri ile bu bey-
liklerin karfl› faaliyeti zaten çeliflmek
durumundad›r. Bir de s›n›flaflma de-
vam etmektedir. 

fieyh Bedrettin, hem baz› beylikler-
den, hem H›ristiyanlardan güç almaya
çal›fl›r hem de bir s›n›fsal harekettir.
Yine Celali isyanlar› vard›r, bilindi¤i
gibi bu epey büyük bir köylü isyan›d›r.
Bu dönemde Alevi hareketleri de orta-
ya ç›kar. Yavuz Sultan Selim’in bir ç›r-
p›da k›rk bin Aleviyi kuyulara doldur-
mas› olay› vard›r. Sünni söylemi çok
a¤›r bir biçimde iktidara egemen k›l›-
n›r. Alevilerin büyük kesimi imha ve
i¤difl edilmifl, kalanlar›n bir k›sm›yla
da Bektafli oca¤› kurulmufltur. Bekta-
flilik, Alevilerin devlete teslim olmufl
kesimini ifade eder. Kald› ki Yeniçeri
Oca¤›, Yavuz’un gelifltirdi¤i bir ocak
ve resmi tarikat› da Bektafliciliktir.
Bununla da kontrol alt›na al›yor.

AAlleevviillii¤¤iinn  uulluussaall  kköökkeennee  
ddaayyaannmmaass››  aayyrr››ll››kk  ggeerreekkççeessii  mmii

Alevili¤in de ulusal bir kökene
dayanmas›n› fazla ayr›l›k gerekçe-
si olarak görmemek laz›m. Tabii
ulusal köken göz ard› edilme-
mekle birlikte, fazla bir ayk›r›l›¤a
da yol aç›lmamas› gerekir. Kür-
distan Alevili¤i ile Türk Alevili¤i
aras›ndaki ayr›l›k, ulusal fark›n-

dan ziyade, Bektaflicili¤in Yavuz zama-
n›ndan beri bir devlet mezhebi olarak
örgütlendirilmesidir. Bu, ulusun resmi
oca¤›d›r. Dolay›s›yla bunu Türk Alevi-
li¤inin ulus fark›ndan do¤an bir özel-
lik olarak de¤erlendirmek yerine, biz-
zat siyasal iktidar›n, devletin Alevicili¤i
i¤difl etmesi –ki içinde Kürt de olabilir-
fleklinde tan›mlanabilir. 

Anadolu’da da san›r›m Türkmen-
lerden, Bektaflili¤e ayk›r› olanlar bu-
gün de vard›r. Ayr›m› böyle yapmak,
devletin i¤difl etti¤i Alevilik ile dire-
nen Alevili¤i ay›rmak önemlidir. Ulu-
sal farkl›l›klardan do¤an baz› farklar
da olabilir tabii. 

Bir de Fars Alevili¤i vard›r. Fars
Alevili¤i her zaman iktidara oynam›fl-
t›r. Hatta Araplar da k›smen iktidara
oynam›fllar. Bunlar fazla olmamakla
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beraber vard›r. Suriye’de Alevilik yüz-
de on civar›ndad›r, ama yüzde doksan
üzerinde etkili olabilmektedir. 

AAlleevviilliikk  bbiirr  ddookkttrriinn  ddee¤¤iillddiirr

Alevili¤in farkl› bir doktrin olmad›¤›
aç›k. Hatta H›ristiyanl›k’taki gibi
Katolik, Ortodoks, Protestan gibi
ay›r›ma gitmedi¤i de aç›k. Ama ‹sla-
miyet içerisinde etkili bir bölünmedir.
Sünnili¤in kendi içinde ne kadar mez-
hebe ayr›ld›¤›n› bilmemiz gerekir.
Alevili¤in de kendi içinde çok kolay
ayr›laca¤› kaç›n›lmazd›r. Bu neden
böyledir? Ulusal farklar, sosyal
farkl›l›klar çok ileri düzeyde. Neden
birbirine çok benzemiyorlar? ‹ran’›n
kendisi bir imparatorluk gelene¤idir.
Orada Sünni Emevi ve Abbasi impara-
torlu¤una karfl›, Alevi gelene¤iyle, Ali
gelene¤iyle mücadele edecektir. Ama
di¤er yandan büyük bir devlettir, o
devleti esas alacakt›r. Dolay›s›yla
devlet anlay›fl›na, devlet felsefesine
son derece yak›nd›r. 

Anadolu’daki Alevilikte ise tam ter-
sidir. Burada devlete Sünni gelenek
hakim oldu¤undan, son derece ezilen,
mistik bir felsefeye dayanaca¤› aç›kt›r.
Kürdistan’da belki daha de¤ifliktir;
Zerdüfltçülü¤e yak›n olacakt›r. 

Baba ‹shak’ta olsun, Bedrettin’de
olsun, yine daha sonraki birçok is-
yanda olsun, Kürtlük, Alevilik ve
Türkmenlik birbirine kar›flm›flt›r.
Burada s›n›fsal karakterin yak›n-
l›¤›ndan bahsetmek gerekir. San›r›m
hem Selçuklu hem de Osmanl› döne-
minde böyle bir geliflme de vard›. Bu
flunu gösterir: Devletin ayr›flt›¤›
birçok s›n›f, tabaka, hatta baflka
uluslardan kültürler h›zla bir önderlik
alt›nda birleflmekten uzak durmam›fl-
lard›r. Baba ‹shak bunun bir örne¤i-
dir, fieyh Bedrettin bunun bir örne¤i-
dir. Buna benzer birçok örnek vard›r. 

KKeemmaalliisstt  rreejjiimm  
‹‹ssllaamm’’aa  kkaarrflfl››  bbiirr  öözzee  ssaahhiippttiirr

Osmanl› ‹mparatorlu¤u y›k›ld›¤›n-
da, Mustafa Kemal’in eylemi ortaya ç›-
kar. Mustafa Kemal bunun fark›nda-
d›r ve kendisine dayanak ararken,
Anadolu’da bu Bektaflicili¤i, Alevili¤i

de göz önüne getirir. Bir toplumsal ke-
simin deste¤ini al›rken, bunlar› da dü-
flünür. Alevi kesiminin yüzy›llardan
beri bask› alt›ndaki durumunu göz
önüne getirerek, cumhuriyeti veya
Türkiye Cumhuriyeti diye tabir etti¤i-
miz devleti, biraz bunlara dayand›ra-
rak gelifltirmek ister, do¤al bir mütte-
fik bulur. Asl›nda kesinlikle böyle bir
özü yoktur. Kemalist rejim, genelde ‹s-
lam’a karfl› bir öze sahiptir. Mezhebi
kollarda karfl›tl›k ç›kar. Daha do¤ru-
su, dini ideolojiyle beslenmifl bütün
menfaat gruplar›n›, kendisinin önün-
de bir engel olarak görür. Baflta Os-
manl› sultan› böyledir, birçok yerel
güç oda¤› böyledir. Bunlar ç›karlar›n›
‹slam ideolojisiyle dile getirirler. Bu da
kendisi için, kendi diktatörlü¤ü için
kabul edilmezdir. Dolay›s›yla ‹slam’a
karfl› ç›kar. Asl›nda siyasi güce karfl›-
d›r. Yal›nkat bir diktatörlük gelifltir-
mek ister. Bunun için de bu güç odak-
lar›n›n da¤›t›lmas› gerekir. 

Alevilerin gücünü, hatta müftünün
gücünü arkas›na al›r, sonras›nda da
hepsini tasfiye eder. Dersim isyan›nda
Alevili¤i de büyük bir katliama tabi tu-
tar. Burada mühim olan, Türkiye
Cumhuriyeti bafllang›çta gerekti¤i gibi
Alevi oyununu oynam›flt›r. Daha sonra
da hepsini k›rm›flt›r. Bütün ‹slam’›
böyle k›rm›flt›r. Devlet içinde i¤difl
edilmifl bir diyanet reisli¤i kurarak, di-
ni devletin hizmetinde mükemmel bir
iflleve tabi tutmufltur.

Alevili¤in yan›lg›s› burada daha de-
rindir. Devleti bir yerde laik san›r, din
yetkisinden, dolay›s›yla Sünni yetki-
den ar›nm›fl sayar, öyle inanmak ister,
öyle ba¤lan›r, öyle bir yaflam tarz›yla
bütünleflmek ister. Fakat bu bir yan›l-
g›d›r. Devlet, Osmanl› Sünnili¤ini da-
ha de¤iflik bir biçimde, sinsi diyanet
reisli¤i biçiminde ideolojik bagaj›na al-
m›flt›r. Alevili¤i de hem s›n›fsal neden-

leriyle hem de ideolojisinin direniflçi
özelli¤i nedeniyle bask› alt›na alm›flt›r.
Hatta daha derin bir biçimde bunu
yapm›flt›r. Sorunun özü buradan kay-
naklanmaktad›r. 

AAlleevviilliikk  kkoonnttrrooll  aalltt››nnddaa  ttuuttuulluuyyoorr

Cumhuriyet için kontrol alt›nda
tutulmas› gereken bir kesimin dev-
rimci gelene¤ini belki Osmanl› sul-
tanl›k gelene¤ine karfl› kulland›. Ken-
disine karfl› yönelmemesi için de Der-
sim’de görüldü¤ü gibi çok özel ted-
birler alacakt›r. Zaten Dersim katlia-
m›ndan sonra gelifltirdi¤i yeni bir ye-
niçerileflme vard›r. i¤difl edilmifl Ale-
vilik de diyebiliriz buna. Yedi yafl›nda
ald›¤› o çocuklar› cumhuriyet okulla-
r›nda mükemmel e¤itiyor ve cumhuri-
yetin en sa¤lam ö¤eleri haline getiri-
yor. Yavuz Bektaflili¤i Yeniçerili¤in
nas›l sa¤lam bir oca¤› haline getiril-
miflse, cumhuriyet de ayn› olay› di¤er
Alevi kesim üzerinde deniyor ve kad-
ro devfliriyor. Sonuç, bugün karfl›m›-
za yeni bir Alevi partisini ç›kar›yor. 

Daha önceleri Türkiye tarihinde,
Türkiye Cumhuriyeti döneminde,
1965’lerde, bilindi¤i gibi bir devrimci
sol yükselifl vard›. Bu yükselifl, Alevi-
leri de ba¤r›nda h›zla topluyordu. O
zaman bir birlik partisi ortaya ç›ka-
r›ld›. Görülecektir ki, bu bir devlet
partisidir. Alevilerin devrimci direnifl-
çi gelene¤inin solla, o dönemin sos-
yalist ideolojisiyle birleflmemesi, sol
devrimci muhalefete kat›lmamas›
için bu parti dayat›ld›. Bu, çok önem-
li bir hareketi barajlad›. Devrimci ha-
reketi çok güçlü bir sosyal tabandan
yoksun b›rakt›. Ne zamana kadar?
Devrimci sol zaafa düflünceye ve ikti-
dar için bir tehlike olmaktan ç›k›nca-
ya kadar. Bu partinin de rolünü oy-
nay›p tasfiye oldu¤unu biliyoruz.
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AAlleevviilleerr  üüzzeerriinnddee  ooyynnaannaann  ooyyuunnllaarr

Daha sonra özellikle PKK’nin ön-
cülük etti¤i ulusal kurtulufl savafl›n›n
Alevi gelene¤iyle birleflmesi sorunu
ortaya ç›kt›. Güneyde yükselen hare-
ket kuzeyi de ba¤r›na ald›¤›nda, Ale-
viler üzerindeki oyun tekrar daha
kapsaml› oynanmaya çal›fl›ld›. Çok
say›da ideologla birlikte, palazlanm›fl
sermaye çevresi yarat›lmak istendi.
Milyarlar, hatta triliyonlar ak›t›ld›.
Dernek kurmalar›na dolayl› izin veril-
di, kendi adamlar›n› yerlefltirdi. Daha
ileri gidenleri de sindirtti. Marafl kat-
liam› gibi, daha sonra Gazi Osman
Pafla ve Sivas’taki katliamlar da bu
dönemin yükselen ulusal kurtulufl
savafl› ile birleflmelerini engellemeyi

amaçlayan, devletten kaynakl› katlia-
m›n ta kendisidir. 

Bunu hem dönem itibar›yla hem
de biçimde çok iyi planlay›p uygulu-
yorlar. Marafl katliam› bilindi¤i üzere
PKK’nin ilan›n›n gerçekleflti¤i y›l ya-
p›ld›. O bölgede PKK h›zla gelifliyordu;
Ad›yaman, Marafl, Elbistan, Malatya
gibi Kürt Alevili¤inin yo¤un oldu¤u
yerlerde bir kök salma dönemine gi-
rilmiflti. Hatta a¤›rl›kl› olarak bura-
larda yerlefliyordu. Di¤er yerlere daha
ulaflmam›flt›. Tam da bunun engel-
lenmesi için Marafl katliam› gerçek-

leflti. Ecevit iktidard›, CHP hükümeti
hiçbir tedbir almad›. Bu katliam›n sa-
baha kadar sürmesi, bizzat bu parti-
nin gözetiminde yürütüldü.

Bu, ayn› zamanda flu anlama geli-
yordu: “Kürdistan’da yeni yükselen
ulusal harekete yaklafl›rsan›z, imha
olursunuz!” Nitekim çok büyük bir
geri çekilme yafland›. Alan›n büyük
bir bölümü metropole ve Avrupa’ya
ak›t›ld›. Hem yol aç›ld›, hem korku
dayat›ld›. Böyle büyük bir boflalma!
Bugün öyle san›yorum ki, Pazarc›k,
Elbistan ve Malatya’n›n birçok yeri,
Marafl alan›n›n ise neredeyse dörtte
üçü boflalt›lm›fl durumdad›r. Bu, kat-
liamla ba¤lant›l›d›r. Malatya’da ve
Ad›yaman’da da birçok katliam giri-
flimleri oldu. Bu, kaç›fllar› daha da

h›zland›rd›. Yerine bildi¤imiz
gibi büyük bir sermaye birik-
mifltir. Marafl’taki bu serma-
ye, Türkiye’de birinci s›rada
bir büyümeye ulaflm›flt›r. Bu
da bu katliamla iliflkilidir. Ale-
vi a¤›rl›kl› zenginleflme orta-
dan kald›r›ld›. Art›k faflistlere,
katliam güçlerine dayal›d›r.
Nitekim bütün seçilen millet-
vekilleri ve büyüyen sermaye
bunlar›n elindedir. 

KKoonnttrrggeerriillllaa  yyöönntteemmlleerriiyyllee  
ttaassffiiyyee  eeddiilleenn  AAlleevviilliikk

Malatya’da da, Ad›ya-
man’da da, Sivas’ta da benzer
bir geliflme var. Kontrgerilla
yöntemleriyle tasfiye edilen
Alevili¤in yerini, en faflistleri,
bir yerde sa¤ ve di¤er tarifin
gere¤i de sermayedar al›yor.

Faflizm bir tarife göre, sermayenin en
floven, en eli kanl› kesimi oluyor. ‹flte
burada da yo¤unlaflan budur, hem
de katliamlar temelinde.

Daha sonra, ‹stanbul’da Gazi Os-
man Pafla’da benzer bir katliam
gerçeklefltirildi. Buras› ço¤unlukla
Alevilerin oturdu¤u bir yerdir. Bizim
de h›zla taban teflkil etmeye çal›flt›¤›-
m›z, yine Kürdistan Alevi bölgelerin-
den oraya göçen bir kesimde kabar›-
fl›n geliflti¤i yerdir. Benzer bir provo-
kasyonun ard›ndan, bir katliam giri-
flimi oldu. Bu neyi amaçl›yordu? Yük-

selen ulusal kurtulufl dalgas›na, özel-
likle 1990’lardan sonra kuzeye ula-
flan harekete, yani 1994’lere denk ge-
liyor. Dersim’e adam ak›ll› girmifl ve
Sivas’a do¤ru ad›mlar atm›flt›. Buna
barajlama koymak aç›s›ndan bu kat-
liam gelifltirildi. Tabii o zaman bir de
Sivas katliam› gerçeklefltirildi. Sonuç,
devlet içinde, bizzat hükümet içindeki
bu kesimin, toplumsal temeldeki bu
kabar›fl› durdurmas› oldu. Sivas ezici
bir biçimde bunlar›n taban› haline
geldi. ‹stanbul’da da bu kay›fl frenlen-
di önemli oranda.

AAlleevvii  ppaarrttiicciillii¤¤ii  
ddeevvlleettiinn  bbiirr  ooyyuunnuu  mmuu

Onun yerine flu tür bir Alevicilik
gelifltirildi: Bu, tarihte görüldü¤ü gibi
parayla, korkuyla ve bir sürü temsil-
cilerle oluflturulmufl, günümüzde Ali
Haydar Veziro¤lu, Prof. ‹zzetin Do-
¤an, Avrupa’da ç›¤ gibi büyüyen Alevi
dernekleri vb taraf›ndan temsil edil-
mektedir. Cumhurbaflkan›n›n katli-
amdan hemen sonra yeniden, “Bekta-
flicilik benim himayemdedir” söyle-
minde oldu¤u gibi, devletin a¤›r etki-
si alt›ndaki geliflmeler h›z kazand›.
fiu anda rejim, Alevili¤i oldukça kon-
trol alt›nda tutuyor.

Bilindi¤i gibi, Demokratik Bar›fl Ha-
reketi partilefltiriliyor. 1965’lerde oldu-
¤u gibi, bu sefer yirmi y›l sonra,
1995’lerde tekrar bir Alevi partisi ile
karfl› karfl›ya b›rak›l›yoruz. Baflar›l›
olur mu olmaz m› ayr› bir fley, ama
bunun devletin bir oyunu oldu¤u aç›k.
Ulusal kurtulufl mücadelesi diri oldu-
¤u, geliflmesini sürdürdü¤ü için, yine
Türkiye’de de halk›n muhalefeti bu tip
oyunlarla kolay kolay durdurulamaya-
ca¤› için, eskisi kadar baflar›l› olmaya-
caklar› bafl›ndan bellidir, ama mühim
olan oyunun sürdürülmesidir. 

Günümüzde, böyle bir tarihi temeli
olan bu sorun halen canl›l›¤›n› koru-
maktad›r. Dikkat etmemiz gereken,
do¤ru yaklafl›m ve do¤ru bir pratikle
bu direnifl gelene¤ini, do¤al mecras›na
ak›tmakt›r. PKK’nin zaten bafl›ndan
beri halklar›n direnifl geleneklerini
temsil etmek gibi bir özelli¤i vard›r. Ta-
rihten de gelen, hangi din ve mezheple
ifade edilirse edilsin, yine ayn› direnifl-
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çi geleneklere sayg›l› olmay›, kesinlikle
onlara karfl› dar bir yaklafl›m içinde ol-
mamay› ve ideolojik olarak onlar› da
özümsemeyi dikkate alan bir özelli¤e
sahiptir. Dolay›s›yla hangi halk taba-
kas›yla, mezheple ve hatta dinle karfl›-
lafl›rsak karfl›laflal›m, en ufac›k bir ay-
r›l›k görmüyoruz. ‹deolojik bagaj›m›z
hepsini içine alacak zenginlikte ve ge-
niflliktedir. Hareket, bafl›ndan itibaren
hem halklar, hem mezhepler mozai¤i-
ne uygundur, dolay›s›yla içimizde böy-
le bir sorun yoktur. Tam tersine, top-
lumdaki sorunu da halletmeye çal›fl›r-
ken, bu do¤al özelli¤imiz nedeniyle,
do¤al bir çözümleyici oluyoruz.

fiu anda PKK’de her tür mezhepten
gelen insanlar büyük bir kardeflli¤i
yaflamaktad›r. H›ristiyan’›, Ezidi’si,
Zerdüflt’ü, dinsizi dinlisi, Türk’ü,
Kürt’ü, Arap’›, Laz’›, Çerkez’i hemen
hepsi kendisini ifade etmektedir. Bu
özelli¤i ile geliflime yatk›nd›r. Dolay›-
s›yla, Alevilik üzerindeki oyunu boz-
makta hem epey birikimimiz var hem
de ideolojik olarak siyasi yaklafl›m iti-
bar›yla uygulamaya dikkat edilirse
zorluk çekmeyiz. Genifl bir demokra-
tik uzlaflma tecrübesine de sahibiz.
Birçok Türkiye devrimci gruplar›yla,
partileriyle oldu¤u kadar, böylesine
toplumsal, sosyal gruplar›n ideolojik
de¤erleriyle de anlaflmak ve ittifaka
gitmek bizim için zor de¤ildir. 

AAlleevviilleerr  vvee  KKüürrddiissttaann  ssoorruunnuu

Alevilik ile Kürdistan ulusal kurtu-
lufl mücadelesi aras›nda çok önemli bir
iliflki vard›r. Hem Alevi, hem Kürt ol-
malar›, Kürdistan ulusal sorunu aç›-
s›ndan durumlar›n› daha da yak›c› k›l-
maktad›r. Çünkü sorunu en çok derin-
den yaflayan onlard›r. Dolay›s›yla kim,
‘Alevilerin bir Kürt sorunu yoktur’ di-
yorsa, bu en büyük çarp›tmad›r. Belki

de Hakkari Kürtlerinden, Mardin’den
daha fazla –ki, onlar için de günümüz-
de önem kazanm›flt›r– Alevilerin bir
Kürt sorunu var. Çünkü boflalt›lan
yerler en çok o bölgelerdir, bask›ya ve
katliama u¤rayan yerler oralard›r. Salt
mezhep özelliklerinden dolay› de¤il,
ulusal özellikleri onlar› tarih boyunca
hedef durumuna getirmifltir.

Her kim ‘Kürt sorunu, Kürdistan
sorunu Alevileri ilgilendiremez’ diyor-
sa veya ‘Türk Alevileri buna karfl› ol-
mal›’ diyorsa o, en büyük yalan› söy-
lüyor demektir. Hiç kimse ‹brahim
Kaypakkaya gibi ne Alevi gelene¤ine
ba¤l›d›r, ne ondan gelir ne de O’nun
kadar bilinçlidir. Buna benzer bildi¤i-
miz birçok direniflçi var. Kürdistan’›
esas al›yorlar, Kürdistan’a geliyorlar.
Demek ki Anadolu Alevili¤inin de Kür-
distan’a, Kürt sorununa do¤ru yak-
laflmaya oldukça ihtiyac› var. Kurtu-
lufllar› oras›yla ba¤lant›l›d›r. Tarih bo-
yunca  böyle oldu¤u gibi, günümüzde
de bu kesim böyledir. Nitekim günü-
müzde Anadolu Türkmen Alevili¤in-
den saflar›m›za oldukça gelen vard›r. 

Özel savafl›n MHP kolu erkenden
iç Anadolu Türkmenlerinin üzerinde
oyun düzenledi, flimdi daha da yay-
g›n uyguluyorlar. Bu, özel savafl›n bir
çal›flmas›d›r, bunu iyi biliyoruz.
Türkmenler yo¤unluklu olarak iç
Anadolu, Toroslar ve Karadeniz’de
yaflarlar. Onlar› özel etkileme yön-
temlerini gelifltirmifllerdir. Onlar›n
daha çok kent, ayd›n ve iflçileriyle
u¤raflm›fllard›r. Belki Türkmen ve
Alevi sahas›n› ihmal etmifllerdir, ama
flimdi gelifltireceklerdir.

Dolay›s›yla Anadolu Alevili¤ini  do-
¤al bir müttefikimiz olarak de¤erlendi-
riyoruz. Kürt Alevili¤i ise bundan son-
ra sorunla daha derin u¤raflmak zo-
runda. ‘Alevili¤in pek fazla ulusall›¤›
yoktur’ deniliyor. Hay›r, hem Kürt Ale-

vili¤inin çok önemli bir ulusal sorunu
vard›r hem de Anadolu ve Türkmen
Alevisinin çok önemli bir ulusal soru-
nu vard›r. Söyledi¤im gibi, katliama en
çok u¤rayan Kürt Alevili¤idir. Türki-
ye’de de bask›lara en çok baflkald›ran
Alevi kökenlilerdir ve onlar da en çok
ulusal sorunla ilgilenmifltir.

AAlleevviilliikk  kküüllttüürr  vvee  öözzggüürr  yyaaflflaamm

Alevilik olay›nda devrimci gelene¤e
ba¤l› ve düzene karfl› direniflini sür-
dürmek isteyen birçok kesim var. Sa-
n›r›m Avrupa’da bu Alevi dernekleri fe-
derasyonu içinde ayr›flan, ortaya ç›-
kan bir grup dost vard›. Biz onun de-
¤erli öncülerinden “Pir” diye tabir etti-
¤imiz Ali Haydar Cilasun ile bir bulufl-
may› gerçeklefltirmifltik. Bu, san›r›m
biraz sonuç verdi. Aleviler bünyesinde
bir ayr›flma geliflti. S›n›rl› da olsa, bu
önemli bir sonuca ulaflt›. Bunu daha
da derinlefltirmek önümüzde bir görev
olarak durmaktad›r.

Bilindi¤i üzere Alevilik, daha çok
kültür yan› çokça ifllenmifl, ama si-
yasi yan› de¤erlendirilmemifl bir özel-
li¤e sahiptir özellikle Türkiye ve Kür-
distan’da. ‹ran’daki fiia tamamen si-
yasal bir olayd›r. Dini motifler daha
çok siyasal iktidar için kullan›l›r. Su-
riye’de bile Alevilik a¤›rl›kl› olarak ik-
tidardad›r ve tamamen siyasal bir
güce, üstünlü¤e sahiptir. Türkiye’de-
ki Alevili¤in ise siyasetle fazla bir ta-
n›flm›fll›¤› yoktur. Daha çok kültürel
bir olay olarak, özgür yaflam yan›
a¤›r basan, fakat iktidarla bütünlefle-
medi¤i için bunu da tam yaflayama-
yan, dolay›s›yla bu sorunu sürekli
yaflayan bir özelli¤e sahiptir. 

San›r›m kültür yan› a¤›r basan bu
derneklerin durumunu siyasal bir ka-
nala ak›tmak en temel bir görev olarak
önümüzde durmaktad›r. Kendilerini
fazla siyasilefltirmeden salt kültürel
bir çal›flmayla dar tutarlarsa, kendi
içinde yozlafl›r. Zaten devlet Alevicili¤i-
nin de yapmak istedi¤i budur. Bu an-
lam›yla en oportünist bir kesim olur.
Düzenin oy potansiyeli olur ve sahte
bir laiklik demagojisi alt›nda da kendi-
lerini yafl›yorken düzeni yaflatm›fl ve
böylece de kendi tarihi özleriyle çelifl-
mifl, kullan›lm›fl olurlar.
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KKüüllttüürr  AAlleevviicciillii¤¤iinnii  
ssiiyyaassii  AAlleevviicciillii¤¤ee  ddöönnüüflflttüürrmmeekk

Bu, nas›l bozulacakt›r? 
Bu durum kültür Alevicili¤ini, si-

yasi Alevicili¤e dönüfltürmekle afl›l›r.
fiüphesiz kültür Alevicili¤i de¤erli ol-
makla birlikte yetersizdir. Daha çok
kapal› kalm›fl, yüzy›llardan beri da¤
koflullar›ndaki gibi özgür olmaya
özen göstermifltir. Ama günümüzün
geliflen ulusal, toplumsal koflullar›n-
da art›k bu yetmiyor. Dikkat edilirse,
afl›nman›n bir yolu çok kötü bir yoz-
laflmad›r. Türkiye’de laiklik ideoloji-
si, modernizm, Alevicilikte büyük bir
deste¤e sahip olmufltur. Özgürlük
özelli¤i burada yanl›fl bir kanala ak›-
t›l›yor. Tutucu olmayal›m, özgür-
lükçü olal›m derken, tam bir yozlafl-
maya u¤ruyor. Ortada tam bir devlet
oyunu var. Burada siyasi kanal yok,
halbuki özgürlük siyasi kanal ister.
Özgürlük tam do¤ru yaflan›lmak iste-
niyorsa, mutlaka siyasal bir amaca
ve araca ba¤lanmak zorundad›r.

Bireysel Alevilik, düzende bugün
yo¤un olarak yaflan›yor, ama köledir-
ler ve üzerinde her türlü oyun oynan-
m›flt›r. Bireysel tepkileri var, ama
hiçbir sonuca götürmemektedir.
Çünkü siyasal örgütü yok. Neden?
Toplumsal muhalefetle bütünlü¤ü
yok. Neden? ‹ktidar sorununa do¤ru
yaklafl›m› yok. Tam tersine, karfl›s›n-
da olmas› gereken iktidarlar›n elinde
bir oyuncak. Baz› yozlaflm›fl kültür
de¤erleriyle alabildi¤ine kar›flt›r›l›yor
ve felç edilmifllerdir. Günümüzde
e¤er buna dikkat edilmezse, nas›l ki
Nakflilerin bir tutuculu¤u varsa ve

devlet bir kanad›yla bunu kullan›yor-
sa, Alevi tutuculu¤u da tehlikeli bir
hal alacakt›r. Buna asl›nda dikkat
çekmek gerekir. Alevi kültür çal›flma-
lar› ad› alt›ndaki tutuculuk e¤er afl›l-
mazsa, onun özü bir yerde ihanete
u¤ram›fl olur. 

YYoozzllaaflflmmaayyaa  kkaarrflfl››  
ddeevvrriimmccii  ddiirreenniiflflççiilliikk  

Bu kültür, tarihte çok büyük dire-
nifllere yol açm›flt›. Türkiye solunun
geliflti¤i dönemde de asl›nda Alevi
kökenli birçok iyi direniflçi vard›.
Kaypakkaya gibi çok iyi tan›d›¤›m
birçok Alevi kökenli militan vard›.
Dersim’de yüzlerce, binlercesi var.
Devrimle bütünleflirlerse, kahraman-
laflabilirler. Hatta ZZiillaann  ((ZZeeyynneepp
KK››nnaacc››)) gerçekli¤inde de bunu görmek
mümkündür. Mutlaka bu gelenekle
bir ba¤lant›s› vard›r, ama bu PKK
ortam›nda olmufltur. 

Zeynep bir hemflireydi, PKK ortam›
olmas›yd› yozlafl›p gidecekti. Zaten o
tehlikeyi yaflad›¤›n› belirtiyor. Ama
PKK’nin büyük devrimci ideolojisi ve
ondaki militan kiflilikle birleflince,
böylesine çok büyük ve insanl›k tari-
hinde efline ender rastlanan bir eyle-
min sahibi oldu. Demek ki,
yozlaflmaya karfl› devrimci çerçeveyi
iyi ortaya koymak laz›m. E¤er bu
olursa, büyük bir geliflmeye yol aça-
bilir. Henüz bunun olanaklar›
tümüyle silinmifl de¤ildir.

Düzen bundan çok korkuyor,
korktu¤u için de trilyonlar döküyor.
Naylon örgütlerle, yozlaflmay› özellik-

le teflvik eden sanat
programlar›n› da müt-
hifl gelifltiriyor. Örne-
¤in, Müslüm Gürses gi-
bi birçok Alevi ozan tü-
remifl. Hatta Arif Sa¤
en büyük ustas› geçi-
nir, onu bile hizmetle-
rine alm›fllar. En son
Erzincan Özel Savafl
Valisi, “ben gerillay›
buraya yaklaflt›rma-
d›m” diye övündü. Ya-
z›c›o¤lu ile kol kola
rayting yapt›lar. Onla-
r›n hepsi planl›d›r.

Özel olarak bunlar› yanlar›na ald›lar,
bütün devlet televizyon ve radyola-
r›nda a¤›rl›kl› olarak bunlara prog-
ram düzenlettiriyorlar. Onlar›n yar›s›
bu gelenektendir, ama devletle bü-
tünleflme içerisinde bulunmaktad›r-
lar. Devlet bunlar vas›tas›yla Alevi
kitlesi üzerinde yozlaflt›rma ve özün-
den boflaltma yaklafl›mlar›n› gelifltir-
mektedir. 

AAlleevviicciillii¤¤iinnii  aaflflmmaayyaann  ççaabbaallaarr  
iiççiinnddee  oollmmaammaakk

Önümüzdeki dönemde bu yozlaflt›r-
maya karfl›, devrimci mücadelemizin
s›n›rl› olarak temsil etti¤i bir gelene¤i
daha da gelifltirmemiz gerekir, bunu
tart›fl›yoruz. Bu potansiyel, öyle kolay
tasfiye edilecek bir potansiyel de¤ildir.
En baflta yap›lmas› gereken; bu dar
kültür Alevicili¤ini aflmayan çabalar
içinde kalmamak, onu aflmak, yozlafl-
maya karfl› tedbir almak, devrimci ka-
nal› sa¤lam kurmak, genel devrimci
hareketle birlefltirmektir. Bunun im-
kan›n›n fazlas›yla oldu¤u gibi, üzerin-
de yo¤un ve özenle çal›fl›lmas› gerekti-
¤i de bir o kadar aç›kt›r. Anadolu Ale-
vili¤i, Kürdistan Alevili¤i, Ortado¤u
Alevili¤i önemini korumakla birlikte,
kendisini devrime tam olarak kanalize
etmifl de de¤ildir. PKK’yi düflünecek
olursak, biz Ortado¤u Alevili¤iyle de
siyasal düzeyde ba¤lant›lar› gelifltirmifl
durumday›z. Yine Türkiye’de de ba¤-
lant›lar› gelifltirdik, Kürdistan zaten
a¤›rl›kl› olarak bizim için taband›r.
PKK, bu konuda en iddial› bir öncü ör-
güt konumunu sa¤lam›flt›r.

Dolay›s›yla Alevi hareketinin PKK
öncülü¤ünde büyük bir destek bul-
mas› ve ç›k›fl yapmas› imkan dahilin-
dedir. Zaten günlük olarak geliflimi
de buna yol aç›yor ve PKK’nin
öncülük etti¤i genelde devrimci hare-
ket, özelde ulusal kurtulufl savafl›,
sahte Alevi partisini, Alevi trilyon-
lar›n› ve sanat alan›nda da
yozlaflt›rmaya götüren birçok kiflili¤i,
grubu ortaya ç›karm›fl, teflhir de
etmifltir. Bunu daha da planl›,
örgütlü bir hale getirme görevi vard›r.
Yapt›klar›m›zla yetinmiyoruz, daha
fazlas›n› yapmaya, hatta iktidara
tafl›rmaya da çaba gösterece¤iz.

SERXWEBÛNAArraall››kk  22000077 5577
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Önderli¤imiz s›k s›k Türkiye’de Kürt
sorununun demokratik özerklik çerçe-
vesinde çözülece¤ini belirtmekte, bu-
nun Türkiye koflullar›nda en uygun
çözüm oldu¤unu vurgulamaktad›r.
Önderli¤imiz, demokratik cumhuriyet
içinde Kürt sorununun çözümünden
söz ederken kastetti¤i, cumhuriyetin
demokratikleflmesi temelinde gerçekle-
flecek bir demokratik özerkliktir. Ulu-
sal sorunlar›n çözümü eskiden daha
çok ba¤›ms›z devlet ya da federasyon
olarak anlafl›ld›¤› için, demokratik
cumhuriyet ya da demokratik özerklik
anlamazl›ktan gelinmifltir. 

Ulus devlet kavram›, esas olarak ka-
pitalizm ça¤›n›n bafllamas›yla birlikte
burjuvazinin savundu¤u bir devlet biçi-
midir. Ayn› etnik toplulu¤un ya da ulus-
laflma sürecine giren halklar›n yaflad›¤›
ülke s›n›rlar›n› ulus devlet çizgileriyle
kuflatarak sömürme, tekelini ele geçir-
me burjuvalar›n temel amac› olmufltur. 

Kapitalizmin geliflmesi için elveriflli
bir çerçeve olarak görülen ulus devlet-
ler, tek bir ulusu esas alarak kurul-
mufltur. Bu devletlerin s›n›rlar› içinde
a¤›rl›kl› olarak bir ulus var olsa da, bir
ço¤unda farkl› halklar da yaflad›¤›n-
dan, zaman içinde bu halklarla söz ko-
nusu devletler aras›nda sorunlar ya-
flanmaya bafllam›flt›r. Devlet içinde
a¤›rl›¤› bulunan ulusun ayr›cal›kl› ol-
mas› ya da bask› alt›nda tutulmalar›,
farkl› uluslar›n, halklar›n, etnik toplu-
luklar›n hakim ulus ad›na hareket et-
ti¤ini söyleyen ulus devletlere karfl›
mücadele içine girmesini beraberinde
getirmifltir. 20. yüzy›l›n bir yönüyle de
ezilen halklar›n sömürgeci ulusal dev-
letlere karfl› mücadele yüzy›l› olmas›
gerçe¤i böyle ortaya ç›km›flt›r.

Ulus devlet zihniyeti, her ulusa bir
devlet yaklafl›m›n›n ürünü oldu¤un-
dan, ezilen uluslar da benzer bir zihni-
yetle ulus devlet olmak istemifllerdir.
Öyle ki bu zihniyet BM’de de benim-
senmifltir. Sosyalistler de esas›nda
burjuva yaklafl›m olan bu düflünce ve
pratiklerden etkilenerek, uluslar›n
kendi kaderini ele almay› a¤›rl›kl› ola-
rak devlet olma biçiminde yorumlaya-
rak, burjuva ulus devlet anlay›fl›na
meflruiyet kazand›rm›fllard›r. Ezilen
uluslar›n 20. yüzy›lda devlet amaçl›
mücadele etmelerinde, bu sol düflün-
cenin a¤›rl›kl› etkisi vard›r.

BBööllggeesseell  öözzeerrkkllii¤¤ii  oolluuflflttuurraann  
üünniitteelleerriinn  mmüüccaaddeelleessii  mmeerrkkeezzii  ddeevvlleettiinn  
yyeettkkiilleerriinnii  ddaahhaa  ffaazzllaa  ss››nn››rrllaayyaabbiilliirr

Devlet d›fl›nda di¤er bir çözüm ola-
rak da federasyon gündeme getiril-
mifltir. Federasyonlar, söz konusu
ulus devletin anayasas› çerçevesinde,
ulus devlet s›n›rlar› içindeki bir halka
ya da ulusa verilen özerklik biçimle-
rinden biridir. Federasyon, kimi ülke-
lerde daha genifl, kimi ülkelerde daha
dar bir yönetime sahiptir. Genel ola-
rak federe devlet denen ünitelerin,
anayasada belirlenmifl çerçevede
merkez üniteye ba¤l› olmas›n› ifade
eder. Ayr› meclisi, hükümeti ve ku-
rumlar› bulunur. Ancak bu meclis ve
hükümetlerin hangi konular› ele ala-
ca¤› ve kullanaca¤›, yetki alan›n›n s›-
n›rlar› anayasada belirlenmifltir. Bu
anayasan›n demokratik olup olma-
mas› flart de¤ildir. Federasyon yaln›z
demokrasiye duyarl› devletlerde de¤il,
demokratik olmayan ülkelerde de uy-
gulanabilmektedir.

Federasyonlara yak›n di¤er bir sis-
tem de eyalet sistemidir. Eyalet sistemi
olan ülkeler, federal devletlere yak›n
özelliklere sahiptir. Zaten birçok fede-
ral devletin yerel birimleri veya ünitele-
ri eyalet olarak tan›mlanmaktad›r. Al-
manya, federal bir devlet, ama alt bi-
rimleri eyalet olarak tan›mlanmakta-
d›r. ABD, birleflik devletler olarak ifade
edilir, hükümetine de federal hükümet
denir. Alt birimler ise eyalet olarak ad-
land›r›l›r. Bu sistemlerde eyaletlerin
görev ve sorumluluk alanlar› da anaya-
salarla belirlenmifltir. Eyalet sistemle-
rinin anayasada belirlenmifl yetki ve
görev s›n›rlar› da ayn› de¤ildir. Eyalet
sisteminin uygulanmas› da söz konusu
ülkenin demokratik olup olmamas›yla
ilgili bir konu de¤ildir. Örne¤in Pakis-
tan ve ‹ran’da da eyalet sistemi vard›r.
Ancak demokrasiye duyarl› olan dev-
letlerde eyaletlerin daha fazla söz ve
karar sahibi olmas› demokratikleflme-
nin do¤as› gere¤idir.

Federasyon ve eyalet sistemleri d›-
fl›nda bölgesel özerklik denen statüler
de vard›r. Bunlar›n da s›n›rlar› mer-
kezi devlet anayasas› taraf›ndan çizil-
mifltir. Bu yerel birimlerin kulland›¤›
yetkiler, federe devletlerin kulland›-
¤›ndan daha azd›r. Bu nedenle fede-
ral devletlerdeki yerel ünitelere dev-
letçik de denmektedir. 

Ulus devletler içinde bölgesel özerk-
lik, yerel otonomi gibi uygulamalar›n
olmas›, bu devletlerin demokrasiye du-
yarl› oldu¤u anlam›na gelmez. Bölgesel
özerkli¤in oldu¤u ülkeler demokrasiye
duyarl› olabilir de olmayabilir de. Bu
devletlerde de yerel birim flu yetkileri
kullan›r, flu iflleri yapar denilerek, so-
rumluluk çerçeveleri çizilir. Bu sorum-

DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk
“DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk,,  TTüürrkk  ddeevvlleettiinniinn  KKüürrttlleerriinn  ttüümmüüyyllee  yyeennii  bbiirr  bbiirrlliikk  ssöözzlleeflflmmeessii  yyaappmmaass››dd››rr..  

ZZoorraa  vvee  aassiimmiillaassyyoonnaa  ddaayyaannaann  bbiirrlliikk  yyeerriinnee,,  ddeemmookkrraattiikk  bbiirr  ssiiyyaassii  bbiirrlliikk  kkuurruullmmaass››dd››rr..  
YYaallnn››zz  PPKKKK  yyaa  ddaa  KKoommaa  CCiivvaakkêênn  KKüürrddiissttaann  ssiisstteemmiiyyllee  ddee¤¤iill,,  ttüümm  KKüürrttlleerrllee  yyaapp››llaann  bbiirr  
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kkaabbuullüü  oollmmaakkttaadd››rr..  EEssaass  oollaarraakk  ddaa  PPKKKK’’nniinn  bbaaflflllaatttt››¤¤››  vvee  3355  yy››ll  kkeessiinnttiissiizz  yyüürrüüttttüü¤¤üü  
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luluklar› demokratik kurallar içinde
yapmas› gibi bir koflul aranmaz. Söz
konusu ulus devlet demokrasiye du-
yarl› ise bölgesel birimlerde de demok-
ratikleflme geliflir. Öte yandan bölgesel
özerkli¤i oluflturan üniteler e¤er müca-
dele verirse, merkezi devletin yetkileri-
ni daha fazla s›n›rlayabilir. Bu tür mü-
cadele ve s›n›rlamalar, federal devletler
içinde söz konusu olabilir. Bu tür mü-
cadeleler sadece yerel birimlerin yetki-
lerini art›rma niteli¤inde olabilece¤i gi-
bi, demokrasi aç›s›ndan da geliflme or-
taya ç›karabilecek niteliktedir.

YYeerreelllleerriinn  yyeettkkii  vvee  iinniissiiyyaattiiffiinniinn  oollmmaass››
ddeemmookkrraassiinniinn  vvaarrll››¤¤››  aannllaamm››nnaa  ggeellmmeezz

Yerellerin yetki ve inisiyatif alan›n›n
var olmas›n›n demokrasinin varl›¤› an-
lam›na gelmedi¤ine en iyi örnek feodal
devletlerdeki yerel oto-
nomilerdir. Feodal bey-
likler, merkezi feodal
devletin yetkilerini za-
man zaman s›n›rlarlard›.
Fakat bunun demokra-
tik bir geliflme olmad›¤›
aç›kt›r. Do¤u’daki mer-
kezi feodal devletlerden
farkl› olarak Avrupa’daki
yerel prensler, merkezi
yönetimden özerk bir ya-
flam statüsü edinmifller-
dir. Avrupa’da demokra-
sinin geliflmesinde belir-
leyici etkenlerden biri ol-
masa da merkezi feodal
krall›klar›n bu prenslikler üzerindeki
otorite s›n›rlar›n›n belirlenmifl olmas›
nedeniyle bu yerel otoritelerin demok-
rasinin geliflmesinde s›n›rl› düzeyde
etkilerinin oldu¤u da söylenebilir.

Ulusal sorunlar›n çözümü, 20. yüz-
y›lda esas olarak ba¤›ms›z devlet, fede-
rasyon veya bölgesel özerklik biçim-
inde gerçekleflmifltir.

Siyasal literatürde kullan›lan kon-
federasyon biçimindeki devlet birlikle-
ri ba¤›ms›z kabul edilen devletlerin
sözleflme ile bir araya gelmesini ifade
etti¤inden, ayr›ca de¤erlendirmeye ge-
rek yoktur. ‹ki ya da üç –daha fazla da
olabilir– ba¤›ms›z devlet baz› konular-
da güçlerini birlefltirmek ya da baz› ifl-
leri birlikte yapmak için anlaflarak bir

konfederasyon devletler birli¤i kurabi-
lirler. E¤er ulusal sorunlarda böyle
konfederasyon tan›ml› çözümler gün-
deme gelmiflse, bunu devlet olma kate-
gorisi içinde de¤erlendirmek gerekir.

Ulusal sorunlar›n çözümünde tart›-
fl›lan ve baz› ülkelerde uygulanan
di¤er bir model de kültürel özerkliktir.
19. ve 20. yüzy›lda bu tür çözüm mo-
delleri görüldü¤ü gibi, bugün de kül-
türel özerklik bir model olarak birçok
yerde uygulanmaktad›r. Kültürel
özerklik kimi ulusal topluluklar için
bir çözüm biçimi olarak gündeme gel-
mifltir. Bu özerklik biçiminde esas al›-
nan, söz konusu ulus veya toplulu¤un
kültürel haklar›n› kullanmas›d›r. Bu
nedenle co¤rafi tan›m› ifade eden fe-
dere, eyalet veya bölgesel kavramlar
kullan›lmaz. Baz› yerlerde bölgesel
kültürel özerklik tan›m› yap›lsa da

burada a¤›rl›kl› olarak öne ç›kan yine
de kültürel özerklik yan›d›r. Kültürel
özerklikte de esas olan, federe ya da
bölgesel özellikte oldu¤u gibi, bir top-
lumun devletle iliflkilenme düzeyinin
tan›mlanmas›d›r.

Kültürel özerklik, bir toplumun
kimlik, dil ve kültürünün tan›nmas›,
bu haklar›n söz konusu toplum tara-
f›ndan kullan›lmas›n› ifade eder. Bu
özerklik biçiminde, söz konusu toplu-
mun veya ulusun okullar› ve kültür
kurumlar› olur. Bunlar›n yönetimi ve
çal›flt›r›lmas›, merkezi devletin yasala-
r›na uyulmak kofluluyla bu topluma
verilir. Bu özerklikte herhangi bir siya-
si yetki düzeyi yoktur. Kültürel özerk-
lik d›fl›nda bu topluma devletle iliflkile-

rini düzenleyen farkl› inisiyatif alanlar›
tan›nmam›flt›r. Söz konusu topluluk
bir co¤rafya üzerinde homojen bir bi-
çimde yafl›yorsa, buna bölgesel kültü-
rel özerklik tan›m› yap›ld›¤› da olmufl-
tur. Ancak bölgesel kavram›n›n kulla-
n›lmas›, söz konusu topluma kültürel
haklar d›fl›nda bir sorumluluk alan›
vermemifl, kültürel alan d›fl›ndaki tüm
yetki söz konusu merkezi hükümete
ait olmufltur. Bölgesel kültürel özerkli-
¤in uyguland›¤› kimi yerlerde yetkileri
s›n›rl› meclislere de rastlanmaktad›r.

FFaarrkkll››  ttoopplluummllaarr››nn  ddiill  vvee  kküüllttüürrüünnüünn  
ggeelliiflflmmeessiinnee  iimmkkaann  vveerriillmmeessii  zziihhnnii  eennggeellii
oorrttaaddaann  kkaalldd››rr››rr

Kültürel özerklik tart›flmalar›n›n en
bilineni Rusya’da yahudiler için öneri-
lendir. Yahudiler tüm Rusya’ya da-

¤›lm›fl oldu¤undan, bulun-
duklar› her yerde kendi
kültürlerini gelifltirmeleri-
ne imkan tan›nmas› ve
böyle bir statüye kavuflma-
lar›na kültürel özerklik de-
nilmifltir. Ancak bu düflün-
ceye taraf olanlar da, milli-
yetçi bir e¤ilimi tafl›d›¤› id-
dias›yla karfl› ç›kanlar da
olmufltur. Bugün Bulgaris-
tan’da yaflayan Türkler de
bu nitelikte bir kültürel
özerkli¤e sahiptir. Bulga-
ristan’da demokratikleflme
gelifltikçe bu özerkli¤in
alan› da genifllemektedir.

Di¤er çözüm biçimlerinde oldu¤u
gibi kültürel özerklik için de söz konu-
su devletlerin demokrasiye duyarl›
olup olmamas› koflul de¤ildir. Ancak
ulus devlet gerçe¤inin di¤er uluslar› ve
kültürleri eritme e¤ilimi dikkate al›n-
d›¤›nda, farkl› toplumlar›n kimli¤inin
tan›narak dil ve kültürünün geliflimi-
ne imkan verilmesi, söz konusu ülke
demokratik olmasa da demokrasinin
geliflimi aç›s›ndan zihni bir engelin or-
tadan kalkmas› olarak görülebilir.

Bugün kültürel özerklik yayg›n bir
uygulama alan›na kavuflmufltur. Bir-
çok devlet içinde az›nl›k diye tan›m-
lanan halk gruplar› ve topluluklar
bulunmaktad›r. Bu devletlerde de-
mokratikleflme gelifltikçe bu toplu-
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luklar›n kimlik, dil ve kültür sorun-
lar› demokrasi içinde çözüme kavufl-
turuldu¤unda veya bu topluluklar›n
birçok bak›mdan dil, kültür ve kimli-
klerini gelifltirmeye teflvik edildi¤inde
büyük toplumsal geliflmelerin
yafland›¤› görülmektedir 

DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk  ddeemmookkrraassiinniinn  
vvaarrll››¤¤››nn››  öönn  kkooflfluull  oollaarraakk  kkaabbuull  eeddeerr

Demokratik her geliflme, geçmiflte
inkar edilen ve bast›r›lan farkl› kimlik-
lerin kendisine gelmesi, kültürel olarak
aç›l›p serpilerek insanl›k aç›s›ndan bi-
rer zenginlik haline gelmesine yol aç-
maktad›r. Demokratik geliflim –en faz-
la da ezilen uluslar, halklar, topluluk-
lar ve kültürler aç›s›ndan– özgür yafla-
m›n önünün aç›lmas› demektir.

Önderli¤imizin ifade etti¤i demok-
ratik özerklik ise belirtti¤imiz tüm bu
biçimlerden ayr› bir çözüm yaklafl›-
m›n› ifade etmektedir. Sözünü etti¤i-
miz modellerin her birinden biçimsel
olarak baz› benzer yanlar›n al›nm›fl
oldu¤u düflünülse de, tüm bu model-
lerden farkl› bir çözüm biçimidir.
Kültürel özerkli¤i ça¤r›flt›ran baz›
yanlar› görülse de ondan da farkl›d›r.
Demokratik özerklik, demokrasinin
varl›¤›n› ön koflul olarak kabul eden
bir özerklik biçimidir.

Önderli¤imiz, “Türkiye’de Kürt so-
runu demokratik özerklikle çözülür”
derken, demokratik konfederalizm ya
da demokratik komünalizmden vaz-
geçmifl de¤ildir. Demokratik özerklikle
demokratik konfederalizm birbirinin
alternatifi de¤ildir. Demokratik özerk-
lik söz konusu devletle iliflkiyi, huku-
ku tan›mlarken, demokratik komüna-
lizm devlet d›fl› toplumun demokratik
örgütlenme ve yaflam biçimini tan›m-
lamaktad›r. Bu nedenle demokratik
özerklik ile demokratik komünalizm
farkl› kategorilerin tan›m› olmaktad›r. 

Demokratik konfederalizm ya da ta-
bandan bafllat›larak gerçeklefltirilen
demokratik örgütlenme ve yaflam biçi-
mi tüm devletler için geçerlidir. De-
mokratik komünalizmde, devlet ve
devletçi sisteme bütünüyle demokra-
tik bir karfl› durufl gösterilmektedir.
Ya da kendini devlet d›fl›nda tan›mla-
ma ve ifade etme vard›r. Federasyon,

bölgesel özerklik, kültürel özerklik ya
da demokratik özerklik bir toplumun
ya da halk›n söz konusu devletle kur-
du¤u iliflkiyi tan›mlar. Demokratik ko-
münalizm ise devletle bir iliflki tan›m›
de¤ildir. Sadece devlet demokrasiye
duyarl› olarak kendine tahammül etti-
¤i ve kendisini tan›d›¤› müddetçe o da
söz konusu devleti, devlet+demokratik
konfederalizm iliflkisi içinde tan›r.

KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  uulluussaall  kkiimmllii¤¤iinniinn  aannaayyaassaa
ççeerrççeevveessiinnddee  kkaabbuull  eeddiillmmeessii  
ddeemmookkrraattiikk  öözzeerrkkllii¤¤iinn  tteemmeell  öözzeellllii¤¤iiddiirr

Demokratik konfederalizm, devleti
yok saymadan tamamen halk›n de-
mokratik kurumlaflma modelidir. Bir
federasyonun böyle bir zorunlulu¤u

yoktur. Federasyon için önemli olan,
devletten kopard›¤› özerkliktir. Böyle
bir hukuka kavufltuktan sonra, ken-
disi de ço¤u zaman söz konusu devle-
tin yereldeki izdüflümü olur ve bir
devletçik biçiminde örgütlenir. Böyle
oldu¤u zaman bile halk› oluflturan
tüm topluluklar bu federasyon içeri-
sinde kendi demokratik konfederal
–demokratik konfederalizm– örgütlen-
melerini gerçeklefltirirler. Böylece söz-
konusu federasyon+halk›n demokra-
tik örgütlenmesi sa¤lan›r.

Önderlik, “Güney Kürdistan’da bü-
yük olas›l›kla üçlü federasyon çözümü
olacak,” dedi. Mevcut durumda yasal
ve fiili olarak üçlü federasyona dayal›

bir federal devlet gerçe¤i ortaya ç›k-
m›flt›r. Böyle olmas›, Güney Kürdistan
ve Irak’›n di¤er alanlar› için demokra-
tik konfederalizm çal›flmas› yapmam›z›
ortadan kald›rmaz. ‹ster Kürt devletçi-
¤i olsun, ister baflka devlet olsun, Kür-
distan halk›n› demokratik komüna-
lizm do¤rultusunda örgütlülü¤e ka-
vuflturmam›z, demokratik özgürlükçü
çizgimizin gere¤idir. Dolay›s›yla bir
Kürdistan federasyonu, demokratik
Kürdistan konfederalizminin alternati-
fi de¤ildir. Ya da onun yerine geçmez.
Federasyon, Irak devleti ile olan iliflki-
yi tan›mlarken, demokratik komüna-
lizm ise Kürt halk›n›n özgürlükleri ve
adaleti en fazla gelifltirece¤i demokra-
tik kurumlaflmas›n› ifade etmektedir.

Federasyon, asl›nda bir proto dev-
lettir. Bu nedenle özgürlükçü demok-
ratik konfederalizm karfl›s›ndaki ko-
numu bir devlet konumudur. Bu
yönlü bak›ld›¤›nda, demokratik kon-
federalizm –devleti yok sayma ya da
devletin yerine geçme anlam›nda de-
¤il– devlete alternatif oldu¤u gibi, fe-
derasyona da alternatiftir. Yani fede-
rasyonda oldu¤u gibi devletle iliflki-
lenme biçimi de¤il, onu aflman›n,
söndürmenin modelidir. Bu nedenle
Kürt özgürlük hareketi, Güney Kür-
distan’da demokratik komünalizmi
kurumlaflt›rma mücadelesini her ko-
flulda sürdürmeye devam edecektir.

Türkiye devleti karfl›s›nda Kuzey
Kürdistan halk›n›n konumunu ifade
eden demokratik özerklik birçok yö-
nüyle irdelenebilir. Böyle bir statünün
ya da konumun ortaya ç›kmas› için,
Türkiye’nin demokratikleflmesi gere-
kir. Çünkü Türkiye’de demokratiklefl-
me geliflmeden demokratik özerklik
çözümü ortaya ç›kmaz.

Demokratik özerkli¤in di¤er temel
bir özelli¤i ve gereklili¤i de Türk devle-
tinin Kürt halk›n›n ulusal kimli¤ini ta-
n›d›¤›n› anayasa çerçevesinde kabul
etmesidir. Ulusal kimli¤in kabul edil-
mesiyle birlikte, Kürtçe’nin e¤itim dili
haline gelmesi ve kültürel geliflimi için
tüm engellerin kald›r›lmas› gerekmek-
tedir. Di¤er diller ve kültürler hangi
olanaktan yararlan›yorsa, Kürt dili ve
kültürünün de ayn› olanaklardan ya-
rarlanmas›, Kürt kimli¤ini tan›m›fl ol-
mas› demokrasinin gere¤idir. 

SERXWEBÛN AArraall››kk  220000776600
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DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk  bbiirr  hhaallkk››nn  
tteemmeell  hhaakkllaarr››nn››nn  yyaaflflaamm  bbuullmmaass››dd››rr

Buraya kadar belirtilenler ve ka-
bul edilen haklar, belirli düzeyde bir
kültürel özerkli¤i de ça¤r›flt›rmakta-
d›r. Ancak demokratik özerklik bun-
dan öte bir fleydir. Her fleyden önce
söz konusu devletin demokrasiye du-
yarl› olmas› gerekir. Türkiye söz ko-
nusu oldu¤unda, buna cumhuriyetin
reformlarla demokratik cumhuriyet
haline gelmesi de diyebiliriz. Dolay›-
s›yla demokratik özerklik sadece
Kürtler için de¤il, tüm Türkiye halk-
lar› aç›s›ndan geçerli bir demokratik-
leflme modeli olmaktad›r. Örne¤in
Ege bölgesindeki halk da tüm toplu-
luklar› ile özgür ve demokratik yafla-
ma kavuflarak, yerel meclisleriyle si-
yasal ve sosyal yaflam›n daha aktif
öznesi haline gelerek, devlet karfl›-
s›nda demokratik özerklik konumu-
nu yaflayacakt›r. E¤er farkl› etnik ve
dinsel topluluklar varsa kendi dilleri-
ni, kültürlerini gelifltirecek, yerel
meclisleriyle de hem özgün sorunla-
r›n› hem de merkezin el atmas›n›n
gerekmedi¤i di¤er ekonomik, sosyal
ve kültürel sorunlar›n› kendileri çö-
zeceklerdir. Asl›nda demokratik
özerklik, bir halk›n olmazsa olmaz
haklar›n› özgür ve demokratik bir bi-
çimde kullanmas›d›r. Bireyin yaflam
hakk›n› tan›mak kadar, toplulukla-
r›n, halk›n, ulusun, kültürün yaflam
hakk›n›n da tan›nmas› olmaktad›r.

Günümüzde bir insan›n yaflam
hakk›n› tan›mak yetmez. Onun dü-
flünce ve örgütlenme özgürlü¤ünü ta-
n›mak da demokrasinin
olmazsa olmaz koflulu-
dur. Bir topluluk olan
Kürtlerin kendi meclisle-
rini kurmas› ve bir yöne-
tim ortaya ç›kararak dev-
leti do¤rudan ilgilendir-
meyen sorunlar›n› çözme
imkan›na kavuflmas› ya
da yerel meclislerin bu
yönlü çal›flmas›na engel
olunmamas› da bu özerk-
li¤in di¤er bir boyutudur.
Yerel yönetimlerin güç-
lendirilmesi günümüzde
genel bir demokratik e¤i-

lim oldu¤u gibi, farkl› dili ve kültürü
olan bir halk›n kendi meclisini olufl-
turmas› ve birçok iflin böyle bir irade
taraf›ndan yürütülmesi de ulusal so-
runlar›n çözülmesi aç›s›ndan çok
önemlidir. Devletlerin giderek kü-
çüldü¤ü, birçok yetkinin yerellere ve
demokratik kurumlara b›rak›ld›¤› bir
ça¤da halklar›n böyle bir meclise ih-
tiyac› oldu¤u gibi, halklar›n var olan
sorunlar›n›n devletle çat›flmal› biçim-
de karfl› karfl›ya gelmeden çözülmesi
için de bu meclisler gereklidir.

Demokratik özerklik içerik olarak
bunlar› kapsamaktad›r. Bu çözüm
modeli, s›n›rlar› belli ve kendini devle-
tin yerine geçiren bir model veya proto
devlet olan federasyon de¤ildir. De-
mokrasi koflullar›nda bir halk›n temel
demokratik haklar›n›n yaflam bulmas›
ve kendi iradesini bir meclisle ifade-
lendirmesini tan›mlamaktad›r. Günü-
müzde halklar ve tüm toplumlar irade-
lerini meclisleriyle ifade ediyorlar. Bir
yerel meclisin varl›¤› devletle çat›flmay›
de¤il, gerilimi azaltan ya da çeliflkilere
dayanan gerilimin demokratik müca-
dele kurallar› içerisinde kalmas›n›
sa¤layacak bir faktör olarak ifllev gö-
rür. Kald› ki yerel yönetimlerin güçlen-
dirilmesi ve yerel meclislerin oluflumu,
art›k demokrasinin geliflimine tekabül
eden kurumlar olarak görülmelidir.

Demokratik özerklik, Türk devletinin
Kürtlerin tümüyle yeni bir birlik sözlefl-
mesi yapmas›d›r. Zora ve asimilasyona
dayanan birlik yerine, demokratik bir
siyasi birlik kurulmas›d›r. Yaln›z PKK
ya da Koma Civakên Kurdistan siste-
miyle de¤il, tüm Kürtlerle yap›lan bir

anayasal sözleflme olmaktad›r. Dolay›-
s›yla PKK ve Koma Civakên Kurdis-
tan’›n siyasi projesinin kabulü olmakta-
d›r. Esas olarak da PKK’nin bafllatt›¤› ve
35 y›l kesintisiz yürüttü¤ü mücadelesi-
nin sonucu olmaktad›r.

DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk  
ddeevvlleett  yyeettkkiilleerriinnii  ppaayyllaaflflmmaa  ddee¤¤iillddiirr

Demokratik özerklik, bir genel
meclis ve Türkiye cumhuriyeti hükü-
metini yok saymamaktad›r. Bu du-
rumda inkarc›l›ktan vazgeçildi¤i için,
bu meclis ve hükümet Kürtlerin Kür-
distan’da demokratik örgütlenme ve
kurumlar›na engel olmaktan ç›kacak-
t›r. Böyle bir Türkiye, Kürtlerin kendi
kimlikleriyle siyaset yapma dahil her
türlü demokratik örgütlenmesini de-
mokrasinin gere¤i kabul eden, de-
mokratik bir duyarl›l›¤a kavuflmufl ve
birçok konuda reforma u¤ram›fl bir
devlet haline gelecektir. 

Demokratik özerklik yaln›z Kürt
halk›n›n demokratik haklar›n› kabul
etmiyor, ayn› zamanda kendini de-
mokratik reforma u¤ratan bir devlet
gerçekli¤inde pratikleflen siyasi, eko-
nomik, sosyal, kültürel bir yaflam mo-
delidir. Demokratik özerkli¤in flu köy-
den, flu kasabadan geçen bir s›n›r›
yoktur. Ancak Kürt halk›n›n kimli¤ini,
temel demokratik haklar›n›, meclis
oluflturma dahil demokratik kurum-
laflmas›n› kabul etti¤inden, do¤al ola-
rak s›n›rlar› çizilmemifl özerk demok-
ratik Kürdistan gerçekli¤i ortaya
ç›km›fl olacakt›r. Bu özerklik devlet
yetkilerini paylaflma de¤il, farkl› bir

ulusun kendi özgünlü-
¤ünü her alanda ifade
etmesini içermektedir.
Burada demokratik
haklar›n› ve özgürlük-
lerini demokrasi içinde
yaflayaca¤›ndan bu,
ayn› zamanda özgür
Kürdistan gerçe¤i ol-
maktad›r. Demokrasi
özgürlüklerin en fazla
yaflanaca¤› vahaysa,
Kürdistan’›n demokra-
tik özerkli¤i özgür Kür-
distan gerçekli¤i olarak
da anlafl›lmal›d›r.

SERXWEBÛNAArraall››kk  22000077 6611

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



SERXWEBÛN AArraall››kk  220000776622

Dikkat edilirse demokratik özerklik-
te vurgu, Kürdistan’›n ve Türkiye’nin
demokratikleflmesine yap›lmaktad›r.
fiöyle federasyon olsun, flöyle otonomi
olsundan çok, flöyle bir demokrasi ol-
sun konusu demokratik özerklik çözü-
münün esas›d›r.

DDeemmookkrraassiiyyii  ggeerrççeekk  aannllaammddaa  
uuyygguullaayyaann  bbiirr  üüllkkee  yyookk

Demokrasi, halk›n kendini yönetme-
si olarak tan›mlan›r. Hala böyle bir de-
mokratik ülke gerçe¤i yoktur. Bu aç›-
dan ele al›nd›¤›nda Avrupa’da ‹sveç,
Norveç, Hollanda ve ‹sviçre örnekleri bi-
le kusurlu demokrasilerdir. Hatta hala
egemen sömürücü s›n›flar›n hakimiyeti
oldu¤u için, ne kadar demokratik ol-
duklar› bile tart›fl›l›rd›r. Ancak halka
ekonomik, siyasal, kültürel alanda ne-
fes ald›ran ve devletin merkezi gücünü
s›n›rland›rma anlam›nda nispi bir de-
mokratikleflmeden de söz edilebilir.

Türkiye’nin çok kat› bir merkezi
devlet ve kat› bir Kürt inkarc›s› oldu¤u
dikkatte al›n›rsa, Kürt kimli¤ini kabul
eden, ana dilde e¤itimi pratiklefltiren,
Kürt kültürünün geliflimi önündeki en-
gelleri kald›ran ve Kürt halk›n›n kendi
kimli¤iyle parti kurmas› dahil örgüt-
lenme özgürlü¤ünü kabul eden bir
Türkiye, önemli bir demokratikleflme
hamlesi yapm›fl olacakt›r. Kürt halk›-
n›n temel haklar›n› kullanmas›, özgür-
lü¤ünü yaflamas› önünde flimdiye ka-
darki en büyük engel demokratik ol-
mayan zihniyet ve kurumlaflmalar ol-
du¤undan, Türkiye’nin demokratiklefl-
mesi temelinde gerçekleflecek demok-
ratik özerkli¤in Kürt halk› aç›s›ndan
bir özgürlük hamlesi olaca¤› aç›kt›r.
Demokratik bir ortam elde edildi¤i tak-
dirde, Kürt halk› bir federasyon ve dev-
let koflullar›ndan çok daha fazla de-
mokratik ve özgür yaflama kavuflabilir.

Demokratikleflen bir Türkiye ve Kür-
distan koflullar›nda, devlet kendisine
ister üniter desin ister demesin, merke-
zi devletin yetkilerinin s›n›rlanaca¤›,
yaln›z Kürt halk›n›n de¤il, Türkiye
halklar›n›n da devletin o güne kadar
elinde tuttu¤u birçok yetkiyi demokra-
tik bir irade olarak devralaca¤› aç›kt›r.
Zaten bunlar demokratikleflmenin do¤-
rudan sonuçlar›d›r. Demokratikleflen

Türkiye de Kürt halk›n›n demokratik
özerkli¤i, üniter devletin önemli oranda
afl›lmas› anlam›na gelmektedir.

DDeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk  
öözzggüürrllüükkççüü  bbiirr  ççöözzüümm  mmooddeelliiddiirr

Bir daha vurgulamal›y›z ki, demok-
ratik özerklik ile demokratik konfede-
ralizm birbirinin alternatifi de¤ildir.
Demokratik özerklik, Kürt sorununun
Türkiye s›n›rlar› içinde demokratik si-
yasi çözüm seçene¤idir. Kuzey Kürdis-
tan için uygulanabilir, gerçekçi ve Kürt
halk›n›n demokrasi ve özgürlük ihtiya-
c›na cevap verecek niteliktedir. De-
mokratik özerklik, Türkiye’nin di¤er
alanlar›na da¤›lm›fl Kürtler aç›s›ndan
da dil, kültür özgürlü¤ünün gerçeklefl-
mesi ve asimilasyonun durdurularak,
ulusal kimli¤in demokratik koflullarda
ifade edilmesinin en iyi yoludur. De-
mokratik özerkli¤in, demokratik ulus-
laflma gerçe¤inin en iyi ve en derin bi-
çimde gerçekleflece¤i siyasal bir zemini
ortaya ç›karaca¤› da di¤er bir gerçektir.

Demokratik konfederalizm ise Kür-
distan halk›n›n kapsaml› demokratik
kurumlaflmas› temelinde siyasal, sos-
yal, kültürel ve ekonomik alanda kap-
saml› bir demokratik ve özgür geliflimi
yaflamas›n›n ifadesidir. Demokratik
özerklik, demokratik komünalizmin de
en iyi kurumlaflt›r›labilece¤i bir zemin-
dir. Bu zemin iyi de¤erlendirildi¤inde,
Kürtler söz konusu devlet s›n›rlar›
içinde devlet+demokrasi formülünün

Kürdistan’da pratikleflmesiyle devlet
d›fl› özgür yaflam› istedi¤i gibi kurum-
laflt›r›p yaflayacakt›r.

‹sviçre’nin kantonlar›, demokratik
özerkli¤in bölgesel uygulan›fl›d›r. ‹ngil-
tere’de ‹skoçya ve Galler, ‹spanya’da
Bask ve Katalan özerk bölgeleri de de-
mokratik özerkli¤in farkl› bir biçimi
olarak görülebilir. Fransa’da Korsika
adas›n›n da benzer bir demokratik
özerkli¤e do¤ru ilerledi¤i söylenebilir.

Ulusal sorunun çözümünün devlet
ya da federasyon olarak alg›lanmas›n›n,
tarih sahnesine yeni ç›k›p geliflme e¤ili-
mi gösteren burjuvazinin, sömürüsünü
o günkü koflullarda en iyi gerçeklefltire-
bilece¤i çerçeve olan ulusal devlet anla-
y›fl›n›n tezahürü oldu¤u aç›kt›r. Öte
yandan demokrasinin olmad›¤› ya da
ulusal devletlerde hakim ulus ad›na ha-
reket etti¤ini söyleyen kesimlerin flove-
nist ve bask›c› olmalar› da uluslar› bu
tür e¤ilimler içine girmeye zorlam›flt›r. 

Demokratikleflme e¤iliminin artt›¤› ve
ulusal sorunlar›n demokratikleflme te-
melinde çözüme kavuflturulmas›n›n im-
kan dahiline girdi¤i günümüzde, e¤er
devlet ve iktidar olma amaçl› çözümler
aranmayacaksa, demokratik özerklik de
önemli bir çözüm alternatifidir. Böyle
bir imkana kavufluldu¤unda, burjuva-
lar gibi sömürücü bir iktidar ve devlet
olma arzusu bulunmuyorsa, uluslar de-
mokratik kurumlaflmas›n› sa¤layarak
her türlü özgürlü¤ünü demokratik halk
gücüyle oluflturabilir. Önderli¤imizin
belirtti¤i gibi, ‘Serkeftin Halk› haline ge-
len Kürtler de demokratik özerklik ko-
flullar›nda demokratik komünalizmi ku-
rumlaflt›r›p hasret kald›klar› özgürlük-
leri en iyi biçimde yaflayabilirler.’

Devlet ve federasyon d›fl›nda ulusal
sorunlar çözülmez demek, ulus devlet-
çi, sömürücü burjuva anlay›fl›n›n d›fla
vurumudur.

Demokratik özerklik, bir ulusun
dil, kimlik ve örgütlenme özgürlü-
¤ünden vazgeçmek de¤il, aksine, de-
mokratik koflullarda ekonomik, sos-
yal ve kültürel geliflmeyi en derin ve
yüksek düzeyde yaflamas›n› sa¤layan
özgürlükçü demokratik bir çözüm
modeli demektir. 

*BBuu  yyaazz››  ““KKüürrttlleerr  NNee  ‹‹ssttiiyyoorr””  kkiittaabb››nnddaann
aall››nnmm››flfltt››rr..

“DDeemmookkrraattiikklleeflflmmee  ee¤¤iilliimmiinniinn  aarrtttt››¤¤››  

vvee  uulluussaall  ssoorruunnllaarr››nn  ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee  

tteemmeelliinnddee  ççöözzüümmee  kkaavvuuflflttuurruullmmaass››nn››nn  

iimmkkaann  ddaahhiilliinnee  ggiirrddii¤¤ii  ggüünnüümmüüzzddee,,  

uulluussllaarr  ddeemmookkrraattiikk  kkuurruummllaaflflmmaass››nn››  

ssaa¤¤llaayyaarraakk  hheerr  ttüürrllüü  öözzggüürrllüü¤¤üünnüü  
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ÖÖnnddeerrllii¤¤iimmiizziinn  bbeelliirrttttii¤¤ii  ggiibbii,,  ‘‘SSeerrkkeeffttiinn

HHaallkk››’’  hhaalliinnee  ggeelleenn  KKüürrttlleerr  ddee  

ddeemmookkrraattiikk  öözzeerrkklliikk  kkooflfluullllaarr››nnddaa  

ddeemmookkrraattiikk  kkoommüünnaalliizzmmii  kkuurruummllaaflfltt››rr››pp

hhaassrreett  kkaalldd››kkllaarr››  öözzggüürrllüükklleerrii  eenn  iiyyii  

bbiiççiimmddee  yyaaflflaayyaabbiilliirr”
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Önderli¤imizin 21.yüzy›l›n kad›n
yüzy›l› olaca¤› tespiti, oldukça çarp›c›
ve kad›n özgürlük aray›fl›nda olan ka-
d›nlarda, özellikle de Kürt ve Ortado-
¤ulu kad›nlarda büyük umutlara yol
açan bir tespit olmufltur. Önderli¤imiz
bu tespitinin alt›n› yazd›¤› savunma-
larda; bilimsel, tekniksel, ideolojik, fel-
sefik, siyasi ve sosyal yönleriyle muaz-
zam bir biçimde doldurmaktad›r. 

Bu tespit nas›l aç›mlanabilir?
Bu tespit, dünyada yaflanan gelifl-

melerin derin analizlerine dayan›yor.
‹nsanl›k tarihinde kad›n aleyhine ya-
flanan iki temel k›r›lma noktas› bu-
lunmaktad›r. Bu k›r›lmalardan birin-
cisi, hiyerarflik zihniyetin geliflmesi ve
kendisini çeflitli kurumlaflmalar biçi-
minde toplumsal özgürlük aleyhine
dayatmas›d›r. Bu k›r›lmaya verilen
ilk kurbanlar, toplumsal bir kesim
olarak kad›nlard›r. Marks’›n ekono-
mik aç›dan yapt›¤› özel mülkiyet çö-
zümlemesi ve bunun yol açt›¤› top-
lumsal s›n›flaflma tespiti, ilk olarak
kad›n ile erkek aras›nda yaflanm›flt›r.
Bu temelde Marks’›n ekonomik çö-
zümlemelerinde eksik kalan bir yan
olarak da elefltirebilece¤imiz bu hal-
ka, toplumsal s›n›flaflman›n, katman-
laflman›n en dip halkas›d›r. 

Bu en dip halkada belirginlik kaza-
nan ilk özellikler; sahip ve sahip olu-
nan, sahip olan›n sahip olduklar›n›
kendi kan›ndan, kendi soyundan gelen
yeni bir kufla¤a devretmesi anlay›fl›d›r.
Buna günümüz dilinde “miras” denil-
mektedir. Miras, miras sahibinin sahip
oldu¤u maddi ve manevi varl›klar› ken-
dinden sonraki, ama kendi kan›ndan
veya soyundan gelenlere b›rakma kül-

türüdür. Bu kültür, sonras›nda büyük
bir soylu s›n›f›n kurumlaflmas›na yol
açm›flt›r. Soylu s›n›f, soyunu kendin-
den öncekilerin ona devretti¤i servet
üzerinden sürdürür. Kendinden önce-
kilerin maddi serveti üzerinden yükse-
len soylu s›n›f›n büyük bir asalakl›k
içerisinde üstün s›n›f olma kültürü,
zamanla toplumsal bir meflruiyet de
kazanm›flt›r. Bu meflruiyet, ataerkil ai-
le kurumu biçiminde kendisini erkek
lehine kat› bir kurumlaflmaya kavufl-
turmufltur. Aile aflirete, afliret milliye-
te, milliyet giderek devlet s›n›rlar›yla
çizilmifl genifl bir aileye evrilmifltir. 

Cinsel k›r›lma noktas›

Bu s›n›flaflma ve özel mülkiyetin üze-
rinden geliflti¤i en dipteki ay›r›mc›l›k,
böylelikle cinsler aras› ay›r›mc›l›k olarak
bafllam›flt›r. Bu s›n›flaflma kültürü, ta-
hakküm eden erkek, tahakküm edilen
kad›n, sahip olan erkek sahip olunan
kad›n, egemen erkek köle kad›n, yöne-
ten erkek yönetilen kad›n biçiminde bir
zincirin halkalar› olarak giderek uzam›fl-
t›r. Kad›nla ayn› ezilen s›n›fa konan
halklar, kültürler, etnik kökenler, top-
lumsal kesimler ile sermaye sahibi, güç
ve iktidar sahibi egemen s›n›flar, atbafl›
ço¤alm›flt›r. Kad›n, giderek halklar ve
tüm ezilen kesimler aç›s›ndan yaflanan
bu ilk cinsel k›r›lma, insan akl›n›n mito-
lojik aflamas›nda gerçekleflmifl, oldukça
eski, ama bir o kadar da toplumsal bel-
lekte yer etmifl bir k›r›lma noktas›d›r.

‹kinci k›r›lma noktas› ise tek tanr›l›
dinlerin geliflmesiyle yaflanm›flt›r. Tek
tanr›l› dinlerin zihinsel yap›s›nda erkek
egemenli¤i tam bir kurumlaflma sa¤la-

m›flt›r. Bu kurumlaflma kendisini tanr›-
n›n cinsiyetinde somutlaflt›rm›flt›r. Do-
¤al toplumun zihinsel yap›s›nda tanr›-
sallaflt›r›lan kad›nl›k de¤erleri yerini bi-
rinci k›r›lma ile sonuçlanan ciddi çarp›fl-
malar sonucu erkek lehine, “erkek tan-
r›” anlay›fl›na b›rakm›flt›r. Bu dönemde
kad›nl›k de¤erleri yok say›lm›fl, kad›nl›-
¤›n eskiden kutsanan de¤erleri adeta bi-
rer günah, birer haram olarak dinsel ya-
saklara dönüflmüfltür. Eril de¤erler üze-
rinden geliflen tek tanr›l› dinler sürecin-
de toplumsal yap›da oldukça kat› haram
ve helaller gelifltirilmifl, bunlar birer top-
lumsal yasaya dönüfltürülmüfltür. Cin-
siyetçi toplum gerçe¤i bu dönemle bera-
ber daha fazla pekiflmifl ve kendisini, gü-
nümüze kadar ulaflan ataerkil egemen
kurumlaflmalara kavuflturmufltur.

Tek tanr›l› dinler sürecinin ard›n-
dan geliflen ve tanr›sal varl›¤›n soyut-
lu¤unu sorgulamaya bafllayan modern
ça¤ ise tanr›sal varl›¤› insan olgusuna
indirgemifl ve her bireyin kendi kendi-
sinin tanr›s› oldu¤u temas›n› öne ç›-
karm›flt›r. Her bireyin kendi kendisi-
nin tanr›s› olmas›, bireyin hareket ala-
n›n› s›n›rs›zca açm›flt›r. Geçmiflte in-
sandan soyut ele al›nan tanr›sal varl›-
¤›n bireye koydu¤u hareket s›n›rl›l›¤›-
n›n ortadan kalkmas›, uyanan bireyin
adeta geçmiflten öç al›rcas›na dizginsiz
bir biçimde serbestli¤e koflmas›n› be-
raberinde getirmifltir. Dizginsizce geli-
flen bireycilik hastal›¤› bireyi ait oldu-
¤u, içinde flekillendi¤i toplulu¤un ta-
rihsel kültürel de¤erlerinden kopar-
m›fl, büyük yozluklara ve köksüzlükle-
re yol açm›flt›r. Bireycili¤in s›n›rs›z ha-
reket alan›n›n kapitalist ideolojinin s›-
n›rs›z kar h›rs›yla birleflmesi, egemen

Kad›n›n tafl›d›¤› fedai ruh 
günümüze kadar gelen bir özgürlük yeminidir

“Kad›n özgürlük militanlar›m›z›n tafl›d›¤› fedai ruh, ZZiillaannllaarrddaann,,  SSeemmaallaarrddaann,,  RRoonnaahhii  vvee  BBeerriivvaannllaarrddaann,,  
VViiyyaannllaarrddaann  günümüze kadar uzanan bir özgürlük yeminine dönüflmüfltür. Özgürlü¤ün fedaili¤ini, dolay›s›yla
özgürlü¤ünün garantisi olarak gördü¤ü Reber Apo’nun yaflam› söz konusu oldu¤unda, Reber Apo’nun fedaisi

olmaya her zaman haz›r olan bir kad›n özgürlük militan› gerçe¤imiz vard›r”
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s›n›f›n bireyini fliflirmifl, ezilen kesimi
ise daha da fakirlefltirmifltir. Ezilen s›-
n›f›n bu fakirleflmesi düflünsel, siya-
sal, sosyal, kültürel ve ekonomik bir
fakirleflmeye dönüflmüfltür. 

Liberal ideoloji 
marjinallefltirmeyi hedeflemifltir

Modernite ile son aflamas›na giren
erkek egemenlikli sistem bu flekilde ta-
rihsel evrimini ilerletirken, di¤er taraf-
tan toplumun komünal de¤erleri de
kendi bünyesinde önemli oranda bir
evrimleflmeyi ve ilerlemeyi yaflam›flt›r.
Kendi iç çeliflkileri sonucu önemli
oranda liberalizme evrilen kapitalist
ideolojinin uygulama sahalar› içerisin-
de toplumsal nefes borular› da aralan-
m›fl bulunmaktad›r. Özellikle II. Dünya
Savafl› ard›ndan (1945’lerden sonra),
yine iki kutuplu dünya sisteminin reel
sosyalizmin çözülüflü ile ortadan kalk-
mas›yla liberal yasalar giderek güç ka-
zanm›flt›r. Liberal ideoloji ve pratik uy-
gulama yasalar› kendisini burjuva s›-
n›rlar›nda bir demokrasi ve insan hak-
lar› anlay›fl›nda ifade etmifltir. Kapita-
list sistemin giderek liberal ideolojiye
evrilmesinde, toplumun komünal de-
¤erlerinin yeniden canlanmas› ve belli
bir direnç göstermesi esas kaynak ol-
mufltur. Bu direnç, özellikle de
1968’lerde oldukça güç kazanmaya
bafllam›flt›r. Liberal ideoloji ve uygula-
ma yöntemleri, egemen sisteme karfl›
giderek güç kazanan radikal direniflçi
hareketlerin marjinallefltirilmesini ve
onlar› baz› küçük tavizlerle sisteme ye-
niden entegre etmeyi hedeflemifltir. 

Liberal anlay›fl›n çeflitli toplumsal
kesimlere ve bireye, demokrasi ve in-
san haklar› ad› alt›nda –marjinal s›n›r-
larda da olsa– verdi¤i küçük tavizleri,
liberal ideolojinin kendi iç çeliflkisi ola-
rak tan›mlamak yanl›fl olmayacakt›r.
Marjinallefltirme ve sisteme eklemleme
hedefiyle de olsa sistemden kopar›lan
küçük tavizler, toplumsal uyan›fl ve
gerçek bir demokrasi aray›fl›na zemin
haz›rlamaktad›r. Kad›n›n, insan hakla-
r› çerçevesinde içine girdi¤i hak aray›-
c›l›¤› ve eflitlik, özgürlük hareketlerine
dönüflme olanaklar› bu anlamda güç-
lenmeye bafllam›flt›r. Sistem kad›n› dü-
flürmek, cinsel bir objeye dönüfltür-

mek, fuhufl ve pornografi pa-
zarlar›nda sermayeye çevirme-
ye çal›fl›rken, giderek bilinçle-
nen, uyanan, sistemin düflürü-
cü yüzünü sorgulayan, buna
karfl› koyma gücünü örgütle-
meye çal›flan bir gerçeklik de
ortaya ç›kmaktad›r. 

Bütün kad›nlar için geçerli
olmasa da, bu konuda büyük
eflitsizlikler yaflansa da ça¤›m›-
z›n bilimsel ve tekniksel ola-
naklar›, kad›nlar› hapsolduk-
lar› evin s›n›rlar› d›fl›na ç›kar-
ma olanaklar›n› oluflturmufl-
tur. Erkekle kad›n aras›nda ilk
cinsel k›r›lma sürecinden beri
geçerli olan iflbölümünde gide-
rek önemli de¤iflimler yaflan-
maktad›r. Kad›nlar›n bir k›sm›
art›k eskisi gibi günün yirmi dört saa-
tini ev s›n›rlar› içerisinde geçirmek zo-
runda olmaktan ç›km›flt›r. Belli bir
e¤itim, örgütlenme ve hukuksal haklar
olana¤› yakalaman›n zeminlerini olufl-
turmaya bafllam›flt›r. Son iki yüz y›ld›r
geliflmekte olan kad›n mücadeleleri gi-
derek h›z kazanmaktad›r. 

Feminist ak›mlar s›n›flaflma 
gerçe¤inden kurtulmam›flt›r

Sistem içerisinden kad›n›n açt›¤› bu
gedik, kuflkusuz tüm kad›nlar için eflit
oranda geçerli de¤ildir. Çünkü kad›n-
lar aras›nda da sistemin yaratm›fl ol-
du¤u s›n›flaflma gerçe¤i söz konusu-
dur. Günümüz feminist ak›mlar›n›n
kendini bir türlü kurtaramad›klar› en
büyük handikaplardan biri de, kad›n-
lar›n kendi iç parçal›l›¤›n› ortaya ç›ka-
ran bu s›n›flaflma gerçe¤inden kendi-
lerini kurtaramamalar›d›r. S›n›fsal ay-
r›flmalar›n yan› s›ra kuramsal farkl›-
l›klar› bir türlü aflamamalar› da femi-
nist hareketlerin aflmas› gereken bir
yetersizliktir. Soruna kimisi erkekle
eflit haklara sahip olma sorunu olarak
bakmakta, kimisi sorunun eflitlik so-
rununu aflan bir özgürlük sorunu ol-
du¤unu, kimisi sorunun Marksizm s›-
n›rlar›nda oldu¤unu, kimisi kültürel
bir sorun oldu¤unu, kimisi ise toplum-
sal oldu¤unu savunmaktad›r. Ayr› ay-
r› ve birbirinden oldukça farkl› düflün-
ce formlar› biçiminde örgütlenen femi-

nist hareketlerin ortak bir kad›n öz-
gürlük ideolojisinde buluflamamas› ve
ortaklaflamamas› da kad›n›n sahip ol-
du¤u potansiyel sinerjiyi parçalayan
önemli bir yan olmaktad›r. 

Feminist hareketlerin yaflad›¤› bir
di¤er önemli yetersizlik ve bu hareket-
lere enerji kaybettiren önemli yanlar-
dan biri de örgütlenmede yaflad›klar›
anlaflmazl›klard›r. Hiyerarfliye ve ta-
hakküme aç›k bünyesi ve iktidara dö-
nüflme riski tafl›yan karakterini gerek-
çe göstererek, istikrarl› bir örgütlenme
espirisinden kaç›nmaktad›rlar. Örgüt-
lülükten kaç›nma gerçe¤i de feminist
hareketleri oldukça gevflek ve disiplin-
siz yap›lara dönüfltürmektedir. Çok
gevflek, disiplinsiz ve istikrars›z yap›-
lar, son derece s›k› disiplinle örgütlen-
mifl olan erkek egemenlikli sistemin
bask›s› karfl›s›nda güçsüz ve marjinal
kalmaktad›r. Bu anlamda istikrarl› ör-
gütlenmelere dönüflmekten çekinen
feminist hareketlerin kadrolaflma ve
militanlaflma gücü de ortaya ç›kama-
maktad›r. K›saca 21. yüzy›l›n bafl›nda
feminist hareketler, cinsiyetçi toplum
gerçe¤ini ve erkek egemenli¤ini sorgu-
lama, yine kad›n özgürlü¤ünü gün-
demlefltirme konusunda oldukça
önemli bir rol oynamaktad›r. Ancak
oynanan bu rolün daha da etkinlefl-
mesi için yaflanan çeflitli yetersizlikle-
rin h›zla afl›lmas› gerekmektedir. Fe-
minist hareketlerin örgütlenme, mü-
cadelede süreklilik, özgür kad›n kad-
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rolaflmas› ve ortak bir kad›n özgürlük
ideolojisinde ortaklaflmalar› kapsa-
m›ndaki yetersizliklerini fark edip gi-
dermeleri, mevcut çabalar›n› daha et-
kin, daha h›zl› ve daha sonuç al›c› k›-
lacakt›r. En önemlisi de, sistemin bu
hareketleri oldukça s›n›rl› tavizlerle er-
kek egemen sisteme eklemleme çaba-
lar›n›n fark›na varmas› ve kendisini
marjinal konumdan kurtarmas›d›r. 

21.yüzy›l›n bir kad›n yüzy›l›na dö-
nüflmesi flans›, feminst hareketlerin,
yine kad›n özgürlük hareketlerinin
kendini bu yetersizliklerinden kurtar-
mas›na ba¤l› olarak geliflebilecektir.
Ça¤›m›z›n düflünsel, bilimsel ve tek-
niksel olanaklar› kad›n özgürlü¤ünün
sa¤lanmas› yolunda bu sürecin zemi-
nini oluflturmaya bafllam›flt›r. Bu,
umut verici bir geliflmedir. 

Kad›n anayasas›n›n 
haz›rl›klar› sürüyor

Kad›n özgürlük hareketimize ise bu
konularda feminist hareketleri olduk-
ça aflan bir konumda bulunmaktad›r.
Kad›n özgürlük hareketimizi bugünkü
güçlü pozisyonunda tutan en belirleyi-
ci etken, sahip oldu¤u kad›n özgürlük
ideolojisinin temel ilkeleridir. Bu ilke-
ler; yurtseverlik, topra¤a ve do¤aya
olan sevgi ve ba¤l›l›k, mücadelede sü-
reklilik ve kesintisizlik, güçlü bir mü-
cadele için örgütlülük, bu örgütlülü¤ü
süreklilefltirecek kad›n özgürlük kad-
rolaflmas›, yeni bir toplumun üzerin-
den yükseltilmesini hedefleyen estetik
ve güzellik ölçüleridir. Daha da derin-
lefltirip ayr›nt›land›rabilece¤imiz bu il-
keler, kad›n özgürlük mücadelemizin
giderek derinleflmesini, büyümesini ve
genifllemesini sa¤layan yan›d›r.

21. yüzy›l›n aç›¤a ç›kard›¤› koflullar›
buna yak›n analiz eden Kad›n özgürlük
hareketimiz, yapt›¤› bu tespitlerin orta-
ya ç›kard›¤› ihtiyaçlar temelinde kendi-
sini örgütlemektedir. Örgütlenmede ya-
flad›¤›m›z aç›l›m ve geniflleme, kad›n öz-
gürlük mücadelesinin bu ihtiyaçlar›n-
dan kaynakl› olarak gelifltirilmektedir. 

Geçmiflte kad›n birli¤i, giderek ka-
d›n ordulaflmas› ve partileflmesi biçi-
minde kendisini örgütleyen Kad›n öz-
gürlük hareketimiz, son olarak kendi-

sini kad›n›n demokratik konfederal
sistemi biçiminde tan›mlad› ve bu te-
melde örgütledi. Kad›n›n konfederal
yap›lanmas›; ideolojik, toplumsal, si-
yasal, gençlik ve meflru savunma bile-
flenlerinden oluflmaktad›r. Bu bileflen-
lerin her biri, hareketimizin bir yan›n›
yürütüp tamamlamaktad›r. fiu anda
üzerinde çal›fl›lan kad›n anayasas› ha-
z›rl›klar› da kad›n›n demokratik konfe-
deral sisteminin toplumsal yasalar›n›
oluflturmay› hedeflemektedir. 

Bu yönlü bafllatt›¤›m›z tart›flma ve
oluflum sürecimiz h›zla ilerlemektedir.
Bu anlamda mevcut örgütlenme biçi-
mimiz ne ilk ne de son örgütlenme bi-
çimimizdir. Örgütlenme modelleri, bir
hareketin önüne ç›kan geliflmeler ve
ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli de¤iflim
ve dönüflüme aç›k mücadele araçlar›-
d›r. Statik, de¤iflmeyen, kendini yeni-
leme kabiliyeti olmayan örgütsel yap›-
lar, devrimcili¤in dinamik olma özelli-
¤inden uzaklaflt›r›r. Hareketimiz bu
anlamda statik de¤il, de¤iflime ve dö-
nüflüme kendisini sürekli aç›k tutan
dinamik bir örgütlenme espirisi ve ka-
rakteri tafl›maktad›r. 

Kürdistan özgürlük mücadelesi içe-
risinde geliflip serpilen Kad›n özgürlük
hareketimizin bu dinamik yap›s›, onu
feminizmin yaflad›¤› daralmalardan
ay›rmaktad›r. Ancak farkl›l›klara yak-
lafl›m espirisi ise zenginlikler yaratma
temelindedir. Kad›n hareketimizin
Kürdistan özgürlük mücadelesinin ya-
flad›¤› de¤iflim dönüflüm gerçe¤i ile
iliflkisi ise birbirini besleyen karakter-

dedir. Birbirinden kopuk olmad›¤› gibi
iç içe, kad›n özgürlü¤ü ile beraber top-
lumsal özgürlü¤ü de esas alan bir
program üzerinden yürümektedir. Ör-
gütlenmede yaflad›¤› de¤iflim ve dönü-
flüm süreçleri de bu anlamda karfl›l›k-
l› birbirini besleme ve tamamlama te-
melinde geliflmektedir. 

Kad›n hareketimizin içinden do¤du-
¤u toplumsal realite, Kürt toplumsal
realitesidir. Bu realiteden do¤mufl bir
hareketin, bu realitenin özgürlük ihti-
yaçlar›n› karfl›lamas› gibi bir sorumlu-
lu¤u bulunmaktad›r. Kad›n özgürlük
hareketimiz bu anlamda iki temel ge-
rekçeden yola ç›karak özgürlük müca-
delesi yürütmektedir. Birincisi, Kürt
halk›n›n siyasal, toplumsal sorunlar›-
n› çözmek ve ba¤r›ndan ç›kt›¤› halk›-
n›n özgürlü¤ünü sa¤lamakt›r. ‹kincisi,
kad›nlar›n hem devlet nezdinde hem
de toplumsal gericilik nezdinde kad›n
olmaktan kaynakl› yaflad›¤› sorunlara
çözüm üretmek ve kad›n özgürlü¤ünü
sa¤lamakt›r. Bu iki gerekçe, Kad›n öz-
gürlük hareketimizin temel hareket
noktalar›d›r. Her iki gerekçe birbirini
besleyen ve birbirini tamamlayan ka-
rakterdedir. Kad›n özgürlü¤ü nas›l ki
toplumsal özgürlükten geçmekteyse,
toplumsal özgürlük de kad›n özgürlü-
¤ünden geçmektedir. Toplumun
önemli bir kesimi olan kad›nlar›n ya-
flad›¤› sorunlar asl›nda toplumun ge-
nel tablosunu göstermektedir. 

Kad›n›n özgürlü¤e tutkusu 
onu direniflçi k›l›yor

Özgürlük hareketimize karfl› içer-
den ve d›flar›dan sald›r›lar›n en yo¤un
gerçekleflti¤i bir y›l geçirdik. Türk dev-
letinin ve AKP hükümetinin Önderli¤i-
mizi zehirledi¤i tüm kamuoyuna de-
flifre edildi. Önderli¤imiz yönelik siya-
sal, sosyal, ruhsal ve psikolojik imha-
y› esas alan devlet politikalar› daha
önce görülen uygulamalard›. Ancak
bu kez Önderli¤imizin fiziksel varl›¤›-
na da kastedilmek istenmektedir. Ön-
derli¤imizin zehirlenme durumu deflif-
re edildikten sonra, halk›m›z siyasi
iradesi olarak kabul etti¤i Reber
Apo’ya karfl› gelifltirilen bu sald›r›y›
kabul etmedi¤ini net bir biçimde gös-
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terdi. Özellikle de Avrupa’da yaflayan
yurtsever halk›m›z buna karfl› sahip-
lenme ve direnifl refleksini fedaice bir
durufl içerisinde ortaya koydu. CPT,
Avrupa’da bafllat›lan süresiz açl›k gre-
vinin ard›ndan Önderli¤imizin tutuklu
bulundu¤u ‹mral› adas›na gitti. Ancak
CPT, bu konuda halk›m›z› ve hareke-
timizi oyalamaya çal›flt›. Hala yapt›¤›
analizlerin sonuçlar›n› kamuoyuna
resmi bir biçimde aç›klam›fl de¤il. 

Kad›n Önder Apo’nun 
ve özgürlü¤ün fedaisidir

Özgürlü¤e oldu¤u kadar Reber
Apo’ya ba¤l› olan kad›n özgürlük kad-
rolar›, bu sald›r› karfl›s›nda sonuna
kadar fedai bir durufl içerisine girdiler.
Kad›n özgürlük militanlar›m›z›n tafl›-
d›¤› fedai ruh, ZZiillaannllaarrddaann,,  SSeemmaallaarr--
ddaann,,  RRoonnaahhii  vvee  BBeerriivvaannllaarrddaann,,  VViiyyaann--
llaarrddaann  günümüze kadar uzanan bir
özgürlük yeminine dönüflmüfltür. Öz-
gürlü¤ün fedaili¤i dolay›s›yla özgürlü-
¤ünün garantisi olarak gördü¤ü Reber
Apo’nun yaflam› söz konusu oldu¤un-
da, Reber Apo’nun fedaisi olmaya her
zaman haz›r olan bir kad›n özgürlük
militan› gerçe¤imiz vard›r. 

2007 y›l› içerisinde Türk ve ‹ran
devletlerinin gerçeklefltirdi¤i say›s›z
askeri operasyon karfl›s›nda, bu ruhla
büyük bir direnifl sergilenmifltir. YJA-
Star güçlerimiz bu temelde direnifli
yükselten bir y›l geçirdi. Gerçekleflen
say›s›z askeri operasyon içerisinde
meflru savunma temelinde birçok ey-
lem gerçeklefltirdi.

Son bir y›l içerisinde Türk ordusu ve
AKP hükümeti, uluslararas› savafl ku-
rallar›n› ihlal eden bir yaklafl›m-
la, askeri operasyonlarda kimya-
sal silah kullanarak, gerilla cena-
zelerini tahrip eden ahlaks›z bir
tarzda savafl› sürdürdü. Gerilla
cenazelerini tahrip etti¤i ya da
kimyasal silah kulland›¤› için,
baz› cenazeleri ailelerine hala
vermifl de¤ildir. Halk›m›z›n gele-
neksel de¤er yarg›lar›n›n gerek-
tirdi¤i biçimde cenaze törenlerine
izin vermemekte, törenlerden do-
lay› birçok yurtsever insan›m›z›
gözalt›na alarak, iflkence ve tu-
tuklamaya maruz b›rakmaktad›r.

Bu uygulamalar yetmiyormufl gibi,
kirli savafl yöntemleriyle de Kürt genç-
lerini onursuzca ajanlaflt›rma a¤› içine
çekerek, hareketimizi içerden çökertme
planlar› pefline düflmektedir. Türk dev-
leti, ordusu ve özel savafl elemanlar›n-
dan oluflturulan J‹TEM, ortak iflbirli¤i
içerisinde Kürt gençleri ile oldukça kir-
li yöntemlerle oynamaktad›r. Otuz y›l›
aflk›nd›r sürmekte olan Kürt özgürlük
mücadelesinin tarihi boyunca devlet ve
ordu bu kirli yöntemleri hep kulland›.
Ancak son y›llarda mücadelemizin bü-
yük bir direnifl ruhuyla yükselmeye de-
vam etmesi karfl›s›nda çaresizli¤e giren
Türk devleti, bu kirli savafl yöntemleri-
ni daha da derinlefltirmeye ve yo¤un-
laflt›rmaya bafllamaktad›r. 

J‹TEM arac›l›¤› ile devlet, Kürt genç-
lerini özellikle de genç k›zlar› a¤›na dü-
flürmektedir. Son dönemde Türk ordu
yetkililerinin de itiraf etti¤i gibi, devlet
gençlerin gerillaya kat›l›m›n› engelleye-
memektedir. Bunu da kendisi için bü-
yük bir baflar›s›zl›k olarak görmektedir.
Bu baflar›s›zl›¤›n› da her türlü insanl›k
suçunu iflleyerek gelifltirdi¤i özel savafl
taktikleri ile giderme çabas›ndad›r. Ge-
lifltirdi¤i bu kirli taktiklerine, gençlerin
sosyal aray›fllar›n› çok çirkince alet et-
mektedir. Aflk ve sevgi ad›na kurdu¤u
çirkince tecavüz tuzaklar›ndan tutal›m,
tuza¤›na düflürdü¤ü genç k›zlar›, aile
de¤er yarg›lar›yla, toplumsal de¤er yar-
g›lar›yla tehdit etmeye kadar her türlü
düflürme yöntemini uygulamaktad›r.
Devlet, kulland›¤› bu kirli ve çirkin yön-
temlerle gençlerin özellikle de genç k›z-
lar›n gerillaya özgürlük amac›yla kat›l›-
m›n› engelleyerek, özgürlük de¤erlerine
darbe indirmeyi amaçlamaktad›r. Bu

çirkin oyunda nas›lsa devletin kaybede-
ce¤i bir fley yoktur. Bu nedenle de öz-
gürlük aray›fl›nda olan Kürt gençlerini,
özgürlük savafl› veren Kürt özgürlük sa-
vaflç›lar›na karfl› birer silah olarak kul-
lanmaya çal›flmaktad›r.

J‹TEM’in tuzaklar› 
birer kad›n katliam›d›r

Kad›n özgürlük hareketimiz, devle-
tin özel savafl ayg›t› olan J‹TEM’in
özellikle de genç k›zlara karfl› gelifltir-
di¤i bu çirkin tuzaklar› birer kad›n
katliam›, kad›n cinayeti olarak de¤er-
lendirmektedir. Devletin ve ordunun
kad›n› kad›nla vurma takti¤i olarak
de¤erlendirmektedir. 

Devletin, tuza¤›na düflürdü¤ü genç
k›zlar›n yaflam aray›fl›, yaflam umudu
ve yaflam zemini b›rak›lmamaktad›r.
Genç k›zlar üzerinde ordunun bütün
erkeksili¤i kullan›lmaktad›r. Erkek
egemenlikli ordu, özel savafl›n tüm fi-
ziksel, ruhsal ve cinsel fliddetini genç
k›zlar› düflürmek ve ajanlaflt›rmak için
kullanmaktad›r. Devlet, Kürt halk›na
karfl› askeri, siyasi, kültürel, ekono-
mik aç›dan yürüttü¤ü savafl ve katli-
am konseptinin içine cinselli¤i de bir
savafl silah› olarak yerlefltirmifltir. 

Kürt gençlerini kültürel ve ahlaki
yozlaflmaya sürükleme politikas› bilin-
mektedir. Ancak ajanlaflt›rd›¤› genç k›z-
lara karfl› özel savafl elemanlar›n›n er-
kekli¤ini ve cinselli¤ini birer savafl silah›
olarak kullanm›fl olmas›, hem halk›m›z
hem de hareketimiz aç›s›ndan kabul
edilmemekte, büyük bir öfkeye neden
olmaktad›r. Ajanlaflt›r›larak saflar›m›za
gönderilen baz› genç k›zlar›n aileleri du-

rumun vahametini ö¤ren-
di¤inde, halk›m›zdan ve
hareketimizden özür dile-
yerek, yurtsever Kürt ai-
lelere devletin bu uygula-
malar›n› deflifre eden
önemli mesajlar verdi. 

Kad›n hareketimizin
sahip oldu¤u ideolojik ve
örgütsel durufltaki net-
lik, ajanlaflt›r›lan kiflilik-
lerin hemen deflifre ol-
mas›nda büyük rol oy-
nam›flt›r. Hareketimizin
yaflam ortam›na hakim
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olan kad›n›n özgür yaflam kültürü ve
kabul red ölçüleri, kad›n›n özünden
uzaklaflan bu tür mu¤lak durufllara
yaflam f›rsat› tan›mamaktad›r. 

Kad›n hareketimiz, TBMM’nin Gü-
ney’e operasyon tezkeresini almas›
ard›ndan geliflen durumlar karfl›s›n-
da da net bir flekilde direniflçi bir tu-
tum içerisinde olmufltur. Operasyo-
nun ruhsal, psikolojik ve askeri yan-
lar›n› hesaplayarak, kendisini bu du-
ruma göre örgütlemifltir. ABD ve
Türk devletinin gelifltirdi¤i tasfiye et-
me, marjinallefltirme ve teslim alma
planlar›na karfl›, büyük bir netlik içe-
risinde mücadeleyi yükseltme karar-
l›l›¤›n› ortaya koymufltur. Türk devle-
tinin son günlerde tekrar gündemlefl-
tirdi¤i yeni “piflmanl›k yasas›”n› bü-
yük bir öfkeyle k›namaktad›r. Kad›n
özgürlük hareketimiz, özgürlük ara-
y›fl›ndan piflmanl›k duyacak bir hare-
ket de¤ildir. Özgürlü¤e soyunmufl,
özgürlük yolunda yol alm›fl, özgürlük
u¤runa can›n› ortaya koymufl, paha
biçilmez bedeller ödemifl olan bir ha-
reketten bunu beklemek büyük bir
hayal olur ancak. Türk devleti ve or-
dusu bunu böyle bilmelidir. 

Toplumsallaflmayan bir kad›n 
hareketi sisteme eklemlenmekten

kurtulamaz

Kad›n özgürlük hareketimizin top-
lumsal, siyasal aya¤›n› oluflturan ör-
gütlülü¤ü YJA’d›r. YJA, kendisini Kür-
distan’›n dört parças›nda ve yurtd›fl›n-
da örgütlemektedir. Toplumdaki kad›-
n›n yaflad›¤› sorunlarla yüzleflen ve çö-
züm yollar›n› oluflturma aray›fl›nda
olan bir pozisyona sahiptir. Hareketi-
miz, Kürt toplumu içerisinde egemen
olan gericilikle ve cinsiyetçi toplum ger-
çe¤i ile mücadele konusunda önemli bir
mesafe kat etmifltir. Ancak bu konuda
hala kat edilmesi gereken uzun bir yo-
lun oldu¤unun da fark›ndad›r. 

Kad›n›n cinsiyetçi toplum gerçe¤in-
den kaynakl› yaflad›¤› bo¤ulma duru-
mu ile mücadele etmek, zor ve büyük
iddia düzeyi isteyen bir ifltir. Bu hedefi
gerçeklefltirecek temel mücadele araç-
lar›n› gelifltirme temelinde örgütlülü¤e
a¤›rl›k veren bir y›l geçirdik. Toplumsal

örgütlülü¤ümüz, eskiye oranla daha
güçlü bir düzeye ulaflm›fl bulunmakta-
d›r. Ancak kad›n›n toplumsal gericilik
ve erkek egemen bask›s› karfl›s›nda ya-
flad›¤› sorunlar›n a¤›rl›¤›n› tam karfl›la-
yabilecek bir çözüm düzeyine ulaflabil-
mifl de¤ildir. Bunun çabas› ve aray›fl›
sürmektedir. Son bir y›l içerisinde özel-
likle de kad›n›n yerel örgütlülüklerine
a¤›rl›k verilmifl olmas›, kad›n›n yaflad›-
¤› bu sorunlara kendi çözüm iradesini
gelifltirmesi temelindedir.

Toplumdaki kad›n›n, kendini özgür-
ce ifade edebilece¤i, sakl› kalan kad›n-
l›k özünü ve bu özü oluflturan kad›nl›k
de¤erlerini yeniden aç›¤a ç›karabilece¤i,

yabanc›laflt›r›ld›¤› cins kimli¤ini yeni-
den edinebilece¤i, yaflad›¤› de¤ersizlefl-
tirilme psikolojisini aflabilece¤i, özünde
sakl› bulunan yarat›c› yanlar›n› ortaya
serebilece¤i, kaybetti¤i kabiliyetleri ye-
niden kazanabilece¤i özgün zeminlere
acil ihtiyac› bulunmaktad›r. Kad›n için
oluflturulacak bu özgün özgürlük ze-
minleri kad›n› erke¤in bask›s›ndan
ruhsal ve psikolojik aç›dan uzaklaflt›ra-
cak ve kendi benli¤inin fark›na vard›ra-
cakt›r. Kad›n hareketimizin, özgürlük
mekanlar› deneyimlerinden yola ç›ka-
rak toplumdaki kad›na da buna benzer
özgürlük zeminlerini oluflturma giriflim
ve projeleri vard›r. Kad›n›n bulundu¤u
ve yaflad›¤› tüm alanlarda özgün örgüt-
lülü¤ünü oluflturmas›, kendi kendini
yürüten, yönlendiren, sorunlar›n› otu-
rup tart›flabilen, çözüm araçlar›n› gelifl-
tiren ortamlar yaratmas›, bu aç›dan ha-

yati önemdedir. Bu temelde son bir y›l-
l›k süreçte özellikle de üzerinde çal›fl›-
lan temel proje, kad›n meclislerini gelifl-
tirme projesi olmufltur. 

Baz› alanlarda oluflturulan, baz›
alanlarda ise henüz oluflturmaya dö-
nük giriflimleri devam eden kad›n mec-
lisleri, kad›n›n kendisini ilgilendiren ve
gündemine almay› düflündü¤ü her tür-
lü soruna kendi özgür iradesi ile çözüm
bulabilece¤i zeminler olacakt›r. Kad›n
meclislerinin temel bir amac› kad›n›n
her türlü sorununu gündemine alarak
çözümünü üretmesiyken, di¤er bir iflle-
vi ise kad›n›n yabanc›laflt›r›ld›¤› kendi
yaz›s›z tarihini ö¤renmesi ve yeni bir öz-
gürlük tarihi yazmaya bafllamas›d›r.
Tarih bilinci kadar, kendi cinsini daha
yak›ndan tan›mas›n›n, yaflad›¤› sorun-
lar›n sadece birey olarak kendisiyle s›-
n›rl› olmad›¤›n›n, asl›nda tüm kad›nla-
r›n ortak sorunlar› oldu¤unun bilincini
edinebilece¤i, kendi cinsini yeniden se-
vebilece¤i, ça¤›m›zda kad›nl›k de¤erleri-
nin yeniden güç kazanabilecek alt›n de-
¤erinde bir potansiyele sahip oldu¤u-
nun fark›na varabilece¤i, k›sacas› ken-
disini ideolojik, felsefik, siyasal, sosyal,
kültürel ve tarihsel aç›lardan e¤itebile-
ce¤i zeminler olacakt›r. 

Kad›n meclislerinin üçüncü bir ifl-
levi ise kad›n›n salt bir cins olmaktan
kaynaklanan sorunlar› kadar, içinde
yaflad›¤› toplumsal yap›n›n ve bu
toplumsal yap›n›n çat›flt›¤› egemen
rejimlerle mücadele etme perspektifi-
dir. Kad›n oluflum zeminlerinin sade-
ce kad›n›n gündelik sorunlar›yla
kendini s›n›rl› b›rakmas›, toplumsal
dönüflümdeki öncülük rolünü yads›-
yan bir anlam tafl›yacakt›r. Dola-
y›s›yla kad›n özgürlük mücadelesini
genel toplumsal özgürlük mücadelesi
ile iç içe ele alan bir yaklafl›m›n esas
al›nmas› gerekmektedir.

Örgütlülük her fleyin bafl›nda gelir

Her alanda örgütlenecek kad›n
meclis ve komün zeminlerinde bilinç-
lenip ayd›nlanan, kendi sorunlar›na
kendi özgür iradesi ile çözüm olufltu-
ran, kendi yaflam yasalar›n› kendi ka-
rarlar›yla oluflturabilen kad›n›n hiçbir
cinsiyetçi toplum yasas› ve egemen er-
kek iktidar› karfl›s›nda kendini zay›f
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hissetmeyece¤i aç›kt›r. Bu anlamda
örgütlülük, kad›n için her fleyin bafl›n-
da gelmektedir. Örgütlülük, güçlü ol-
mak, kendini güçlü hissetmektir. Sa-
dece his düzeyiyle de s›n›rl› olmay›p
kendi ald›¤› kararlar› uygulama insi-
yatifi kazand›r›r. Örne¤in, herhangi bir
semt, mahalle veya köyde bir kad›n ve-
ya genç k›z›n taciz, tecavüz veya farkl›
bir fliddete maruz kalmas› durumunda
orada yaflayan tüm kad›nlar›n topla-
n›p k›yametleri koparmas› gerekir. Bu-
nu yapan erke¤e karfl› kesin bir yarg›-
lamaya gitmeli ve kad›nlar›n kendi
aralar›nda toplan›p uygun bulaca¤› bir
yapt›r›m karar›na gitmeleri gerekir. Bu
toplanma zeminlerini bile birer meclis-
leflme zemini olarak tan›mlamak
mümkündür. Çünkü bu toplanma an-
lar›nda sorunlar tart›fl›l›r ve kararlara
ulafl›l›r. Ard›ndan da uygulamaya ge-
çilir. Dolay›s›yla verdi¤imiz örne¤in ge-
liflebilece¤i bir alanda yaflayan tüm
kad›nlar›n ortak alaca¤› karara hiçbir
gücün karfl› koyma cesaretinin olama-
yaca¤› bilinmelidir. Büyüklerimizin de
bize eskiden ö¤ütledi¤i gibi, birlikten
ve örgütlülükten güç do¤ar. 

Bir kad›n tek bafl›na ona uygulanan
bask› ve fliddete karfl› direnme gücünü
gösteremeyebilir, içine atabilir, kendiy-
le s›n›rl› kald›¤› için yaflamda bo¤ulma
s›n›r›na gelebilir. Ancak birlikte hare-
ket etti¤i, paylaflt›¤›, sorunlar›n› tart›fl-
t›¤›, ama tart›flmalar›nda dertleflme ile
s›n›rl› kalmay›p çözümleyici yaklaflt›¤›
zaman kendisinde direnme ve karfl›
koyma gücünü de bulabilecektir.

Kad›n özgürlük hareketimizin hem
ideolojik, hem toplumsal, siyasal hem
de meflru savunma alanlar›ndaki faa-
liyetlerinin sonuç al›c›l›k düzeyi, hare-
ket kadrosunun göstermifl oldu¤u per-
formansa endekslidir. Önderli¤imizin
de bu konuda belirtti¤i gibi, tüm ka-
d›nlara bir anda ulafl›p hepsini efl za-
manl› özgürlü¤e ulaflt›rma flans›m›z,
mevcut egemen sistem çark› içerisinde
fazla mümkün de¤ildir. Tüm kad›nlar›
bir anda özgürlefltiremeyece¤imize gö-
re, kad›n özgürlük mücadelesi ile daha
h›zl› tan›flm›fl, yaflam›n› özgürlük yo-
lunda adamaya karar k›lm›fl bir kad-
rolaflmaya ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu
temelde Kad›n özgürlük hareketimizin
saflar›nda, toplumdaki kad›n› özgürlü-

¤e kald›rmaya yetecek düzeyde olufl-
mufl donan›ml› önemli bir kadro bile-
flimimiz bulunmaktad›r. 

Kadronun e¤itim ve örgütlenme ih-
tiyac› daha da derinlefltirilerek sürdü-
rülmektedir. ‹deolojik ve meflru savun-
ma alanlar›m›zda bulunan kadromu-
zun e¤itim, ideolojik ve örgütsel dona-
n›m sorunlar› belli bir disiplin içerisin-
de istikrarl› yürümektedir. Fakat top-
lumsal ve siyasal alanda faaliyet yürü-
ten kadromuzun bu ihtiyac› yeterince
giderilememifl olabilir. Ortaya ç›kan
pratik tarz ve tempo, hareketimizin
toplumsal alanda bulunan kadronun
bu ihtiyaçlar›n› yeterince gideremedi-
¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Toplumsal
ve siyasal alan›n çal›flma karakterin-
den de kaynaklanan bu yetersizlikle-
rin giderilmesi için hareketimizin önü-
ne koymufl oldu¤u çeflitli planlamalar
bulunmaktad›r. 

Tüm toplumsal kesimdeki kad›na
ulafl›lmal›d›r

Toplumsal ve siyasal alanda yafla-
nan daralman›n temel nedenlerinden
biri de bu alanda çal›flma yürüten
kadronun kendisini e¤itmeye zaman
ay›ramamas›d›r. Bu alandaki kadro-
nun, çal›flma aktivitesi içerisinde iken
de kendisini ideolojik, felsefik, siyasal,
sosyal ve örgütsel anlamda e¤itmesine
özen göstermesi gerekmektedir. E¤iti-
mi çal›flma etkinli¤i d›fl›nda ele alan
yaklafl›m, olanaklar›n elveriflsizli¤i
karfl›s›nda kadroyu donan›ms›z b›ra-
kabilmektedir. Bu durum, iyi beslene-
meyen bir insan›n fiziksel, ruhsal ve
psikolojik olarak bünyesinin zay›fla-
mas› gibi bir duruma yol açar. Dolay›-
s›yla kadronun bulundu¤u her yerde
kendi kendini disipline etmesi, planl›
programl› k›lmas› önemli olmaktad›r.
Örne¤in hareketimizin gündemindeki
konular dönemsel olarak her kadro-
nun ulaflabilece¤i tarzda haz›rlanmak-
tad›r. Ancak alanlar›n yo¤un pratik
kofluflturmas› gerekçe gösterilerek, bu
gündemler yeterince takip edilmemek-
tedir. Kendi hareketinin gündeminde-
ki konular› takip edemeyen bir kadro-
nun yürütece¤i faaliyet ise kendine gö-
re vasat bir durumu aç›¤a ç›kar›r. 

Toplumsal alanda daralmaya yol
açan bir di¤er konu ise kadronun top-
lumsal sorunlara olan yabanc›l›¤›d›r.
Bu yabanc›l›¤›n giderilmesi, toplumsal
alana gitmeden önce görülecek özgün
e¤itimlerle olabilece¤i gibi, içinde akti-
vite gösterilen toplumsal yap›n›n içine
daha s›k› girmekle de giderilebilir. Ya-
ni bir kadro toplumsal ve siyasal çal›fl-
ma yürütüyorsa, o alan›n kitlesinin
içine de girmelidir. Kitledeki kad›n›n
yaflad›¤› sorunlar› somut olarak ancak
böyle tan›yabilir. 

Ancak son y›llarda toplumsal ve si-
yasal alanda yaflanan kitlesel daralma-
n›n alt›nda yatan en temel neden kad-
roda ortaya ç›kan bürokratik tarzd›r.
Daha çok kurumsal yap›lar içindeki
dura¤an atmosfere kendisini hapseden,
kitlenin kendisine gelmesini bekleyen
bir tarz aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu tarz me-
murvari bir tarzd›r ve egemen sistemin
bürokratik tarz›n›n etkisini yans›tmak-
tad›r. Egemen sistemin toplum yaklafl›-
m›n› elefltiren bir kad›n hareketi olarak,
bürokratik ve memurvari tarzla müca-
dele etmemiz gerekmektedir. Bu konu-
da sistemin etkisinde bulunan di¤er
kad›n oluflumlar›n›n içine girdi¤i elit-
leflme prati¤ini aflmak gerekmektedir. 

K›smen bilinçlenmifl, biraz aç›lm›fl,
belli aray›fllara girmifl kad›nlarla s›k› bir
örgütlenme iliflkisi içinde olmam›z ge-
rekti¤i kadar, toplumun en bilinçsiz, en
örgütsüz, en gözü kapal› kad›n›na da
ulaflmam›z gerekmektedir. Sadece bu-
güne kadar iliflkilendi¤imiz, örgütlü k›l-
d›¤›m›z kad›na gitmekle s›n›rl› kalmak,
kitleselleflmede daralmaya yol açmakta-
d›r. Bu anlamda flimdiye kadar dokuna-
mad›¤›m›z, ulaflamad›¤›m›z, elinden tu-
tamad›¤›m›z kad›na ulaflma kanallar›n›
oluflturmak en temel hedefimiz olmal›-
d›r. Kad›n hareketimizin önüne koydu-
¤u bu hedefe ulaflmas› ise toplumsal ve
siyasal alanda etkinlik içerisinde bulu-
nan kadrolar› arac›l›¤› ile mümkündür.
Toplumdaki kad›na dönük oluflturul-
mufl projelerin gerçekleflmesi ve sonuç
almas›, bu alanda bulunan kadronun
gösterece¤i performansa ba¤l›d›r. Bu-
nun için kadronun tarz›n›, temposunu
ve donan›m sorunlar›n› bulundu¤u
alanda tart›flmas› ve ortaya ç›kan yeter-
sizliklerini tespit edip gidermeyi hedefle-
mesi hayati önemdedir.
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Ortado¤u’nun en temel ve köklü so-
runlar›ndan birisi, Kürdistan sorunu-
dur. Bu sorunun siyasal, ulusal ve
toplumsal temelleri olmas›na ra¤men,
ilgili güçler taraf›ndan do¤ru ele al›n-
mamaktad›r. Bölge bar›fl›, istikrar› ve
güveni aç›s›ndan oluflturdu¤u önemi
oran›nda muhataplar›yla tart›fl›lma-
maktad›r. Bunun yerine, Kürtlerin ira-
desine ra¤men bölge ve uluslararas›
düzeyde ikili üçlü taraflar aras›nda bir
güvenlik ve terör sorunu olarak tart›-
fl›lmakta ve kendi aralar›nda politik bir
pazarl›k konusu yap›lmaktad›r.

5 Kas›m 2007 tarihinde Washing-
ton’da ABD Baflkan› G.W. Bush ile TC
Baflbakan› R. T. Erdo¤an görüflmesin-
de de halk›m›z›n özgürlük mücadelesi-
nin temsil gücü olan PKK mesnetsiz bir
biçimde düflman ilan edilmifl, tasfiye
edilece¤i belirtilmifl, ancak PKK’nin
varl›k nedeni olan Kürt sorununun na-
s›l çözülece¤i hakk›nda ise hiç aç›kla-
ma yap›lmam›flt›r. AB ise, Türk devle-
tinin imha operasyonlar›na yeflil ›fl›k
yakmakta, böylece yeni Kürt katliam-
lar›n›n geliflmesinde cesaret verici bir
rol oynamaktad›r. Bu tür yaklafl›mla-
r›n öteden beri tekrarland›¤› ve flimdi-
ye kadar herhangi bir çözüm üretmedi-
¤i aç›kça ortadad›r.

Böylesi bir süreçte,  baflta Türk ta-
raf› olmak üzere çeflitli çevreler hare-
ketimizden tek tarafl› ateflkes yapma-
m›s›n› istemektedir. Bir taraftan halk›-
m›z›n bin bir emekle otuz y›ll›k müca-
delesinin birikimi olarak ortaya ç›-
kard›¤› örgütlenme ve kurumlaflma-
s›n›n tasfiye edilmesi gündeme al›n›r-
ken, di¤er taraftan çeflitli kanallar yo-
luyla sorunu çözecekleri yönünde me-
sajlar gönderilmektedir. Kamuoyuna
da TC Baflbakan› R. T. Erdo¤an hiç gü-
ven vermeyen bir biçimde belirsiz, oya-
lay›c›, mu¤lak bir dille bir projelerinin
oldu¤una dair beyanlarda bulunmak-
tad›r. Baflbakan›n konuflmas› üzerine

A¤ustos 2005’te k›sa süreli, 1 Ekim
2006’da ise süresiz ateflkes kararlar›-
m›z askeri sald›r›larla cevapland›r›ld›-
¤›ndan, ciddi bir güven sorunu oldu¤u
aç›k ortadad›r. Mevcut güvensizlik or-
tam›nda pratik ad›mlar görülmeden
Kürt halk›n›n güven duymayaca¤› gö-
rülmelidir. Öncelikle hangi gücün ger-
çek anlamda sorunun çözümünden
yana oldu¤u, hangi güçlerin halk›m›z›
ve hareketimizi beklentiye sokarak
mücadelesiz k›lmaya ve bu temelde
tasfiyeye yönelmek istedi¤i netleflmesi
gereken bir husustur. 

Bütün bunlarla beraber, ortam› ra-
hatlatacak, çözüm zeminini olufltura-
cak giriflimler yerine, hareketimize
karfl› kapsaml› bir sald›r› konsepti te-
melinde izolasyon ve tasfiye amaçl›
projeler her gün kamuoyunda tart›fl›l-
maktad›r. Bununla paralel bir biçim-
de Türk devleti h›z kesmeyen operas-
yon ve bask›lar›n›, Kürt halk›n›n as-
keri, siyasi ve toplumsal dinamikleri
üzerinde fliddetli bir sald›r› hamlesini
devam ettirmektedir.

Aç›kt›r ki, Kürt sorunu kritik ve
hassas bir aflamaya gelmifltir. Biz Öz-
gürlük hareketi olarak bu önemli ve
hassas aflamada çözüm projemizi or-
taya koyarak çözüm için gerekli ko-
layl›¤› sa¤lama, ayn› zamanda ça¤r›
yapan ilgili güçlere de cevap vermeyi
bir görev biliyoruz.

Önderli¤imiz ve hareketimizin 15 y›l-
dan beri Kürt sorununu bar›flç›l yollar-
la çözmek için çeflitli çabalar gösterdi¤i
bilinmektedir. 1993 y›l›ndan bu yana
hareketimiz befl kez tek tarafl› ateflkes
ilan etmifl, bar›flç›l ve demokratik süre-
cin geliflmesi için yo¤un çabalar sergile-
mifltir. Ancak her defas›nda Türk devle-
ti bu çabalar›m›z› kapsaml› imha ope-
rasyonlar›yla cevapland›rm›flt›r. Biz
Kürt taraf› olarak sorunu fliddet yönte-
miyle de¤il de bar›flç›l yöntemlerle çöz-
meye dair samimiyetimizi ortaya koy-

mak için, 1999 y›l›nda biri gerilladan
biri de siyasi alandan olmak üzere iki
ayr› grubunu bar›fl elçisi olarak Türki-
ye’ye gönderdik. Yine ayn› dönemde,
çat›flma zeminini ortadan kald›rmak
için her türlü fedakarl›¤› gösteren hare-
ketimiz, a¤›r kay›plar pahas›na güçle-
rin çat›flma sahas›n›n d›fl›na ç›kar›lma-
s›n› da gerçeklefltirmifltir. Her defas›n-
da tek tarafl› fedakarl›kla çözüm için
sundu¤umuz olanaklar Türk devleti ta-
raf›ndan zay›fl›k olarak de¤erlendirilip,
tüm çözüm yollar› kapat›lm›flt›r.

Kamuoyunun da iyi bildi¤i gibi, bir
y›l önce baflta ABD ve AB olmak üzere
çeflitli uluslararas› güçler ile Türk devle-
tinin baz› kurumlar›, yine baflta DTP ol-
mak üzere Türkiye’deki çeflitli siyasi
çevreler, baz› ayd›n ve yazarlar, Irak
devleti ile Güney Kürdistan bölge hükü-
meti temsilcileri hareketimizden atefl-
kes talebinde bulunmufllard›r. Önderli-
¤imizin de ça¤r›s›yla beraber hareketi-
miz 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere süresiz ateflkes ilan
etmifltir. Türk devleti bu ateflkes süreci-
ni dikkate almak bir yana, bunu Türki-
ye’nin parçalanma senaryosu olarak de-
¤erlendirmifltir. Bu nedenle de ateflkesi
ve ateflkes konumunda bulunan güçleri
tümüyle ortadan kald›rmak için, sald›-
r›lar›n› eskiye göre iki kat›na ç›karm›fl-
t›r. Bu amaçla 1 Ekim 2006 tarihinden
bu yana geçen süreç içerisinde Türk
devlet güçleri toplam 579 imha amaçl›
operasyon gerçeklefltirmifl, bu operas-
yonlarda 460 kez çat›flma yaflanm›fl ve
bu çat›flmalarda her iki taraftan bini afl-
k›n kay›plar verilmifltir.

Bu dönemde Türk ordusunun genel-
kurmayl›¤›, tek fert kalmayana kadar
operasyonlar›n› devam ettirece¤ini,
tüm gerillalar›n fliddet yöntemiyle orta-
dan kald›r›lmas› gerekti¤ini kamuoyu-
na defalarca aç›klam›flt›r. Ayr›ca çeflitli
düzeylerde maddi ve manevi zayiatlar
yaflanm›flt›r. Bununla beraber Türk
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devleti Kürt halk›n›n siyasal zemindeki
iradeleflmesini bast›rmak için, siyasal
linç dahil her türlü psikolojik savafl ve
sindirme yöntemlerini gelifltirmifltir.
Bu sald›r›lar sadece sivil halk ve gerilla
ile s›n›rl› olmay›p Kürt halk›n›n oyla-
r›yla seçilmifl temsilcilerini de kapsa-
m›flt›r. Hareketimizin ve halk›m›z›n en
hassas noktas› durumunda bulunan
Kürt Halk Önderli¤ine karfl› gelifltirilen
izolasyon ve tecridin dozaj› artt›r›l›r-
ken, direkt yaflam›na kasteden zehir-
lenme sald›r›s› da yap›lm›flt›r. 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da Kürt
halk›n›n tüm özgürlük dinamiklerine
sald›r›lar›nda sonuç alamayan Türk
devleti, “sorunun kayna¤› d›flar›dad›r”
diyerek, Güney Kürdistan’a müdaha-
leyi gündemlefltirmifltir. Bu amaçla
özünde Ortado¤u’da yeni bir istikrar-
s›zl›¤›n ve savafl›n zemini olabilecek
tezkereyi TBMM’den ç›karm›flt›r. AKP
hükümeti ç›kard›¤› tezkere karar›n›
bir siyasi ve askeri koz olarak ABD ve
Güney Kürdistanl› siyasi güçler karfl›-
s›nda kullanmaktad›r. Türk devleti,
1998 ekiminde Suriye devletine yap›-
lan siyasi ve askeri bask› benzeri kap-
saml› bir sald›r›y› gündemlefltirmifltir.
Bununla hem ABD’yi hem de Güney
Kürdistanl› güçleri hareketimiz üzeri-
ne sald›rtmay› ve böylece Kürtler aras›
bir iç çat›flmay› gelifltirmeyi hedefle-
mektedir. Bu stratejinin ilk hedefi ha-
reketimizi tasfiye etmek olurken, ikin-
ci aflamadaki hedefi ise, tüm parçalar-
daki Kürt ulusal dinamiklerini zay›f-
latmak ve denetime almakt›r.

Türk devleti yapt›¤› tüm bu sald›r›
ve planlar›na ra¤men kendisini sald›r›-
ya u¤ram›fl taraf olarak göstermekte
ve ma¤duriyet edebiyat› yapmaktad›r.
Bunun için tüm diplomasi ve enfor-
masyon kanallar›n› kullanarak bu çar-
p›tmaya destek bulmaya çal›flmakta-
d›r. Ne yaz›k ki Türk devletinin bu ma-
nipülasyonuna çeflitli uluslararas›
güçler ekonomik ve politik nedenler-
den dolay› destek vermifllerdir. Bunun
insani vicdan› zorlayan bir haks›zl›k
oldu¤u aç›k ortadad›r.

Oysa durum tam tersidir. Sald›r› al-
t›nda olan Kürt halk› ve onun yasal,
meflru temsilcileridir. Yap›lan operas-
yonlar›n say›s›, kapsam› ve generalle-
rin demeçleri de bunu aç›kça göster-

mektedir. Gerilla sald›r›da de¤il, mefl-
ru savunma pozisyonundad›r. Sald›r›
pozisyonunda olan Türk ordusudur ve
verdi¤i kay›plar da bu sald›rganl›¤›n
sonucunda yaflanm›fl kay›plard›r.

2006’da hareketimize ateflkes için
ça¤r› yapan güçler, bu süre boyunca
Türk devletinin geliflen bu sald›r›lar›
karfl›s›nda genellikle sessiz kalm›fl ve
sürecin bar›flç›l bir yöne do¤ru evril-
mesi için ciddi bir çaba göstermeyip
taahhütlerini yerine getirmemifllerdir.
fiimdi ise a¤›rl›kl› olarak ayn› güçler
bir kez daha ateflkes ilan etmemizi is-
temektedirler. Biz gerçekten demokra-
tik çözüm amaçl› tüm çabalara ve ça¤-
r›lara sayg› duyar›z. Silahlar›n sus-
mas› ve bar›flç›l bir sürecin geliflmesi
için üstümüze düflen sorumluluklar›n
gere¤ini yerine getirme kararl›l›¤›nda
oldu¤umuzu belirtmek istiyoruz. 1
Ekim 2006’dan itibaren geçerli olmak
üzere ilan etti¤imiz ateflkes taraf›m›z-
dan kald›r›lm›fl de¤il, ancak Türk or-
dusu ve devletinin sald›r›s›yla ateflkes
ortam› kalmam›flt›r. E¤er bugün Türk
devletinin güçlerimize, Önderli¤imize,
de¤erlerimize, halk›m›za ve demokra-
tik kurumlar›na yönelik sald›r›lar› du-
rursa, mevcut çat›flma durumu, yerini
çat›flmas›z bir ortama b›rakacakt›r.
Böylece silahlar›n susmas› durumu
pratikleflmifl olacakt›r.

Bu durumda, bize ateflkes ça¤r›s›
yapan ve Kürt sorununun bar›flç›l yön-
temlerle çözülmesini isteyen güçlerin,
Türk devletinin 2006’da ilan etti¤imiz
ateflkese uymas› için çaba göstermeleri
sorunun çözümünün ana halkas› ol-
maktad›r. Çünkü buna Türk ordusu-
nun da uymas› halinde istenen ortam
oluflmufl olacakt›r. Bunun ard›ndan,
bir siyasi proje temelinde silahlar›n
tümden devre d›fl› edilece¤i bir sürecin
geliflmesi imkan dahiline girecektir. Bi-
ze göre bu siyasi proje için daha önce
k›smen DTP’nin de ifade etmeye ça-
l›flt›¤› demokratik özerklik çerçevesinin
esas al›nmas› uygundur. Çözümün De-
mokratik Türkiye Cumhuriyeti bünye-
sinde Demokratik Özerk Kürdistan ek-
seninde geliflmesi, kal›c› gönüllü birli-
¤in zeminini yaratacakt›r. 

Bunun aç›l›m›n›n flu maddeler çer-
çevesinde ele al›nmas› sorunun çözüm
anahtar› olacakt›r.

11-- Kürt kimli¤inin tan›nmas› ve
Türkiyelilik üst kimli¤i çat›s› alt›nda
tüm kimliklerin anayasal güvenceye
kavuflturulmas›.

22-- Kürt dili ve kültürü önündeki en-
gellerin kald›r›lmas›, anadilde e¤itim
hakk›n›n tan›nmas› ve Kürdistan böl-
gesinde Türkçe’nin yan›nda Kürtçe’nin
ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi,
bunun yan›nda di¤er az›nl›klar›n kül-
türel haklar›na sayg› gösterilmesi.

33-- Düflünce, inanç ve ifade özgürlü-
¤ü temelinde serbest siyaset ve örgüt-
lenme hakk›n›n tan›nmas›, anayasa ve
yasalarda baflta cins ayr›mc›l›¤› olmak
üzere tüm toplumsal eflitsizliklerin
kald›r›lmas›. 

44-- Bir toplumsal uzlaflma projesiyle
iki toplumun karfl›l›kl› birbirini affede-
rek bar›fl› ve özgür birli¤i tesis etmesi
amac›yla PKK Önderli¤i dahil, tüm si-
yasi tutuklular›n serbest b›rak›lmas›,
siyasal ve toplumsal yaflama kat›l›mla-
r›n›n engellenmemesi. 

55-- Özel savafl amac›yla Kürdis-
tan’da bulunan güçlerin çekilmesi,
Köy koruculu¤u sisteminin la¤vedil-
mesi ve köylülerin köylerine geri dönü-
flü için sosyal ve ekonomik projelerin
gelifltirilmesi.

66-- Yeni bir yerel yönetimler yasas›
ile yerel yönetimlerin yetkilerinin art›-
r›larak yeniden düzenlenmesi. 

77-- Yukar›daki maddelerin gerçek-
leflmesine paralel olarak, gerillan›n
her iki taraf›n belirleyece¤i bir takvim
dahilinde kademeli olarak silahlar›n›
b›rak›p yasal demokratik toplumsal
yaflama kat›l›m sürecinin bafllat›lmas›.

Bu temelde mevcut s›n›rlar› de¤ifl-
tirmeden Kürt sorununu çözmek
mümkündür. Önemli olan, Kürt halk›-
n›n da özgürce yaflayabilece¤i demok-
ratik bir ortam›n yarat›lmas›d›r. Bu
proje, her iki taraf›n da ç›karlar›n› bir-
lefltiren ve özgür birlik temelini güçlen-
direcek en kal›c› çözümün zemini ola-
cakt›r. Kürt halk›n›n varl›¤› ve öz-
gürlü¤ü, herhangi bir halk›n veya dev-
letin ç›karlar›n› tehdit etmemektedir.
Halk›m›z sadece halk olmaktan kay-
nakl› do¤al haklar›n› istemektedir.
Ulusal ve toplumsal gerçekli¤ini yafla-
mak istemektedir. Bu da ancak Kür-
distan üzerinde egemen devletlerin de-
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mokratikleflmesi ile mümkündür. Bu
nedenle, Kürt sorununun çözümü ayn›
zamanda bölgede demokrasi ve istikra-
r›n geliflmesine de hizmet edecektir.

Kürt sorununun bar›flç›l demokra-
tik yöntemlerle çözümü için Türki-
ye’deki tüm demokrasi güçlerini, ba-
r›fltan ve halklar›n kardeflli¤inden ya-
na olan çevreleri, demokrat ayd›n ve
yazarlar› sorumluluklar›na sahip ç›k-
maya ça¤›r›yoruz. Türk devletinin Kürt
halk›n› terörize etme politikas›n›n ve
›rkç›l›¤›n gelifltirilmesi önünde dur-
mak, demokrat olman›n en temel göre-
vi durumundad›r. AKP’nin sahte ve ifl-
birlikçi Kürtleri kullanarak takkiyeci
yaklafl›mlar› gelifltirmesi soruna çö-
züm olmad›¤› gibi, çok tehlikeli bir bi-
çimde kan dökmeye yol açabilecek bir
politikad›r. Tüm demokrat çevreleri
AKP’nin bu tür tehlikeli politikalar›na
karfl› ç›kmaya ve halklar›n kardeflli¤i
temelinde demokratik çözümün gelifl-
mesi için çaba göstermeye ça¤›r›yoruz. 

TC devletini ve AKP hükümetini 84
y›ldan bu yana sürdürülen, ama hiçbir
çözüm vermeyen inkar ve imha siyase-
tini terk etmeye ve Kürt halk›n›n ira-
desini tan›ma temelinde, sorunu özgür
birlik esprisi ile çözmek için sundu¤u-
muz projeyi tart›flmaya ça¤›r›yoruz. TC
hükümeti sorunun çözümünü d›flar›-
da de¤il, Türkiye’nin içinde ve Kürt
halk›n›n meflru yasal temsilcileri ile
diyalogta aramal› ve sorunu bir Türki-
ye sorunu olarak görüp çözümünü bu
temelde ele almal›d›r.

Her ne kadar Kürdistan kendi irade-
sinin d›fl›nda dört parçaya bölünmüfl
olsa da, Kürt halk›n›n kaderinin birbi-
rine ba¤l› oldu¤u son geliflmelerle bir-
likte bir kez daha kendisini göstermifl-
tir. Bu aç›dan Güney Kürdistan bölge
hükümeti baflta olmak üzere tüm Kür-
distani güçler de sorunun bar›flç›l çö-
zümü için çaba göstererek, sorumlu-
luklar›na sahip ç›kmal›d›r. Bilinmeli ki,
Türkiye’deki Kürt sorununun bar›flç›l
çözümü tüm Kürdistan parçalar›n›n
gelece¤i ile ilgili bir konudur. 

Baflta ABD olmak üzere uluslararas›
güçlerin Kürt özgürlük hareketini düfl-
man ilan etmesi, sorunu çözmeyecek-
tir. Sorunun kayna¤› Türk devletinin
iddialar›n›n aksine hareketimiz de¤il,
Türk devletinin inkar siyasetidir. Kürt

sorununun demokratik çözümü hem
bölgenin huzur, istikrar ve güveni için
hem de dünya bar›fl›na önemli bir kat-
k›d›r. Bu aç›dan Kürt sorununun adil
çözümü için uluslararas› ve bölgesel
güçlerin siyasi proje gelifltirmeleri ha-
linde bunu tart›flmaya aç›k ve haz›r ol-
du¤umuzu belirtmek istiyoruz. Tekrar-
dan gündeme getirilen Öcalan’s›z ve
PKK’siz çözüm aray›fllar› sadece zaman
tüketmeye ve kaosun derinleflmesine
yol açacakt›r. Çünkü halk›m›z›n iradi
temsili düzeyindeki güçlerin d›fltalan-
mas›, halk›m›z taraf›ndan hiçbir biçim-
de kabul görmeyecektir. 

Kürt taraf› olarak sorunun bar›flç›l
çözümünde gerekli bütün giriflimleri
ve mütevaz› çözüm önerilerini gelifltir-
memize ra¤men, silah zoruyla yok
edilme konseptinin dayat›lmas› halin-
de, hakl› olarak buna karfl› büyük bir
irade ve kararl›l›kla direnece¤imiz ke-
sindir. Kürdistan’›n tüm parçalar›nda
Kürt halk› sorunlar› fliddetle de¤il, di-
yalog ile çözmek istemektedir. Bölgede
demokrasi, bar›fl ve istikrardan yana
olan tüm güçlerin bu sorunun çö-
zümü için çaba göstermelerini anlaml›
bulur ve de¤er biçeriz. Kürdistan’daki
egemen devletlerin ve uluslararas›
güçlerin Kürt sorununu bir istikrar-
s›zl›k unsuru ve devletler aras›nda
ikili üçlü ittifaklar temelinde bast›rma
de¤il, demokratik ve adil çözüm teme-
linde bölgesel iflbirli¤in, halklar ara-
s›nda kardeflli¤in, istikrar ve güvenin
gelifltirilmesi amac› ile tüm taraflar›n
temsil edilece¤i uluslararas› bir konfe-
rans platformunun gelifltirilmesi ha-
linde, dört parçada kal›c› çözümün ze-
mini güçlenmifl olacakt›r.

Bölgesel istikrara ve çözüme hizmet
edecek böyle bir yaklafl›m yerine Kürt
siyasi güçleri aras›nda çeliflki yarata-
rak birbirleriyle çat›flt›rma politikas›n›
gelifltirmek, kesinlikle art niyetli bir
yaklafl›md›r. Kürt halk›n›n hiçbir dos-
tu bu politikay› desteklememelidir.
Kürtler aras› çat›flma döneminin art›k
geçti¤i bilinerek, hiçbir Kürt siyasi gü-
cünün buna prim vermemesi gerek-
mektedir. Bütün Kürdistani güçler,
ulusal demokratik birlik çizgisinde
durmay› yurtsever olman›n asgari ge-
re¤i olarak kabul etmeli ve bu duruflu
mutlaka baflarmal›d›r. Çünkü tarihin

bu döneminde halk›m›z›n özgürlük
davas›n›n baflar›ya ulaflmas› için orta-
ya ç›kan f›rsatlar› do¤ru de¤erlendir-
me ancak böyle bir politik durufltan
geçmektedir. Bu nedenle hiçbir Kürt
siyasi gücü inkar ve imha siyasetine
umut verecek bir politika izlememeli,
Kürtler aras› birlik ve dayan›flmaya
daha fazla önem vermelidir.

Tüm yurtsever Kürdistan halk› bu-
lundu¤u bütün alanlarda, kad›n›, gen-
ci ve bütün toplumsal kesimleri ile sü-
recin ulusal demokratik birlik çizgisin-
de geliflmesi için duyarl› olmal›, bunu
bofla ç›karan yaklafl›mlar karfl›s›nda
tutum sahibi olmal›d›r. 

Bugün Kürt sorunu her zamankin-
den daha fazla çözüme yak›nd›r. Çö-
zümü kendi ç›karlar› için tehlikeli gö-
ren egemen devletler, büyük bir tedir-
ginlik ve panik içinde sürecin önüne
geçmek için her türlü çabay› sergile-
mektedir. Kürt halk›n› iradesizlefltirme
ve tasfiye konsepti biçiminde ortaya ko-
nulan inkar, imha siyasetinin sonuç al-
mayaca¤› kesindir. Tasfiyeyi amaçlayan
her türlü giriflim, çözümü de¤il çözüm-
süzlü¤ü, bar›fl› de¤il çat›flmay›, istikrar›
de¤il istikrars›zl›¤› gelifltirecektir.

fiuras› çok iyi bilinmeli ki, PKK ön-
derli¤inde örgütlenen Kürt halk›n›n
bugün dayand›¤› ulusal demokratik
dinamikler ve elde etti¤i zengin direnifl
tecrübesi daha uzun y›llar özgüce da-
yal› bir mücadeleyi ve direnifli geliflti-
rebilecek güçtedir. Bundan halk›m›-
z›n, dostlar›m›z›n ve ilgili güçlerin hiç-
bir flüphesi olmamal›d›r. Bu aç›dan
fliddetle tasfiye de¤il, diyalog yönte-
miyle çözüm, sonuç al›c› olacak olan
tek do¤ru yöntemdir. Aksi taktirde bü-
yük bir çat›flma ve kaos sürecinin geli-
flece¤i ve bundan da herkesin zarar
görece¤i aç›k bir durumdur. 

Biz hareket olarak böyle bir sürecin
geliflmesi de¤il, bar›flç›l demokratik çö-
zümün geliflmesi için, ilgili güçlerin bi-
ze yapt›¤› ça¤r›lar›n gere¤i olarak bu
deklarasyonla çözüme aç›k oldu¤umu-
zu resmen bildiriyor ve ilan ediyoruz.
Konuyla ilgili tüm güçleri de Kürt so-
rununun demokratik bar›flç›l çözümü
için çaba göstermeye ve sorumlulukla-
r›na sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.
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Nedendir bilinmez,
çeker derinliklerine
geçmiflimiz,
bo¤ar,
damarlar›m›zdan,
iliklerimize kadar,
kurutur bizi...
serilir bedenimiz topra¤a,
tarih sala verir an’a,
gelece¤imiz gözyafl› döker,
umutlar›m›z kefen olur,
sar›l›r yüre¤imize...

Bir düfl görür gibi
dolafl›r›z mavilikleri,
birden karanl›k olur gökyüzü,
parlar zifiri karanl›k
›fl›k san›r,
pefline tak›l›r›z
koflar ad›mlarla,
ölüme yaklafl›r›z

1997 y›l›n›n may›s ay›nda Eskifle-
hir Anadolu Üniversitesi’nde okuyan
14 arkadafl daha önceden birbirimize
verdi¤imiz sözü pratiklefltirerek parti-
ye kat›ld›k. Bu arkadafllardan ZZeellaall
((NNeebbaahhaatt  KKaarraattaaflfl)), MMeerrwwaann  ((MMuussttaaffaa
YY››llmmaazz)),,  FFeerrhhaatt,,  RReennaass,,  BBaawweerr arka-
dafllar 1999 y›l›nda daha ülkeye yeni
ulaflm›fl, ama bu cennet topraklara
merhaba bile dememiflken flehit düfl-
tüler. En son MMaahhiirr  ((ZZaakkiirr  TTaaflfl)) arka-
dafl›n flehit düfltü¤ünü duydum. 

Bu arkadafllar›n an›s›na yaz› yaz-
mak gerekiyordu, fakat yazman›n
kendisi kolay olmuyordu. Kolay de¤il-
di, çünkü durmadan yar›mlarla bölü-
nüyoruz ve hayat yar›mlarla bölün-
dükçe maviye çalan umutlar›m›zla
çarp›yoruz yüre¤imizi. Hayallerimizin
durulu¤uyla topluyoruz bilincimizi ve
yeniden verilmifl bir söz oluyoruz her
defas›nda. Ama ac› da verse yaflanan-
lar, hiçbir fleyi ç›karm›yoruz hayat›-

m›zdan. Üniversite kantininde oturup
da¤a ç›kma sözünü verdi¤imiz o gün,
tüm retleri yüklenip, sistemin insan›
kendine yabanc›laflt›ran kal›plar›n›
k›r›p, yeni kabul ölçülerine sar›l›p gi-
diyoruz dedik. Ve o an, kabul etti¤i-
miz, kendimizden bile sak›nmaya ça-
l›flt›¤›m›z yeni yaflam›n kelimelerin
anlatmaya yetersiz kalaca¤› ac›lar›-
n›n olaca¤›n› da bilerek, ama bu ac›-
lar› ard›m›zda b›rakmadan, onlar› ha-
yat›m›zdan ç›karmadan, her daim
kendimizle tafl›yaca¤›m›za da söz ver-
dik. Biliyorduk ki ac›lar› unuttu¤u-
muz an, sözümüz de tuzla buz ola-
cakt›, umut göçebe hayatlar sürmeye
bafllayacakt› içimizde ve biz kendimi-
ze yabanc›laflacakt›k bir kez daha. 

Ve ayr› zamanlarda düfltük yollara.
En k›sa zamanda mekan› olmayan bir
zamanda buluflacakt›k. Hepimiz sözü-
müzü yerine getirmenin sab›rs›zl›¤› ve
heyecan› içindeydik. K›sa zamanlara ha-
yallarimizin büyük dünyas›n› kuracak,
zaman› kendi ellerimizle süsleyecektik.

Hoflçakallar›n zaman› k›sa olacak,
buluflmalar›n zaman› geçecekti art›k
tekmil yollardan. Mekan›n s›n›rs›zl›-
¤›nda ve zaman›n sonsuzlu¤unda ara-
y›p bulacakt›k birbirimizi. Fakat olma-
d›, vadilerde yank›lanan gülüfllerini

duyduk, gecelerde k›lavuz ey-
ledi¤iniz ay ›fl›¤›nda yürüdük,
›sland›¤›n›z ya¤murlarda ›s-
land›k, tan›kl›k yapt›¤›n›z gü-
neflin do¤uflunu selamlad›k.
Bir hayat› birlikte paylaflt›¤›-
n›z arkadafllar sizleri anlat›r-
ken tekrar tekrar yaflayarak
dinledik sizleri, ama ayr›l›k
zamanlar›n› ç›karamad›k,
tekmil yollardan buluflmalar›
geçiremedik. Biz mi geç kal-
m›flt›k, yoksa siz mi zamans›z
gitmifltiniz bilinmez, ama ben

hayallerimizi gerçeklefltirece¤imiz gün-
leri kucakl›yorum hala. 

Her geçen zaman an›lar›na karfl›
ba¤l›l›kta kendini sorgulatt›¤›nda, vic-
dan s›zlatan anlar yafland›¤›nda yaz›
yazmak da büyük bir yük oluyordu.
Suç a¤›r ve tek bir savunulacak yan
kalmad›, yazmal›y›m flimdi.

Mahir arkadafl›n flahs›na yazaca¤›m
bu yaz›, bir anlamda bu y›llarda birlik-
te oldu¤um ve beraber partiye kat›ld›-
¤›m o güzel yoldafllar›n an›s›nad›r.

Mahir arkadafl, Mufl do¤umlu, yurt-
sever, ekonomik anlamda orta halli bir
ailenin çocu¤uydu. Bizim arkadafll›¤›-
m›z da 1996 y›l›nda üniversitede gelifl-
ti. O’nu görür görmez ne oldu¤unu bil-
medi¤im, isim koyamad›¤›m bir fley be-
ni O’na çekmiflti. Hem her fleye isim
koymaya gerek var m›yd›, onu da bil-
miyorum, ama araya y›llar›n ve yolla-
r›n girdi¤i zamanlarda bile her daim
benimle birlikte olacak kadar güçlü
hislerdi bunlar. Bir empati vard› ara-
m›zda. Bunun için de sözcüklere çok
fazla ihtiyaç hissetmedik. 

Birlikte bir ö¤renci evi tuttuk. Birlikte
kald›¤›m›z bu ev ortam›nda O’nu daha
iyi tan›d›m ve her yönüyle de¤er verilme-
si gereken bir insan oldu¤unu gördüm.
Yüre¤i da¤lar› aflacak kadar büyüktü.

Ayr› zamanlarda ayn› mekana do¤ru düfltük yola
“Gençlik y›llar›nda verilen sözler unutulmazd›r. Sözden dönmek, o heyecanl› ve atefl gibi yak›c›, 

bir güzel rüya ya da tatl› bir seher vakti gibi kuflat›c› y›llara anlams›z bir bak›flla ve ihanet dolu sözlerle 
yaklaflmak olur ki, bu bizden uzakt›. Sürükleyen, sözün kendisiydi. Sürükleyen, sözün kendisinde gizliydi. 

Verilen sözün anlam› bilinerek verilmiflti ve gerekleri yerine getirilmeliydi. Bizler de öyle yapt›k”

Zakir  Tafl  (Mahir)
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Okulda, Kürdistan Gençlik Birli¤i
(YCK) örgütlenmesi içinde aktif ola-
rak yer al›yordu. O dönemde YCK da-
ha çok Türkiye metropollerindeki
Kürt gençli¤i içinde örgütleniyordu.
Bir anlamda gerillan›n da¤da yapt›¤›-
n› metropollerde yap›yordu.
Metropollerdeki  Kürt gençli¤i potan-
siyelini mücadeleyle, Kürdistan’la,
Önderlikle buluflturuyordu. Bizleri
gerillaya kat›lmaya ve Kürdistan hal-
k› için mücadele etmeye götüren ör-
gütlenmenin ad›yd› YCK.

Mahir arkadafl mücadeleyle bizden
önce tan›flm›fl ve aktif olarak kat›l-
m›flt›. O’nu görür görmez de¤er verme-
min sebebi de buydu belki, yani müca-
deleye adanm›fl bir hayatt› O’nunki. 

Okul y›llar›nda ülke üzerine, Ön-
derlik üzerine ve u¤runa milyonlarca
insan›n seve seve ölüme gitti¤i sosya-
lizm üzerine tart›flmalar›m›z oluyordu.
Hepimizi en fazla heyecanland›ran ve
hayallerimizi süsleyen gerçeklik ise ge-
rillayd›. Bizler için gerilla ulafl›lmaz
olan›n ad›yd›. Güzel, iyi, samimi,
dürüst ve yüre¤ini büyütenlerin olufl-
turdu¤u bir topluluktu.

Gerilla olmak, Kürdistan da¤lar›n-
da ARGK saflar›na kat›l›p savaflan bir
militan olmak, içimizi heyecanla dol-
duran ve k›p›r k›p›r eden bir arzuydu.
Gerilla deyince ölüm anlam›n› yitiri-
yordu. Yaflam›n daha da güzellefltiril-
mesiydi tek istedi¤imiz. Ve bunun için
ne gerekiyorsa yapmak. Bu u¤urda
mücadele ederken ölüm gelse de
ans›z›n, onu buyur edecektik sofra-
lar›m›za. Tart›flmalar›m›z›n ana ekse-
ni gerillayd›. Neden söz edersek ede-
lim, her söz gelip gerillada bulufluyor-

du. “Gerilla olal›m, elimize klefli al›p
düflmana karfl› savaflal›m, ondan son-
ras› önemli de¤il. En uzun yaflayan›-
m›z 8 ay yaflamal›, daha fazla yafla-
mak oportünizm olur” diyorduk. Bu
sözlerle tak›l›rd›k birbirimize. Bu söz-
lerimiz yaflamay› anlams›z gör-
dü¤ümüzden de¤il, mücadele için her
fleyin yap›lmas› gerekti¤ini duruca an-
latman›n kendisiydi. 

Mücadeleyle, gerillayla ilgili oku-
du¤umuz her sat›rda kendimizle ara-
m›za giren s›n›rlar› bir ad›m daha ge-
çiyor ve yeni bir yaflam›n efli¤ine yak-
lafl›yorduk. Her ay okur okumaz gele-
cek ay ç›kacak olan Ali F›rat’›n yaz›la-
r›n› merak ediyor ve heyecanla bekli-
yorduk. Yeni bir ufuk aç›yordu önü-
müzde ve içimizdeki tüm s›n›rlar› y›-
k›yordu bu yaz›lar. 

Bu yaz›larda ülke sevgisi, gerilla
yaflam›, özgürlük ve sosyalizm özlem-
leri o kadar net ortaya konuluyordu
ki, gerillaya kat›lmak için gereken ka-
rarlaflma sürecini daha da h›zland›r›-
yordu. Elbette baflka Kürt ö¤renciler
de vard›. Onlar da bizlerle iliflki için-
deydiler,  hatta baz›lar›yla ayn› evler-
de bile kal›yorduk. Fakat karar verme
an› geldi¤inde, her kifli partiye, geril-
laya kat›lma karar›n› vermede ayn›
yüreklilikte yaklaflam›yordu. Biz mü-
cadeleye kat›l›m karar›n› hiç tereddüt
etmeden verenler için günefl bir ayr›
do¤uyordu, hayat bir baflka ak›yordu.
En büyük hayallerimizden birisi de
partinin kurucular›ndan olan arka-
dafllar› görmekti. Onlara tarifi imkan-
s›z bir ilgimiz vard›. 

Mücadeleye at›ld›ktan sonra za-
man bir baflka akmaya bafllad›. Tüm

anlar› dolu dolu yaflamaya bafllad›k.
Eylem planlamalar› yap›yor, eylem-
den eyleme kofluyor, kalan zamanlar-
da yapt›¤›m›z e¤itimlerde yo¤un tar-
t›flmalar yürütüyorduk. Bu tart›flma-
larda en çok Merwan, Zelal ve Mahir
arkadafllar öne ç›k›yordu. Üçünün de
teorik olarak birikimli olmas›, di¤er
arkadafllar›n da yer yer onlar› bilinç-
lice tart›flmaya çekmeleri, tart›flma-
lar› bazen sabah saatlerine kadar de-
vam ettiriyordu. Bu tart›flmalarda ge-
nelde birbirimizi ikna etmede zorla-
n›rd›k. Hal böyle olunca tart›flmalar
daha da derinleflirdi. Fakat sosya-
lizm, gerilla mücadelesi ve PKK söz
konusu oldu¤unda herkes ayn› fikir-
leri paylafl›rd›. ‘Özgür bir Kürdistan,
özgür bir Türkiye demekti.’ Herkesin
ortak düflüncesi buydu. Sosyalizm
ancak Kürdistan’da gerilla mücadele-
siyle ve faflist Türk devlet sisteminin
y›k›lmas› ile kurulabilirdi.

‹natlaflma denince akl›ma en çok
Mahir arkadafl gelir. Birikimliydi ve ne
istedi¤ini bilmenin güveniyle doluydu.
Duruflu güven veriyordu, söyledi¤i
sözler de e¤er varsa düflüncelerde bir
sis perdesi onu aral›yordu. Bu neden-
le de sözü dinlenen ve sayg› duyulan
bir arkadaflt›. Tabii bir de duygusal,
k›r›lgan, her an küsmeye haz›r bir yan›
vard›. Bu yan› da ortam›n havas›n› bir
baflka aç›dan de¤ifltiriyordu. 

Eylemlerde yine hem planlayan
hem de öncü düzeyde yürütendi. O
hep en öndeydi. Kendisini k›y›da köfle-
de tutmak isteyenleri bile örgütler,
yönlendirirdi. Yani O, büyük bir aske-
ri komutan aday›yd›, bunu biliyorduk.
Anlatt›klar›m bir abart› de¤il, sadece
varolan gerçekli¤in dile geliflidir. Zaten
da¤a ç›kt›ktan sora hep askeri alanlar-
da kalmas›n›n bir sebebi de buydu.
Teorik anlamda da kendini daha da
yetkinlefltirme f›rsatlar› varken o aske-
ri alan› tercih etti. 

Gerilla olaca¤›m›za söz vermifltik.
Eskiflehir’de ayr›lm›flt›k, ama ikinci
buluflma noktam›z gerillayd› mekan›
neresi olursa olsun. Ve O’nun hep
gerillada kalmakta ›srar etmesi birbiri-
mize verdi¤imiz sözlerin ne kadar ba¤-
lay›c› oldu¤unun göstergesi oluyor. 

Gerilla yaflam› yaflamlar›n en güze-
liydi. Zordu, büyük bir sab›r, feda-

fiehit  Renas,  Bawer,  Merwan,  Ferhat,  Bedran  ve  Zelal
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karl›k, inanç ve amaca ba¤l›l›k isti-
yordu, iflte bu da farkl›l›kt› ve biz
gençli¤in hayallerini süslüyordu.
‹çinde bulundu¤umuz ortamlar, aile,
okul, arkadafl çevresi vb iliflki biçim-
leri yeterli de¤ildi. Gençlik y›llar›
aray›fl y›llar›yd› ve bizim aray›fllar›m›-
z›n yönü zaten belirlenmifl, söz olup
dökülmüfltü dudaklar›m›zdan.

Gençlik y›llar›nda verilen sözler
unutulmazd›r. Sözden dönmek, o he-
yecanl› ve atefl gibi yak›c›, bir güzel rü-
ya ya da tatl› bir seher vakti gibi kufla-
t›c› y›llara anlams›z bir bak›flla ve iha-
net dolu sözlerle yaklaflmak olur ki, bu
bizden uzakt›. Sürükleyen, sözün ken-
disiydi. Sürükleyen, sözün kendisinde
gizliydi. Verilen sözün anlam› bilinerek
verilmiflti ve gerekleri yerine getirilme-
liydi. Bizler de öyle yapt›k. 1997 y›l›n›n
may›s ay›nda partiye kat›ld›k. Daha
sonra 14 arkadafl›n hepsi ayn› alanda,
e¤itim sahas›nda tekrar bir araya gel-
dik. Yunanistan e¤itim sahas›nda par-
tiyi tan›ma, gerillaya haz›rlama amaçl›
verilen e¤itimlere aktif olarak kat›l›m
gösteriyorduk. Yaflama kat›l›mda, gö-
revleri yerine getirme ve e¤itimlere ka-
t›lmada herkes gerekenleri yapmaya
çal›fl›yordu. E¤itim ilerledikçe, kiflilik-
lerimiz de gelifliyor ve kendimizi daha
iyi tan›maya bafll›yorduk.

Mahir arkadafl›n bu dönemde hem
tart›flmalar›yla  hem de askeri durufl
ve görevlere yaklafl›m›yla dikkatleri
üzerine çekiyordu, ilgi oda¤› haline ge-
liyordu. Bazen de derinlerde gizli
kalm›fl ve kendisini aniden d›flar›ya
vuran feodal yanlar›yla flaflk›nl›k yara-
t›yordu. Dedim ya, kifliliklerimizi her
yönüyle tan›yorduk. Bu, birbirimizi
hem elefltirerek do¤ruya çekmeyi hem
de do¤ru tarzda arkadafll›k ve yoldafl-
l›k yapmay› beraberinde getiriyordu.

E¤itim sahas›nda hepimizin yo¤un-
laflmas› ülke, da¤, gerilla üzerineydi.
Tüm rüzgarlar da¤a do¤ru esiyordu.
Gerillaya gitmek için e¤itimin bir an
önce bitmesini sab›rs›zl›kla bekliyor-
duk. Bir yandan da ya sa¤l›k sorunla-
r›m›z ç›karsa, ya parti bizi farkl› yerle-
re gönderirse diye kayg›lan›yorduk.
Çünkü yüre¤imiz bafltan bafla da¤ ol-
mufltu. Devre sonu platformlar›nda
gelir diye en çok korktu¤umuz elefltiri,
“arkadafl›n askeri durufl sorunlar› var,

arkadafl ARGK’ye uygun de¤il, iyi bir
gerilla olamaz” elefltirileriydi. 

E¤itim devremiz bitti¤inde art›k ye-
rimizde duramaz olmufltuk. Özlemiyle
büyüdü¤ümüz da¤lara gitmeliydik.
‹flte biz böyle sab›rs›zl›kla beklerken,
yönetimdeki arkadafllar bizleri ça¤›r›p
konufltular. Ve her yurtsever Kürt in-
san›n›n hayali, binlerce yoldafl›n git-
mek isteyip de ulaflamad›¤› veya ula-
flamadan flehit düfltü¤ü o kutsal me-
kana, Günefl’in mekan›na gidece¤imizi
söylediler. Önder Apo’yu görmek öyle
imkans›z gibi geliyordu ki bize, flimdi
gidece¤imizi söylediklerinde gerçekten
gidip Önderli¤i görece¤imize, O’nun
e¤itiminden geçece¤imize inanam›yor-
duk. Mahir arkadaflla yine ayn› grup-
tayd›k.

Nisan 1998’de Önderlik sahas›na
geçtik. Burada 6 ay e¤itim gördükten
sonra 9 Ekim uluslararas› komplosu
nedeniyle Önderlikle sözleflemeden
birçok arkadafl da¤lara, gerilla sahas›-
na geçtik. Mahir arkadaflla en son
Maxmur kamp›nda beraber kald›k.
Sonras› ayn› zaman, farkl› mekanlar
ve büyüttü¤ümüz hayallerimiz. 

Da¤da ayn› yollarda birlikte yürüme
imkan›m›z hiç olmad›. Yani O’nun izi-
ni ben sürdüm ya da O benim yürüdü-
¤üm yollarda yürüdü. Gelen giden ar-
kadafllarla dam›t›lm›fl selamlar gön-
derdik birbirimize. Bir gün selam› yeri-
ne flehadet haberini ald›m Mahir arka-
dafl›n. fiimdi Mahir yeni bir mücadele
gerekçesi, flimdi Mahir yar›m kalm›fl
bir hayat yüre¤imde. fiimdi Mahir yaz›
yazma sebebim. 

Tüm ölümler zamans›zd›r, ard›nda
yaflanmam›fll›klar b›rak›r ve biz flimdi
bu vakitsiz gitmelerin as›rl›k s›z›s›yla
tutuyoruz yar›na dair düfllerimizin
ellerinden. 

1996’dan 1999 y›l›na kadar hep be-
raber oldu¤umuz, birlikte kald›¤›m›z
bir grubumuz vard›. 6 yoldafl flehit dü-
flerken, biz kalanlar bu yoldafllar›n
umutlar›n› da yüklenerek yürüdük en
uzak diye bilenen yerlere. Ömürlerden
uzaklar› ç›karman›n mücadelesini ek-
ledik mücadelemize. Yürümek, yorul-
mak, ter içinde kalmak, ya¤murlarda
›slanmak, coflkun sular› aflmak sorun
de¤ildi, an›lara bo¤ulup geride kal-
makt› as›l zor olan. 

Daha ne yazmal›y›m, hangi kelime
kifayetsizli¤inden s›yr›l›p onlar› anla-
tabilecek bilmiyorum. Daha fazla fley
söylemek gerek biliyorum, ama flimdi
sessizlik hüküm sürüyor f›rt›nalar›n
ortas›nda. 

Eskiflehir Üniversitesinde okudu¤u-
muz o dönemde bu yoldafllarla paylafl-
t›¤›m›z ortak duygular›m›z› ve düflün-
celerimizi o dönemin hala dipdiri olan
heyecan›yla ve o heyecan›n diliyle,
cümleleriyle sonuca ba¤layaca¤›m.

Devrimci olmak heyecan ister, kay-
g›s›z olmay›, ard›na bakmamay› gerek-
tirir. Kendine adanm›fl de¤il de adan-
d›¤›n bir amaç ister. Birçok zaman se-
ni ba¤layan, ad›m atamaz hale getiren
hayallerine bir anda yüz çevirmen ge-
rek. Ve yüzünü dönerken anlams›z ha-
yallerden, çevirip yüzünü sol yan›na,
sol yan›nda bulunan o cevhere, bir an-
l›k de¤il, bir ömür seni yürütecek o
sevdana s›ms›k› sar›lman gerek. Ötesi
kendili¤inden olmasa da gelir. Yürüye-
ceksin hem de durmadan. Her zorluk
ac› vermez bileceksin. Gidenlerin ac›-
s›n› hayalleriyle, amaçlar›yla sa¤alt›p
huzur bulacaks›n. 

Yaflam› gençlefltirmek, ruhu genç
tutmak güzellefltirir. O zaman yaflam
anlam kazanacak, dahas› güzel olacak
elinizi uzatt›¤›n›z her fley, siz bunu bil-
meseniz de bilenler olacak. Kedere
bo¤duracak, hüzün verecek bir an›n›z
olmayacak, en nihayetinde kar›fl›p bu
evrenin karmaflas›na, bu ahenge renk
katacaks›n›z. fiu k›sa erimli olan ya-
flam kim bilir nas›l da k›skanacak siz-
leri o zaman.

Tafl›mas› zor olsa da an›lar canl› tu-
tulacak, söz anlam›n› yitirmeyecek,
onur olacak, kendisinde gizini sakl›
tutacak, t›ls›m› çözülemeyecek. Umut,
o sürükleyen gizemli gerçeklik kendi
ellerimizle oluflturulacak ve bu topra-
¤›n çocuklar›, kad›nlar›, erkekleri,
unutman›n ihanet oldu¤unu bilerek
sizleri her zaman yad edecek. Bu biz-
lerin sizlere sözüdür.

Sözümüz özümüzdür. Sözümüz
umutla beslenen gerçekli¤in huzurun-
da, Günefl’in mekan›nda ortaya konu-
lan onurumuzdur. 

MMüüccaaddeellee  aarrkkaaddaaflflllaarr››  aadd››nnaa
EEddiipp  EEzzggiissuu
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Özlemlerin, 
sevdalar›n, 
tüm yar›ml›klar›n 
vebalin kald› boynuma... 
Kanat›r içimi,
gözlerindeki hüzün,
yar›m kalm›fl
dans›n›n hüznü, bilirim...
‘’Bir halk›n türkülerini yapanlar,

yasa koyanlar›ndan daha güçlüdür’’
diyor Shakespeare. O zaman bir halk
en son, türkü yapanlar›n› unutmal›.
Oysa  zaman›n, ac›mas›z savafl koflul-
lar›n›n haf›zam›z› en çok zay›flatt›¤›
alanlardan biri bu oluyor. Sanatç›la-
r›m›z, en nadide hazinelerimiz gün
yüzüne yeterince ç›kamadan, halk›y-
la yeterince tan›flamadan siliklefliyor.
‹flte bu an, en tehlikeli yok olma biçi-
mimizi kendi elimizle haz›rlad›¤›m›z
an oluyor. Ne yaflad›¤›m›z toprak, ne
yazd›¤›m›z özgürlük tarihinin anaç el-
leri onlar› terk etmiyor. Terk eden,
toplumsallaflman›n emekle yarat›l-
mas› biçimlerinden kopan, do¤all›k-
tan ve özünden uzaklaflan insan bi-
reycili¤i oluyor. 

Kendi toplumsallaflmas›n›n ve bi-
reyselleflmesinin anlaml› aray›fl›nda
›srarl› her Kürt ve Ortado¤u insan›-
n›n direnmesi gereken bir terk edifl,
unutufl biçimi  olmal› sanat›n› ve sa-
natç›s›n› haf›zalar›nda siliklefltirme.
Yaratmak için hala çok yönlü müca-
dele içinde oldu¤umuz özgür toplum
ve özgür birey olman›n hangi büyülü,
hangi incelikli halkas›n› onlar›n
oluflturdu¤unu, hangi eflsiz ilme¤ini
onlar›n dokudu¤unu asla unutma-

mal›y›z. Her biri bir ilme¤ini, her biri
bir dokusunu yaratt› bugünkü de-
¤erlerimizin ve bizi biz yapan, yapa-
cak olan insanl›¤›m›z›n. Her biri bir
ihanete, her biri bir yabanc›laflmaya,
her biri bir köksüzlü¤e cevaben ya-
flad› da¤lar›n asi, teslim al›namaz
görkemli bafllar›nda. Her biri saz›n›,
sözünü, ezgisini yüre¤inin derinlikle-
rinde büyütmekten vazgeçmeden ge-
rillac›l›¤›n da heyecan›n›, yeni yaflam
ebeli¤ini tatmaktan, onunla kimli¤ini
örmekten vazgeçmedi. 

Sarya desem yazd›klar›m›n 
anlam› bir anda baflka olur

Her halk›n türkü yapanlar›, mut-
laka yaflam›n en içli telinden hisset-
tiler ac›lar›, güzellikleri, yokluklar›.
Zulümleri, sevdalar›, topra¤›n her
derde deva gücünü. Hissettiler ve bir
halk ad›na fliir, türkü, dans yaratt›-

lar. Bu kadar sözden sonra SSaarryyaa de-
sem, yazd›klar›m›n anlam› bir anda
baflka olur, biliyorum. Bir tek isim
nas›l bunca kelimeyi bafltan sona de-
¤ifltirir? Bunu yazd›klar›ma bir bi-
çimde tan›kl›k edenler, yaflayanlar
belki daha iyi anlar. Sarya demek
dans demek. Sarya demek fliir de-
mek. Sarya demek oyun yazarl›¤› de-
mek. Sarya demek gazetecilik demek.
Hepsinden öte Sarya demek, Kürt
halk›n›n, kad›n›n›n sanat›n› yarat-
mak ad›na tüm sahte sanat kimlikle-
rinden, sanat yalanc›l›klar›ndan so-
yunmak demek... 

Önderli¤in, “hiçbir yaflam kanunu
özgür yaflam kanunundan daha güçlü
de¤ildir’’ sözü, tüm sanatlar›n da te-
melidir. Bunun en güzel örne¤i, ka-
d›nlar›n özgür olduklar› “fliir tenli” za-
manlarda toplumsallaflman›n temeli-
ni oluflturan bulufllar›, bilim teknik ve
sanatsal geliflmeleri yaratmalar›d›r.
Kad›nlar›n kölelefltirildikleri ve günü-
müze kadar gelen süreç, bu kanunun
da hiçe say›ld›¤› süreçtir. fiehit Sar-
ya’n›n ülkeyle bulufltuktan sonra bel-
ki de en çok hissetti¤i gerçeklik buy-
du. Sanat›n› da¤lar›n›n, topra¤›n›n,
yaratt›klar›n›n gücünden, güzellikle-
rinden alan ilk fliir ruhlu kad›nlar›n
yaratt›¤› “fliir tenli’’ zamanlar›n efsa-
nelerinin ayak izlerine bast›¤› andan
itibaren Sarya de¤iflti. Bunu, akade-
mide birlikte kald›¤› bir mücadele ar-
kadafl›yla Zap’da yeniden karfl›laflt›-
¤›nda, “Ahh heval, aya¤›m bu toprak-
lara de¤di de¤eli çok de¤ifltim, ben
baflka bir Sarya oldum’’ diyerek ifade

Sarya’n›n yar›m kalan dans›n›n 
bize tuttu¤u aynalara cesurca bakal›m
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Zulümleri, sevdalar›, topra¤›n her derde deva gücünü. Hissettiler ve bir halk ad›na fliir, türkü, dans 
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ediyordu. Bu sözler acelecilikle
ve anlafl›lmama kayg›s›yla
ayak üstü söylenmifl olsa da,
ne istedi¤ini bilen ve kiflili¤ini,
sanat›na dair aray›fllar›n› bu
bilmenin üzerine oturtan bir
Kürt k›z›n›n yüre¤inden gelen
duygular›n ifadesiydi. 

Yaratmak istedi¤i sanat›n bu
kanuna yeniden yaflam flans›
tan›mas›nda rolü olsun istedi.
Kölelik alt›ndayken ya da ru-
hun, düflüncenin, duygular›n
köleli¤e ba¤l› kald›¤› yaflam ze-
minlerinde özgür sanat, insan
için sanat mümkün de¤ildi. 

O, da¤lardan önce de sanat çal›fl-
malar›nda yer ald›. Aray›fllar›n›n, ya-
ratmak istedi¤i güzelliklerin tak›ld›¤›,
t›kand›¤› birfleyler vard›. Belki ad›n›
koyam›yordu. Belki yetkin tan›mlar›-
na ulaflam›yordu. Ama O, toplumsal
genlerinin fliir tenli zamanlarda
at›lm›fl temelleriyle ruhunu okuyordu,
dinliyordu. Ve aray›fllar›n›n zirvelefl-
mesi için zirvelere varmak gerekti¤ini
duygular›n›n dilinden ö¤reniyordu.
Bu yüzden mücadelenin yeniden yeni-
den yarat›ld›¤› akademiye götürdü
O’nu sanatç› ruhu. 

Burada hiçbir fleye ezbere, kal›pç›,
al›fl›lagelmifl yaklaflmad›. Çeliflkileri,
özgünlükleri ve köklerine kavufla-
mam›fl aray›fllar› ile yaflad› Önderli¤i,
e¤itimleri, yo¤unlaflma ortamlar›n›.
Dürüstlü¤ü, samimiyetiyle yaklaflt›.
Kopar›ld›¤›, yabanc›laflt›r›lmak isten-
di¤i her de¤eri tan›d›kça sadece ruhu-
nu, düflüncesini ve yüre¤ini de¤il,
bunlarla flekillenen sanatç›l›¤›n› da
besledi. Ve ard›ndan fliir tenli zaman-
lar› yaratan fliir ruhlu kad›nlar›n, tan-
r›çalar›n diyar›na, Zap’a ulafl-
t›¤›nda baflkalaflt›, de¤iflti. Bu-
rada özgür yaflam kanununun
tüm kanunlardan daha güçlü
oldu¤unu, ama bunu yarat-
man›n yüksek bir bilinç kadar
yüksek bir sanatç› hissedifliy-
le olabilece¤ini ö¤rendi. Ya-
flam›, içindeki k›p›r k›p›r deli
dolu ruhla, ama büyük bir
ciddiyet ve olgunlukla karfl›l›-
yordu Sarya. Yarataca¤› sa-
natsal s›çramalar›n basamak-
lar›n› döflüyordu. 

Avaflin gibi mavi duru ve 
deli dolu akmak istiyordu Sarya

Avaflin’in mavi yüre¤i gibi akmak
istedi yeniliklere, üretmeye, halk›n›n
sanatç›s› olmay› hak etme aray›fl›na.
Avaflin’in ana yata¤› gibi üretmek,
onun gibi mavi, duru, deli dolu ve gi-
zemli akmak istiyordu. Maalesef Ava-
flin’in bir perisini daha kanla k›nalad›-
lar savafl tanr›lar›na. Oysa ki flairin
sözü hala tazeydi vicdanlarda; “kan-
dan k›na yak›lmaz.’’ Kan kanununu
de¤il, ‘yafla ve yaflat’ kanununu sevdi
Sarya. Elindeki silah, savafl tanr›lar›-
n›n dayatmas›na karfl› çözümsüz ka-
lan bir halk›n baflvurdu¤u bir yoldan
baflka bir fley de¤ildi. Bunu en iyi Sar-
ya anlard›. O, bu halk›n yüre¤inin, ru-
hunun k›z›yd›. 

Kültürel katliama dair sezgisi bun-
dand›. Kültürel katliam savafl tanr›la-
r›n›n bir hükmüydü. Bu hüküm sade-
ce türkülerle, danslarla y›k›labilseydi,
Sarya sadece bununla yetinirdi. Ama
can›, yaflam hakk› al›nmak istenen bir

halk›n sanatç›s› olmak sadece
türkülerle olmuyordu. Türküleri
duyan, türkülerle sars›lan vic-
danlar› yoktu savafl tanr›lar›-
n›n. “Türküleri yakmay›n. Tür-
küler çiçektir en umutsuz za-
manda açan’’ diyen bilge sesi
duymad›lar. 

Sarya yar›m kalan bir dans
yar›m kalan bir ezgi yar›m

kalan bir fliir

Ve Avaflin’i geçip Miroz alan›-
na girerken, en umutsuz zaman-
larda açan bir çiçe¤i öldürdüler,

bir türküyü yakt›lar, iki kad›n yolda-
fl›yla birlikte. O’nu vuran eller de
Kürttü. Kürtlerin bugün de en zay›f
karn› olan kendi kendinin, halk›n›n
haini olma gerçe¤i tarih karfl›s›nda he-
sap verdi¤inde, en a¤›r suçlar›ndan bi-
ri de Sarya gibi bir sanatç›y› katlet-
mesi olacak. Acaba Sarya’y› dans
ederken görselerdi, yine o teti¤e basar-
lar m›yd›? Türkülerin, danslar›n, sa-
nat›n yönetti¤i bir dünyada olsayd›k
diye düflünüyor insan elinde olmadan.
O’nu vuranlar bilselerdi bir halk›n yü-
re¤inden, insanl›¤›ndan hangi nadide
çiçe¤i kopard›klar›n›, yine de k›yarlar
m›yd› bilinmez. Ama yar›m kalan bir
dans, yar›m kalan bir ezgi, yar›m ka-
lan bir fliir oldu Sarya. Dilimize, insan-
l›¤›m›za, Kürtlü¤ümüze, kad›nl›¤›m›za
dair. fiimdi fliir yazanlar, türkü yakan-
lar, dans edenler, bir halk›n kültür sa-
nat›n› yaratt›¤› iddias›nda olanlar bu
yar›ml›¤›n tuttu¤u aynalarda bakabil-
meli kendi ürettiklerine. 

Hepimiz yeni bir yaflam›, özgür ya-
flam kanununun hükmünü yaratmaya

iddial› ve kararl›y›z. O zaman sü-
rekli bakmam›z gereken aynalar-
dan birisi Sarya’n›n yar›m kalan
dans›d›r. O da bu dans›, kendi-
sinden öncekilerin yar›ml›¤›n›
tamamlamak için onlar›n ayna-
s›na bakarak sürdürmek istedi,
sürdürdü. fiehit MMiizzggiinn’in, fiehit
SSeeffkkaann’›n sesi olmak istedi. fiehit
SSiippaann,,  SSeerrhhaatt,,  BBaarraann  ve en son
DDeelliillaa  da Sarya’n›n yar›m kalan
dans›n›, sesini tamamlamak için
O’nun Avaflin’de kalan, ça¤›ran
gözlerinin pefline düfltü. 
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....  (fiehit  Sipan)

fiefik  Yatk›n  (Argefl)
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Savafl ortam›nda, da¤lar›n koynun-
da hala devam eden bir dans bu. Her-
kes kendi ad›na tamamlamaktan so-
rumlu. Ancak kendisine sanatç›y›m
diyen, özgürleflen Kürtlerin özgürlük
kültürünü yaratma ad›na ifl yapanla-
r›n bu yar›ml›k karfl›s›ndaki sorumlu-
lu¤u daha büyük. Ayr› bir anlama sa-
hip. Özellikle de kad›n sanatç›lar›n. 

Sarya’n›n yar›m kalan dans›n›n
aynas›ndan bakabilmeliyiz

Sanata akmas› gereken ne çok ya-
r›m kalm›fl özgürlük hayk›r›fllar› var.
Ne trajedilerimiz, ac›lar›m›z ve emek-
lerimiz var. Özgür Kürt kad›n›n›n
fiehit SSeemmaa  arkadafl›m›z›n dedi¤i gi-
bi, kendisini kendi küllerinden yeni-
den yaratma gerçekli¤i hala devam
ediyor. Zorluklar›, sorunlar›, engelle-

ri hangi türden olursa olsun sanatç›
inceli¤iyle, hissedifli, üretkenli¤iyle
afl›lacak birçok yan› var. Ve bunlar,
tüm sanatç› aray›fllara yelken açt›ra-
cak kadar güçlü bir esinti. Baflka
yerlere bakmam›z›n, ilgimizin ancak
zenginlefltirici bir anlam› olabilir,
ama as›l koflu içimize olmal›. Aray›fl-
lar›m›za, yeteneklerimize, sanatç› ru-
humuza yelken açt›racak as›l rüzgar-
lar bizim ›ss›z, s›n›rs›z denizlerimiz-
de. Halk›m›z›n gerçe¤ine yürekten
baksak görürüz. Nice yaflanm›fl ya-
k›n tarihli ac›lar›m›z var ki, evrenin
enerji ak›fl› içinde dolafl›yor. Bir tür-
künün, bir destan›n, bir tiyatronun,
bir roman›n, bir fliirin ruhunu olufl-
turmay› bekliyor. Sadece onu duya-
cak kulaklar›, görecek gözleri, hisse-
decek ruhu ve duyarl›l›¤› bekliyor.
Cesareti, dürüstlü¤ü, samimiyeti
bekliyor. Onu tafl›yan yar›m kalm›fl
danslar›n›n tamamlanmas›n› bekli-

yor. Onu içecek ve flikayet etmeyecek
Sarya’s›n› bekliyor. Yine öyle büyük
direniflleri var ki, kendisini konu edi-
necek filmleri, belgeselleri bekliyor.
“Sanatç›n›m’’ diyen evlatlar›n›n kör-
lü¤ünün, so¤uklu¤unun, inkarc›l›¤›-
n›n ve yabanc›laflmas›n›n yarattt›¤›
hastal›klar›n iyileflmesini bekliyor.

O’nun ruhunu giyinebilmek 
hayk›r›fllar›na ses olabilmektir 

Freemuse’dan (Müzikal ‹fade Öz-
gürlü¤ü) Ole Reitov’un belirtti¤i,
“sansür tek kanall› olmayabilir. Dog-
matik ideolojiler, yarat›lan korkular
sansürü tan›mlayan ana unsur-
lard›r. Yasakl› diller ve kad›n sanat-
ç›lara bask› ise sansürün ta kendi-
sidir” sözleri, Kürt halk›na uygula-
nan çok yönlü sansürü de anlat›yor.
Türkiye’de gelifltirilen afl›r› milliyetçi

flovenist dalga halk›m›z›n dili, kül-
türü üzerinde a¤›r bir bask› yarat›r-
ken, bu dil ve kültürün kendisini ta-
rihsel zenginli¤i, gücü üzerinde de-
vam ettirmesini ve yeniden yaratma-
s›n›, üretmesini afl›r› derecede s›n›r-
land›rmaktad›r. 

Bu, y›llard›r yaflad›¤›m›z bir ger-
çekliktir. Sonuçlar›n› en fazla da ta-
rihinden, kültüründen, dilinden
uzaklaflan birey ve toplum gerçekli¤i
biçiminde ortaya koyuyor. Buna
önemli düzeyde yabanc›laflma, ken-
disi olmaktan ç›kma da diyebiliriz.
Oysa ki Önderli¤in bu ça¤da Kürtle-
re biçti¤i misyonlar›n hepsinin teme-
linde, ‘nas›l bir kendileri olma’ soru-
suna verecekleri cevap yatmaktad›r.
Kendisi olmaktan ç›km›fl bir Kürt bi-
reyi, sa¤l›kl› bir birey olman›n ara-
y›fllar›ndan da sapm›fl olacakt›r. Bu
noktada her alan, her disiplin rol sa-
hibidir. Sosyoloji, psikoloji, tarih vb

bunlar›n hepsinin “nas›l bir kendin
olmak’’ sorusuna Kürtler aç›s›ndan
yarat›lacak cevaba katk›lar› ola-
cakt›r mutlaka. 

Tabii kültürel yok olufl, edilifl alt›n-
daki bir halk›n kendisi olmak ad›na
yarataca¤› cevapta en temel rollerden
birisi kültür sanat çal›flmalar›d›r. ‹flte
Sarya arkadafl›n sanat alan›ndaki
aray›fl ve çabalar›na, O’nun flehadeti-
nin 10. y›ldönümünde anlam verme-
de bu konuyu yürekten hissetmek
çok önemli. O’nu lay›k›nca anmak da
biraz böyle olur. Yani O’nun hissetti-
¤i gibi Kürt diline, kültürüne dayat›-
lan soyk›r›m›, yok edifli hissetmekle,
O’nun ç›rp›nd›¤› gibi buna dur diye-
bilmekle, O’nun fliirlerinde hayk›rd›¤›
gibi, bu ça¤›n üzerimize ya¤d›rd›¤› la-
nete karfl› koymakla olur. ‘Bir Kürt
insan›, bir Kürt kad›n› sanatla u¤rafl-
mak istiyorsa bu, yüre¤inde neleri ya-
ratabilmeli, neleri hissedebilmeli,
mücadelenin tüm alanlar›ndaki sa-
natç›l›¤› nas›l yaflamal›’ vb sorular›
sorabilmekten geçiyor. 

Birçok kültür sanat kurumumuz
ad›n› Sarya arkadafltan alabilir.
O’nun ad›na çok güzel flark›lar da ya-
z›l›p okunabilir. Bunlar›n hepsinin la-
y›k olma, anma, sanat tarihimize mal
etme istemi ve aray›fl›yla ilgisi vard›r.
Ama bir di¤er önemli yan ve olmazsa
olmaz lay›k olma biçimimiz; O’nun ru-
hunu giyinebilmek, onun hayk›r›fllar›-
na ve yar›m kalm›fl dans›na ses olabil-
mektir. Bu anlamda yaratabilmektir. 

Ruhu hissedifli fliirleri dans› 
isyanlar› Kürt ruhluydu

Sarya arkadafl metropollerde bü-
yüdü¤ü için belki belli bir süre Kürt
gerçekli¤inin baz› yönlerine yaban-
c›yd›. Ama ruhu, hissedifli, fliirleri,
dans›, isyanlar› Kürt ruhluydu, Kürt
soyluydu. Sorun, ulusall›k anlam›nda
afl›r› bir vurgu yapmak de¤il, isyan-
lar›, ac›lar›, katliamlar› yaflam›fl bir
halk›n gerçe¤ini soluyabilmek, ona
dokunabilmek. Bunu Kürt olmayan
bir sanatç› da yapabilir. Kald› ki çok
s›n›rl› da olsa baz› denemeler oldu.
Ama önemli olan, o tarihin halk ger-
çekli¤inin bir parças› olanlar›n bunu
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“Nice yaflanm›fl yak›n tarihli ac›lar›m›z var ki, evrenin enerji ak›fl› 

içinde dolafl›yor. Bir türkünün, bir destan›n, bir tiyatronun, bir 
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soluyabilmesi, buna dokunabilmesi
ve bu solumalarla, dokunufllarla ken-
disini ve sanat›n› yaratabilmesi. 

Sarya bu gerçekli¤i belki de en
fazla Zap’ta kald›¤› 1996-97 y›llar›n-
da, “ayaklar›m› basar basmaz de¤ifl-
tim’’ dedi¤i topraklarda soludu. Bu
süreçte dokundu ve kendisine, ya-
ratmak istediklerine yeni anlamalar
kazand›rd›. Çok büyük bir talihsizlik
olarak erken flehit düfltü. Böyle bir
de¤eri uzun soluklu yaflatamam›fl ol-
mak bizlerin de özelefltirisi. Eksikli-
¤inin hissedilmesi gereken bir kay›p.
Önderli¤e YAJK yönetimi olarak
1997 y›l›nda flehadetinin tekmili ve-
rildi¤inde, hayk›r›rcas›na, büyük bir
ac›yla, “siz bana neyin tekmilini ver-
di¤inizin fark›nda m›s›n›z? Kimi, ne-
yi kaybetti¤inizin fark›nda m›s›n›z?
Nas›l bu kadar rahat bana flehit
düfltü dersiniz?’’ diyerek elefltirmiflti. 

Neyi ve kimi kaybetti¤imizi savafl›
da, siyaseti de, yaflam› da, kad›n öz-
gürlü¤ünü de sanatç› inceli¤i ve ru-
huyla yaratan, yaflayan Önderlik anl›-
yordu. O yüzden de bir yoldafl›n, mili-
tan›n ac›s› kadar bir sanatç› kad›n›,
Kürt halk›n› yans›tabilecek bir sanatç›
ruhu kaybetmenin ac›s›n› da hissedi-
yordu. Sarya’y› kendi sanat›na, yafla-
m›na, mücadelesine yeni bir anlamla
kat›yordu. fiimdi bizim yapmam›z ge-
reken tam da böyle bir anma olmal›. 

Yeniden ve yeniden Sarya arkada-
fl›n tuttu¤u aynalardan bakarak ken-
dimize, sanat›m›za; varolman›n, ken-
din olman›n yeni anlamlar›nda derin-
leflebilmeliyiz. O’nu sanat›m›zda, kat-
liam alt›ndaki kültürümüzü koruma
ve gelifltirme çabam›zda kültür sanat
tarihimize silikleflen, ezbere haf›zalar-

la de¤il, ruhsal, yürekten
hissedifllerle, belirgin, anlafl›-
l›r flekilde kazand›rmal›y›z. 

Kültür sanat, edebiyat
alanlar›nda yaflad›¤›m›z aç-
mazlar›n, yaratamaman›n
nedenlerini, Sarya arkadafl
gibi büyük de¤erlerimizi ye-
terince yaflay›p yaflata-
mamam›zda arayabilmeli-
yiz. Sanat u¤runa verilen
bedeller do¤ru bilince ç›ka-
r›lmazsa, ruhumuza nakfle-
dilmezse ileriye dönük sa-
nat aray›fllar›m›z da kimlik-
sizleflir. Baflkalafl›r, yaban-
c›lafl›r. Baflkalar›n›n, eril
kültürün piyasalaflan, me-
talaflan sanat anlay›fllar›n›n
versiyonlar›na dönüflür.
‘’Sistem içileflme, sistemin
mezhebi olma, sistemin de¤irmenine
su tafl›ma’’ belirlemelerini kültür sa-
nat alanlar› aç›s›ndan da ele al›rken,
özgürlük mücadelesi tarihi boyunca
ad›m ad›m yarat›lanlar›n ne pahas›-
na yarat›ld›klar›n› ve onlardan uzak-
laflman›n, vazgeçmenin vicdan›ndan,
insanl›¤›ndan vazgeçmek oldu¤unu
bir an bile unutmamak gerekir. 

Vicdan›n› unutan vicdans›zd›r.
Vicdan› olmayan da asla sanatç› ola-
maz. Sanat herfleyden önce ait oldu-
¤u toplumsal, insani gerçekli¤in vic-
dan›, sesi olabilmektir. Theba flehri
sald›r›ya u¤rad›¤›nda, ilk bir heykel-
trafl ölümü göze al›p flehrin savunul-
mas›nda ve kurtar›lmas›nda yer al›r.
Bunun karfl›s›nda flehrin kral›n›n ilk
sözleri, ‘’bu kent için ölmek gerekti-
¤inde ilk ölmesi gereken ben olmal›y-
d›m’’ olur. Ama bir sanatç› duyarl›l›-

¤› yurdu, sanat›-
n›n kayna¤› olan
de¤erler tehlike-
de oldu¤unda
kral ya da baflka
bir güç tan›maz.
Yüre¤i ile hare-
kete geçer. Ger-
çek sanatç›lar›n
yüre¤i, insani
yok olufla karfl›
ilk tepkileri ve-
ren yürektir. Bu
anlamda, ‘her

cepheden bitirilmeye, yok say›lmaya
çal›fl›lan bir halk›n sanatç›s›n›n du-
ruflu nas›l olur’’ sorusuna bir cevap-
t›r Sarya arkadafl›n duruflu. 

Bu, her sanatç›n›n flehadeti göze
almas› flartt›r anlam›nda de¤il. Ya da
sanatsal duruflu yaratmada yeni
ad›mlar›n, yürekli bir duruflun sahi-
bi olan Sarya arkadafl aç›s›ndan be-
lirleyici olan tek yan, O’nun flehadete
ulaflmas› de¤ildir. O’nun yakalad›¤›
ve u¤runa uçmak, koflmak, bulufl-
mak istedi¤i güzelliklerdir önemli
olan. Bu güzellikleri, ac›lar› yüre¤in-
de ne kadar ve nas›l hissetti¤idir. Da-
yat›lan yok edifle karfl› nas›l bir varo-
lufl ve bunda nas›l bir sanatç› duru-
flu sorusunu gündeminin, aray›fllar›-
n›n, eme¤inin, sanatsal çal›flmalar›-
n›n oda¤›na almas›d›r. O’nun ilk his-
sediflleri bu anlamda bir sanatç› ru-
hunun yüceli¤ine yarafland›. 

Ortado¤u’da, özellikle Kürdistan’da
savafl›n, fliddetin bir vahflet düzeyinde
halklara dayat›ld›¤› günümüzde bu
fliddeti yumuflatan ve giderek aflan te-
mel etkinlik, durufl sanatsal durufl
olabilmelidir. Yaflanan vahfletin tüm
yönlerini oldu¤u kadar, kültürel vah-
flet ve fliddeti de teflhir etmesi gereken
yine kültür sanat çal›flmalar›d›r. 

Kad›na karfl› çok yönlü bir katlia-
m›n, metalaflt›r›lman›n dayat›ld›¤›
ça¤›m›zda, kad›n özgürlük duruflun-
da sanat›n yeri can al›c› bir önem-
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Celal  Ercan  (Sefkan)
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dedir. Ama hala yeterince sahiplenil-
mifl bir düzeyde de¤ildir. Çocuklara,
yafll›lara, do¤aya, tarihi güzelliklere
karfl› çok boyutlu gelifltirilen y›k›m,
sald›r› kültür sanat ve edebiyat›n ye-
terince gündemine girmifl de¤ildir.
Bu anlamda ciddi bir boflluk yaflan›r-
ken, halklar›n ve tüm bu kesimlerin
ad›na sanat› gelifltirmesi gerekenle-
rin egemen sistemin k›s›r, sistemi ye-
niden üreten ve Önderli¤imizin be-
lirtti¤i gibi sistemi ayakta tutan yol-
larda dolan›p durmas› içler ac›s› bir
gerçekliktir. Trajik ve belki de ezilen-
lerin en büyük talihsizli¤idir. 

Sistem tüm ezilen kesimleri daha
uzun süre bask›, egemenlik, sömürü
alt›nda tutabilmek için kültür sanat
alan›n› çok yönlü kullan›rken, ezilen
kesimlerin çözümü yaratmay› sadece
siyasetten beklemesi trajedilere yol
aç›yor. Sanat insani, demokratik ve
bar›flç›l çözümün gelifltirilmesinde
rolünü ve misyonunu tan›mlamay›n-
ca, buna göre sanat ve edebiyat ala-
n›nda üretmeyince, insanlar›n zihin-
lerine ve toplumsal genlerine kaz›-
nan ‘öl öldür’ çözümsüzlü¤ü, k›s›r
döngüsü ac›mas›zca devam eder. Sa-
natç›y›m diyen, edebi ve kültürel
üretim içinde olan her Kürt ve Türk
insan›, bu topraklarda hala ‘öl öldür’
kanununun a¤›rl›kta yaflanan ka-
nun olmas›nda kendi sorumlulu¤u-
nu görebilmelidir. Üretmemek, sa-
natç› duyarl›l›¤›n› sergilememek, ya-

flananlara seyirci kalmak, ses-
siz kalmak, sanatla toplum-
sall›¤›n, sanatla siyasetin, sa-
natla kad›n olman›n ba¤›n›
koparmak vb bu sorumlulu¤u
yeterince yerine getirebilmek
için sorgulanmas› ve afl›lmas›
gereken yönler olmal›d›r. 

Sanats›z toplum ç›plak ve 
ilkel vücut gibidir

Katliam tehditi alt›ndaki bir
halka, bir cinse yeni yaflam
flans› yaratmak, sanat düze-
yinde bir siyaseti yürütmeyi
ya da siyaset kadar rol oyna-
yacak bir sanat anlay›fl›n› ve
prati¤ini üretmeyi flart k›lar.
Bu gerçe¤in felsefik ve para-
digmatik düzeyde en fazla sa-
natç›lar taraf›ndan anlafl›lmas› gere-
kir. Önderli¤imizin A‹HM savunma-
lar›nda yapt›¤› bir de¤erlendirme, bu
gerçekli¤e yeni paradigmada ne dü-
zeyde önem verdi¤ini çarp›c› bir fle-
kilde göstermektedir. “Ahlak, asl›nda
bütün gerekleri oluflturulmufl top-
lumsal sistemler için bir nevi kiflili-
¤in iyi ve do¤ru karakter özellikleriy-
le, güzel bir elbise gibi içinin iyili¤ini
güzellikle tamamlayan sanat›n rolü-
nü oynamas›nda bir köprü konu-
mundad›r. Dolay›s›yla toplumsal ya-
flamda sanat›n yeri de en az ahlak
kadar yeniden tan›mlanmay› gerekti-

rir. Sanats›z toplum, ç›plak ve
ilkel vücut gibidir. Daha da öte-
si, ruhun ve fizi¤in do¤ru zihni-
yet yap›s›ndan kopuklu¤unu
ifade eder. Do¤ru zihniyet prog-
ram›n ekonomik, sosyal ve si-
yasal kurumlaflmas›n› belirler-
ken, ortaya konulan hedefler
sanat ve onun hedefleriyle ör-
tüflmedikçe sakat, ç›plak ve çir-
kin kalmaya mahkumdur. 

Sanats›z toplum düflünüle-
mez. Sanat san›ld›¤›n›n aksine,
seçkinlerden çok halk›n mitoloji,
din ve felsefeye verdi¤i yan›t›n
dili olarak anlafl›lmal›d›r. Üstün
zihniyet ve iradeler taraf›ndan
do¤rulan düflünce ve ahlak›n
halk›n kavrayaca¤› ve uyum sa¤-
layaca¤› kal›plara dökülmesini

ifade eder.’’ Bu belirleme, bir insan
olarak da sanatç›n›n sanatsal üreti-
mini ahlakla ba¤lant›l› k›lmas›n›n ge-
re¤ini gösteriyor. 

Yaflam bar›flla güzelleflir

Savaflç› ve iktidarc› kültür yaflam›
bir bütün olarak katlederken ve sanat-
ç›n›n yarat›m alan› bütün bir yaflamla
ilgiliyken, yaflam›n bir alan›na karfl› so-
rumluluk ve duyarl›l›k radar›n› kapat›p
‘ben gerçek sanatç›y›m’ ya da ‘benim
iflim sanat’ demek, büyük bir aldatma-
dan öte bir fley olamaz. Kendisini alda-
tan da sanatç› olamaz. Hele varoluflunu
yaratan toplum karfl›s›nda kendisini al-
datan bir bireycilikle sanat yap›lamaz.
Tam tersine, iktidarc› ve savaflç› katli-
am kültürüne alternatif bir yaflam kül-
türü yaratmak için en büyük kavgala-
r›n sahibi sanatç›lar olmal›yd›. 

fiehit Sarya’y› sanat tarihimizde bir
mihenk tafl› yapan da O’nun bu kavga-
n›n fark›na varmas›, bu kavgada ken-
disinin yerini tan›mlamas› ve buna gö-
re mücadeleyi gö¤üslemesiydi. Kültür
sanat ve edebiyat alan›nda iddial› olan-
lar›n, özellikle kad›nlar›n O’na olan
borcu da ayn› yoldan, tecrübelerden ve
birikimlerden yararlanarak, yeni de-
¤erler yaratarak yürümektir. Sanat ya-
pan Kürt kad›nlar›n›n O’na olan borcu
ancak böyle ödenebilir. Yeni yetiflen
neslin O’nunla kurmas› gereken gönül
ba¤› ancak bu temelde olabilir. 
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...  (fiehit  Dijwar)
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Yaflam Sarya’n›n sar› saçlar›yla

Avaflin’in mavi yüre¤i gibi akan 

bir ›rmak olacak

Sanat yaflam› güzellefltirmenin yo-
luysa, yaflam da ancak bar›flla güzel-
leflebilece¤ine göre, kad›n sanatç›lar›n
temel u¤rafl› bar›fl› yaratmaya odakla-
nabilmeli ki, Sarya ve O’nun gibi kay-
betti¤imiz birçok güzel sanatç›m›z› bir
daha kaybetmeyelim. Sazlar›m›z› si-
lahla, ezgilerimizi bombard›manlar›n
sa¤›r eden i¤renç gürültüsüyle de¤ifl-
tirmeyelim. Türkülerimize sevgi, aflk,
güzellikler yerine ac›lar›, trajedileri
nak›fllamayal›m. Bu, herkesten daha
çok sanatç›y›m diyenlerin, yani toplu-
mu güzel hayallere sanat› ile taflayan-
lar›n sorumlulu¤udur. 

Sarya arkadafl›m›z› 16 Kas›m

1997’de flehit verdik. Kas›m ay› ka-
d›nlar için ayn› zamanda (25 Kas›m)
“Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› Daya-
n›flma Günü”nü de kaps›yor. Kad›na
yönelik fliddete karfl› dayan›flma ya-
ratman›n en anlaml› ve sonuç al›c›
yollar›ndan biri de en büyük fliddet
olan savafla dur demektir. 

Dominik Cumhuriyeti’nde iflkence
ile katledilip bir uçurumun dibine at›-
lan Patria, Minerva ve Maria Teresa
Mirabal kardefller (Kelebekler)’in an›-
s›na, flehadet günleri olan 25 Kas›m
kad›n hareketi taraf›ndan bir anma ve
fliddetle mücadele günü olarak belir-
lendi. fiehit Sarya gibi onlar da kendi
halklar›n›n ve insanl›¤›n gerçek sa-
natç›lar›yd›lar. Çünkü yaflam sana-
t›n›, do¤an›n harikulade sanatkarl›-
¤›n› en çok tahrip eden fliddete, sava-
fla karfl› aktif mücadele ederek, yafla-

ma sanat›n› gelifltirmek istediler. 
Bir sanatç› kad›n›, bir özgürlük sa-

natç›s›n› yine kas›m ay›nda kaybetmifl
olmak, özellikle kad›nlar aç›s›ndan ya-
flam sanat›n› büyütmekle, bunun için
bar›fl ve demokrasi gücü olarak örgüt-
lenmekle karfl›lanabilir, an›labilir. Sar-
ya arkadafl›n yar›m kalan dans›n›n bi-
ze tuttu¤u aynalara cesurca bakal›m.
Tüm yar›ml›klar›m›z› tamamlaman›n
ana yolunun onurlu bar›flla kurulacak
özgür yaflam sanat›n› gelifltirmekten
geçti¤ini görmemiz zor olmayacak. Ya-
flam Sarya’n›n sar› saçlar›yla Avaflin’in
mavi yüre¤i gibi akan bir ›rmak ola-
cak. Durmayacak. Ne kendine hain bir
pusunun ellerinde, ne unutman›n
utanc›nda ne de yabanc›laflman›n gir-
daplar›nda t›kanmayacak. Sarya gibi
zirvelerde arayacak sanatç› ruhun g›-
das›n› ve bulacak.
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Irmak 
Ak›fl›n yaflam›m›zd›r 
durmadan, dinlenmeden uyumadan ak!
ak›fl›n anlar›n›n ay›rd›na varmadan
soluk solu¤a 
tafllara, kayalara, yosunlara ald›rmadan 
aflka, sevdaya, ayr›l›klara tak›lmadan 
yaln›zca ak›fl›n›n yaflam›n oldu¤unu bilerek 
ve ak›fl›n›n yaflam›m›z oldu¤unu bilmeksizin ak!
Günefl, sende seyre dursun kendini 
genç k›zlar sende görsünler bahara durmufl 
suretlerini 
afl›klar, serinli¤inle tutufltursunlar yüreklerini 
sen bunlar› bilmeden ak! 
yüzy›ll›k efsanelerinle 
sesindeki t›ls›ma kar›flan gizli öykülerinle 
savafla, kavgaya, ölüme kulak asmadan 
varl›¤›n›n yaflam›m›z oldu¤unu anlamadan
hem herkesin 
hem hiç kimsenin olmayan IRMAK! 
giderek uzanan saçlar›nla 
hiç durmadan ak.

fiehit Sarya 
(Nursen ‹NCE)
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Ad›, soyad›: Mehmet  Selim  KURT

Kod ad›: Çekdar  SERDAR

Do¤um yeri ve tarihi: Dargeçit,  1978

fiehadet tarihi: 4  Kas›m  2007

Cehennem  Deresi/Mardin

Ad› soyad›: Hasan  KAYA

Kod ad›: Serdem  fiAH‹N

Do¤um yeri ve tarihi: fi›rnak,  1986

fiehadet tarihi ve yeri: 1  Aral›k

2007,  Ç›rav/Gabar/Botan

Ad› soyad›: Abdullah  KARATAfi

Kod ad›: Osman  ÇEV‹K

Do¤um yeri ve tarihi: Bozova,  1975

fiehadet tarihi ve yeri: 1  Aral›k

2007,  Ç›rav/Gabar/Botan

Ad›, soyad›: Mehmet  Reflit  ERDO⁄AN

Kod ad›: Gabar  RIZGAR

Do¤um yeri ve tarihi: Bismil,  1978

fiehadet tarihi: 1  Aral›k  2007

Ç›rav/Gabar/Botan

Ad› soyad›: Ceyda  YETK‹N

Kod ad›: Rozerin  FIRAT  ROJ

Do¤um yeri ve tarihi: ‹stanbul,  1975

fiehadet tarihi ve yeri: 1  Aral›k

2007,  Ç›rav/Gabar/Botan

Ad›, soyad›: Serdar  DEM‹R

Kod ad›: Boran  BAGOK

Do¤um yeri ve tarihi: Adana,  1985

fiehadet tarihi: 4  Kas›m  2007

Cehennem Deresi/Mardin

Ad›, soyad›: Niyazi  AKGÜL

Kod ad›: Harun  TOR‹

Do¤um yeri ve tarihi: Midyat,  1981

fiehadet tarihi: 1  Aral›k  2007

Ç›rav/Gabar/Botan

Ad›, soyad›: Selma  KAYA

Kod ad›: Gülbahar  GÜLHAT

Do¤um yeri ve tarihi: Batman,  1978

fiehadet tarihi: 1  Aral›k  2007

Ç›rav/Gabar/Botan

Ad›, soyad›: ‹hsan  YAKUT

Kod ad›: Resul  AKAR

Do¤um yeri ve tarihi: Kulp,  1983

fiehadet tarihi ve yeri: 22  Kas›m

2007,  fiehit  Brusk  alan›/Amed

“fifieehhitleer  büyük  bir  düflünnceenninn  aktar›lmas›nn›nn  köprüleeridir”  ÖÖndder  Appoo

Ad›, soyad›: Medine  GÜL

Kod ad›: Xwinda  FARAfi‹N

Do¤um yeri ve tarihi: Çukurca,  1984

fiehadet tarihi ve yeri: 1  Aral›k

2007,  Ç›rav/Gabar/Botan

Ad›, soyad›: Mercan  KARA

Kod ad›: Beritan  H‹LAL

Do¤um yeri ve tarihi: Uludere,  1983

fiehadet tarihi ve yeri: 1  Aral›k

2007,  Ç›rav/Gabar/Botan

Ad›, soyad›: Hediye  KURHAN

Kod ad›: Tekoflin  GABAR

Do¤um yeri ve tarihi: Siirt,  1980

fiehadet tarihi ve yeri: 24  Kas›m

2007,  F›nd›ke  alan›/Gabar/Botan
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