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Serxwebûn bir direniş var olma 
ve insanca yaşama çizgisidir
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Kürt halkının özgürlüğü 
tasfiye politikasını boşa çıkarmaktan geçmektedir

Aylık Serxwebûn gazetesi bu ay-
dan itibaren artık eski forma-

tıyla okuyucularıyla buluşacaktır.
Serxwebûn gazetesi olarak yeni bir
yıla girerken başta Rêber Apo’nun,
Özgürlük Hareketimizin tüm kad-
rolarının ve  halkımızın yeni yılını
kutluyoruz. Biliyoruz ki bu yeni bir
yılda Önderliğimizin, Hareketimi-
zin ve halkımızın çabalarıyla çözüme
her zamankinden daha yakınız ve
2010 yılı Kürtler açısından başarı ve
zafer yılı olacaktır.
Değerli Serxwebûn okuyucuları;
Partimiz PKK’nin kuruluşuyla bir-
likte kendisini var...

PKK, bir Önderlik hareketi ola-
rak doğdu ve doğuşundan gü-

nümüze kadar bir Önderlik hare-
keti olarak gelişim gösterdi. Bu,
onun hem yapısal hem de fonksi-
yonel özelliğidir. Onun yapısal özel-
liğidir; çünkü PKK Önder Apo’nun
ideolojik formasyonu, felsefesi, ba-
kış açısı ve kişilik özellikleri üze-
rinden örgütlendi, işleyiş ve biçim
kazandı. Onun fonksiyonel özelli-
ğidir; çünkü PKK’nin kattettiği bü-
tün aşamalar, yaşadığı bütün geliş-
meler, yarattığı bütün değerler ve
gösterdiği bütün direnişler, doğru-
dan Önder Apo’nun emeğinin...

ABDULLAH ÖCALAN

Kürtler AKP ile kontrol edilmek isteniyor

sayfa16’da

Münafık yoğunlaşma 
KENDİNE GÖRELİK

Ben ahlak adamıyım, ahlakım güç-
lüdür. Ben onur savaşçısıyım. Be-

nim ilişkilerimde ilkeler esastır. Böyle
ucuz siyaset yaparak en fazla kendi-
lerini kandırırlar. Ben bu tür şeylere
hiçbir zaman kanmam.
Bu mesele patlak lastik meselesi ha-

line getiriliyor. Hani arabanın lastiği
patlar hemen yedeğiyle değiştirirsin,
yola bu şekilde devam edersin. Siya-
sete bu kadar teknik yaklaşılmaması
gerekir. Çok dar ele alınıyor bu parti
çalışmaları. Yeni bir partiyi böyle las-
tik değiştirir gibi...

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Aylık Serxwebûn gazetesi bu
aydan itibaren artık eski for-
matıyla okuyucularıyla bulu-

şacaktır. 
Serxwebûn gazetesi olarak yeni bir

yıla girerken başta Rêber Apo’nun, Öz-
gürlük Hareketimizin tüm kadrolarının
ve  halkımızın yeni yılını kutluyoruz.
Biliyoruz ki bu yeni bir yılda Önderliği-
mizin, Hareketimizin ve halkımızın ça-
balarıyla çözüme her zamankinden
daha yakınız ve 2010 yılı Kürtler açı-
sından başarı ve zafer yılı olacaktır.

Değerli Serxwebûn okuyucuları;
Partimiz PKK’nin kuruluşuyla bir-

likte kendisini var eden ve Partimizin
ideolojik, ajitasyon ve propaganda ça-
lışmalarını yürüten Serxwebûn gaze-
tesi bundan sonra ilk çıktığı eski for-
matıyla yayınını sürdürecektir.  31 yıllık
bir geçmişi olan ve çıktığı ilk günden
bu yana kesintisiz yayın hayatını sür-
düren  Serxwebûn gazetesi bundan
sonra da yazılmakta olan onurlu dire-
niş tarihine sizlerin de katkılarıyla ta-
nıklık etmeye devam edecektir. Serx-
webûn uzun soluklu bir mücadelenin
sesi, hafızası; bir gelenek, bir tarih ve
bu tarih yazılmaya devam ediyor. 

Değerli okuyucular;
Serxwebûn ilkin PKK’nin ‘Kürdistan

Devriminin Yolu’ adlı manifestosu ile ya-
yın hayatına başladı ve ilk çıktığında
henüz aylık  bir merkez yayın organı
değildi. 1981 yılında Helve Kampında
gerçekleştirilen PKK 1. Konferansı’nda
Serxwebûn’un aylık bir gazete olarak
yayın hayatına başlama kararı alındı.
Ve PKK 1. Konferans’ında Serxwebûn
gazetesinin PKK’nin merkez yayın or-
ganı olarak aylık Avrupa’dan yayın yap-
ması kararlaştırıldı. Alınan bu karar üze-
rine bir grup arkadaş görevlendirildi ve
görevlendirilen bu arkadaşlar 1982 yılı-
nın Ocak ayından itibaren Avrupa’da
gazeteyi çıkarmaya başladılar. Ve o ta-
rihten bu yana tam 29 yıldır kesintisiz
Avrupa’da Serxwebûn gazetesi yayın
hayatına devam etmektedir. 

Gazetenin Avrupa’da yayınlanma
kararı; Türkiye’de yaşanan 12 Eylül fa-

şist askeri darbesi ile birlikte Türkiye
ve Kürdistan’da var olan hareketlerin
ve örgütlerin dağılmasından kaynakla-
nıyordu.  12 Eylül askeri darbesi dev-
rimci-demokrat hareketlerin üzerinden
bir silindir gibi geçmiş, yoğun bir tutuk-
lama ve işkence ile örgütsel yapılan-
malar kökten dağıtılmıştı.  Hareketimiz
12 Eylül öncesi geri çekilmiş, birçok
kadrosu tutuklanmıştı. Tutuklanmayıp
ancak hareketle bağı kopan birçok in-
san ise Avrupa’ya çıkmıştı. 12 Eylül
darbesiyle birlikte Türkiye ve Kür-
distan’da siyasal olarak koyu
bir karanlık dönemi ya-
şanıyordu. Devrimci
hareketlerin kitle
ile bağları
k o p m a
n o k t a -
s ı n a
g e l -

m i ş ,
örgüt -
sel ça-
lışma yap-
manın zemini
kalmamıştı. Bu
yıllarda ajitasyon ve
propaganda çalışmaları
da ister istemez en asgari
düzeye inmişti ve hatta bunun ze-
mini kökten ortadan kalkmıştı. Bu yüz-
den en iyi ortam Avrupa sahasıydı.  Ha-
reketimiz Türkiye ve Kürdistan’da
yaşanan koşulları değerlendirerek aji-
tasyon ve propaganda çalışmalarının
en iyi yürütüleceği  alan olarak Avrupa
sahasını seçti ve basın yayın çalışma-
sını Avrupa üzerinden yapma kararını
aldı ve sürdürdü. 

Yayın hayatına Avrupa’da başlayan
Serxwebûn gazetesi 12 Eylül darbesin-
den dolayı faşizminin karanlığına karşı
halkımızın beyinlerinde ve yüreğinde
doğan bir güneş oldu. Ve Serxwebûn
gazetesi hala kesintisiz 29 yıldır Av-
rupa’da yayın hayatını sürdürmeye de-
vam ediyor.  Almanya’da yayın hayatına
başlayan ancak daha sonra Alman-
ya’nın yoğun baskısı ve yasaklama ka-
rarından sonra da Avrupa’nın değişik
ülkelerinde çalışmalarını sürdüren an-
cak tüm baskı ve yasaklamalara rağ-
men bir tek gün bile çalışmasını aksat-
madan sürdüren Serxwebûn gazetesi
sizlerin destek ve katkılarıyla  bu güne
kadar gelmiştir. Serxwebûn çalışmaları

Partimiz açısından öyle sıradan bir ça-
lışma değildi. Önderliğimiz bu çalış-
maya her zaman büyük bir değer verdi
ve bizzat kendisi bu çalışmanın denet-
leyicisi ve takipçisi oldu. 

Partimiz açısından stratejik bir
önemi olan basın yayın çalışmaları
hem dış güçlerin, başta da Almanya
gibi bir emperyalist devletin ve hem de
içimizdeki tasfiyecilerin hedefi olagel-
miştir. Almanya 1986 yılından itibaren

Serxwebûn gazetesi çalışmalarını ta-
kibe almış, basımı, dağıtımı ve okun-
masını engellemek için tüm anti de-
mokratik yasalarını ve polis güçlerini
devreye koymuştu. Gazete büroları-
mızı basmış, çalışanlar ve hatta Serx-
webûn gazetesini yanında bulundu-
ranları tutuklamış, ağır para cezalarına
çarptırmıştı. Ve hala Serxwebûn ga-
zetesi okuyanlarını ve dağıtanlarını
göz altına alarak Türkiye’ye geri gön-
derme ile tehdit ediyor. Almanya’nın
Serxwebûn gazetesinin engellenme-
sine yönelik çabaları 1993 PKK yasağı
ile birlikte zirveye ulaştı ve PKK yasağı
ile birlikte de Serxwebûn gazetesi de
yasaklar listesine alındı.  

Gazetemize yönelik saldırılar sa-
dece dış emperyalist güçler tarafından
yürütülmedi, daha kapsamlı, sinsi ve
derinden yürütülen saldırılar içimizdeki
tasfiyeci kesimler eliyle yapıldı. 1982
yılında Avrupa’da yayın hayatına baş-
layan gazetenin çalışmalarını o dö-
nemde Semir ve Seher tasfiyecileri

yürütüyordu. 1982 yılında yapılan
PKK 2. Kongresi  ile güçlerin yeniden
ülkeye dönüş kararı alınmıştı. Ancak
O dönemde Semir ve Seher bu kara-
rın intihar ve ölüme gönderilme kararı
olduğunu belirterek kabul etmemiş-
lerdi ve bu teslimiyetçi tasfiyeci anla-
yışlarını Serxwebûn gazetesi üzerin-
den yaymak istiyorlardı. Bunun
üzerine Önderliğimizin müdahalesi
oldu ve Semir bu çalışmalardan alındı.
Daha sonra Fatma ve Hüseyin Yıldı-

rım’ın da benzer girişimleri oldu.
Baştan beri ideolojik merkez

yayın organı olan Serx-
webûn gazetesi tas-

fiyecilerin saldırı
hedefi haline

geldi. Se-
mirler’ le

baş la-
y a n

s ü -

r e ç
h i ç

k e s i l -
medi ve

en son Fer-
hat ve Botan

tasfiyecil iğiyle
zirveye ulaştı. 

Önderliğin 1999 yı-
lında uluslararası bir komplo

ile Türkiye’ye götürülmesi ile bir-
likte örgüt içerisinde önderliğe oynayan
ve örgütü ele geçirmek isteyen başta
Ferhat ve Botan tasfiyecileri en çok da
ideolojik mücadele alanlarına saldırdı-
lar.  Özellikle ABD’nin 2003 yılında
Irak’ı işgal etmesiyle birlikte bunlar
ABD’yi bir kurtarıcı olarak görmeye
başladılar. Artık gerilla mücadelesi yü-
rütmenin döneminin kapandığını, ideo-
lojik mücadeleyi sürdürmenin anlam-
sızlaştığını söylüyorlardı. Ferhat ve
Botan tasfiyecisi sosyal reform adı al-
tında gerillayı yozlaştırmak ve ideo-
lojik mücadele dönemi kapandı diye-
rek de mücadeleyi ABD’nin peşine
takmak istiyorlardı. Bir yandan geril-
lanın yozlaştırılması için ellerinden
gelen bütün çabayı sergilerlerken bir
yandan da ideolojik kurumlara ve de-
ğer yargılarına saldırmaya başladılar.
Maddi değerlere saldırı kadar manevi
değerlerimize saldırmaya başladılar.
İdeolojiler dönemi kapanmıştır deyip
partinin ideolojik yayın organı olan
Serxwebûn gazetesine artık gerek
kalmamıştır diyerek kapatılmasını is-

tiyorlardı. “Serxwebûn gazetesi okun-
muyor, çok ideolojik ve kuru; zaten
TV’lerimiz var, günlük gazete ve
radyo var ne gerek var böylesi bir
ideolojik yayına” diyorlardı. Serxwe-
bûn gazetesinin kapatılması için çok
çalıştılar; logosundan, içeriğine, for-
matından, yayın politikasına kadar
müdahale ettiler, bozulması  için el-
lerinden gelen her şeyi yaptılar, an-
cak başarılı olamadılar. 

Hareketimiz YRD 5. Konferansı’nda
yaşanan tüm bu süreçler kapsamlı ola-
rak yeniden değerlendirmiş ve özellikle
Ferhat ve Botan tasfiyecilerinin o sü-
reçte basın yayın çalışmalarına yak-
laşımlarını tekrardan ele almış ve
mahkûm etmiştir. YRD 5. Konferan-
sında Serxwebûn gazetesinin tekrar-
dan eski formatta çıkarılması kararı
alınmış ve Gazetenin manevi anlam
ve öneminin altı bir kez daha kalın çiz-
gilerle çizilmiştir. Serxwebûn gazete-
sine ilişkin olarak Önderliğimiz 1988
yılında yaptığı bir değerlendirmede:
“Serxwebûn geleneği bağımsız düşü-
nen ve aydınlanmanın tarihimizdeki en
güçlü sesidir. Düşüncede bağımsızlı-
ğının en yetkin organıdır. Ve Serxwe-
bûn düşüncesinin bütün yönleriyle
özümsendiğini de sanmıyoruz. Fakat
tek yaşayan değer buradaki düşünce
gerçekliğimizdir. Serxwebûn yolcu-
luğu, ulusal kurtuluş yolculuğudur.
Serxwebûn’un bütün sayılarında ya-
şanan gerçekler bir halkın dirilişinin
adımlarıdır. Hepsini orada görmek iz-
lemek mümkündür. Ve bu anlamda ta-
rihe ilerde ışık tutacak en temel belge
niteliğindedir. Serxwebûn Kürdistan
halkının beynini oluşturduğu gibi, ira-
desini de giderek geliştirmektedir.”

Önderliğimizin yaptığı değerlendir-
meden de anlaşılacağı gibi Serxwe-
bûn gazetesi öyle sıradan  bir ideolojik
yayın organı değil. Hareketimizin ya-
ratmak istediği sistemin nasıl olması
gerektiğinin ideolojik açılımını, düşün-
sel izahını yapıyor. Özellikle Önderli-
ğin son geliştirdiği yeni paradigmanın
kavratılması ve yeni paradigmanın kit-
lelere ulaştırılmasında bir kaldıraç
görevi görüyor. Dar, dogmatik, kalıpçı,
devletçi egemenlikçi zihniyet yapısı-
nın nasıl aşılması gerektiğini ve bu-
nun yerine esasta insanı esas alan;
iktidara ve devlete bulaşmayan, de-
mokratik ekolojik cinsiyet özgürlükçü
bir toplum yaratılması için zihinleri-
mizde yeni ufuklar açıyor. Yeni ufuk-
lara Serxwebûn gazetesi ile ulaşıyo-
ruz. Serxwebûn bir çizgi; bir direniş
çizgisi, var olma ve insanca yaşama
çizgisidir. Aynı zamanda bir mücadele
tarihidir. Kolektif yaşama tarihi, dü-
şünce tarihidir.  Önderlik gelişiminin
tarihi ve bir şehitler tarihidir. Bu çizgiyi
yürütürken tüm manevi değerlerimize
halel getirmeden, onları sahiplenip bi-
çimsel değişikliklerin anlamı yok de-
meden, şehitlerimizin ve Önderliğimi-
zin bize emanet bıraktığı yaşamsal
değerleri sahiplenerek özgürlük mü-
cadelemizi yürütmeyi sürdüreceğiz.
Serxwebûn gazetesi sizlerin çabala-
rıyla  yayın hayatına bundan sonra
da devam edecektir. Serxwebûn oku-
yun ve okutun. 
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Serxwebûn bir direniş

var olma ve insanca yaşama çizgisidir
“Serxwebûn yolculuğu,

ulusal kurtuluş yolculu-

ğudur. Serxweûn’un

bütün sayılarında 

yaşanan gerçekler 

bir halkın dirilişinin 

adımlarıdır. Hepsini orada

görmek izlemek 

mümkündür. Ve bu 

anlamda tarihe ileride ışık

tutacak en temel belge 

niteliğindedir. Serxwebûn

Kürdistan halkının 

beynini oluşturduğu gibi, 

iradesini de giderek 

geliştirmektedir”

S e r x w e b û n ’ d a nSerxwebûn internet adresi
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Türk devleti özellikle Önderliğin
yol haritasını sunmasından
sonra Kürt Özgürlük Hare-

keti’ne karşı planlı bir saldırı kampan-
yası başlatmıştır. Önderliğin yol harita-
sını kendilerinin yürüttüğü tasfiye
politikasını boşa çıkaran bir belge ola-
rak ele almışlar ve bu nedenle de ver-
memişlerdir. O günden sonra da devlet
politikası denen ve AKP eliyle uygula-
nan tasfiye politikasının önünü açmak
için Kürt Özgürlük Hareketi’ni etkisiz-
leştirme politikası tüm boyutlarıyla dev-
reye sokulmuştur. Önder Apo bunu gör-
müş, AKP’nin tasfiye politikasını tüm
çıplaklığıyla açığa çıkarmak ve bu te-
melde de Özgürlük Hareketi’nin politi-
kasını netleştirmek açısından barış
gruplarının Türkiye’ye gitmesini iste-
miştir. Kürt Özgürlük Hareketi bu çağ-
rıya derhal uyarak barış gruplarını Tür-
kiye’ye göndermiştir. Barış gruplarının
Türkiye’ye girmesiyle birlikte milyon-
larca insan demokratik çözüm ve barış
elçileri olan gerillaları ve Maxmur’dan
gelen yurtseverleri karşılamak için akın
akın Silopi’ye ve barış grubunun geçe-
ceği yol güzergâhlara giderek bağlılı-
ğını ortaya koyarak sahiplenmiştir. Ger-
çekten de Kürt halkının köylerden,
mezralardan, kasabalardan, bulunduğu
her yerden demokratik çözüm grupla-
rının geçtiği yol güzergâhına akması
tarihte ender görülen olaylardan biridir.
Halkın bu coşkusu ve bağlılığı Türk
devletini ürkütmüştür. 

Barış gruplarının gelmesinden
sonra  DTP’ye yönelik saldırılar 
görülmedik düzeyde artmıştır

Türk devleti ve hükümeti görmüştür
ki Kürt halkının büyük çoğunluğu Kürt
Özgürlük Hareketine bağlı ve onun po-
litikaları etrafında kenetlenmiştir. Bu
durumu gören Türk devleti planladıkları
ve uygulamaya koydukları tasfiye poli-
tikasının bu halk gerçeği tarafından ka-
bul edilmeyeceğini, böyle bir halk ger-
çeğinin bu tasfiye politikasını boşa

çıkaracağını görmüşlerdir. İşte o gün-
den sonra Kürt Özgürlük Hareketine
de, Kürt Demokratik Hareketine de
Kürt halkına da saldırılar artmıştır. Bu
iradeli ve onurlu halkın iradesini kır-
mak, tasfiye politikası önünde engel
olmaktan çıkarmak için Önderlikten
başlamak üzere saldırılarını daha da
boyutlandırmışlardır. Barış gruplarının
gelmesinden sonra özellikle DTP’ye
yönelik saldırılar görülmedik düzeyde
artmıştır. İzmir’de olduğu gibi linç giri-
şimlerinde bulunmuşlardır. Cumhur-
başkanından bütün siyasal partilere,
basından bütün sivil toplum kurumla-
rına kadar DTP’nin yanlış politika izle-
diğinden, DTP’nin hükümetin açılım
politikasını boşa çıkardığından söz
ederek DTP’ye yönelik saldırıları
meşru hale getirmeye çalışmışlardır.
İşte bu kampanya ortamında anayasa
mahkemesi DTP’nin kapatılması da-
vasını gündeme koymuştur. 

Türk devletinin, hükümetinin ve özel
savaş merkezinin yürüttüğü psikolojik
savaş ortamında DTP’ye yönelik teşhir
ardından böyle bir kapatma politikası-
nın gündeme gelmesi tesadüfi değildir.
Anayasa mahkemesi daha baştan ka-
patma kararıyla davayı gündemine al-
mıştır. DTP’nin kapatılarak sindirilebi-
leceğini ya da kapatılma ardından
sonra gerçekleştirilecek psikolojik sa-
vaşla DTP’nin devlet çizgisine çekile-
bileceğini öngörmüşlerdir. Bundan önce
de Önderliğe saldırarak, Önderliğin 17
Kasım darbesi dediği, Önderliğin ko-
şullarını iyileştirme adına daha da kö-
tüleştirerek Önderliğe de tasfiye politi-
kasının önünden çekil dayatması içinde
bulunmuşlardır. DTP’nin kapatılma da-
vası da Önderliğe dayatılan tasfiye po-
litikasının önünden çekil, engel olma
politikasının bir parçası olarak görül-
melidir. Zaten 29 Mart seçimlerinden
sonra eski Kürt politikanın iflas ettiğini
görerek yeni bir Kürt politikası inşa
etme kararı alınmıştı. Bazı kültürel ar-
gümanlarla siyasi meşruiyet tazeleyip
Kürtler üzerindeki egemenliği ve kültü-
rel soykırımı devam edecek bir politika

inşa edeceklerdi. Bu yeni yaklaşımın
hemen arkasından 14 Nisan’da DTP’ye
yönelik başlatılan siyasi saldırı da 29
Mart seçimlerinden sonra uygulamaya
konulan tasfiye politikası önündeki en-
gelleri kaldırmaya yönelik yapılmıştır. 

Ancak hareketimizin demokratik çö-
züm konusunda deklarasyon hazırla-
ması ve tutumunu açık ortaya koyması,
Önderliğimizin yol haritasını hazırlaya-
rak Kürt sorununun demokratik çözüme
katkıda bulanacağını belirtmesi üzerine,
Türk Devleti tasfiye politikasına acaba
Kürt Özgürlük Hareket’ini ve Önderliği
ortak edebilir miyim, Kürt Demokratik
Hareketi’ni bu çizgiye çekebilir miyim
düşüncesiyle Önderliğin yol haritasının
eline geçtiği sürece kadar bu tür ope-
rasyonları kısmen durdurmuştur. Ancak
Önderliğin yol haritasının ele geçmesi,
Önderliğin bırakalım onların tasfiye po-
litikasına destek vermesi, aksine o tas-
fiye politikasını boşa çıkaracak çok kap-
samlı, ikna edici, etkileyici bir proje
ortaya koyduğunu görünce gösterdikleri
kısmi yumuşama politikasını bırakmış-
lardır. DTP’ye yönelik operasyonları da
Önderliğe yönelik saldırıları da bu çer-
çevede anlamak gerekmektedir. 

Halkımız hem Önderliğe hem
DTP’ye  yönelik saldırılara çok 
etkili bir serhıldanla karşı koymuştur

Buna karşı gerilla Tokat’ta cevap ver-
miştir. Önderliğe öyle istedikleri gibi sal-
dıramayacaklarını, Kürt Özgürlük Ha-
reketini tasfiye etmek için içte ve dışta
siyasi saldırılarını rahatlıkla yürüteme-
yeceklerini göstermek için bu eylemi
gerçekleştirmiştir. Tokat eylemi Türk
Devletini şoka uğratmıştır. Saldırılarını
daha da arttırıp kendi tasfiye politikala-
rını kabul ettirmeyi dayatacakları bir dö-
nemde Türkiye içinde böyle bir eylemle
karşılaşınca tasfiye politikasını öyle ko-
lay yürütemeyeceklerini bir daha gör-
müşler, bu nedenle de bu eyleme karşı
büyük bir öfke örgütlemişlerdir. Kendi-
lerine göre bu eylemi çarpıtarak Kürt
Özgürlük Hareketi’ni yıpratacaklarını
düşünmüşlerdir. Hatta DTP’nin kapatıl-
masını bile neredeyse Tokat eylemine
bağlayan bir çarpıtma içine girmişlerdir.
Hâlbuki DTP’nin kapatılması Tokat ey-
leminden çok önce, hatta DTP’nin ka-
patılmasının görüşülmesinden çok önce
alınmış bir karardır. Nitekim birkaç gün-
lük görüşmeden sonra DTP’yi kapatma
kararı almışlardır. Binlerce sayfalık
dosya ortadayken kısa sürede karar
vermeleri hem de on bir üyenin tümü-
nün bu kararın altına imza atması, nasıl
bir devlet politikası temelinde DTP’nin
kapatıldığının açık kanıtıdır. Halkımız
hem Önderliğe yönelik saldırıya hem
DTP’nin kapatılmasına gerçekten de
çok etkili bir serhıldanla karşı koymuş-
tur. Kürt Özgürlük Hareketi’nin bu bas-
kılarla tasfiye edilemeyeceğini bir daha
dost ve düşman herkese göstermiştir.

DTP’nin kapatılmasından sonra
DTP’liler haklı olarak meclisten çekilme
kararı almışlardır. Çünkü devlet ve hü-
kümet, politikalarıyla DTP üzerinde
baskı kurup ya benim çizgimde politika
yaparsın ya da üzerindeki baskıları sü-
reklileştiririm mesajı vermiştir. Sine-i mil-
lete dönme kararı devletin ve AKP’nin
bu baskılarına karşı iyi bir cevap olmuş-
tur. DTP sine-i millete dönme kararı
alınca devletin telaşa düştüğü görülm-
üştür. Özellikle AKP ve AKP yandaşı

basın hiç olmadığı kadar DTP üzerinde
çok yönlü baskı yaratarak, bu konuda
çeşitli Kürtleri de devreye sokarak
DTP’nin Meclise dönmesini sağlamaya
çalışmıştır. Anlaşılıyor ki DTP’yi Mecliste
tutma, bir grup olarak Mecliste kalma-
sını sağlama, ama bütün tabanındaki
dinamik güçleri tasfiye etme, örgütlerini
dağıtma, belirli belediye başkanlarını da
içeriye atarak Kürt Demokratik Hare-
keti’ni dinamizmden ve içerikten yoksun
bir kabuk olarak bırakıp daha rahat tas-
fiye etmeyi hesaplamıştır. Bu tasfiyede
de DTP’nin mecliste olmasını bir imaj
ve görüntü olarak kullanmayı hesapla-
mıştır. Aslında DTP’nin sine-i millet ka-
rarı AKP’nin ve devletin bu gerçek yü-
zünü açığa çıkarmıştır. Bu açıdan
DTP’nin o kararı olumsuz olmamıştır.
Kürt halkının gerekirse iradeli duruş
gösterebileceğini, milletvekillerinin Mec-
listen çekilebileceklerini, iki halkın birli-
ğini temsil etmesi gereken bir Meclisten
çıkarak, Kürt toplumu içinde mücadeleyi
geliştirebileceğini ve bu temelde de
kendi çözümünü ortaya koyabileceğini
göstermiştir. İşte bu kararlı tutum
AKP’nin ve çeşitli çevrelerin DTP ille de
Meclise girmeli biçiminde bir kampanya
başlatmasına yol açmıştır. 

Önder Apo DTP’nin Meclisten çekil-
diğini duyduğunda, daha başka bir bo-
yuttan yaklaşarak DTP’nin Meclise gir-
mesini istemiştir. Kürt Özgürlük Hare-
keti’nin ve Kürt Demokratik Hareketi’nin
Meclis zeminini kullanarak bu tasfiye
politikalarını boşa çıkarması gerektiğini
belirtmiştir. Önder Apo, eğer onlar
DTP’nin Mecliste kalmasını bir tasfiye
politikası olarak düşünüyorlarsa, DTP’nin
Mecliste yeni bir grup kurarak bu tasfi-
yeye karşı direnmesini istemiştir. Böy-
lelikle devletin tasfiye saldırısını Meclis
zeminine çekip orada karşılamayı, orada
mücadeleyi yükseltmeyi gerekli görm-
üştür. Önderliğin bu çağrısına DTP uya-
rak yeniden Meclise girme ve grup
oluşturma kararı almıştır. Bu süreci
şöyle değerlendirmek mümkündür:
DTP’nin sine-i millete dönme kararı da
doğruydu, Önderliğin DTP’yi Meclise
sokma kararı da doğru ve etkili olmuştur.
Gelinen aşamada siyasal mücadelenin
öne çıktığı ve yeni bir Kürt politikasının
inşa edildiği bir süreçte Kürt halkının
demokratik siyaset üzerinden bu sürece
müdahil olması çok önemli olmaktadır.
Önder Apo barış gruplarının bile bir
yönüyle Meclisteki tartışmalara müdahil
olmak için gitmesini istemişti. Böyle bir
süreçte Meclis zemininin bırakılması,
bu siyasal mücadele için değerlendiri-
lecek önemli bir ayağın kullanılması
olurdu. Bu da Türk devletinin tasfiye
politikasını daha rahat kabul ettirme ve
uygulama koşullarına sahip olmasını
sağlardı. Bu nedenle Kürt halkının de-
mokratik çözüm projesini ortaya koyma
ve tasfiye politikasını teşhir etme açı-
sından geriye dönüş önemli bir karar
olmuştur. Tabii ki DTP bu saldırılar kar-
şısında hiçbir sorun yokmuş gibi Mecliste
kalacağım, devam edeceğim deseydi
şu andaki kadar etkili bir pozisyonda
olmazdı. Bu açıdan DTP’nin Meclisten
çıkacağım demesi, Önderliğin de Mec-
lise geri dönün çağrısı yapması hem
DTP’yi güçlendirmiş hem de Önderliğin
Kürt Demokratik Hareketi üzerinde, Kürt
Özgürlük Hareketi üzerinde ne kadar
etkili olduğunu göstermesi açısından
da önemli olmuştur. Böylece Önder
Apo’yu ve Kürt Özgürlük Hareketi’ni
Kürt siyasetinden dıştalama, etkisiz-

leştirme politikası da önemli oranda
darbe almıştır. Nitekim birçok çevre
DTP’lileri Meclise çağırması, DTP’nin
de buna uyması sonrasında Önder
Apo’nun konumunun daha da güçlen-
diğini, Kürt siyaseti üzerindeki etkisinin
daha da arttığını belirtmişlerdir. 

DTP’lilerin Meclise dönmesinden
kısa bir süre sonra Kürt Demokratik Ha-
reketi’ne yönelik daha kapsamlı bir ope-
rasyon gerçekleştirilmiştir. Belediye
başkanları, DTP yöneticileri, üyeleri ve
birçok demokratik siyasetçi tutuklana-
rak cezaevine konulmuştur. O günden
bugüne de operasyonlar devam etmek-
tedir. Bu operasyonlar bir stratejinin bir
parçası olarak yürütülüyor. Amaç Türk
devletinin AKP eliyle yürüttüğü tasfiye
politikası önündeki engelleri kaldırmak-
tır. Kürt Demokratik Hareketi etkisizleş-
tirilmeden kendi tasfiye politikalarının
pratikleşemeyeceğini düşünüyorlar. Ni-
tekim bu operasyonlardan sonra çeşitli
yazarlar, çeşitli çevreler açılımın önü
açıldı diyerek asıl amaçlarının ne oldu-
ğunu açık ortaya koymuşlardır. Açılım
kod adı verdikleri tasfiye planının ope-
rasyonlardan sonra daha rahat sürdü-
rüleceğini söylemişlerdir. 

Tasfiye politikası  işbirlikçiler eli ile
meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır 

Anlaşılıyor ki Türk devleti öngör-
düğü tasfiye politikasından vazgeçme-
diği müddetçe de bu saldırılar devam
edecektir. Güçlü bir demokratik hare-
ketin olmasını istememektedirler. Sa-
dece dış kamuoyunda ve iç kamuo-
yunda böyle bir tasfiye hareketini
maskeleyecek, dinamizmden yoksun,
kabuk haline gelmiş bir legal siyasi
parti istemektedirler. Bütün çabaları bu
yöndedir. Zaten demokratik siyaset
üzerinde ideolojik ve siyasi baskı hiç
gevşetilmeden sürdürülmektedir. Sü-
rekli “geçmişten ders çıkarılmalı, eski
politikalar bırakılmalı” denilerek Kürt
demokratik siyasetinin devletin tasfiye
politikasına karşı etkili mücadele etme-
sinin önü alınmaya çalışılmaktadır.

Bu dönemde yürütülen politikalar-
dan biri de Kürt işbirlikçiliğini devreye
koyma çalışmalarıdır. PKK karşıtı iş-
birlikçi kişiler her gün yeniden yeniden
keşfediliyor. Sürekli televizyon televiz-
yon dolaştırılarak PKK’ye karşı bir sal-
dırı kampanyasını bunların eliyle yü-
rütüyorlar. Tasfiye politikasını bu Kürt
işbirlikçileri eliyle meşrulaştırma politi-
kası izlemektedirler. Yeni Kürt politikası
kültürel bazı argümanlarla meşrulaştı-
rılıp Kürt sorununda bir çözümmüş gibi
gösterilmek istenildiğinden çeşitli Kürt
çevrelerinin desteğini bu politikanın ha-
kim kılınması açısından önemli gör-
mektedirler. Nasıl ki uluslararası kom-
plo KDP ve YNK’nin PKK’ye terörist
demesi temelinde meşrulaştırılıp pra-
tikleştirilmişse, bu tasfiye politikası da
çeşitli Kürt çevrelerinin bu tasfiye poli-
tikasını bir çözümmüş gibi, bir açılım-
mış gibi göstererek meşrulaştırması
üzerinden Kürt Özgürlük Hareketi’ne
saldırıp pratikleştirilmek istenmektedir.
Bunların AKP’nin tasfiye politikalarına
destek vermesi temelinde Kürt Özgür-
lük Hareketi’ni açılımı önlüyormuş, çö-
zümün önünde engelmiş gibi bir ko-
numa düşürüp iç ve dış kamuoyunda
bu yönlü bir teşhir propagandası yürü-
terek, tasfiye etme saldırısı böylece
meşrulaştırılmak isteniyor. 
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KDP ve YNK AKP’yi destekleyerek
tasfiye politikasının bir parçası 
haline gelmiş durumdadırlar

Böyle bir işbirlikçi Kürt desteği ol-
madan inşa edilecek yeni Kürt politikası
temelinde yürütülecek tasfiye politika-
sının başarılı olmayacağını çok iyi bil-
mektedirler. Eski klasik inkâr ve imha
politikasında Kürt işbirlikçilerine yer
yoktu. Ama şimdi en azından Kürt Öz-
gürlük Hareketi’ni tasfiye etme açısın-
dan bir döneme kadar işbirlikçi Kürtlerin
kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yeni inşa edilen Kürt politikasına belirli
kültürel argümanlarla meşruiyet ka-
zandırılmak istenildiği ve sözde Kürt’ün
kabul edildiği bir politikadan söz edildiği
için çeşitli Kürt kesimlerle bu politikanın
meşrulaştırılması ve etkili kılınması
açısından önemli görülmektedir. Çeşitli
Kürtlerin konuşturulması, AKP’nin po-
litikası konusunda onlara övgüler düz-
dürülmesi bu tasfiye politikasının bir
parçası olarak görülmelidir. Yeni inşa
edilen bu tasfiye politikası açısından
çeşitli Kürtlerin desteği önemli görül-
düğünden özellikle KDP ve YNK’nin
desteği alınmaya çalışılıyor. Çünkü
KDP ve YNK’nin desteği alınmadan
Kuzey Kürdistan’daki çeşitli işbirlikçilerin
tek başına desteği tasfiye politikasını
meşrulaştırmaya yetmeyecektir. Zaten
Kuzey Kürdistan’daki işbirlikçiler de
KDP ve YNK’nin ağzına bakmaktadırlar.
Bu nedenle aylardır Güneylilerle ilişki
kurularak bu ‘açılım’ kod adlı tasfiye
politikasına destek vermeleri istenmek-
tedir. Nitekim KDP ve YNK de AKP’nin
açılım politikasının iyi olduğu, Kürt so-
rununun çözümünde gelişme yaratacağı
gibi değerlendirmelerle Kürt Özgürlük
Hareketi’ni tasfiye etme ve Kürtler üze-
rinde yeni egemenlik politikasını sür-
dürme ve kültürel soykırımını tamam-
lama stratejisine de destek vermiş ol-
maktadırlar. Görüldüğü gibi AKP’nin
tasfiye politikasının en büyük destekçisi
bunlar olmaktadır. Hatta Kuzey Kür-
distan’da Kürt Demokratik Hareketi’ne
yapılan siyasi saldırı konusunda bile
asıl destek ve cesaret aldıkları yer Gü-
ney Kürdistan’daki siyasi güçlerin tu-
tumu olmaktadır. Bu açıdan Güney
Kürdistanlı güçlerin gerçekten de ulusal
politikayla uyuşmayan, tarihsel olarak
büyük bir gafleti, hatta ihaneti getirebi-
lecek böyle bir tasfiye politikasına ortak
olmaları, içinde görünmeleri çok tehlikeli
bir durumdur. Her ne kadar KDP ve
YNK Kürtler arası bir çatışma olmaz
deseler de birçok açıklamalarıyla, de-
meçleriyle Kuzey Kürdistan’daki ilişkiler
üzerinden AKP’yi destekleyerek böyle
çok tehlikeli bir politikanın parçası
haline gelmiş durumdadırlar. Bu da
Kürt Özgürlük Hareketine karşı yürü-
tülen savaşın bir biçimidir. Dolayısıyla
bu gerçek ortadayken KDP ve YNK’nin
Kürtler arası savaş olmaz söylemi an-
lamsız kalmaktadır. 

Türkiye bu konuda çalışmalarını
hızlandırmıştır. İlk önce Bush-Erdoğan
görüşmesinde bu tasfiye politikasına
tam destek istenmiş, arkasından da
Irak’ta yapılan üçlü zirveyle bu tasfiye
politikasının dış ayağı tamamlanmaya
çalışılmıştır. Obama’yla yapılan görüş-
mede eski destekler dışında ne kadar
destek aldığı tartışmalıdır. Yine keşif
uçaklarının teknik bilgi, istihbarat ver-
mesi devam edecektir. Başka alan-
larda istihbarat alışverişinin süreceği
anlaşılmaktadır. ABD’nin siyasal des-
teği sürmeye devam edecektir. Ancak
Türkiye’nin istediği daha fazla destek-
tir. Herhalde askeri saldırılar, ortak as-
keri operasyonlar konusuna sıcak bak-
madıklarını ve bu tür yöntemlerin
çözüm olmadığını söylemişler. Ama
Irak ve Güneyliler üzerinde PKK’nin

etkisizleştirilmesi konusunda da gere-
keni yapacakları konusunda Türki-
ye’ye bazı sözler vermişlerdir.

Bu çerçevede Irak’ta yapılan görüş-
meler olmuştur. Bu görüşmelerde Irak,
Türkiye’ye tam destek verdiğini ortaya
koymuştur. Ancak Güney Kürdistanlılar
Türkiye’nin istediği bir askeri saldırı se-
çeneğini kabul etmemişlerdir. Sorunun
askeri yollarla çözülmeyeceğini önceden
olduğu gibi yine söylemişlerdir. Ancak
istihbarat konularında ve daha başka
konularda Kürt Özgürlük Hareketi’nin et-
kisizleştirilmesi konusunda Türkiye’ye
söz verdikleri de anlaşılmaktadır. Bu çer-
çevede gerillaları kaçırtma, Türk devle-
tine belirli istihbaratlar vererek direkt ol-
masa bile dolaylı darbe vurmalarını
sağlama gibi istihbarat paylaşımı içinde
olacaklardır. Yine açılıma siyasi destek
vereceklerini, bu konuda AKP’nin politi-
kasını olumlu gördüklerini söyleyerek
tasfiye politikasına siyasi desteklerini de
ortaya koymuşlardır. 

Hem ABD görüşmesi hem de Gü-
neydeki görüşmeler aslında AKP’nin
tasfiye politikası açısından önemli des-
tekler olarak değerlendirilmelidir. Zaten
AKP böyle bir silahlı saldırı seçeneği-
nin ne ABD ne de Güneyliler tarafından
yapılacağını düşünmektedir. Aslında
önceden de böyle bir beklentisi yoktu,
ama askeri seçeneği sürekli bastırarak,
sürekli bu konuyu gündeme getirerek
daha fazla siyasi destek alıp, içerde iş-
birlikçi Kürtler ve çeşitli çevreler üze-
rinden Kürt halkını etkileme, Kürt siya-
setini parçalama biçiminde kullanmak
istemektedirler. AKP’nin son zaman-
larda bu yönlü çeşitli çevreleri devreye

sokmaları, Kürt halkı üzerinde bir psi-
kolojik savaş yürütmeleri, yine Kürdis-
tan’da çeşitli sivil toplum örgütleri üze-
rinden Kürt demokratik siyaseti ve Kürt
halkı üzerinde baskı kurmaları söz ko-
nusu siyasi desteklerin bir parçası ola-
rak görülmelidir. Bu nedenle bu tür özel
savaş politikaları, ideolojik ve siyasi
baskılar küçümsenmeden, bunların
boşa çıkarılması için de mücadele yü-
rütülmesi gerekmektedir. 

Özellikle ulusal konferansın yapıl-
ması ve gündeme getirilmesi; Kuzey
Kürdistan’da Kürt işbirlikçiliğinin kulla-
nılması, KDP ve YNK’nin üzerimize sü-
rülmesinin engellenmesi açısından
önemlidir. Kürt konferansıyla bütün
parçalar açısından ortak politika tespit
etme, her parçadaki Kürt sorununun
demokratik çözümünün temel ilkelerini
ortaya koyma bu dönemde daha da
önemli hale gelmiştir. Kürt konferansı-
nın toplanması konusunda Kürt ka-
muoyunun ve tüm siyasi güçlerin bir
çalışma yapması ve bu süreci hızlan-
dırması gerekmektedir. Kürt konferan-
sının temel ilkelerinin bugünden baş-
layarak ortaya konulması ve bu
temelde Kürt sorununun bütün parça-
larda demokratik çözümü temelinde
ulusal demokratik ilkelerin toplumsal
destekle belirlenmesi önem kazanmak-
tadır. Böyle bir ulusal konferans top-
landığında aslında Türk devletinin tas-
fiye politikaları da önemli oranda boşa
çıkarılacaktır. Çünkü AKP’nin yeni Kürt
politikası esas olarak da KDP ve
YNK’den alınan destekle ve Kuzey
Kürdistan’daki çeşitli işbirlikçilerin dev-
reye sokulmasıyla ancak meşruiyet ka-

zanabilir ve pratikleştirilebilir. Eğer bun-
ların desteği sağlanamazsa bu tasfiye
politikasını sürdürmek ve bu temelde
Kürt sorunun demokratik çözümünü
engellemek ve Özgürlük Hareketini de
tasfiye etmek mümkün değildir. 

Kürt halkına siyasi soykırım
düzeyinde saldırılar ve
tutuklamalar yapılmaktadır

AKP’nin bu tasfiye politikasını sür-
dürürken ve bu tasfiye politikası önün-
deki engelleri kaldırmak isterken Kürt
Demokratik Hareketine saldırması, si-
yasi soykırım düzeyine ulaşan bu tu-
tuklamalar, başta Kürt toplumunda ol-
mak üzere demokratik çevrelerde
önemli tepkilere yol açtı. Her ne kadar
bu operasyonlar, tutuklamalar tasfiye
politikasının önünü açmak doğrultu-
sunda pratiğe geçirilse de tasfiye po-
litikasının meşruiyeti açısından önemli
bir zayıflık da ortaya çıkardı. İşte AKP
hükümeti bu nedenle Kürt Özgürlük
Hareketi’ne, Kürt Demokratik Hare-
keti’ne karşı yürüttüğü bu faşist saldı-
rının üstünü örtmek için kozmik oda
ve İsrail’le çekişme gibi çeşitli olayları
öne çıkarmış, bu temelde de hem bu
saldırıların üstünü örtmeyi hem de tas-
fiye politikasına olan desteği arttırmayı
hedeflemiştir. Kozmik oda araması da
böyle gündeme gelmiştir. Bülent
Arınç’a suikast yapılacağı iddia edil-
miş, daha sonra da yakalanan iki su-
bay özel kuvvetlerden olduğundan do-
layı özel kuvvette arama yapılmıştır.
Genelkurmayın izniyle bu aramalar
on-on beş gün sürdürülmüştür. 

Bu aramalardan hiçbir belge çıkarı-
lamadığı gibi, daha sonra bir mahkeme
kararıyla yürütülen aramanın sadece
Bülent Arınç’a yönelik suikast iddiasını
araştırmayla sınırlaması, bunun dışında
hiçbir şeyin araştırılmayacağı ve hiçbir
belge hakkında bilginin dışarı çıkarıl-
mayacağı kararının alınması, bu ara-
maların kamuoyunun bir kesimini etki-
leme amacıyla yapıldığını göstermek-
tedir. Bu aramanın özellikle hükümetin
çok teşhir olduğu bir dönemde yapıl-
ması tesadüfi değildir. Dikkat edilirse
bu kadar belediye başkanı, bu kadar
parti yöneticisi, DTK yöneticileri tutuk-
lanmasına rağmen ne iç kamuoyundan
ne de dış kamuoyundan çok fazla ses
çıkmıştır. Esas tartışma Bu kozmik
odanın kozmik biçimde aranmasına
kenetlenmiştir. Böylece Kürt Demokratik
Hareketine yönelik saldırının üstü ör-
tüldüğü gibi, liberal, demokrat kimi çev-
relere de bakın Özel Harp Dairesi’nin
içine giriyoruz, devletin işlediği geçmiş
suçların ortaya çıkarılması için gayret
gösteriyoruz mesajı verilmekte ve on-
ların tasfiye politikasına olan destekleri
sağlanamaya çalışılmaktadır. Nitekim
kozmik oda çalışmaları sürecinde ken-
dine liberal, demokrat diyen bazıları
AKP’nin tasfiye politikaları doğrultu-
sunda AKP’yi Türkiye ve Kürdistan’daki
demokratik çevrelere yutturma, AKP’nin
Türkiye’yi askeri vesayetten kurtarmak
için ne kadar kararlı olduğunu değer-
lendirme çabalarına hız vermişlerdir.
Son aylarda Kütlere karşı yürüttüğü
saldırılarla  AKP, yıpranan imajını ta-
zelemeye ve cilalamaya çalışmaktadır. 

Kuşkusuz Genelkurmay izin verme-

seydi böyle bir arama olmazdı. Bu yö-
nüyle bu arama Erdoğan’la Başbuğ’un
anlaşması sonucu gerçekleşmiştir. Nasıl
ki Ergenekon’da uçlar törpülenerek
devletin yeni yaklaşım ve politikaları
önündeki engeller kaldırılmaya çalışı-
lıyorsa, kozmik odanın gündeme geti-
rilmesinin bir amacının da benzer ol-
duğu görülmektedir. Artık Türk Devleti
Genelkurmay’ın bile etkisi dışına çıkan,
kontrolsüz işler yapan bu çevreleri
kontrol altında tutmak istemektedir.
Devletin yeniden yapılandırılması da
bunu gerektirmektedir. Başta Kürt po-
litikası olmak üzere devletin temel has-
sasiyetlerine dikkat etmesi temelinde
siyasal İslam’ın da hükümet olabileceği,
devlet içine yerleşebileceği kararını da
devletin bu yeniden yapılandırmasının
sonucu olarak görmek gerekir. Zaten
AKP de Kürt Özgürlük Hareketi’ni tasfiye
etme konusunda üzerine düşen her
şeyi yapacağını, devletin bilinen has-
sasiyetlerini gözeteceği sözünü vererek
hükümetini sürdürmektedir. Kürtler üze-
rinde egemenliği ve kültürel soykırımı
sürdürmeyi hedefleyen ve bunu temel
ulusal strateji olarak gören çevreler,
siyasal İslam’ın da devlet içine çekilerek
Kürtlerin yalnızlaştırılmasını Kürtler
üzerindeki tasfiye politikasının daha
etkin ve kolay yürütülebilmesi açısından
gerekli görmüşlerdir. 

Son birkaç yıldır Yaşar Büyükanıt’ın
da İlker Başbuğ’un da Erdoğan’la görü-
şerek bir uzlaşmaya gitmeleri, esas ola-
rak da bu çerçevede ele alınmalıdır.
ABD’nin AKP’yi bölge politikaları açısın-
dan iktidarda görmesini de dikkate alan
asker-sivil bürokrasisi ABD ile ters düş-

memek açısından da AKP ile uyumlu
çalışmaya ve bu çerçevede onu Kürt
Özgürlük Hareketi’ne karşı kullanmaya
yönelmişlerdir. Ergenekon davası da
kozmik oda aramaları da bu çerçevede
gündeme gelmiştir. Ordu da Ergenekon
denen Özel Harp Dairesi içindeki sivri
uçları hem devlet politikası açısından
hem de ordu hiyerarşisi açısından tehli-
keli görmüştür. Bu nedenle böyle bir sü-
reçte bunları etkisizleştirme açısından
onay vermişlerdir. Yoksa AKP’nin hiçbir
zaman ne Ergenekon operasyonunu
yaptırması ne de özel kuvvetlere girmesi
mümkün olurdu. Özel kuvvetlerin de tör-
pülenmesi, Türkiye’nin en temel sorunu
olan Kürt sorununda tasfiye politikası
sürecinde gündeme getirilmesi tesadüfi
değildir. Amiyane deyimle bir taşla iki
kuş vurma politikası izlenmektedir. 

AKP derin devleti çözecek ve Türki-
ye’deki tüm kirli işlerin ortaya çıkarıl-
masını sağlayacak bir iradeye sahip
değildir. AKP’nin derdi kendisini iktidarda
tutmaktır. 80 yıldır siyasal, sosyal, eko-
nomik, kültürel alanda dıştalanmışlığın
acısını iktidardayken çıkarmak istemek-
tedir. Bu açgözlülükle iktidarını sürdür-
mek için özel savaş rejimi olan devletle
işbirliğine girmiştir. Bu nedenle halkımızın
İslami duygularını sömürerek bu konu-
munu devlete pazarlayıp Kürt Özgürlük
Hareketini en iyi ben bastırırım, en iyi
ben tasfiye ederim diyerek iktidarını
sürdürmektedir. AKP dışında Kürt Öz-
gürlük Hareketi’ni tasfiye edecek uygun
bir siyasi aktör olmadığından mevcut
asker-sivil bürokrasisi de AKP’nin Kürt
Özgürlük Hareketi’ni tasfiye etmesi te-
melinde iktidarda kalmasına onay ver-

mektedir. Abdullah Gül’ün cumhurbaş-
kanlığının kabul edilmesinin nedeni de
yine Erdoğan’ın Büyükanıt’a Kürt Öz-
gürlük Hareketi’ni tasfiye etme konu-
sunda verdiği sözüdür. Yoksa daha o
zaman AKP’nin ipi çekilirdi. O günler
hatırlanırsa AKP’nin çok sıkıştırıldığı
görülür. Genelkurmay Başkanı Büyükanıt
AKP’nin bu sıkışıklığını görerek Erdo-
ğan’ı Dolmabahçe’de kendi çizgisine
getirmiştir. Nitekim 22 Temmuz seçim-
lerinden sonra AKP’nin yaptığı ilk işlerden
biri derhal sınır ötesi tezkere çıkaracağım
demek olmuştur. Böylece Kürt Özgürlük
Hareketi’ne karşı bir savaş hükümeti
olacağını ilan etmiştir. Bu gerçekler gö-
rülmeden ne Ergenekon davası ne de
kozmik oda tartışmalarının doğru bir bi-
çimde ele alınması mümkündür.

Gelinen aşamada  Kürt halkı açısından
AKP’nin şifreleri çözülmüştür

Şu açık ortaya çıkmıştır: AKP kendi
ömrünü Kürt Özgürlük Hareketi’nin tas-
fiyesine bağlamıştır. Eğer Kürt halkının
özgürlük mücadelesini tasfiye edebilirse
iktidarda kalacaktır. Ya da bir seçime
kadar Kürt Özgürlük Hareketi’ni oyala-
yabilirse ve böylece Kürt Özgürlük Ha-
reketi’ni tasfiye etme konusunda asker-
sivil bürokrasiye ümit verebilirse böyle
bir ortamda seçime gidip seçimde yeni-
den iktidar olmayı hedeflemektedir.
AKP’nin bu yönüyle her şeyi seçime
göre hazırladığı, planladığı açıktır. Aslında
AKP mevcut açılım denen tasfiye politi-
kanın kabul edilmeyeceğini, boşa çıka-
rılacağını görmüştür. Bu yönüyle bu po-
litika ekseninde Kürt Özgürlük Hareketi’ni
tasfiye edemeyeceğini anladığından şim-
di zamana oynamaktadır. Kısa vadede
geçmişte şunları yaptım, orta vadede
insan haklarıyla ilgili bazı yasalar çıka-
rıyorum, çocukları dışarı çıkarıyoruz,
yine bazı şeyler yapabiliriz diyerek de-
mokratik kamuoyunu oyalamayı ve belirli
çevreleri seçime kadar kendi etrafında
tutmayı hedefliyor. Çünkü mevcut du-
rumda Kürt sorununda kalıcı bir çözümü
yoktur. Devlete tasfiye politikası konu-
sunda söz vermiştir. Ancak devlete
verdiği söz temelinde de Özgürlük Ha-
reketi’ni tasfiye etmede herhangi bir me-
safe alamamıştır. Ne Kürt Demokratik
Hareketi’ni ne Kürt Özgürlük Hareketi’ni
bu politikayla oyalayabilmiştir. Bu politi-
kaya karşı bir direniş ortaya çıkmıştır.
Bu açıdan AKP’nin hem Kürt Özgürlük
Hareketi tarafından hem de devlet tara-
fından sıkıştırıldığını görmekteyiz. AKP
ise hem devleti hem Kürt Özgürlük Ha-
reketi’ni oyalamayı düşünmektedir. Eğer
her ikisini de oyalayabilirse yeni bir se-
çimde iktidar olacağını düşünmektedir. 

Ancak gelinen aşamada Kürt Özgür-
lük Hareketi ve Kürt halkı açısından
AKP’nin şifreleri çözülmüştür. 2007 se-
çimleri öncesi olduğu gibi Kürt Özgürlük
Hareketi’ni oyalaması düşünülemez.
AKP’nin halkımızın dini duygularını is-
tismar ederek Kürt halkını bu yolla etki-
lemeye çalıştığı ve Kürt Özgürlük Hare-
keti’nin tabanını daraltıp bu temelde
Kürt halkının sırtından iktidarını sürdür-
meyi hedeflediği deşifre edilmiştir. Bu
politikanın CHP ve MHP’nin politikala-
rından daha tehlikeli olduğu da anlaşıl-
mıştır. Çünkü CHP ve MHP politikalarının
artık Kürdistan’da etkili olması mümkün
değildir. Ne yapsalar da bir daha etkili
olamayacakları kadar teşhir olmuşlardır.
Kullanacakları yöntemler onları başarıdan
çok başarısızlığa götürecektir. Özcesi,
CHP ve MHP’nin Kürt halkının Özgürlük
Mücadelesi’ni durdurması, oyalaması
mümkün değildir. Aksine CHP ve MHP
gibi bir iktidara karşı Kürt halkı bütün
kurum ve kuruluşlarıyla, bütün siyasi
akımlarıyla birlikte hareket ederek etkili
bir mücadele içine girecektir. Bunun kar-
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şısında CHP ve MHP’nin herhangi bir
politik manevrası olmadığından ya büyük
katliamlara yönelecektir ya da sorunun
çözümü kaçınılmaz hale gelecektir. Ge-
linen aşamada dünya konjonktürü, halkın
örgütlenme düzeyi ve Türkiye’deki ge-
lişmeler Türk devletinin bu tür yöntemlerle
Kürt Özgürlük Hareketi’ni bastırma im-
kânlarını zayıflatmıştır. Böyle bir kon-
jonktür Türkiye’nin elinde bulunmamak-
tadır. Kaldı ki 1990’lı yıllarda bile sonuç
alamayan bu politikanın şimdi sonuç al-
ması çok zordur. O açıdan AKP’nin çö-
zümsüz politikası deşifre olursa Kürt
demokratik çözümünün önü sonuna ka-
dar açılacaktır. Çünkü devletin elinde
artık Kürt halkını oyalayacak yeni bir si-
yasi araç bulunmayacaktır. Kürt sorununu
çözümsüz bırakmak aslında Türkiye’nin
bölünmesini, Türkiye’nin daha büyük
tehlikelerle karşı karşıya gelmesini be-
raberinde getireceğinden devletin Kürt
Özgürlük Hareketi’nin makul talepleri
çerçevesinde Kürt sorununun demokratik
çözümüne yanaşmak zorunda kalacağını
söylemek gerekmektedir.

AKP çözüm potansiyelini tüketen
bir özel savaş partisi konumundadır

Kürt halkının Özgürlük Mücadelesi
demokratik çözümü dayatmıştır. Türk
devleti demokratik çözümden kaçama-
yacak durumdadır. Demokratik çözüm-
den kaçmasının tek yolu, AKP gibi bir
hükümetin varlığıdır. Kürtler üzerinde
yeni bir egemenlik politikası kurarak
kültürel soykırımı tamamlamak isteyen
devlet, dini istismar eden AKP hükü-
metini kullanarak demokratik çözüm
politikalarından kaçmak, oyalamak, fır-
satını bulunca da ezmek biçiminde bir
yaklaşım içindedir. AKP hükümetinin
rolü tasfiye etmek ya da oyalamaktır.
Bu açıdan AKP’nin politikası tehlikeli
ve çürütücüdür. AKP iktidarı ortaya
çıkan demokratik çözüm imkânlarını
çürütmeyi, çarçur etmeyi ifade etmek-
tedir. Bırakalım demokratikleşmeyi, de-
mokratik çözümü gerçekleştirmeyi, var
olan demokratik çözüm imkânlarını bile
yozlaştırmayı gerçekleştiren bir ko-
numdadır. Nasıl ki Türkiye’de halkın
demokratik özlemlerini sömürerek ikti-
dara geldi, iktidara geldikten sonra da
gerçek anlamda bir demokratikleşme
yerine sadece kendini yaşatmayı amaç-
layan bir politika izledi, böylelikle onlarca
yıldır demokrasi güçlerinin, özgürlük
güçlerinin, solun, sosyalistlerin yürüttüğü
demokrasi mücadelesinin ortaya çı-
kardığı birikimi kendi iktidarları, kendi
çıkarları için çarçur edip tükettiyse,
aynı Kürtler üzerinde belirli kültürel ar-
gümanlarla, kültürel alanda kimi yu-
muşatmalarla yeni bir Kürt politikası
inşa ederek Kürt halkının onlarca yıldır
yürüttüğü mücadeleyi böyle bir tasfiye
politikası içinde yok etmeyi düşünmek-
tedir. Görüldüğü gibi çözüm üreten
değil, çözüm için biriken potansiyeli
tüketen bir özel savaş partisi konu-
mundadır. Bu gerçekler düşünüldüğün-
de AKP’nin politikasına karşı her alanda
mücadelenin yükseltilmesi önemli hale
gelmiş bulunmaktadır. Devletin özel
savaş politikası ve AKP’nin bu konuda
oynadığı rol konusunda halkımızı bi-
linçlendirerek bu tuzağa düşmesinin
önüne geçmek gerekmektedir. 

Ancak AKP’nin özel savaşı yürütme-
de, psikolojik saldırıları geliştirmede diğer
hükümetlere göre daha becerikli ve
avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.
Kendi liberalini, kendi demokratını ya-
rattığı gibi, şimdi de kendi sol ve sosyal
demokratını yaratma gayreti içindedir.
Daha doğrusu sanki Kürt sorununu çö-
zecekmiş, Türkiye’yi demokratikleştire-
cekmiş gibi kimi sosyalistleri de kimi
sosyal demokratları da yedeğine almaya

çalışıyor. Zaten dış güçleri de böyle
oyalayarak ömrünü uzatıyor. Aslında
birçok çevre, demokrat, sol, sosyalist
gerçekten de Kürt sorununun demokratik
çözümünden yanadır. Kürt sorununun
demokratik çözümünde bir şey yapacağı
düşüncesiyle AKP’ye olumlu yaklaşmak-
tadırlar. Eğer AKP politikalarının çözümü
değil de tasfiyeyi amaçladığı, bu nedenle
çözüm imkânlarını tükettiği, Türkiye’yi
daha da tehlikeli bir noktaya getirdiği
görürlerse AKP’yi hem içte destekleyen
güçler hem de dışta destekleyen güçler
AKP’nin bu çözümsüz politikalarına tavır
koyarak gerçek demokratik çözüm yo-
lundan yana olduklarını ortaya koya-
caklardır. Bu açıdan mücadeleyle AKP’nin
yüzünün daha fazla teşhir edilmesi, çö-
zümsüz politikalarının ortaya çıkarılması
önemli hale gelmiştir. Böylece AKP’nin
oyaladığı ve kandırdığı çevreleri de AKP
etrafından uzaklaştırarak gerçek kalıcı
ve demokratik çözümün ve gerçek an-
lamda Türkiye’nin demokratikleşmesinin
müttefikleri ve dostları haline getirerek
Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından
önemli bir gelişme ortaya çıkarılabilir.
Eğer Kürt sorununun demokratik çözü-
münü isteyenler ve Türkiye’nin demo-
kratikleşmesini isteyenler, bir bütün olarak
Türkiye’nin demokratik birikimini gerçek
çözüm etrafında birleşirlerse bunun
önünde hiçbir güç duramaz. Türkiye
gerçek anlamda demokratikleşmeye,

Kürt sorunu da gerçek anlamda bir de-
mokratik çözüme kavuşarak halkların
kardeşliği temelinde Ortadoğu dünyasını
etkileyen bir demokratik Türkiye gerçeği
ortaya çıkarılabilir. 

Bu açıdan yapılması gereken şeyler
vardır. Bunlardan biri, BDP’nin daha
geniş çevreleri içine alarak daha etkin
siyaset yapabilmesidir. AKP’nin tasfiye
etme politikasının boşa çıkarılması açı-
sından da demokratik çözümü yakın-
laştırması açısından da BDP’nin böyle
yeni bir vizyona kavuşması gerekmek-
tedir. Bu nedenle sol demokratları, ay-
dınları, yazarları, sanatçıları, ekolojist
ve feminist çevreleri, çeşitli demokratik
güçleri, emekçi güçlerin temsilcilerini,
Alevileri, Müslüman demokratları, çe-
şitli meslek grupları ve sivil toplum tem-
silcilerini yanına çekerek tüm Türki-
ye’ye seslenebilecek bir hareket
olabilmelidir. Eğer iyi çalışılırsa böyle
bir vizyona ulaşmak mümkündür. Dilde
keskin olmadan, ama ilkelerden taviz
vermeden Kürt sorununun demokratik
çözümü ve Türkiye’nin demokratikleş-
mesini ve bunun için yapılması gere-
kenleri tereddütsüz ortaya koyacak bir
politik tarzla hem Meclis içinde hem

Meclis dışında etkili bir demokratik si-
yasi güç haline gelinebilir. Türkiye’nin
gerçek demokratik muhalefeti olarak
Türkiye’nin dönüşümünde inisiyatif ka-
zanılabilir. AKP’nin kendine demokrat
kendine Müslüman özelliğiyle, CHP’nin
ulusalcı, şovenist ve Türkiye’nin dö-
nüşmesini engelleyen devletçi karak-
teri deşifre olduğundan böyle bir parti-
nin Türkiye’nin demokratik odağı haline
gelme şansı fazlasıyla vardır. 

Kürt sorununun çözümünde temel
engel Türk devletinin zihniyetidir

Sadece BDP’yi bu temelde bir parti
haline getirmek de böyle bir demokratik
muhalefet odağı olmada yetersiz kala-
caktır. Geçmişte çatı partisi çalışmala-
rının başarılı olmadığı ve bu yöntemde
ısrarın sonuç alamayacağı görülmüş-
tür. Bu nedenle bir taraftan BDP’yi en
geniş yelpazede bir demokrat parti ha-
line getirmeye çalışırken, diğer yandan
BDP çatısı altına gelmeyecek tüm sol
ve demokratik güçleri bir ittifak, cephe,
hareket vb bir biçim altında toplayarak
bir demokrasi hareketini yaratmak ge-
rekmektedir. Türkiye’nin demokratik-
leşmesi ve Kürt sorununun demokratik
çözümü hedefli ve birkaç maddelik or-
tak hareket programı etrafında böyle
bir hareket yaratılabilirse Türkiye’nin
geleceğini belirleyecek önemli bir adım

atılmış olur. Böyle bir harekete birçok
sol partinin, emek örgütlerinin ve mes-
lek kuruluşlarının, demokratik çevrele-
rin, aydın, yazar ve sanatçıların katıla-
cağını söyleyebiliriz. Bu ikisini birbirinin
alternatifi değil de birbirini tamamlayan
demokratik aktörler olarak ele alırsak
gerçekten de Türkiye’deki tüm demo-
kratik birikimi harekete geçirme şansını
ve imkânını yakalamış oluruz. 

Tabii ki böyle bir siyasi hareketin
içinde yer alanlar gerçekten Türkiye’nin
demokratikleşmesi ve Kürt sorununun
demokratik çözümü açısından hem
ilkeli hem de doğru bir duruş içinde ol-
malıdırlar. Devletin ve istihbarat örgüt-
lerinin dayattığı psikolojik savaş ve ba-
sının kullanılmasıyla belirli çevrelere
kabul ettirilen PKK silah bıraksın ya da
sınırların dışına çıksın yaklaşımları ke-
sinlikle bir çözüm politikası değildir.
Bunun, devletin ve istihbarat örgütlerinin
tasfiye politikası doğrultusunda Kürt
Özgürlük Hareketi’ne dayatılan ve çö-
zümsüzlüğü ifade eden bir yaklaşımı
ifade ettiği açıkça görülmelidir. Bu tür
dayatmaların Kürt sorununun demo-
kratik çözümünü değil, işi yokuşa süren
ve tasfiyeyi hedefleyen yaklaşımlar ol-

duğu anlaşılmadan ne Kürt sorununun
demokratik çözümünde ne Türkiye’nin
demokratikleşmesinde yol alınabilir.
Kürtler üzerinde yeni bir egemenlik bi-
çimi kurmak ve bu temelde kültürel
soykırımı tamamlamak isteyen devletin
politikalarına alet olmak tarihi bir hata
olur. Halklarımıza yapılabilecek en bü-
yük kötülük ister iyi niyetli olsun ister
kötü niyetli olsun bu tür bir yaklaşımı
sanki bir çözüm getirirmiş gibi sunmak
ve dayatmak olacaktır. Dolayısıyla bu
gerçekliğin de Türkiye kamuoyu tara-
fından bilinmesi, sadece devletin değil
Kürt halkının da, Kürt halkının Özgürlük
Mücadelesi’nin de hassasiyetlerinin dik-
kate alınması gerekmektedir. Gerillanın
silah bırakması ya da sınır dışına çe-
kilmesi, Türkiye toplumunun hassasi-
yetleri olarak gösterilemez. Kürt soru-
nunun çözümünde engel olanın Türk
devletindeki zihniyet olduğunun açıkça
görülmesi gerekir. Türk devletindeki
zihniyet değiştiğinde Kürt sorununun
çözümünün önünde hiçbir engel kal-
mayacaktır. Çünkü Kürt Özgürlük Ha-
reketi gereken hassasiyeti gösterdiği
gibi, makul yaklaşımlarıyla da tıkayıcı
değil çözümleyicidir. Kürt Özgürlük Ha-
reketinden bunun dışında fedakârlıklar
istemek, olsa olsa Türkiye’deki şovenist
hassasiyetlere dikkat etmek olur ki, bu-
nun da Kürt Özgürlük Hareketinden ve
Kürt halkından beklenemeyeceği açıktır. 

Kürt Demokratik Hareketi’ne yöne-
lik saldırılar mutlaka boşa çıkarılmalı-
dır. Kürt Demokratik Hareketi’ne yö-
nelik saldırılar hiçbir biçimde
meşrulaştırılamaz. Normal tutuklama-
lar olarak görülemez. Kürt Demokratik
Hareketi’ne yönelik saldırılara karşı
durmamak, Türk devletinin tasfiye po-
litikasına karşı mücadelesiz kalmaktır.
Kaldı ki bir demokratik hareketin cid-
diyeti, varlığı ve mücadelesi en başta
da kendi kadrolarını ve mücadele ko-
şullarını savunmasıyla mümkündür.
Buna yönelik saldırılara etkili cevap
veremeyen bir demokratik hareketin
demokratik siyasal mücadele yapması
ve önüne koyduğu hedeflerin gerçek-
leştirilmesi konusunda etkin olması dü-
şünülemez. Kaldı ki bu tutuklamaların
tasfiye politikaları önündeki engelleri
kaldırmak için yapıldığı düşünülürse,
bu tutuklamalara karşı mücadele aynı
zamanda tasfiye politikasına karşı yü-
rütülen temel bir mücadele olarak gö-
rülmelidir. Bu tutuklamaları yapanların
Kürt sorununun çözümünden söz et-
meleri, Kürt halkıyla ve demokrasi kav-
ramıyla alay etmektir. O halde Kürt
halkı, Kürt demokrasi güçleri ve dost-

ları bu saldırılara karşı mücadeleyi
süreklileştirerek Türkiye’nin demokra-
tikleştirilmesi ve Kürt sorununun çö-
zümüne yönelik bu saldırıyı püskürt-
melidirler. Bu saldırı püskürtülmeden
ne Kürt sorununun demokratik çö-
zümü ne de Türkiye’nin demokratik-
leşmesi gerçekleşebilir. 

Kürt halkı geçen süreçte önemli bir
siyasal mücadele vermiştir. Eğer Türk
devleti tasfiye politikasını pratikleştir-
mede zorlanıyorsa bunu sağlayan hal-
kın bu duruşu ve mücadelesidir. Bu
mücadelenin daha örgütlü ve daha
planlı yürütülmesine ihtiyaç vardır. Kürt
Demokratik Hareketi ve Kürt siyasi bi-
rikimi bunu yapacak güçtedir. Ayağa
kalkan halk saldırılar karşısında ken-
dini yenileme ve mücadeleyi sürekli-
leştirme kapasitesine ulaşmıştır. Bu-
nun için bir taraftan ideolojik ve politik
mücadele ve sağlam duruşla psikolojik
savaşı boşa çıkarmak, diğer taraftan
halkın demokratik siyasal hareketini
süreklileştirerek Türkiye’yi tek seçenek
olan demokratik çözüm yoluna sok-
mak gerekmektedir. Kürt demokrasi
güçlerinin dostlarıyla birlikte önlerinde
duran tarihsel görev budur. 

Meşru Savunma hala çok önemli
bir direniş odağı durumundadır

Türk devleti hala halkın özgürlük
ve demokrasi iradesini kırma müca-
delesi vermektedir. Bu açıdan Meşru
Savunma da hala çok önemli bir direniş
odağı durumundadır. Bu direniş oda-
ğına da mücadele edemez hale getirme
ve iradesini kırma temelinde saldırılar
yürütülmektedir. Bu açıdan bu müca-
delenin her bakımdan güçlendirilmesi
ve Türk devletinin tasfiye iradesinin
kırılması da mücadelenin başarısı için
olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bu açı-
dan hem Türk devletinin özel savaş
saldırılarına karşı Meşru Savunma gü-
cünün korunması, hem de her türlü
saldırıyı püskürtecek bir nitelikte bu-
lunması açısından bu konudaki has-
sasiyet sürdürülmelidir. Türk devletinin
ve bazı çevrelerin Meşru Savunma di-
renişinin dönemi kapandı gibi değer-
lendirmeleri kesinlikle devlet kaynaklıdır
ve tasfiye politikasının bir ayağı olarak
gündeme getirilmektedir. Bu açıdan
halkımız da Kürt demokrasi güçleri de
Meşru Savunmalarını göz bebeği gibi
sahiplenmeleri ve güçlendirmesi için
üzerine düşeni yapmalıdırlar. 

Özgürlük Mücadelesinin öncü güç-
leri olan kadın ve gençlik üzerinde de
kirli bir psikolojik savaş yürütülmektedir.
Bu açıdan kadın ve gençlik hareketinin
bu saldırıyı görerek tedbirlerini almaları,
mücadelenin kaderinin kendilerinin
performansı tarafından belirleneceğini
bilerek örgütlülüğünü geliştirmeleri ve
bu temelde mücadelenin her alanına
gereken desteği vermeleri gerekmek-
tedir. Önder Apo’nun özgürlüğü uzak
değildir. Önder Apo’nun muhatap kı-
lınması ve özgürlüğü açısından geçen
yıldan bu yana önemli bir mesafe alın-
mıştır. Bu konudaki kararlılığımız ve
ilkeli duruşumuz sürmelidir. Önder
Apo’nun özgürlüğünden vazgeçmeden
mücadele her alanda yükseltilmelidir.
Kürt Önderlerine bakış, Kürt halkına
ve özgürlüğüne bakıştır. Bu tartışmasız
tarihsel bir gerçekliktir. Bunu anlama-
yanlar, köle ruhlu olanlar ve teslimiyeti
içselleştirenlerdir. Kadın ve gençlik
başta olmak üzere tüm halkımızın da-
yatılan tasfiye politikasına karşı Ön-
derlik çizgisinde Türkiye’nin demokra-
tikleşmesi ve Kürt sorununun demo-
kratik çözümü doğrultusunda müca-
delelerini yükselterek demokratik Tür-
kiye ve özerk Kürdistan’ı bir gerçeklik
haline getirmelidirler. 
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PKK, bir Önderlik hareketi
olarak doğdu ve doğuşun-
dan günümüze kadar bir

Önderlik hareketi olarak gelişim gös-
terdi. Bu, onun hem yapısal hem de
fonksiyonel özelliğidir. Onun yapısal
özelliğidir; çünkü PKK Önder Apo’nun
ideolojik formasyonu, felsefesi, bakış
açısı ve kişilik özellikleri üzerinden
örgütlendi, işleyiş ve biçim kazandı.
Onun fonksiyonel özelliğidir; çünkü
PKK’nin kattettiği bütün aşamalar, ya-
şadığı bütün gelişmeler, yarattığı bü-
tün değerler ve gösterdiği bütün di-
renişler, doğrudan Önder Apo’nun
emeğinin bir ürünü olarak gerçekleş-
miştir. PKK eğer Kürdistan’da yeni
bir toplumun yaratılması işlevini gör-
müşse bu, Önder Apo’nun emeği ile
ortaya çıkmıştır. 

PKK’nin doğuşuna kaynaklık eden,
Önder Apo şahsında yaşanan, yeni öz-
gür insan gerçekleşmesidir. Yani PKK
yapısal ve karakteristik özelliklerini Ön-
derlik gerçeğinden almaktadır.

Özgürlük Hareketi’nin bir militanı
olarak kendimizi tanımlarken, kendi-
mize rol ve misyon biçerken, geri-yet-
mez yanlarımızla mücadele ederken,
yaşadığımız yetersizlikleri ve eksik-
likleri anlamlandırmaya çalışırken, ki-
şilik sorunlarımızı çözümlemeye tabi
tutarken ve yeni bir kişilik ve kimlik
kazanma çabasında olurken, temel
başvuru kaynağımız her zaman Ön-
derlik gerçeği oldu. Bu anlamda par-
tileşme ve parti militanlığını yaka-
lama, Önderlik gerçeğini ölçü alarak
yaşayabilmektir. Bütün bunlara geç-
meden önce, genel hatlarla da olsa
Önderlik gerçeğini ve bununla bağ-
lantılı olarak PKK’yi yeniden tanımla-
mak, kendimizi çözümlememize katkı
sunacaktır. Bu, çözümlemeye çalıştı-
ğımız kişilik sorunlarımızın daha fazla
aydınlanmasına katkı sunacaktır. 

PKK’yi anlamak, ona göre gerekli
olan değişim ve dönüşümü gerçek-
leştirmek her militanın olmazsa ol-
maz görevidir. Bu da ancak Önderlik
gerçeğini tanımakla ve bu gerçeklik
içerisinde kendini eritmekle yaşanı-
labilecek bir durumdur. Eğer biz
“Apocu militanlaşma düzeyini yaka-
lamak istiyorum” diyorsak, bunun ça-
basını sergilemek durumundayız. Bu
da ancak, Kürdistan’da yaşanan Ön-
derliksel gerçekleşmeyi ve onun
ideolojik, felsefi, örgütsel ve politik
çizgisini anlamak ve özümsemekle
mümkündür. Bunun dışında hiçbir
arayış sonuç getirmeyecektir.

Kürdistan Özgürlük Hareketi’nin
kadroları ve militanları olarak Önderlik
gerçeğine gelmeme noktasında yaşa-
dığımız sorunlar, çok yönlü ve kom-
pleks bir görünüm arz etmektedir. Kuş-
kusuz bu sorunlarımızın kaynağı
sistemiçileşmiş kişilik yapılanmamız-
dır. Zira bu durum Parti 10. Kongre-
si’nde “kadromuz sistemiçileşmiştir” bi-
çiminde tespit edilmiş ve bütün kadro
yapısının bunun karşısında ideolojik
mücadele yürütmesi gerektiği belirtil-
miştir. Demek ki sorgulamayı bu nok-
tada yoğunlaştırmak gerekmektedir.
Yani kişilik yapılanmasının sorgulan-
ması üzerinden Önderlik gerçeğine
ulaşılabilir, partileşme yaşanabilir.

PKK’nin en temel özelliği hakikat ara-
yışçılığıdır. Yine özgür insan ve özgür

toplum yaratma arayışçılığıdır. Önderlik
bu “Özgür İnsan” arayışını kendinde
başlatarak yaşamında somutlaştırdı.     

Önder Apo’da ifadesini bulan ger-
çeklik, insanı insan yapan bütün özel-
liklerin toplamıyla bir bütündür. Biz
kendini kurumlaştırmış bu bütüne
“Önderlik gerçeği” diyoruz. Toplum-
sallık, politik ve ahlaki bilinç, komü-
nalite, tarih bilinci, emek, örgütlülük,
ilkelilik, süreklilik, ciddiyet, cesaret,
maneviyat, duygu yüklü olma, erdem,
sorumluluk, tarz, üslup, yöntem, bi-
limsellik, değerlere bağlılık, yoldaşlık
vb özelliklerin hepsi bu gerçeklikte so-
mutlaşmaktadır. Bu anlamda Önder-
likte gerçekleşen, en temelde insani
olandır. Yani “Özgür İnsan”ın kendini

yaratmasıdır. Önderlikteki özgürlük
duruşu süreklilik arz eden bir duruş-
tur. Yani çocukluğundan bugüne hiç-
bir kesintiye uğramadan özgür insan
duruşu sürekli korunmuştur. Bu, son
beş bin yıllık devletçi iktidarcı sistemin
yarattığı, yaratmak istediği “sapmış
insan” gerçeğine karşı sürekli müca-
dele içinde olmak, ona gelmemektir.
Bu aynı zamanda “gerçek insan” ya
da “hakikati temsil eden insan” olmayı
ifade etmektedir. Bu durumda iki ger-
çeklik ortaya çıkmaktadır: Birincisi öz-
gür insan gerçekliği, ikincisi ise sap-
mış insanın yaşadığı gerçeklik.   

Sapmanın kısa tarihçesi 
ve insan gerçeği

Değerlendirmeye birkaç soru sora-
rak başlamak konunun anlaşılabilirliği
açısından daha olumludur.  Gerçek in-
san olmak ya da hakikati temsil eden
insan olmakla ‘sapmış insan’ olmak
arasındaki ayrışma çizgisi nerede ve

nasıl ortaya çıkmaktadır? Hangi yön-
temler kullanılarak böyle bir ayrışmaya
gidilmiştir ya da sapmış insan gerçek-
liği ortaya çıkarılmıştır? Bunun iktidarcı
devletçi sistemle bağlantısı nedir? Na-
sıl oldu da insan gerçekliği bu kadar
çarpıtılabildi? Bütün bunların konu-
muzla nasıl bir bağlantısı vardır?

Önder Apo, doğal toplumdan dev-
letleşmeye doğru giden süreci
‘sapma’ olarak tanımladı. Yani top-
lumsal ana kadın sisteminden, top-
lumsal gerçekliğe ters düşen ve erkek
eliyle oluşturulan devletçi iktidarcı sis-
teme doğru bir sapma yaşanmıştır ve
bu sapma kendini bugün esas haline
getirmiştir. Önderliğimizin “gerçeklik
bütündür” belirlemesinden hareketle

şunu diyebiliriz ki: “Sapma” da en az
“Hakikat” kadar ‘bütündür’. Yani
sapma, tekil olarak insanın ruh, dü-
şünce, duygu ve zihniyet dünyasın-
dan tutalım, bu insanın varoluş koşulu
olarak toplumsallığın bütün alanlarına
kadar bir bütünsellik olarak ortaya çık-
mış ve bugün geldiği düzey itibariyle
bütün bu alanlarda şu ya da bu dü-
zeyde kendini hâkim kılmıştır. Sapma,
gerçekliğin sadece bir alanına ilişkin
ortaya çıkmamıştır. Sapma salt yöne-
tim erkinde ortaya çıkan bir durum
değildir. Ya da salt toplumsal dokunun
değişmesi biçiminde ortaya çıkma-
mıştır. Ya da salt, toplumdaki politika
ve ahlak anlayışının değişimi değildir.
Ya da salt, insanın ruh ve zihniyetinin
sapmaya uğraması değildir. Bu tür
önermeler uzatılabilir, özcesi sapma,
bütünün sadece bir parçasından iba-
ret veya bir parçasına ilişkin değildir.
Bu durumda sapma olarak tanımla-
dığımız durum nasıl oldu da hakikati
bastırabilmiş ve geriye itebilmiştir. 

Sapma için çok genel bir tanım-
lama yaparsak: Avcılık kültürüyle do-
nanmış erkeğin, ana kadın sistemine
karşı alternatif bir sistem geliştirmek
amacıyla analitik zekâsını kullanıp
hile ve zor araçlarına başvurarak ya-
ratmış olduğu toplumsal sistem ve
onun bütün mikro alanlarıdır. Burada
sapmaya kaynaklık eden iki olgu
daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bi-
rincisi, avcılık kültürü. İkincisi ise ana-
litik zekânın kullanım alanı ve biçimi-
dir. Her ikisi tek başına bir yere kadar
anlamlıdır ve kesinlikle toplumsallığın
hizmetindedir. Ancak bunların bir
araya gelmesi ve birbirlerini besle-
mesi gittikçe sapmanın ortaya çıkma-
sına yol açmaktadır. Birincisinin yani

avcılık kültürünün insanda yarattığı
“ben” duygusu ve ikincisinin bu duy-
gunun hizmetinde kullanılması, o bü-
yük tarihsel karşı devrime yol açmış-
tır. Dolayısıyla sapmayı, erkeğin,
analitik zekâsı ile avcılık kültüründen
doğan gayrı meşru çocuğu olarak de-
ğerlendirebiliriz. 

Erkeğin kendi ev düzenini kurma-
sıyla başlayan, giderek devletçi ikti-
darcı uygarlığa dönüşen ve bu uygar-
lığın kapitalist modernite aşamasıyla
toplumun tüm gözeneklerinde yer edi-
nen sapma gerçekliği, günümüze ge-
lindiğinde insanlığı ve onu var eden
bütün maddi-manevi değerleri, yine
doğayı ve doğadaki tüm canlı türlerini
yok olmayla yüz yüze getirmiştir.

Kuşkusuz bu sapmanın yarattığı
en büyük tehlike insan türünde yaşa-
nan çarpıklıktır. Zira diğer tehlikelerin
hemen hepsi bu çarpıklığın sonucu
olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan zih-
ninin esnekliği çarpıtmaya en uygun
alandır. Önder Apo insan zihninin bu

özelliğini şöyle değerlendirmektedir:
“Zihnimizin ikinci özelliği, zihniyet es-
nekliğimizin geniş bir doğru algılama-
lar kümesi kadar, yanlış algılamalara
da açık bir yapı sergilemesidir. Bu
özellik temelinde esneklik, baskı ve
duygu ağında her an saptırılabilir. Bu
nedenle baskı ve işkence mekaniz-
malarıyla duyguları avlamayı esas
alan havuç politikaları, aldatma ve
yanlış yaptırımlarla birlikte kullanılır.
Hele binlerce yıldır insan zihni üze-
rinde baskı kuran hiyerarşik ve devlet
düzenlemeleri muazzam etkiler yarat-
mışlar, adeta kendilerine göre bir zih-
niyet yapısı inşa etmişlerdir. Ödüllerle
de zihnin çokça avlandığı iyi bilinen
özelliklerindendir.”

Postmodernizm ve 
kendine görelik

Sapma gerçekliğini bütün yönleriyle
yeniden değerlendirmeye tabi tutmak
şu açıdan önem taşımaktadır. Hareket
olarak özgür insanı ve özgür toplumu
yaratmanın iddiasıyla yola çıkmışız,
bu da Önderlik gerçeğinde ve şehitle-
rimizde somut ifadeye kavuşmaktadır.
Bu gerçekliğe ulaşmak, hali hazırda
“ne” olduğumuzu bilince çıkarmaktan
geçmektedir. Çünkü ne olduğunu bil-
meyen insan, ne olmak istediğini de
bilemez. İşte tam da bu noktada, dev-
letçi iktidarcı sistemin yarattığı, yarat-
mak istediği, yolundan saptırdığı kişilik
gerçeği ya da en azından onun etkileri
karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda sapmanın da bir bütün
olduğunu belirtmiştik. Ancak biz ko-
numuz gereği daha çok devletçi ikti-
darcı sistemin, insan kişiliğinde ya-
rattığı etkilerden olan kendine görelik
sorunsalına değineceğiz. Neredeyse
her birimizin şahsında şu ya da bu
düzeyde kendini dışa vuran “kendine
görelik” hastalığı, Önderlik gerçeğine
girmemizin önünde en büyük engel
konumundadır. Çoğu zaman zihinle-
rimizi bulandıran karmaşık tartışmalar
bu kendine göreliğin bir sonucu olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

‘Kendi olmak’ ile ‘kendine görelik’in
ne kadar zıt ve karşıt olgular oldu-
ğunu serimlemeye çalışacağız. Özel-
likle de moderniteye karşı çok güçlü
denilebilecek eleştiriler yürüten post-
modernist düşüncenin de etkileriyle
nasıl bir kavram karmaşası içerisinde
boğulduğumuzu göz önüne getirdiği-
mizde, bunun ne kadar elzem olduğu
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Kendine görelik öncelikle düşünce
düzleminde karşımıza çıkmaktadır.
Yani bir düşünce tarzı olarak insanda
kendine görelik biçiminde tanımladı-
ğımız düşünüş, bütün edimlere ve
davranışlara kaynaklık etmektedir. 

‘Kendini bilmez’in bir gerçekleş-
mesi olarak kendine göreliğin yığınca
dışavurumu olsa da bir süredir, hem
genelde hem de özelde yaşananı,
kendisi için teorik bir altyapı da oluş-
turmuştur. Bu yönüyle güncelde ya-
şananı daha çok ‘radikalleşmiş mo-
dernite, ‘geç kapitalizmin mantığı’,
‘göreceliğin, yaşayan ve günümüzde
karşımıza çıkan bir türü’, ‘gösteri top-
lumunun kültürü’, ‘krize girmiş yeni
modernizm’, ‘kapitalizmin değişen de-
risi’, Önderliğimizce de “modernitenin
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Münaf ık  Yoğunlaşma

“Önder Apo, doğal toplumdan devletleşmeye
doğru giden süreci ‘sapma’ olarak tanımladı.

Yani toplumsal ana kadın sisteminden, 
toplumsal gerçekliğe ters düşen ve erkek

eliyle oluşturulan devletçi iktidarcı sisteme
doğru bir sapma yaşanmıştır ve bu sapma

kendini bugün esas haline getirmiştir”

“Sapma: Avcılık kültürüyle donanmış erkeğin, 
ana kadın sistemine karşı alternatif bir sistem 
geliştirmek amacıyla analitik zekasını kullanıp 

hile ve zor araçlarına başvurarak yaratmış 
olduğu toplumsal sistem ve onun bütün mikro
alanlarıdır. Dolayısıyla sapmayı, erkeğin gayrı 

meşru çocuğu olarak değerlendirebiliriz” 
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yeni kılıflar altında kendini sürdür-
mesi…” şeklinde tanımlanan postmo-
derniteye dayandırmak daha isabetli
olacaktır. Postmodernitenin moderni-
teye yönelttiği eleştirilerden çok ken-
dine göreliğin kendine dayanak yap-
tığı kimi argümanlarını özlü bir şekilde
vermek, özellikle iki binli yıllardan
sonra ortaya çıkan kendine görelikle-
rin nedenlerini daha doğru anlama-
mıza yardımcı olacaktır. 

Postmodernizm kuramsal 
felsefik bütünlüklere ve
doktriner şeylere karşıdır

Yukarıda yaptığımız ve her biri bir
düşünüre ait olan tanımlamalarda gö-
rüldüğü gibi, postmodernizmin genel
geçer ve herkesin üzerinde uzlaştığı
bir tanımı yoktur. Bunun nedeni post-
modernizmin kendisidir. Zira postmo-
dernizm, kuramsal felsefik bütünlük-
lere, doktriner şeylere karşı çıkar.
‘Bütünlük’, ‘birlik’, ‘homojenlik’, ‘sistem’,
‘evrensellik’ kavramlarını reddeden bir
yapıdadır. Bölünmüşlük, farklılıkların
tanınması ve heterojenlik, tikellik…
üzerine kuruludur postmodernizm. 

Postmodernizm, evrenselliği ve
bütünselliği reddeder. Postmoder-
nizmde evrensellik ve bütünsellik di-
ğer düşünceler üzerinde baskı kur-
mak ve onları ‘tek’in içinde eritmek
anlamına gelir. Toplumun tekleştirile-
meyeceği, çoklu bir yapıda olduğu,
farklılıklardan ve adacıklardan oluş-
tuğu düşüncesi, evrensellik ve bütün-
lük karşısındaki pozisyonlarını belir-
ler. Bütünlüğün yerine parçaları, çok
yapılılığı ve tekili esas alır.

Postmodernistler, modernitenin
akılcılıkla her şeyi açıklamaya ve bili-
nebilir kılmaya çalışmalarını eleştirirler.
Bu yönüyle özellikle bilimsel yöntem
adı altında pozitivizmin ulaştığını iddia
ettiği katı ve evrensel yasalara karşı
çıkarlar. ‘Aklın yolu birdir’ düşüncesini
dayatmacı bulurlar. Bütün toplumlar
veya kültürler için geçerli doğrular ol-
madığından, evrensel doğruların ola-

mayacağını belirtirler. Onlara göre her
kültürün veya her bireyin kendi doğ-
rusu vardır. Kültürlere ve tek tek bi-
reylere göre sanat, bilim, din, felsefe
anlayışını benimserler. Ünlü Sofist
Protagoras’ın ‘İnsan her şeyin ölçü-
südür’ sözünü kendilerine temel alır-
lar. Buna göre, herkes aynı anda hak-
lıdır… tüm görüşler ve tercihler hoş
karşılanmalı ve kabul edilmelidir. Çe-
şitli görüş ve tercihlerin kabul edilmesi
özgürlüktür. Hiçbir görüş ve tercih, di-
ğerinden daha üstün ve değerli değil-
dir. Her görüş ve tercih eşit değerdedir.
Görüş ve tercihlerin eşitliği özgürlüğün
temelidir. Görüşleri ve tercihleri eleş-
tirmek baskıdır, totaliterliktir, vb. 

Kulağa hoş gelen ve daha çok da
kapitalist modernizmle buna alternatif
olma iddiasındaki reel sosyalizmin in-
sanlara vaat ettikleri özgürlük ve eşit-
liğin gelmemesinin yarattığı hayal kı-
rıklığının ürünü olan bu yaklaşımlar,
çok temel hususlarda yanılgılar içer-
mektedir. Güçlü eleştiriler yapan ama
eleştirdiğinin yerine alternatifini ko-
yamayan, bu yönüyle de sisteme
mahkum kılan bu yaklaşımlar bir ka-
dercilik olmanın yanında umutsuzluk
aşılamaktadır. 

Ne kadar aksini iddia etse de post-
modernizm her şeyi olduğu gibi kabul
etmek anlamına gelir. Çünkü herkes
bir renk, bir farklılık olarak algılanır.
Böylesi bir algılama, görünürde in-
sana verilen önemi yansıtır, ama esa-
sında hiyerarşik devletçi sistemin in-
sanda ve toplumda yarattığı köleliği,
karılaşmayı, sürüleşmeyi görmemek
anlamına gelir. Mevcut sistemi meş-
rulaştırmak olur. Özü itibariyle de
mevcut sistemle birlikte yaşamak,
mücadele etmemek, değiştirmemek,
yaratmamak anlamına gelir. Zaten bu
nedenledir ki modernizme karşıt ol-
duğunu iddia ettiği halde moderniz-
min yeni yüzü olarak tanımlanır. 

Kriter koyamamak, güzel-çirkin,
doğru-yanlış, iyi-kötü arasında ayrım
yapmamak aynı zamanda reddede-
memek anlamına da gelir. Çünkü red-

detmek, kabul etmemek başkalarının
özgür kimlik ve iradelerine müdahale
etmek anlamına gelecektir. Başkaları
üzerinde tahakkümcü olmamak için,
dayatmacı olmamak için herkes en
fazla kendi düşüncesini dile getirebilir.
Düşünceleri temelinde yapıma giriş-
meye çalışmak ve herkesi buna çek-
mek olmamalıdır, zira bu bir dayatma
olacaktır. Zaten o nedenle de post-
modernistler birer iyi yapıcı, örgütçü
ve öncü değildirler, birer bireysel
‘eleştirmen’dirler. Mücadele etmenin,
reddetmenin meşru zeminini aşırı bi-
reyci ve göreci olan zihniyetleri ne-
deniyle kendi elleriyle ortadan kaldır-
mıştır. Bu yönüyle aslında özneyi de
öldürmüş olurlar. Bir taraftan herkesi
özne sayarlar, güya onun önünün
açılmasından bahsederler, diğer yan-
dan ise mücadelesiz bırakarak özne
olma halini ortadan kaldırırlar. 

Bütünsellikten koptuklarından ola-
nın geçmişini tam anlamıyla çözüm-
leyememektedirler. Bu nedenle de
gerçeğe ulaşamamaktadırlar. Geç-
miş-an ve gelecek denklemini doğru
kuramamaktadırlar. Bu da onları ta-
rihsiz kılar. İnsan an’a hapsedilir. İn-
sanı güncel olana mahkûm ederler.
Güncel olandaki tarihselliği göremez-
ler. Bu nedenle de hakikate ulaşa-
mazlar. Zaten hakikati de herkese
göre gerçek olan anlamına geldiğin-
den, onlar da göreci olduklarından
reddederler. Her şeyi belirsizleştiren,
her kafadan çıkan sesi o kafanın doğ-
rusu olarak gören, sadece eleştiren,
devletçi sistemin etkilerini görmezden
gelerek herkesi mevcut haliyle özgür
sayan, kimsenin kimseye bir şey di-
yemediği, müdahale edemediği, insa-
nın doğal hali olan ahlaki ve politik
duruşu yadsıyan bu gibi değerlendir-
meleri uzatmak mümkün. Ancak ko-
numuza ışık tutması açısından yeter-
lidir kanısındayız. 

Kapitalist modernitede 
bireycilik her şeyin 
merkezindedir

Belirtilmesi gereken bir diğer hu-
sus da bu yanılgılı yaklaşımların ken-
dilerine izafiyet teorisi ile kuantumdaki
gelişmeleri temel almak istemeleridir.
Bu bilimsel gelişmeleri de kendilerine
göre yorumlamaları, temel yaklaşım-
larının bir gereğidir. Kuantumun bi-
limsel bir izaha kavuşturduğu canlı-
cılık-özne olma halini esas alırlarken,
her öznenin simbiyotik ilişki temelinde
birbirini bütünlemesini, evrensel ba-
ğıntılılık yasasını da görmezden ge-
lirler. Bu yönüyle de evrensel-tikel,
toplum-birey, genel-parça birlikteliğini
görmezler. Postmodernizmin esa-
sında tarihin sapması biçiminde geli-
şen hiyerarşik devletçi sistemin de
yaratıcısı olan bireyciliğin, kapitaliz-
min krizli koşullarında kendini teori-
leştiren, gerçekte toplumdaki bütün
‘birey’lerin ‘mutlak tanrılık’ını yarat-
manın bir arayışı olduğunu belirtmek
gerekir. Kendine göreliğin ihtiyaç duy-
duğu teorik boşluk böylelikle doldu-
rulmuş olur. Bir düşünüş tarzı olması
itibariyle kendine göreliği, “bireyciliğin
paradigması” olarak da tanımlayabi-
liriz. Bu yanıyla da kendine görelik bi-
reyciliğin herhangi bir özelliği değildir;
bireycinin bütün davranışlarına yön
veren en temel özelliğidir. 

Kapitalist modernitenin bireycili-
ğinde toplumun esamesi bile okun-
maz. Burada toplum artık kırımdan ge-
çirilmiştir. Oysa insanın, toplumsal
yaşam dışında herhangi bir yaşam se-
çeneği yoktur. Bu konuda Önder Apo
şu belirlemelerde bulunmaktadır: “Top-
lumsallık insan türünün varlık koşulu-

dur. Kendinden önceki primat (insana
en yakın familya) türünden kopup in-
sanlaşması, toplumsallaşma düzeyiyle
at başı gittiği sosyal bilimin en yakın
bir gerçeğidir. Yalnız birey ve toplum
halindeki yaşam, birbirinden ne kadar
soyutlanırsa soyutlansın, teorik olarak
ispatlanamaz bir olgudur. Yalnız birey
yoktur. Toplumu yıkılmış birey olabilir,
ama en azından bu birey bile yıkılmış
toplumunun anılarıyla birlikte ayakta-
dır. O anılarla yeni toplumsallaşması
da anlıktır. İnsan türünün güç kazan-
ması tamamen toplumsal düzeyiyle
kurduğu ilişkiye bağlıdır.”

Önder Apo, kapitalist moderniteyi
“toplumsal kanserleşme” olarak ta-
nımladı. Kapitalist modernitenin ya-
rattığı en büyük hastalık bireycilik ve
onun düşünüş tarzı olan kendine gö-
reliktir. İnsandaki hayvanlaşma bu
noktada ortaya çıkmaktadır. Önderlik
bunu çok çarpıcı bir biçimde ifade et-
mektedir: “Çağımıza bireysellik dam-
gasını vurmuştur. Bu sefer aşırılığa
kaçan ve toplumu kemiren hastalık
bireysellikten kaynaklanmaktadır.
Sağlıklı toplum-birey dengesi birey
lehine adeta bir zırvalığa vardırılmış-
tır. Toplumsallık kölelik gibi algılan-
maktadır. Aslında bu tür bireycilik bir
nevi postmodern hayvanlaşma, pri-
matlığa üst boyutlarda ve yeni koşul-
larda yeniden dönüştür.” 

Kapitalist modernitenin bireycili-
ğinde birey her şeyin merkezindedir.
Birey tanrılaştırılarak çıkarları her şe-
yin üstünde tutulmaktadır. “Birey” kav-
ram olarak tekil insana işaret etse de
bunun, sosyal bir varlık olarak tek ba-
şına teorize edilmesi, bir kapitalist mo-
dernite safsatasıdır. Liberalizmin ideo-
logları tarafından, toplumsal gerçekliği
kırımdan geçirmek için bilinçli olarak
teorize edilmiştir. Tekil olarak insanın
varlığı ancak ve ancak toplumsal va-
roluşa bağlıdır. Birey teorisinin en te-
mel sonucu; insanı yalnız, ayrı, bağ-
lantısız, kopuk ve salt birey olarak ele
almasıdır; evrenden, doğadan, bitkiler
ve hayvanlar aleminden ve en önem-
lisi de toplumdan koparmasıdır. Peki
bu mümkün müdür? Kuşkusuz müm-
kün değildir. Bu konuda Önder Apo
şöyle bir açıklama getirmektedir:

“Doğası gereği her tür, birbirine ya-
kın hatta topluluk olarak yaşamak du-
rumundadır. Ağaçlar ormansız, balıklar
sürüsüz olmaz. Fakat insan gibi top-
lumu da niteliksel bir farka sahiptir.
Toplumun kendisi belki de üst insandır.
Veya üst insanı yaratmış, yaratacak
olan organizasyondur. İnsanı toplum-
dan ormanın içine (doğduktan hemen
sonra yaşamını da güvenceleyerek)
attığımızda, bir primata dönüşmekten
kurtulamayacaktır. Yanına birkaç ben-
zer insan verdiğimizde de başlayacak
olan süreç, primatlarda başlayan sü-
rece çok benzer olacaktır. Aynı şey
hayvan toplulukları için geçerli değildir.
Bu durum bile insan toplumunun
apayrı değerini ortaya koymaktadır.
Toplumun insanı, insanın toplumu in-
şadaki rolü de benzersiz olmaktadır. 

Şüphesiz insan olmadan toplum
olmaz. Ama toplumu insanların top-
lamından ibaret görmek önemli bir ya-
nılgıdır. Toplumsuz insan, primat ol-
maktan öteye gidemez. Toplumlu
insan ise müthiş bir güç olabilmekte-
dir. Büyük bir düşünce gücüne eriş-
mektedir. Belki de bir insanın kararı
(nükleer bombaları patlatmak gibi)
tüm dünyayı çöle çevirebilir. Bu insan
uzaya çıkabilmektedir. Sınırsız keşif
ve icatlar yapabilmektedir. Toplumsal-
lığın gücünü belirtmek için bu örnek-
leri veriyoruz. Toplumsal kuruluş her
ne kadar ‘sosyoloji’nin konusu ise de,
çözmeye çalıştığımız konu bambaş-

kadır. Bilgiye ulaşmanın ve hakikat
rejimini kurmanın yolu toplumsuz
mümkün görünmemektedir. İnsan bi-
reyinde gerçekleşen her şey toplum-
sal olmak durumundadır. Burada sa-
dece bitki ve hayvanın, hatta fiziki ve
kimyasal evrenin bir kalıtçısı olarak
insandan bahsetmiyoruz. Toplumda
gerçekleşen insandan bahsediyoruz.”

Bu izahat aynı zamanda insan ve
toplum gerçekliğinin ne olduğunu da
içinde barındırmaktadır. Yani insan,
hem fiziki ve kimyasal evrenin hem
bitki ve hayvanın kalıtçısı olarak hem
de toplumsal bir gerçekleşme olarak
“kendi olan”dır. Kuşkusuz bu kadar
zengin bir gerçekleşmenin sonucu
olan insan yalnız, ayrı, bağlantısız,
kopuk ve salt birey olarak ele alına-
mayacak kadar bir zenginliğe sahip-
tir. Bu noktada kendi bilincine ulaş-
manın arayışı olarak “kendi olma”
anlam kazanmaktadır. 

Kendi olmak kendi 
gerçeğinin farkına varmadır

Kendi olmak her şeyden önce, in-
sanın kendi farkına varmasıdır. Bu
aynı zamanda “kendini bil” ilkesinin
insanın temel arayışı olarak anlam bul-
masıdır. Önderlik, insanı “mikro koz-
mos” olarak tanımladı. Yine, “Evrenin
kendini tanıması insanda gerçekleş-
mektedir” diyerek bütün bir evrendeki
oluşumun son halkası olarak insan
gerçeğine vurgu yapmaktadır. Dolayı-
sıyla kendi olmak her şeyden önce
“gerçek insan” olarak bütün bir evreni
kendi içine sığdırabilmekten geçmek-
tedir. Kuantumdaki ‘dolanıklık ilkesi’
bu gerçeğin başka bir ifadesi olmak-
tadır. (Bu ilkeye göre, bir elektron ve
karşıt maddesi olan pozitron çarpıştı-
ğında ortaya iki foton çıkar. Bu foton-
lardan her biri evrenin farklı yönlerine
doğru hareket etseler de bunlardan
herhangi birine yapılan bir müdahaleyi
diğeri farklı bir mekanda olmasına kar-
şın olduğu gibi hisseder. Her ikisinin
kaynağının aynı oluşu, hislerinin de
aynı olmasına neden olmaktadır).
Buna göre; evrendeki her şey birbirine
bağlıdır ve her şey birbiriyle etkileşim
halindedir. Çünkü her şeyin kendisin-
den geldiği şey, aynı şeydir. Yani her
şey, bir şeyin çocuklarıdır. O kaynak
şey de enerjidir. Evren tüm bileşenle-
riyle bir kaynaktan ve bir tarihten çık-
tıklarından birbirine karşı bağımlı ve
birbiriyle etkileşim halindedir. Tek ba-
şına kuantumun bu ilkesi bile “bireyci-
lik” düşüncesinin ne kadar uydurulmuş
(uyduruk) bir düşünce olduğunu gös-
termektedir. Bu perspektiften bakıldı-
ğında hiçbir şey, hiç kimse nev-i şah-
sına münhasır olamaz. Her şey,
herkes aynı zamanda başkalarınındır.
Her yönüyle sadece kendisine ait olan,
kendisinin olan hiçbir şey yoktur. Hatta
denilebilir ki daha çok başkalarınındır.
Tarihindir, toplumundur, evrenindir...

Gerçek insan olmak doğal toplu-
mun bütün özelliklerini kendinde ba-
rındırmaktır. En başta da toplumun ah-
laki ve politik özelliklerini kendinde
birleştirmek ve bunu toplumsal alana
uygulayabilmektir. Önderlik gerçe-
ğinde toplumun hem ahlaki hem de
politik özellikleri kendi gerçek temsili-
yetini bulabilmektedir. Bu anlamda in-
sansal gerçekleşmenin varoluşsal ko-
şulu olan toplumsallaşma bugün
açısından temsiliyetini en iyi Önder
Apo’da bulabilmektedir. Bu, ilk toplum-
sallık –hatta buna tek toplumsallık de-
mek daha doğru olur- diyebileceğimiz
doğal toplumdaki toplumsallıktır.

Kendi olmak, gerçekte en fazla
Önder Apo şahsında somut ifadeye
kavuşmaktadır. Genel tanımlamalar
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düzeyinde de olsa Önderlik gerçe-
ğinde ortaya çıkan temel bazı özel-
liklere vurgu yapmak, konuya biraz
daha açıklık getirecektir. Böylece ya-
şadığımız kendine göreliklerimizi de
daha rahat görebilir ve çözümleyebi-
liriz. Bu mücadelenin kadroları olarak
yaşadığımız bütün yetmezliklerin kay-
nağında, sömürgeci güçlerin bizim
üzerimizde yarattığı etkilerden bah-
sederiz sürekli. Ve bunları Önderlik
gerçeğine girememenin adeta birer
gerekçesi haline getiririz. Bu etkilerin
varlığı bir yere kadar doğru ve anla-
şılırdır. Bunları tanımaya, çözümle-
meye çalışmak dolayısıyla aşmanın
arayışı içerisine girmek de son derece
anlamlıdır. Ancak bütün bunlara rağ-
men özellikle de bu noktalarda halen
çok ciddi yetersizliklerimiz ve kendine
göreliklerimiz ortaya çıkmaktadır. 

Kendine göreliğin 
içimizdeki yansımaları 
ve yarattığı sonuçlar

Yukarıda kendine göreliğin felsefi
ve düşünsel arka planındaki gerçek-
liği ve bunun toplum karşıtı ve hege-
monik güçlere yarayan yönlerini çö-
zümlemeye çalıştık. Kendine göreliğin
içimize yansımaları daha çok iki bi-
çimde gerçekleşmektedir. Her ikisi de
hem çıkış kaynakları hem de doğur-
duğu sonuçlar itibariyle aynıdır. Birin-
cisi işin teorik, felsefik ve düşünsel
boyutunun çok farkında olmadan, top-
lumdan getirilen alışkanlıklar ve özel
savaş sisteminin kitle iletişim araçla-
rıyla yürüttüğü politikaların sonucu
gerçekleşen yansımalar. İkincisi ise
bunlarla birlikte işin teorisyenliğine de
soyunarak bunu yaşamımıza sokan-
ların yaşadığı kendine görelikler. Her
ikisi de aynı kapıya varmakta ve sa-
dece düşmana hizmet etmektedir.  

Kendine göreliğin içimizdeki yan-
sımalarını genel özellikleri, anlayış
sorunları, duruş ve yaklaşımları üze-
rinden çözümlemek gerekmektedir.
Kuşkusuz kendine görelik, diğer bü-
tün sorunlarda olduğu gibi ideolojik
bir sorundur.  

Çoğu zaman Önderliğe duygusal
bağlılığı devrimciliğin tek referansı
yaparak mevcut eksikliklerimiz ve ki-
şilik sorunlarımızla da yürüyebilece-
ğimizin iddiasını taşırız. Oysa Önder
Apo kadroyu, “Önderlik gerçeğinin
uygulama gücü” olarak tanımladı. Bu
durumda Önderlik gerçeğiyle uyuş-
mayan bütün özelliklerimiz, aynı za-
manda Önderlik karşıtlığını ifade et-
mektedir. Bu da bağlılık iddiamızın
sorgulanması gerektiğini göstermek-
tedir. İşin bir tarafı bu iken, diğer ta-
rafı ise Önderliği kendimize göre yo-
rumlamanın sonucu olarak ortaya
çıkan örgüt dışılıklarımız olmaktadır.

Kadrolar olarak Önderlik Kurumu-
nun uygulama gücü olma vasfımızı
tam olarak yerine getirmediğimiz, bir
gerçeklik olarak karşımızda duruyor.
Bunun en açık göstergesi eskide ısrar
eden duruşumuzdur. “Ne yapalım, bu
benim gerçekliğimdir”, “yapamam,
edemem”, “aslında istiyorum, ama
gücüm bu kadardır” gibi söylemler
pratiğe önemli ölçüde yön veriyor. Ön-
derliğin en temel eyleminin, yeni in-
san yaratma olduğunu düşündüğü-
müzde, bunun ne kadar katı bir
inkârcılık olduğunu görürüz. Bu as-
lında tümüyle gerçek dışı bir durum-
dur ki duruşumuz açısından çok bü-
yük bir çelişkiyi ifade eder. Bir taraftan
insanın mikro kozmos olduğunu söy-
lüyoruz, insanın evrenin bir özeti ol-
duğunu belirtiyoruz -ki bunlar tama-
men bilimsel ve felsefik hakikatlerdir-
diğer taraftan da güçsüz olduğumuzu,

verili olanı değiştiremediğimizi söylü-
yoruz. Bu söylemlerin tamamıyla hi-
yerarşik devletçi sistem tarafından ya-
ratılan köle ‘insan’ özellikleriyle direkt
bağlantısı vardır. Önderliğimiz, ağla-
manın, sızlanmanın, sitem etmenin,
başkalarından beklemenin, kendini
çözüm gücü haline getirmememin ka-
rılık özellikleri olduğunu belirtti. Dola-
yısıyla kendini yenileme, yaratma ey-
leminde sergilenen her zayıflık
esasında kölelikte ısrar anlamına ge-
lir. Önderlik felsefesindeki her şeyin
mümkün olduğu, ‘olmaz’ın teorisinin
yapılmasının kabul edilmemesi, te-
melini bunun hakikatle, insan ve top-
lum gerçekliğiyle herhangi bir alaka-
sının olmamasından alır. Bu nedenle
PKK’nin iddiasının büyük oluşu, sa-
dece iradeye ağırlık vermekle ya da
ajite ile insana bazı şeyler yapmaya
çalışmak olarak ele alınamaz. Bu ta-
mamen insandaki potansiyelin bilin-
cinde olmanın ortaya çıkardığı bir so-
nuçtur. Esasında da gerçek insan
olmayı başarmak arayışıdır. Dolayı-
sıyla zayıflık anlamına gelen şeyler
genelde insan gerçekliğiyle özelde de
Önderlik gerçekliğiyle tamamen çeli-
şiktir ve gerçek insan olma yolunda
kesinlikle aşılması gereken bir durum-
dur. Köle olmakta ısrarla direkt bağı
vardır. Bu yönüyle de Önderlik ger-
çeğiyle tam bir karşıtlık halindedir. Bu-
rada iyi niyetle söylenmiş bir sözle
bile Önderliğin ve hareketin gerçekli-
ğine ters düştüğümüzü görebilmekte-
yiz. Kendine göreliğin en bariz yansı-
malarından biri bu olmaktadır.

Bu ne demektir? Bu Önderlik çiz-
gisi çerçevesinde gerekli olan değişim
ve dönüşümü yaşamamak, örgüt çiz-
gisine gelmemektir. Bu özü itibariyle
Önderliği kendine göre yorumlamak,
dolayısıyla anlamamaktır. Bu, far-
kında olmadan düşman çizgisini örgüt
içine taşırmak, düşmanın yarattığı ki-
şilikte ısrar etmektir. 

Bu perspektiften baktığımızda, ge-
nel hatlarıyla da olsa, Önderlik’te ya-
şam bulan özelliklerle nasıl da ters
düştüğümüzü görebiliriz. 

Her şeyden önce; Önder Apo, en
temel özelliğinin ilkeli duruş olduğunu,
ilkelerinden asla taviz vermediğini sü-
rekli vurgulayarak bunun, bizim için
de temel bir özellik olması gerektiğini
belirtmektedir. Oysa kendine göre dü-
şünüş ve algılayış, ilkelerden taviz
vermeyi sorun yapmamaktır. “Bu o
kadar da önemli değildir” “bir şey ol-
maz” gibi duruş, çoğu zaman yaşa-
mımızdaki temel duruş olmaktadır.
Sadece bu durum bile liberalizmin etki
düzeyini göstermektedir. Çoğu zaman
liberal duruşu adeta demokratlıkmış
gibi algılar, bu biçimde doğal olma-
yanı atmak olan eleştiriden taviz ve-
rerek sistemin ekmeğine yağ süreriz.
Yine ilkelerden taviz vermek özellikle
de son yıllarda bizde normalleşmiş
bir yaklaşım olmaktadır. Kendine gö-
reliğin bu anlamda başka bir özelliği
ise ilkeli olma adı altında pratikte ge-
rekli olan yaratıcılığı ve esnekliği gös-
teremeyen dar, dogmatik, şematik,
düz ve kuru yaklaşımlardır. Oysa Ön-
derlik tarzı, ideoloji ve ilkelerde taviz-
siz, pratik politikada yaratıcılığı ve es-
nekliği gerektiren bir tarzdır. 

Önder Apo’da ifadesini bulan en
önemli özelliklerden biri emek olgu-
sudur. Bu anlamda PKK bir emek ha-
reketidir. Şunu unutmamak gerekir ki
Önder Apo her şeyden önce kendi
emeğinin ürünüdür. Yani öyle dışarı-
dan kendisine ilahi bir güç tarafından
verilmiş, kendisine bağışlanmış her-
hangi bir kudret yoktur, Önderlik ken-
dini her gün yeniden yaratarak büyük
önderliksel doğuşunu gerçekleştire-

bilmiştir. Önderlik, “ben günde kırk
kez zihniyet devrimi gerçekleştiriyo-
rum” diyerek nasıl bir emekle kendi-
sini yarattığını ifade etmektedir. Bir
zihniyet devrimini gerçekleştirmenin
zorlukları göz önüne getirildiğinde,
bunun nasıl muazzam ölçekte bir
emek gerektirdiğini anlayabiliriz. Bu-
nun kendisi bile tek başına Önderlik-
teki emek yoğunlaşmasını gözler
önüne sermektedir. Ancak biz kendi-
mize göreliğimizin bir sonucu olarak
daha çok Önderliğe ilahi bir anlam
yükleyerek onu emek ve istem ger-
çeğinden soyutlamaktayız. Bu, belki
de Önderliğe yapılabilecek en büyük
haksızlıktır. Daha da derinden sorgu-
ladığımızda bunun altında, kendi
emeksizliğimizin gerekçelerini oluş-
turma arayışı içerisinde olduğumuzu
görebiliriz. Hemen hepimizin çokça
dile getirdiği ifadelerden biri şudur:
“Önderlik ilahi bir varlıktır. Onun yap-
tıklarını biz yapamayız, bizim o gü-
cümüz yoktur.” Kuşkusuz Önderlikle
aramızda ciddi farklılıklar vardır. Ama
bu farklılık en temelde kişiliğin ken-
disinde ortaya çıkmaktadır. Yani Ön-
der Apo “Özgür İnsan”, “Gerçek İn-
san” ya da “Hakikati Temsil Eden
İnsan” kişiliğine sahipken biz, “Köle
İnsan”, “Sapmış İnsan” kişiliğinin
özelliklerini önemli oranda temsil et-
mekteyiz. Farklılık burada ortaya çık-
maktadır. Yoksa söylemimizde ol-
duğu gibi ilahi bir güç tarafından
verilen kudretten dolayı değil. 

İşte bu noktada emek olgusu
önem kazanmaktadır. İnsan her şey-
den önce kendi emeğinin ürünüdür.
Burada söz konusu olan emek tek ba-
şına kaba pratik emek değildir. Anla-
yarak yaşamaktan bahsediyoruz. An-
lam arayışı en büyük emektir. Önder
Apo, “anlamak adalettir” diyerek, Ön-
derlik gerçeğine nereden ulaşabile-
ceğimizin yolunu gösterdi. 

Önderliğin kişiliğinde somutlaşan
özgür insan gerçekliği ile bizim kişili-
ğimizde ifadesini bulan kölelik özellikleri
arasındaki fark, Önderliğin bu sisteme
karşı verdiği mücadele ile bizim siste-
me karşı yürüttüğümüz mücadele ara-
sındaki farklılığı da belirler. Farklılık
somut olarak şu biçimde ortaya çık-
maktadır. Bizim sisteme karşı verdi-
ğimiz mücadele, kişiliğimizde yer edin-
miş hatta derinleşmiş sistem özellik-
lerini ve sistemiçileşmiş kişiliğimizi
aşma mücadelesiyken, Önderlik’te ya-
şanan mücadele ise, sistemin tüm

karşı saldırılarına rağmen bu sisteme
hiç bulaşmamış özgür kişilikte ısrar
etme ve sisteme gelmeme mücade-
lesidir. Bu ısrar doğal toplum insanında
ısrardır. Bu ısrar özgür kalmakta ve
sisteme gelmemekte ısrardır. Bu ısrar
tarihteki tüm özgürlükçü duruşları ken-
dinde somutlaştırmakta ısrardır. Bu
ısrar “Gerçek İnsan” olmakta ısrardır.
Bu yüzden eğer dikkat edilirse, sistem
yaşamın her anını zehir etmek ister-
cesine Önderliğe saldırmakta ve varlık
gerekçesini bunun üzerine kurmuş
bulunmaktadır. Aynı sistem, bizim Ön-
derlik gerçeğine gelmeyen yanlarımız,
pratikleşmeyen duruşumuz nedeniyle
bizi tamamen sistemiçileştirmek hu-
susunda umutludur. 

PKK’nin tarzı imkânsızlıkta 
imkân yaratmaktır

Sistemi Önderlik karşısında bu ka-
dar hoyratça saldırılara götüren temel
neden, Önderlik tarzıdır. Bu tarz aynı
zamanda PKK tarzıdır. PKK’de tarz
en genel anlamda örgütlenmedir.
Yani, Önderlik tarzı dediğimiz durum,
örgütlenme olmaktadır. O zaman ör-
gütlenme nedir ve neden bu kadar
önem arz etmektedir? Örgütlenme
toplumsallığın bütün ihtiyaçlarını, top-
lumsallığın gerektirdiği ölçüler çerçe-
vesinde düzenlemedir. Örgütlenme
yapılan bütün çalışmaları yoğunlaşa-
rak belirli bir plan ve program dahi-
linde gerçekleştirmedir. Yine yaşamın
her anını, her saniyesini, dakikasını,
saatini, gününü, ayını ve yılını müca-
dele gerçekliği temelinde yoğunlaşa-
rak halkın ve devrimin sorunlarına çö-
züm geliştirebilmedir. Örgütlenme,
görevlere bu temelde yüklenerek so-
nuç alabilmedir. Bu anlamda Apocu
tarz başarıya kilitlenme ve her başa-
rıyı yeni başarıların temeli haline ge-
tirebilmedir. PKK tarzı en imkânsız
koşullarda imkân yaratmaktır. Bu, Ön-
derliğimizin deyimiyle “iğne ile kuyu
kazma” tarzıdır.

Oysa bizde, tarz konusunda da
ciddi kendine görelikler ortaya çık-
maktadır. Bu anlamda yaşamımız
çoğu zaman örgütsüz, dağınık, başa-
rıyı içine sığdırmayan, hatta başarı-
sızlığı normal karşılayan bir tarz ge-
lişmektedir. Sanki başarısızlık bir
kadermiş gibi kendimize yaklaşırız.
Bu, sistemin bize kabul ettirdiği bir
psikolojidir. Oysa Önderlik, mücadele
tarihini başarı tuğlalarıyla örmüştür.

Her biri çizgi devrimciliğinde bir köşe
taşı olan kahraman şehitlerimizin ki-
şilikleri ve direnişleri başarılı tarzın
timsalleridir. Hakiler, Agitler, Mazlum-
lar, Kemaller, Beritanlar, Zilanlar, Vi-
yanlar, Nûdalar, Adiller eğer başarı
sahibi olmuşlarsa, bu kesinlikle Ön-
derliği esas aldıkları için olmuştur. 

Önderlik gerçeğindeki en önemli
özellikler olan ciddiyet, sorumluluk,
süreklilik, değerlere bağlılık ve üslup
gibi konularda çok ciddi yetersizlikler
yaşadığımız, dolayısıyla bu anlamda
Önderlik gerçeğinden oldukça uzak
olduğumuz bir başka gerçeklik olarak
karşımızda duruyor. Tabi ki bunların
kaynağında da kendine göreliklerimiz
yatmaktadır. Örneğin görev ve sorum-
luluklarımıza Önderlik düzeyine denk
bir ciddiyetle yaklaşmadığımız aşikâr-
dır. Bundaki temel etken mücadelede
bulunmamıza rağmen, mücadeleye
olan ilgi düzeyimizin zayıflığıdır. Bu
yanıyla da çoğu zaman örgütün ideo-
lojik ve siyasal gündemi dışında gün-
demler bizim ilgi alanımız olur. Ciddi-
yet, ilgi gerektiren bir durumdur. Oysa
mücadelenin temel konuları üzerine
sürekli yoğunlaşan, tartışan, ulaştığı
sonuçları pratikleştiren bir duruşu ya-
kalayacak bir ilgi düzeyini kendimizde
oturtamama gibi bir sorunumuz bu-
lunmaktadır. Bu hangi kişilik özelliği-
nin sonucu olarak ortaya çıkmakta-
dır? Keyfiyetçiliğin. Keyfiyet ise
kendine göreliğin en temel sonuçla-
rından biridir. Ve eşittir köleliktir.

Kendine göre olanın duygu dün-
yası ve refleksleri de kendine göredir.
Önderliğin, halkın ve yoldaşların duy-
gulaşımını yaşamaz, refleksleri, or-
taya çıkan ortak reflekslere uymaz.
Sevinçleri, üzüntüleri, kaygıları, tep-
kileri hep kendine göredir. Bu konu-
larda çoğu zaman karışıklıklar yaşar.
Sevinmesi gereken yerde üzüntü du-
yar, üzüntü duyması gereken şeye
sevinir, kaygılanması gereken geliş-
meden umutlanır, olumlu gelişmelere
tepki gösterir. Böylesi karmaşık bir bi-
linç halini yaşar. Eskiden Apocular
için, “nerede olurlarsa olsunlar, ko-
nuştukları, davranışları, tepkileri, ref-
leksleri birdir” denilirdi. Halkımızın,
“biz eski Apocuları istiyoruz” demesi-
nin temel nedeni de budur. Ancak
maalesef son yıllarda bu özellik bir-
çoğumuzda aşınmış bulunmaktadır.
Herkesin farklı duygulara ve refleks-
lere sahip olmasının kaynağında her-
kesin kendine göre olması yatar. Dik-
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kat edilirse, eğitim platformlarımızda,
tartışmalarımızda, sohbetlerimizde
birçoğumuzun kullandığı cümleler,
“bence, bana göre, benim düşün-
ceme göre” kelimeleriyle başlamak-
tadır ya da konuşmalarımızın sonuna,
“ben böyle düşünüyorum” diye, bir de
düşüncelerimizin farklılığını belirten
cümle ekleriz. Bu “masum” kelimeler
özü itibariyle kendine göreliklerimizin
birer ispatı olmaktadır.

Kendine göre olan hesapçıdır. He-
sapsız doğal bir katılımı gerçekleştir-
mez. Bütün davranışlarını kendi çı-
karları etrafında örgütler. Devrimci so-
rumluluk bilincini geliştirme ve bu bi-
linçle mücadeleye yüklenmesi gereken
yerde kendini yetkiye odaklar. Yetki
varsa çalışır, yetki yoksa çalışmaz ve
sürekli, yetki sahibi olmamasının ser-
zenişinde bulunur. Bu yanıyla da dili
şikayet dili, üslubu şikayetçi üslubudur.
Kaldı ki bu duruş sahibinin, yetkiye
yaklaşımı da oldukça sakattır. Yetkiyi,
daha fazla mücadele edeyim, daha
fazla hizmet edeyim, daha fazla katılım
sağlayayım diye istemez. Kaldı ki
böyle olursa sorumluluğun gereğidir
ve oldukça anlamlıdır. Böyle yaklaşan
şikayet etmez. Verildiği zaman gerek-
liliklerini yerine getirir. Verilmediğinde
de hangi iş önüne konulmuşsa, onu
en iyi şekilde pratikleştirir. Oysa sürekli
yetki peşinde koşan, bunu, kendini
yaşatmanın bir aracına dönüştürmek
için ister. Bu yaklaşımın pratikteki so-
nuçları ise, alta karşı ezme ve bastır-
macılık, üste karşı yaranmacılık ve
her iki yöne karşı komploculuktur. 

Yetkiye böyle yaklaşan, değerlere
değer katmanın arayışı içerisinde de-
ğildir. Aksine değer tüketicisidir. Bu
noktadan baktığımızda kendine göre-
liliğin tüketicilik olduğunu görürüz. De-
ğer yaratma, üretme, yeni mücadele
mevzileri kazanma kendine göre ola-
nın umurunda değildir. Bu yanıyla da
kendine görelik asalak gibi partinin sır-
tında yaşamaktır. Bireysel çıkarlar,
maddiyata dayalı ilişkiler, ahbap çavuş
ilişkiler; bunların hepsi Apocu gerçek-
leşmenin önündeki en büyük engeller-
dir. “Bizde hiçbir bireysel çıkar yoktur,
tümüyle kendini adama, kendine ait
olmaktan çıkma, toplumsallığı esas
alma ve onu kendinde gerçekleştirme
vardır. Bunun için yaşamla mücadele
etme var ve PKK kadrosunun gerçek-
leşme biçimi bu tarzda oluyor”

Kendine görelik 
ve yoğunlaşma sorunu

Yoğunlaşma, günlük yaşamda, eği-
timlerde, tartışmalarda en fazla kul-
landığımız kelimelerden biridir. Dü-
şünce üretimini sağlayan temel insan
aktivitesidir. Birçok düşünsel faktörü
bir araya getirme, onları karşılaştırma,
yorumlama, yeni çıkarsamalarda bu-
lunma ve insanın her tür faaliyeti
olarak pratiğin düşünsel zeminini ha-
zırlamadır. Yoğunlaşarak yaşamak in-
sanın en temel özelliklerinden biridir.
Değişim ve dönüşümü sağlayan temel
itici güçtür. Ancak yoğunlaşma, analitik
zekânın aktivitesi olduğu durumlarda
hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar
doğurabilme potansiyeline sahiptir.

Yani yoğunlaşma sonucunda olumlu
yönde değişim, dönüşüm ve gelişme
yaşanabileceği gibi olumsuz yönde
de değişim, dönüşüm ve gelişme ya-
şanabilir. Bunda belirleyici olan hangi
amaçlarla neye ilişkin, nasıl yoğun-
laştığımızdır. Bunlar yoğunlaşma kay-
naklarımızı, yoğunlaşma konularımızı
ve ulaşmak istediğimiz sonuçları be-
lirler. Eğer Önderliğin paradigmasındaki
veriler, kaynak olarak kullanılır, parti
ideolojisi, felsefesi ve siyasal gündemi,
üzerinde yoğunlaşılan konular olursa
ve amaç katılım sağlamaksa, kuşkusuz
olumlu yönde gelişmeler yaşanır. Yok,
eğer modernist paradigmanın verileri
kaynak olarak kullanılıyorsa, bizimle
hiçbir alakası olmayan gündemler yo-
ğunlaşma konusu oluyorsa ve hedef
daha çok kendini yaşatmaksa tabi ki
ulaşılacak sonuç sistemiçiliktir. Kaldı
ki böyle bir yoğunlaşmanın bizimle
hiçbir alakası yoktur. 

İşte tam da bu noktada devreye
kendine görelik girince, ortaya her iki
durumdan daha farklı ama aynı za-
manda çok çarpık olan bir yoğunlaşma
çıkmaktadır. Burada üç olgu ön plana
çıkmaktadır: Birincisi, modernist para-
digma ve postmodernizmin düşünce
verilerini kaynak olarak kullanmak,
ikincisi; Önderliğin ideolojik değerlen-
dirmelerini konu edinmek, üçüncüsü
yani sonuç ise, “sapma” olmaktadır.
Peki, bu nasıl olmaktadır? Yukarıda
“gerçeklik bütündür” demiştik. Konu-
muzla bağlantılı ele aldığımızda bu,
şu anlama gelmektedir: Hareket ettiğin
nokta yani çıkış kaynağın, hareket ala-
nın ve ilerlediğin hedef, bunlar özü iti-
bariyle bir bütündür. Yani uyumlu ol-
mak zorundadır. Bunu bir örnekle
açımlarsak; siz, “askeri fetihle” “demo-
kratik bir devlet” kurarak “özgürlük” ge-
tireceğim, diyemezsiniz. Çünkü bu üç
olgu birbirine uyumlu olmayan zıt ol-
gulardır. Bir kere askeri fetihle bir dev-
let kurabilirsiniz; ancak bu devlet hiçbir
zaman demokratik olamaz ve bununla
hiçbir zaman özgürlükleri sağlayamaz-
sınız. Dolayısıyla bu kocaman bir ya-
lan olur. Ancak siz, “toplumun öz ör-
gütlülüğü” ile “devlet dışı demokratik
bir sistem” yaratarak “toplumsal öz-
gürlüğün” gelişmesini sağlayacağım
derseniz, o zaman doğru söylemiş
olursunuz. Çünkü burada hem hareket
noktanız hem hareket alanınız hem de
hareket amacınız arasında bir para-
lellik ve uyum vardır. 

Bunun, içimizde kendine göre yo-
ğunlaşanların yoğunlaşmalarıyla ba-
ğını şöyle kurabiliriz: Böyle yoğunlaşan
biri, modernist paradigmanın ve post-
modernizmin düşünüş verilerinden
hareket ederek, ama çoğu zaman
Önderliğin ideolojik argümanlarını kul-
lanarak yoğunlaşmakta ve hedef ola-
rak da kendini yaşatmanın arayışı
içerisine girmektedir. Dolayısıyla ortaya
çıkan sonuç: Çizgi dışılık, örgüt dışılık
ve sapma olmaktadır. Ve bununla ör-
güt karşısına çıkmakta, ben de bili-
yorum, benim de yoğunlaşmalarım
var, demektedir. Oysa bu yoğunlaş-
malara bir tanım getirmek gerekirse
“münafık yoğunlaşma” ya da “fesat
yoğunlaşma” demek en uygun tanım-
lama olacaktır. Neden böyle olmak-
tadır? Çünkü zihniyeti devletçi iktidarcı

zihniyettir, bu zihniyeti değiştirmeden
Önderlik ideolojisi üzerinde kendini
söz sahibi görüyor hatta en iyi bilenin
kendisi olduğunu iddia ediyor, yaşam-
da ise postmodern kültürün yoğun
etkilerini yaşıyor. Bu Önderliğin ideo-
lojisiyle yarattığı özgür yaşam seçe-
neği arasına nifak tohumları ekmektir.
Bu Apocu yaşam ile Apocu düşünüş
arasında fesatlık yapmaktır.

PKK’de katılım okyanusta 
eriyebilen damlanın 
okyanusa katılımıdır

Burada insan zihninin doğru kulla-
nılmaması durumunda nelere yol aç-
tığını görebiliyoruz. “Münafık Yoğun-
laşma”yı yaşayanlar, daha çok, derme
çatma bilgileriyle kendine göreliğin
teorisyenliğine soyunanlardır. Bunların
düşünceleri son derece dağınık, ek-
lektik ve sistemsizdir. Bununla birlikte
bir katılım sorunu da yaşadıklarını
belirtebiliriz. Böyle birinin katılımı canı
istediği kadar ve tercih ettiği orandadır.
Bu katılımın PKK katılımı olmadığı
aşikârdır. PKK’de katılım okyanusta
eriyebilen damlanın okyanusa katılı-
mıdır. Bir damla su okyanusa girdi-
ğinde artık o, bütün okyanustadır,
ama aynı zamanda bütün okyanusu
kendi içine almıştır. 

Kendine göre katılım ise bir ayağı
denizin içinde ötekisi karada ve bir yer-
lere sımsıkı bağlanmış olarak katılım-
dır. Böyle bir katılımla okyanusu kendi
içine alabilmek, hele hele kendini bütün
bir okyanusla birleştirebilmek mümkün
değildir. Kaynağını kendine görelikten
alan bu katılımın PKK katılımı olmadığı
kesindir. Böyle de katılınır, deniliyorsa
bu büyük bir gaflet halidir.

Bu katılıma sahip olan kadro, ken-
dine göreliğiyle örgütün kazanımcı
yaklaşımlarını da suistimal ederek ör-
güt karşısında aslan kesilirken ya da
en azından öyle olduğunu düşünür-
ken, sistem gerçekliği karşısında çok
derin bir çaresizliği yaşar. Özgür ira-
deye sahip olduğunu düşünür. “Benim
de bir rengim var, özgür bir iradem

var. İrademi başkalarına teslim et-
mem.” diyerek örgüte gelmemenin
teorisini yapar. Ancak özgür irade ola-
rak gördüğü şey ise sistemin gerçek-
liği içerisinde sonuna kadar batmış
kişilik yapılanmasıdır. Ancak tam bir
kara cahil olduğu için de bunu göre-
meyecek kadar kördür.

Buradaki kendine görelik bir kök-
süzlük halidir. Postmodernizmin derin
etkilerini yaşar, dolayısıyla değersizlik
onun en büyük ve tek değeridir. Dili
modernizmin ve postmodernizmin di-
lidir. Ortadoğu sadeliğinden ve bilgeli-
ğinden yoksundur. Dili üslubu karma-
şıktır, ne söylediği çoğu zaman anla-
şılmazdır. Aslında bununla kendini
farklı göstermeye çalışır. Hatta ezber-
lediği üç-beş cümleyle karşısındakini
küçümser, böylece kendini tatmin eder.
Bu yanıyla çok şey olduğunu zanneden
bir zavallıdır. Çok derin bir yabancı-
laşmayı yaşadığından sistemin yarattığı
biat kültüründen en çok etkilenendir.
Sözde özgür irade adı altında örgüte
gelmez, ama bununla sistemin en
derin köleliğini yaşar. Derinleşmiş ve
yaygınlaşmış köleliğin etkilerini ken-
dinde çözemeyecek kadar düşünce
yüzeyselliğini yaşar. 

Sonuç yerine
Sonuç olarak şu ortaya çıkmakta-

dır, sapmayı yaşamış insan gerçekli-
ğini değiştirmeden devrimci rotaya
girmek imkânsızdır. Bu da ancak bü-
tünlüklü bir yoğunlaşma ile mümkün-
dür. Şu gerçeklik ortaya çıkmıştır ki,
bütün geri özelliklerimiz şu ya da bu
düzeyde birbiriyle bağlantılı ve birbi-
rini besleyen bir tarzda gelişmektedir.
Bunları birbirinden bağımsız ele ala-
mayız, birbirinden koparamayız ya
da kategorize edemeyiz, az veya çok
biçiminde derecelendiremeyiz. Dola-
yısıyla kişilik savaşımımız komple bir
savaştır ve biz bu savaşı kazanmak
zorundayız. Yoksa bu gerçek insan
olma, insanlaşma mücadelesinde
şahsımızda sisteme kazandırırız. 

Parti tarihimizde bunun örnekleri
de çoktur. Semir provakasyonu tari-
himizdeki en büyük tasfiyeciliklerden
biridir. Hatta son tasfiyecilik de dahil
bütün tasfiyeciliklerin babası sayılır.
Semir provakasyonuna kaynaklık
eden olgu “kendine görelik”tir. Bu da
kendine göreliğe öyle basit ya da sı-
radan ve çok normalmiş gibi yakla-
şamayacağımızın kanıtı olmaktadır.
Semir, “her yiğidin bir yoğurt yiyişi var-
dır, ben PKK’yi Önderlik gibi anlamak
zorunda değilim, ben de PKK’yi böyle
anlıyorum” diyerek, kendince bu işin

teorisini de yapıyordu. Dolayısıyla
kendine göreliğin babasını iyi tanıya-
rak ona göre tavır takınmak asgari
örgütçü olma gerekliliklerindendir.

Günlük yaşam içerisinde en fazla
eleştiri konusu yaptığımız olgulardan
biri olduğu halde iki binli yıllardan
sonra, örgüte en fazla zarar veren du-
ruş kendine görelik olmuştur. 

Dikkat edilirse son yıllarda içimizde,
“zevkler ve renkler tartışılmaz”, “ba-
nanecilik, dünyayı sen mi kurtaracak-
sın” ve bunlara benzeyen bireyciliğin
pek çok versiyonu dillendirilir oldu.
Çarpıklığın ulaştığı düzeyi göstermek
için birkaç örnek vermekte yarar vardır.
Mesela; “müzik evrenseldir” denilerek,
bizim kültürümüzle hiçbir ilgisi olma-
yan, başka halkların kültürel değerle-
riyle hiçbir ilgisi olmayan, yine felsefi,
edebi ve siyasi hiçbir anlam ifade et-
meyen ve tamamen güdülere hitap
eden, onları harekete geçiren arabesk
ve pop müzik kültürsüzlüğü iki binli
yıllardan sonra içimizde son derece
yaygınlaşmıştır. Müziğin, ruhun gıdası
olduğu gerçeğinden hareket ettiği-
mizde, bu müziği dinleyen ruhların
nasıl bir “gıda zehirlenmesi” yaşadık-
larını görebiliriz. Örneğin; artık renklere
dahi liberalizmin yüklediği anlamları
yükler olduk. İşte, ‘mavi’ çok güzel
bir renkmiş, ‘özgürlük’ün rengiymiş…
Tam bir bilgi zehirlenmesi yaratan,
her şeyi parçalayan Batıcı egemen
yaklaşımın bir sonucu olduğu unutu-
larak her şey olduğu gibi kabul görü-
yor. Halbuki doğadaki tüm renkler gü-
zeldir ve tümü de özgürlüğü temsil
eder. Önderliğimiz zaten özgürlük ko-
nusunda insanın bencil davranmaması
gerektiğini belirterek, kuşun ötüşünden
tutalım, suyun akışına kadar doğadaki
her türden gerçekleşmenin özgürlük
olarak ele alınması gerektiğini belirtti. 

Bütün bunlar, liberalizmin postmo-
dernizm kılıfı altında geliştirdiği ideolojik
saldırıların birer örneği olmaktadır. Ön-
der Apo, “nasıl bir ideolojik saldırıyla
karşı karşıya olduğunuzun farkında
değilsiniz, yediğiniz yemeğe kadar her
şey ideolojiktir” diyerek liberalizmin ge-
liştirdiği ideolojik saldırıların derinliğini
göstermektedir. Kuşkusuz bu saldırılar
ancak ideolojik derinleşmeyle boşa çı-
karılabilir. Bu da Önderlik gerçeğini
bütün yönleriyle özümsemekten geç-
mektedir. Bir ayağı sistemde bir ayağı
mücadelede Önderlik gerçeğinin içsel-
leştirilemeyeceği aşikârdır. Bu da ancak
kendine göreliğin aşılmasıyla müm-
kündür. Unutulmamalıdır ki kendine
görelik, henüz ‘kendi’ olamamış kişinin
yaşadığı köleliğe devam ediştir. 
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AKP hükümeti için kirli işler
imparatorluğunun cilalan-
mış yüzü biçiminde yapıla-

cak olan bir niteleme onun gerçeğini
anlatmaya yetecektir. Çünkü AKP
hükümeti yaptıklarıyla Türk Özel Sa-
vaş rejiminin bu güne kadar gerçek-
leştirdiği tüm kirli işlerinin üzerini
öretme çabası içerisinde olmuştur.
Kürdistan’da yaşanan kayıplar ve
faili belli cinayetler üzerine yürütülen
tartışmalar ve “kozmik oda” tartış-
maları bu gerçeklik içerisinde yerini
almaktadırlar. 

Kayıplar ve faili belli cinayetler ile
“kozmik oda” tartışmalarında asıl
olarak, deşifrasyon yönünden daha
çok bu güne kadar açığa çıkmış
olanlar karşısında devleti aklama ça-
baları esas yön olarak öne çıkmıştır.
AKP hükümetinin de, kayıplar ve faili
belli cinayetler ile “kozmik oda”da
olanların kamuoyunun bilgisine su-
nulması diye bir sorunu yoktur. AKP
hükümetinin tek sorunu vardır. O da,
devlet içine yerleşmek ve kendi koz-
mik odalarını yaratmaktır. AKP’nin
kuruluş ve Türkiye’de hükümete ge-
tirilmiş olmasının altında yatan asıl
gerçeklikte budur.

AKP’nin kurulduğu yıllar bilinmek-
tedir. 2000’li yılların başlarında kısa
sürede örgütlendirilerek 2002 seçim-
lerinde hükümete taşırılan bir partidir.
Bir parti bu kadar kısa sürede hükü-
mete taşırılabilmişse, bunun o anla
ilgili bir durum olmadığı, bunun önceki
yıllara, süreçlere kadar köklerinin
uzandığı açıktır. 28 Şubat 1997’de
gerçekleşen Postmodern Darbeye,
hatta 12 Eylül 1980’lere kadar derin-
lere giden bir sürecin ürünü olduğu
çok rahat bir şekilde dile getirilebilir.

12 Eylül askeri faşist darbesi, 12
Eylül öncesi sürecin ideolojik söy-
lemlerini bir karalama kampanyası
biçiminde kendine göre mahkûm eder-
ken, Türk-İslam sentezini öne çıkaran
söylemlerin kullananı ve öne çıkaranı
olmuştur. O zamana kadar olmadığı
düzeyde bu süreçte Türk-İslam sen-
tezinin propaganda ve örgütlenmesine
gidilmiştir. Hatta o süreçte sağ-milli-
yetçi örgütlenmelerde yer alan birçok
kişi ve gurup Türk-İslam sentezi içe-
risinde İslam’ı öne çıkaran bir pozis-
yonu benimser hale gelmişlerdir.

1970’lerde CIA Türkiye şefi Gram
Füller’in öngördüğü ve salık verdiği
bir şekilde milliyetçi Türk-İslam sen-
tezcisi bir örgütlenme geliştirilmeye
ve toplum içersinde etkili kılınmaya
başlanmıştır. Bu çerçevede Türki-
ye’de 12 Eylül sonrasında yaygın bir
şekilde din istismarcılığı geliştirilmiş
ve bunları yürüten kişilerden oluşan
bir kadrolaşma içerisine girilmiştir.
Devlet bürokrasisi memurları, eğitim

kurumları görevlileri ve başta polis
teşkilatı olmak üzere İçişleri Bakan-
lığı’na bağlı kurumlar hep bu anlayışa
sahip olan kesimlerin kontrolünde
yeniden yapılandırılmışlardır.

AKP kadrolarının bir kısmı 12 Eylül’ün
devlet fideliğinde yetişmiş kişilerdir

12 Eylül faşizminin Türkiye’de top-
lum içerisinde ve siyasal alanda
böyle bir yapılanma içerisine girme-
sinin birçok nedeni olmakla birlikte
asıl olarak da iki yön çok daha belir-
gin bir şekilde öne çıkmıştır. Bunlar-
dan birincisi; küresel sermaye güç-
lerinin Ortadoğu’da gelişen İslam
radikalizmi ve İran devriminin etkile-
rine karşı “yeni kuşak” ya da “ılımlı,
siyasal İslam” adını verdikleri politik
yaklaşımın uygulanmasında Tür-
kiye’ye verilen rol olurken, ikincisi de;
12 Eylül öncesinde politik bir kabarış
yaşayan toplum içerisinde sağ ve sol
söylemlerinin etkin bir şekilde kulla-
nılışı karşısında yeni bir yöntem ola-
rak din istismarcılığının bir söylem ve
tercih olarak belirlenmesi olmuştur.

Dikkat edilirse AKP’yi oluşturan
kadroların önemli bir kısmı (Abdul-
kadir Aksu, Cemil Çiçek, Vecdi Gö-
nül, Köksal Toptan, Kürşat Tüzmen
vb) 12 Eylül’ün devlet fideliğinde ye-
tişmiş ve devlet kurumlarına yerleş-
tirilen kişilerdir.

28 Şubat 1997 Post Modern dar-
besi ise AKP’nin kendini partileş-
tirme sürecinde dayandırmış olduğu
önemli süreçlerden biri olarak tarih-
sel bir rol oynamıştır. 28 Şubat Post
Modern darbesinin Türkiye için ya-
pılan tehlikeler sıralamasında “irtica”
ilk sırada yer almıştır. Bu, o zamana
kadar Türkiye’de 12 Eylül faşizminin
bizzat gelişiminde ön açıcı rol oyna-
dığı İslami hareketlerin kendileri için
bir tehlike haline geldiği yönünde ya-
pılan bir tespit anlamına gelmiştir.
Bu aynı zamanda, Ortadoğu’da ge-
lişen İslami hareketlerin ortaya çıkı-
şında uluslararası küresel güçlerin
belirli yönleriyle rolü olsa da, bunun
giderek daha sonra karşıtına dön-
üştüğünün, Türkiye açısından da bir
tehlike olarak kendisini gösterdiğinin
bir dışa vurumu olmuştur. 

Ortadoğu’nun farklı ülkelerinde ge-
lişen radikal İslami hareketlerinde
benzer bir gelişim seyri izlemesi Tür-
kiye’de din istismarcılığını geliştiren
güçleri de korkutmuştur. Buradan ha-
reketle de, 28 Şubat darbesini ger-
çekleştirenler “irticayı” birinci tehlike
olarak ilan etmişlerdir.

Afganistan’da ABD’ye karşı silahlı
mücadele yürüten Taliban ve başta
Afganistan olmak üzer birçok İslam

ülkesinde ABD ve Batı karşıtı askeri,
siyasi, ideolojik mücadele yürüten El
Kaide’nin oluşumunda ABD ve
CIA’nin rolü çok belirgindir. Yine aynı
şekilde İsrail’e karşı silahlı mücadele
veren HAMAS’ın İsrail gizli servisi
MOSAD ve ABD Merkezi Haber
Alma Teşkilatı (CIA) ile ilişkili bir şe-
kilde kurulduğu bugün deşifre olmuş
olan gerçekliklerdir. Türkiye’de 12
Eylül faşist askeri darbesini gelişti-
renler de devrimci ve demokrasi güç-
lerine karşı halk içerisinde yapmış
oldukları din istismarcılığının ve bu
doğrultuda oluşturdukları tarikatların
ve örgütlerin kendilerine karşı dön-
düğünü görmüşlerdir. Bu tehlikeyi
bertaraf etmek içinde 28 Şubat dar-
besini gerçekleştirmişlerdir. Bu an-
lamda 28 Şubat darbesinin gerçek-
leştiği koşular çok önemlidir.

28 Şubat darbesi gerçekleştiğinde
12 Eylül faşizminin önünü açtığı ta-
rikatlar, zamanın İçişleri Bakanı, şim-
dinin ise AKP’nin genel başkan yar-
dımcılarından olan Abdulkadir Ak-
su’nun, PKK’ye karşı oluşturduğu
“eli tespihli” cinayet şebekeleri Tür-
kiye’de siyaset alanında etkili hale
gelmiş ve bir yönüyle de devletin
kontrolünden çıkmaya başlamışlardır.
Radikal İslam ve İran’ın da bu örgüt-
lenen İslami taban üzerinde etkisi
görülmeye başlanmıştır. Böylesi bir
süreçte CIA’nın yönlendirmeleri doğ-
rultusunda devletin bizzat örgütlediği
gurupların kontrol dışına çıkmaya
başlaması bizzat bunları oluşturanları

da korkutmuş ve bunlara karşı hare-
kete geçirmiştir. Cezayir’de yaşanan
FİS deneyiminden de kendine göre
sonuçlar çıkaran devlet 28 Şubat’ta
buna yeni bir biçim kazandırma ge-
reğini duyarak müdahale de bulun-
mayı kendi çıkarlarına görmüştür.

28 Şubat bizzat Refah Partisi’nin
Genel Başkanı ve o zamanın Baş-
bakanı Necmettin Erbakan’a imza-
latılarak yürürlüğe konulmuştur. Bu
aynı zamanda Necmettin Erbakan’ın
ipinin çekildiği anlamına geldiği gibi,
Refah Partisi’nin kapatılması gibi bir
sonuç yaratmıştır. AKP’nin kurulma
süreci de o andan itibaren başlamış-
tır. Onun içindir ki, AKP’nin kuruluşu
devlet tarafından İslami cepheden
topluma yapılan yeni bir müdahale
anlamına gelmiştir.

AKP devletin din istismarcılığı 
temelinde topluma bir dayatması 
olarak ortaya çıkmıştır 

Bu şekilde örgütlendirilen AKP
hem uluslararası küresel güçlerin Or-
tadoğu’ya yapmış olduğu müdahale-
nin hem de devletin din istismarcılığı
temellinde topluma yaptığı bir dayat-
manın bileşkesi olarak ortaya çıkmış-
tır. AKP’nin ABD’yle ilişkileri, Fetullah
Gülen’in CIA ile bağlantıları hep bu
çerçevede tartışma konusu olarak gü-
nümüze kadar gelmiştir. Tüm bunlar
da AKP’nin her ne kadar 2000’lerin
başında kurulduğu dile getirilmiş olsa
da, köklerinin 12 Eylül 1980’lere ka-
dar dayandığı, daha o zaman bir CIA
projesi biçiminde tohumlarının serpil-
diği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bugün kayıplar ve faili belli cina-
yetler ile “kozmik oda” tartışmaları
bu parti hükümeti tarafından yönlen-
dirilmektedir. Tabii ki bunun da hiçbir
inandırıcılığı ve gerçekliği de yoktur
ve hiç kimseyi de buna inandırama-
maktadır. Çünkü kayıpları ve faili
belli cinayetleri gerçekleştirenler ile
“kozmik oda”nın sahipleri aynı zaman
AKP’yi de oluşturmuş olanlardır. Bu

gerçeğin kendisi, AKP’nin kayıplar
ve faili belli cinayetler ile “kozmik
oda” tartışmalarının bir sonuç yarat-
mayacağını göstermektedir. Bu tar-
tışmaların başlatılması yürütülmesi
ve geldiği aşamalarla bunu doğrula-
maktadır. AKP hükümeti döneminde
başlatılan Ergenekon davalarında da
bunu görmek mümkündür. 

AKP hükümeti hiçbir zaman kayıp-
lar ve fail “meçhul” diye adlandırılan
cinayetlerin aydınlanmasını ve “koz-
mik oda”da olanların kamuoyunun bil-
gisine sunulmasını istememektedir.
Ergenekon adıyla açılan davaların
kapsamı da bunun böyle olduğunu
göstermektedir. Türkiye’de kayıpların
sayısı resmi rakamlara göre 17 bin
olarak ifade edilmektedir. Yine faili
meçhul cinayetlerde katledilenlerin
sayısı binleri aşmaktadır.

Türkiye’de kayıplar ve faili meçhul
cinayetleri açığa çıkarmak için de-
mokratik kamuoyunun yirmi yılı aşkın
bir süredir, mücadelesi söz konusu-
dur. Kayıp aileleri bu sürecin başın-
dan beri Cumartesi Anneleri adıyla
her hafta İstanbul’un Galatasaray
Lise’si önünde protesto gösterileri
ve oturma eylemleri yapmaktadırlar.
Yine, kayıp aileleri yakınları ve faili
meçhullerde yakınlarını kaybeden-
lerin birçok biçimde geliştirdikleri ey-
lemler ve başvurular söz konusu ol-
muştur. Gerek Türkiye içerisinde ge-
rekse de uluslararası alanda bu ko-
nuda yargıya itikal eden dava dos-
yaları sunulmuştur. Ancak tüm bun-
lara rağmen ne kayıplar, ne de faili
meçhuller konusunda herhangi bir
somut gelişme yaşanmamıştır. Bu
durum Kürt Özgürlük Mücadelesi’nin
demokratik siyasal mücadelesini ge-
liştirmesi ve Önder Apo’nun Türki-
ye’de kalıcı bir barışın sağlanması
ve Kürt sorunun demokratik çözü-
münün bulunması doğrultusunda
yapmış olduğu açılım ve değerlen-
dirmelere kadar sürmüştür.

Kürt Özgürlük Mücadelesi ve Ön-
der Apo’nun Türkiye’nin demokratik-
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leşmesi için öngördüğü temel ilke-
lerden biri de akil adamlardan, Hakikat
ve Adalet Komisyonunun oluşturularak
geride kalan süreçlerde işlenen savaş
suçlarının açığa çıkarılması olmuştur.
Önder Apo yine kalıcı bir barışın ve
toplumsal uzlaşının sağlanması için
böyle bir komisyonun oluşturulmasını
ve bir yüzleşmenin sağlanmasını bir
zorunluluk olarak görmüştür. Bu te-
melde de Kürt Özgürlük ve Demokrasi
güçleri tarafından, böyle bir komisyon
oluşturulması ve genel kabul görebi-
lecek kişiler tarafından yürütülecek
olan bir soruşturma ve kamuoyuna
sunulacak belgelerle gerçek suçluların
bulunması öngörülmektedir. Böylece
toplumsal alanda vicdanen bir rahat-
lamanın sağlanması halinde geçmişe
ilişkin kesin bir yargılamanın oluşa-
bilmesi, bu yapıldığında geçmiş ile
bir hesaplaşmanın sağlanacağı ve
geleceğin bu temelde yeniden inşa
edebileceği yaklaşımı benimsenmiştir.
Kürt Özgürlük Mücadelesi ve Önder
Apo’nun kalıcı ve sağlıklı bir barışın
sağlanması için ortaya koymuş olduğu
bu görüşler toplum tarafından da
kabul görmeye ve dillendirmeye baş-
lanmıştır. Oluşan böylesi koşularda
kayıplar ve faili meçhuller yeniden
toplum gündeminde tartışılmaya baş-
lanmıştır. Ancak bu sefer bu tartış-
malar daha farklı bir şekilde yürütülür
bir hal almıştır.

Faili meçhuller ve kayıplar toplu-
mun ilk gündemine girdiğinde bir
korku ve sindirme havası yaratmıştı.
O nedenledir ki, toplum; kayıp ve faili
meçhuller dendiğinde bunu her an
kendi başına gelebilecek felaketler
olarak algılamıştır. Ama şimdi tam
da bunun karşıtı bir yaklaşımla ka-
yıpları ve faili meçhulleri tartışmak-
tadır. Bunların açığa çıkarılmasını ve
sorumlularından hesap sorulmasını
istemektedir. Tabi ki bu da kendili-
ğinden gelişmemiştir. AKP’nin hükü-
met olmasıyla birlikte oluşan koşul-
ların bir sonucu da değildir. Ki, AKP
hükümetinin yarattığı böyle bir imkân
da yoktur. Bu tamamen uğruna veri-
len bir mücadele sonucunda elde
edilen bir kazanımdır.  

Kürdistan’da kayıplar ve faili meç-
huller bir sır değildir. Açık ve kirli bir
özel savaşa muhatap kalan Kürt halkı,
kayıplar ve faili meçhuller yaşanırken
hep bunlara tanıklık etmiş ve birebir
yaşamıştır. Daha sonradan kayıp de-
nilen kişilerin kimler tarafından alınıp
götürüldüğünü faili meçhul denilen
cinayetlerin nasıl ve kimler tarafında
işlendiğini bilmektedir. Bugün yeni
açığa çıkıyormuş gibi görünen, ka-
muoyuna yansıtılan toplu ve sahibi
bilinmeyen mezarlar, sadece bunlar-
dan çok az sayıda kamuoyuna yan-
sımış olanlarıdır. Koşullar biraz daha
dayattığında bu sayının korkunç ra-
kamlara ulaşma olasılığı fazlasıyla
mümkündür. Resmi rakamlara göre
17 bin kişinin kayıp edildiği bir ülkede
toplu ve kayıp mezarlarının çok daha
fazla olduğu da bir o kadar gerçektir.

AKP’nin yaptığı bulunan kayıpların
mezarlarında ortaya çıkan delilleri
kaybettirmektir

AKP hükümeti döneminde birkaç
toplu ve kayıp mezarın kamuoyunun
gündemine girmesi de tamamen Kürt
Özgürlük Mücadelesi ve Önder
Apo’nun bu konuda kamuoyunu ha-
rekete geçiren yaklaşımlarının bir
sonucudur. Halk Kürt sorunun çözü-
münü ve bunun içinde geçmişle he-
saplaşılmasını istemektedir. Bunun
için de harekete geçmiştir. Bir yandan

meşru demokratik direniş hakkını
kullanırken diğer yandan da kendine
karşı işlenen kirli suçları kanıtlarıyla
birlikte deşifre etmeye başlamıştır.
Bugün kamuoyunun gündemine giren
toplu ve kayıp mezarları da bunu bir
sonucu olarak açığa çıkmıştır. O ne-
denledir ki, AKP hükümetleri döne-
minde tartışma konusu olan toplu
ve kayıp mezarları AKP hükümetle-
rinin açığa çıkardığı ve imkân sun-
duğu bir gerçeklik değildir. Böyle bir
iddia olsa olsa kocaman bir yalan
olacaktır. Bu tamamıyla halkın de-
mokratik tepkisinin bir sonucudur.
AKP hükümetinin yaptığı ise tama-
mıyla bunun tersidir. Toplu ve kayıp
mezarlarda ortaya çıkan delilleri kayıp
ettirmektir. Böylece onu hükümete
taşıran güçleri aklamaktır.

AKP hükümetinin, kayıplar ve faili
meçhullere yaklaşımda açığa çıkan

bu gerçeği, son süreçte kamuoyuna
gündemine giren “kozmik oda” tar-
tışmalarında da kendisini göstermek-
tedir. Türkiye’de “kozmik oda” deni-
len yer, kamuoyuna Özel Harp
Dairesi’nin mahrem yeri olarak su-
nulmaktadır. Burada devlet sırrının
ötesinde bilgilerin olduğu söylenmek-
tedir. Bunun anlamıysa hiçbir şekilde
ulaşılması mümkün olmayan bilgile-
rin burada olduğu gerçekliğidir. 

AKP bu bilgileri açıklayabilecek
midir? Bu bilgilerin bu güne kadar
halka karşı işlenen kirli suçları kap-
sadığı gerçeği karşısında AKP bun-
ları açıklayabilecek bir yaklaşımın
sahibi olacak midir? Kuşkusuz hayır!
Çünkü AKP’nin kendisi de halka
karşı işlenen suçların günahları ara-
sında yer almaktadır.

“Kozmik oda” denen yer, Özel
Harp Dairesi’nin kirli bilgi kasasıdır.
Özel Harp Dairesi’nin oluşumunda
Türk devletinin kendi tarihsel mira-
sıyla ABD ile olan ilişkileri bir sır de-
ğildir. AKP’de bu ilişkilerin sonucu
olarak ortaya çıkan bir partidir.
AKP’nin dahil olduğu bu ilişkilerin
bütünü ise tamamen Türkiye’de halk-
lar karşıtı bir gerçeği ifade etmektedir.
O nedenledir ki, AKP bırakalım bu-
radaki bilgileri kamuoyuna sunmayı
ve bu bilgilerin sahibi olan Özel Harp
Dairesi’nin üzerine gitmeyi, ancak
bunları en iyi şekilde “nasıl kamufle
edebilirim”, “üzerini örtebilirim” yak-
laşımının sahibi olabilir. Nasıl toplu
ve kayıp mezarlarının bulunmasında
özel-kirli savaşı aklayan bir pratiğin
sahibi olmuşsa, bu seferde Özel
Harp Dairesi’ni aklayan bir pratik
sergileyecektir. Yine bu sefer de di-

yecektir ki, “kozmik odada devleti
suçlayan herhangi bir belgeye rast-
lanılmamıştır.” Zaten, AKP hüküme-
tinden de bundan farklı bir tutum
beklemek mümkün değildir, kendisine
verilen rol de budur. Bundan farklı
bir sonucun ortaya çıkacağını san-
mak da kendini aldatmak anlamına
gelecektir. Ne yazık ki, bu gerçeğe
rağmen toplum içerisinde bir beklenti
yaratılmaya çalışıldığına ve buna
belli yönleriyle inananların olduğuna
tanık olunmaktadır.

AKP hükümetinin özel kirli savaşın
yürütülmesinde bir sorumluluk sahibi
olduğu açıktır. 22 Temmuz 2007 se-
çimlerinde yeniden hükümet olma-
sının altında yatan da bu gerçekliktir.
Bu şekilde özel-kirli savaşın sorum-
luluğunu üstlenen AKP hükümeti gü-

nümüzde bu sorumluluğunu daha
da incelterek sürdürmektedir. Bunu
yaparken de, yoğunluklu bir şekilde
psikolojik savaş yöntemlerine baş-
vurmaktadır. AKP’nin yürüttüğü bu
psikolojik savaşta, var olan gerçekler
tamamıyla ters yüz edilerek topluma
sunulmakta ve toplumun bilinciyle
oynanarak, yanılsamalar yaratılmak-
tadır. AKP öne çıkardığı bu politikayla
özel kirli savaşın şiddetle ulaşmak
istediği sonuca bir başka yöntemi
kullanarak varmak istemektedir. Toplu
kayıplar ve faili meçhuller ile “kozmik
oda”ya dair sergilediği yaklaşımda
bu gerçeğin bir dışa vurumudur. AKP
açığa çıkmış olan gerçekleri ret et-
memektedir. Hatta demokrasi güç-
lerinin açığa çıkardığı gerçeklikleri,
kendisinin açığa çıkardığı ve tartı-
şılmasına imkân sunduğu kandır-
macasında bulunmaktadır. Sanki

AKP hükümeti olmasaydı, bunların
konuşulamayacağı, tartışılamayacağı
havasını yaratmaya çalışmaktadır.
Bununla yetinmeyerek açığa çıkan
bu gerçeklerin görüldüğü gibi olma-
dığını göstermeye çalışmaktadır.
Bunu yaparken de gizlenilemezlik
noktasında içerisine girdiği kabul
edişi bir yenilgiden çıkararak başarıya
dönüştürmek istemektedir. Aslında
bu özel kirli savaşın günümüzde al-
mış olduğu biçimin bir yansımasından
başka bir şey değildir.

Günümüz koşullarında küresel
sermaye güçleri daha önce kullan-
dığı klasik yöntemleri ret etmemekle
birlikte bunları gözden geçirmeyi
kendi çıkarına görmektedirler. Bu
çerçevede geçmişte uyguladıkları
“böl-parçala-yönet” ya da “yok et”

taktiğini daha geniş bir içeriğe ka-
vuşturmuşlardır. Bu seferde “içine al,
kendine benzeştir” taktiğini uygula-
makta, ret edilemezlik noktasında
kabul edilmek zorunda kalınanları
“başkalaşıma uğratarak, tanınamaz
hale getir” taktiğini kullanmaktadırlar.
AKP hükümeti de akıl hocalarından
almış oldukları bu politikayı, Tür-
kiye’de uygulamaya çalışmaktadır.
Topluma kendini olduğundan farklı
göstermesi ve bazı kesimler bunu
inandırması da bunun bir sonucudur.

AKP toplumda sahte beklenti 
ve umutlar yaratabilmektedir

AKP hükümeti, toplumun demo-
kratikleşmeden yana olan özlemini
bilmektedir. Demokrasi güçlerinin bu
konudaki zayıflıklarını ve örgütsüz-
lüğünü de çok iyi tespit etmiştir ve
bunu kullanmaktadır. Bunun bir so-
nucu olarak da, halkın demokrasi is-
temlerini anlıyor görünmekte ve kimi
zaman da bunu söylemlerine yansı-
tabiliyor. Bu, çözümsüz kalan ve bir
türlü çıkış bulamayan kesimler için
de inandırıcı görülmektedir. 

Bunun toplumda sahte beklenti ve
umutlar yaratması da söz konusu ola-
bilmektedir. Buna inananlar olmakla
birlikte; ajanlaşmış, işbirlikçileşmiş ke-
simlerin de bunu geliştirerek toplum
tarafından kabul ettirilmesi yönünde
ki yaklaşımlarına tanık olunabilmek-
tedir. Bugün AKP hükümetinin, toplu
ve kayıp mezarlar ile “kozmik oda” tar-
tışmaları içerisinde ki yerinin olduğun-
dan farklı olarak topluma yanılsamalı
bir şekilde gösterilmesinde bunların
rolü belirleyicidir. AKP bundan belirli
yönleriyle sonuç da elde edebilmek-
tedir. Bunu basın yayın organlarına
yansıyan haberlerde ve yapılan tar-
tışmalarda da görmek mümkündür.
Özelikle de AKP yandaşı Fethullahçı
basın-yayın organları bunu son de-
rece bilinçli olarak geliştirmektedir.

Bir özel savaş aygıtı olan AKP hü-
kümetinin ve onun yandaşı olan Fet-
hullahçı basın-yayın organlarının toplu
ve kayıp mezarlar ve “kozmik oda”ya
ilişkin yaratmaya çalıştığı yanılsama-
lara müsaade edilmemesi gerektiği
açıktır. Bunun içinde AKP ve Fetullahçı
kesimin özel savaşla bağı doğru gö-
rülerek bunun kamuoyu tarafından
anlaşılmasının sağlanması gerek-
mektedir. Bu konuda bir yılan hika-
yesine dönen ve tamamıyla ali cengiz
oyununa dönüşen sözde Ergenekon
davaları da kamuoyuna anlatılmalıdır.
Unutulmamalı ki bu Ergenekon da-
valarında bir bütün olarak halka karşı
işlenen kirli suçlar ve bunlardan so-
rumlu olanlar yargılanmamaktadır.
Bunlar aklanmaktadır. Bu davalarla
sadece AKP’nin devlet içerisine daha
iyi ve rahat yerleşmesinin önündeki
engeller ortadan kaldırılmak istenil-
mektedir. Bunların kendisi bile, kendi
hükümetleri döneminde yüzlerce in-
sanın katledildiği, binlerce insanın
çocuk-kadın denilmeden işkenceler-
den geçirilerek zindanlara atıldığı,
demokratik siyaset kurumlarına hiçbir
şekilde yaşam hakkı tanımayan faşist
yönelimlerin öne çıkarıldığını göster-
mektedir. Bütün bunlar her yönüyle
kendini tekleştirmek isteyen AKP ta-
rafından; Kürdistan’da kayıpları ger-
çekleştirenlerin, faili meçhul cinayetleri
yapanların ve bunların kirli dosyala-
rının arşivlendiği “kozmik oda”ların
nasıl ele alındığı ortaya koymaya
yetmektedir. Özünde kirli işler impa-
ratorluğunun cilalanmış bir yüz olan
AKP’den bundan farklı bir şey bekle-
mek de doğru değildir.
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hiçbir şekilde yaşam hakkı tanımayan faşist yönelimlerin öne çıkarıldığını göstermektedir” 
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Ortadoğu’da savaş ve barış
konusu kuşkusuz insanlığın
en tarihi ve önemli sorunla-

rından birisi durumunda. Bu  geçmişte
olduğu gibi bu gün de böyledir. Yani gü-
nümüz dünyasında da Ortadoğu’nun
savaş ve barış konusu insanlığın en te-
mel sorunu olmaya devam etmektedir.
Güncel planda savaş etkenlerinin çok
daha güçlü olduğu, hâkim durumu ifade
ettiği görülüyor. Doğrudur, toplumların
barış özlemi var; özgür ve demokratik
yaşamak istiyorlar. Bu yönlü bilinç
üretme, örgüt kurma ve eyleme geçme
durumları da yaşanıyor. Her alanda ve
her toplumda aynı düzeyde olmasa da
böyle bir durum varlığını sürdürüyor. Fa-
kat barış etkenlerinin bilinç ve örgüt ba-
kımından çok gelişmiş olduğunu söyle-
mek ne yazık ki zor. Böyle olmasını
istemek kuşkusuz gerekli ve doğru olan-
dır. Ancak istemek ayrı, bir de günü-
müzde var olan, gerçekleşen daha ay-
rıdır. Bu bakımdan da barıştan çok
bölgedeki mevcut durum savaş ve ça-
tışmayla ifade edilebilir. Hâkim olan, ya-
nın bu olduğu ne yazık ki bir gerçekliktir. 

Güncel durumda savaş etkenleri ne-
lerdir denildiğinde; hiç kuşkusuz en
başta milliyetçiliği saymak lazım. Özel-
likle 19. yüzyılın başından itibaren Av-
rupa’daki modernist zihniyetin sonucu
olarak gerçekleşen ulus devletçi zihni-
yetin bölge toplumlarının içinde yayıl-
ması, Ortadoğu’da bir tür konfederalizm
diyebileceğimiz imparatorluk sistemleri
içinde yaşayan çeşitli kavimlere milli-
yetçiliğinin taşırılması giderek bir çelişki
ve çatışma etkeni haline gelmiştir. Av-
rupa milliyetçiliği bilindiği gibi ulus-devlet
milliyetçiliğidir. Devlet olmayı ve başka-
ları üzerinde egemenlik kurmayı ifade
eden bir milliyetçiliktir. Dolayısıyla bu
milliyetçilik ulus-devlet milliyetçiliği top-
lumlar içerisinde yayıldıkça yeni bir ör-
gütlenme ve kavga ortaya çıkartılmıştır.
Bu iç çatışmalar kapitalist sistemin
dünya hegemonyasını kurmanın bir par-
çası olarak Ortadoğu’yu ele geçirme,
Ortadoğu’da siyasi, ekonomik, askeri
egemenliğini de kurma yönelimiyle bir-
leşince, bölge büyük bir savaş ve ça-
tışma içine sürüklenmiştir. 

Bilindiği gibi kapitalist sistemin dünya
geneli üzerindeki hegemonyasını yara-
tan Birinci Dünya Savaşı Ortadoğu mer-
kezli gerçekleşen bir savaş olmuştur.
Aslında şöyle de söyleyebilir: Kapitalizm
dünyaya bir sistem olarak hâkim olma-
sını Ortadoğu’nun ele geçirilmesi üze-
rine kurmuştur. Almanya ve İngiltere
arasındaki egemenlik mücadelesi bu
kavgayı ve savaşı çok daha kapsamlı
ve yıkıcı hale getirmiştir. Bilindiği gibi
savaşta Almanya yenilmiş, dolayısıyla
İngiltere siyaseti temelinde bir Ortadoğu
politik sistemi şekillendirilmiştir. Rus-
ya’nın da Ekim 1917 Devrimi ardından
ittifaktan çekilmesi sonucu Ortado-
ğu’nun ulus-devlet statükosu İngiltere
ve Fransız ittifakına dayalı olarak, on-
ların çıkarları temelinde şekillendirilmiş-
tir. Yeni bir siyasi sistem oluşturulmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çı-
kardığı siyasi statüko, Ortadoğu’nun ta-
rihi ve toplumsal gerçeğiyle uyumlu de-
ğildir. Böyle bir tarihsel ve toplumsal
gelişmenin ürünü olarak da ortaya çık-
mamıştır. Tamamen Avrupa kapitalist
sisteminin ihtiyacına göre ve bu siste-
min Birinci Dünya Savaşı’nda yarattığı

sonuca dayalı olarak şekillenmiştir. Hem
milliyetçilik bilinci Avrupa kapitalist sis-
teminin bir ürünüdür hem de ortaya çı-
kan siyasi statüko, mevcut ulus devlet
yapılanmaları İngiltere öncülüğündeki
Avrupa kapitalist sisteminin dünya he-
gemonyasını kurma ve geliştirmesine
hizmet edecek şekildedir. Bu da Orta-
doğu’nun yeniden bölünmesi, parçalan-
ması, Ortadoğu halk topluluklarının,
Arapların, Kürtlerin, diğer toplulukların
bölünüp parçalanarak farklı ulus-devlet
sistemleri altına alınmasını ifade etmek-
tedir. Dolayısıyla bu sistem bölgeyi ye-
niden bölüp parçalamıştır. Bölgedeki

toplumsal çelişkileri daha da çoğaltmış-
tır. Milliyetçilik akımının yaygınlaştırıl-
ması sonucunda bu çelişki ve çatışma
daha da gelişmiştir. Bir yandan devlet-
lerin, ulus devlet sisteminin kendine
göre bir ulusal topluluk yaratma yönün-
deki çabaları, buradan doğan savaş ve
çatışmalar; diğer yandan bölünüp par-
çalanmış olan halk topluluklarının, ka-
vimlerin kendi ulusal toplumlarını geliş-
tirme arayışları bölge içindeki çelişkileri
çok daha yoğunlaştırmıştır. 

Ortadoğu sürekli bir gerginlik çelişki
ve çatışma alanına dönüştürülmüştür

Var olan siyasi statükoyla, yani ulus
devlet sistemleriyle onların egemenliği
altında olan halk topluluklarının, kültürel
toplulukların arasındaki çelişki ve çatış-
malar, yine mevcut ulus-devlet yapıla-
rının kendi aralarındaki çelişki ve çatış-
malar hem toplumların hem de mevcut
ulus devlet sistemlerinin dış güçlerle
aralarında oluşup gelişen çelişki ve ça-
tışmalar 20. yüzyılda Ortadoğu’yu sü-
rekli bir savaş alanı haline getirmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu
sistemi yürütmeyi İngiltere’den ABD ön-
cülüğü devralmış, Sovyetler Birliği’yle
yaşanan ve adına soğuk savaş denen

ve bloksal çatışma içerisinde Ortadoğu
sürekli bir gerginlik, çelişki ve çatışma
alanına dönüştürülmüştür. Öyle ki ABD
ve Sovyet bloklarının etkisi dışında ka-
lan hiçbir alan bırakılmamıştır. Sovyetler
Birliği’nin çözülüşü ardından küresel
sermaye sisteminin yeni dünya hege-
monyası yaratma arayışına bağlı olarak,
adına sermayenin küreselleşmesi de-
nen ya da ABD yönetiminin yeni dünya
düzeni olarak tanımladığı bir düzen ya-
ratma süreci ortaya çıkmıştır. Kapitalist
sistem, Sovyetlerin etkisinin kırıldığı
alanları doldurma ve mevcut ulus devlet
sistemlerini, bu yeni küresel sistemle

uyumlu hala getirerek Ortadoğu’da yeni
bir hegemonik sistem kurmak üzere
ABD öncülüğünde 1990’ların başından
itibaren adına Üçüncü Dünya Savaşı
denen yeni bir hegemonya savaşı, yeni
bir saldırı süreci geliştirmiştir. 1991 Kör-
fez Savaşı’yla başlayan bu süreç hala
devam etmektedir. Görünüşte ulus-dev-
let statükosuyla bir çelişki çatışma ya-
şanıyor olsa da esas çelişki ve çatışma
Ortadoğu toplumlarıyla küresel sistem
arasındadır. 

ABD öncülüğü oluşturmak istediği
bu yeni sistemin adını ‘Büyük Ortadoğu
Projesi” olarak tanımlamıştır. 11Eylül
2001 İkiz Kule saldırısı ardından İslami
toplumlardan kaynaklı ve terör olarak
nitelenen hareketleri ortadan kaldırma
hedefi doğrultusunda ABD yönetimi yeni
haçlı seferi olarak da ifade ettiği bir as-
keri saldırıyı ve müdahaleyi Ortado-
ğu’ya dönük olarak geliştirmiştir. Önce
Afganistan savaşı olarak başlayan bu
süreç, 2003 Mart’ından itibaren Irak sa-
vaşına dönüşmüştür. Günümüze kadar
da bu iki alanda yürütülen savaş ve ça-
tışmalara dayalı bir bölgesel mücadele
yaşanmıştır. Hala bu süreç devam et-
mekte ve nereye gideceği, hangi so-
nuçları ortaya çıkartacağı şimdilik tam
kestirilememektedir. Bu çatışmayı ya-

şayanların kendileri açısından hedefleri
vardır. Kuşkusuz ABD yönetiminin sa-
vaşla ulaşmak istediği bir hedefi vardır.
Ortadoğu’ya küresel sistemin çıkarları
için Büyük Ortadoğu Projesi temelinde
yeni bir yapı kazandırmak istemekte-
dirler. Sermayenin serbest ve güvenli
dolaşımı açısından ulus-devlet sistemini
kısmen değişikliğe uğratarak küresel
sistemle uyumlu kılıp yeni bir devletçi
hegemonya yaratmak istemektedir. Bü-
yük Ortadoğu Projesinin esası budur. 

Buna karşı Birinci Dünya Savaşı
içinde ve sonunda şekillenen mevcut
ulus-devlet sistemlerinin kısmi bir itirazı

ve direnci vardır. ABD’nin küresel sis-
temi geliştirme yönünde yürüttüğü sal-
dırıları ve oluşturmak istediği sistem,
mevcut ulus-devlet yapıları ile kısmi bir
çelişki yaşamıştır ve hala da kısmen
yaşanmaya devam etmektedir. Saddam
yönetimi ve Afganistan’da Taliban örne-
ğinde görüldüğü gibi Ortadoğu’nun 20.
yüzyılda oluşan ulus-devlet yapıları
kendi varlıklarını olduğu gibi korumak;
dolayısıyla ABD öncülüğünün yaratmak
istediği değişikliklere karşı kısmi bir di-
reniş yaratma gayreti içindedir. Geçen
süreçte hem Afganistan hem de Irak ör-
neğinde görüldüğü gibi ABD öncülüğü
bu direnci Ortadoğu’nun merkezi iki ala-
nında belli ölçüde kırmış, parçalamıştır.
Artık Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı
ulus-devlet statükosunun olduğu gibi
bölgede devam ettiği söylenemez. Bu
temelde bazı değişiklikler, kendini de-
ğiştirme yönünde reformcu çabalar böl-
genin diğer ulus devlet yapıları içinde
ortaya çıkmaktadır. Fakat hâlihazırda
ne ABD tam bir hâkimiyet kurabilmiş ne
de mevcut ulus-devlet yapıları ABD ile
kendilerini uyumlu kılacak bir değişikliği
gerçekleştirebilmişlerdir. Çelişki ve ça-
tışma devam etmektedir. 

Diğer yandansa hem mevcut ulus-
devlet sistemlerine karşı hem de

ABD’nin geliştirmek istediği yeni hege-
monyaya karşı bölge halklarının sınıf-
sal, kültürel, etnik, dinsel toplulukların
ciddi bir rahatsızlığı ve karşıtlığı söz ko-
nusudur. Bu topluluklar, halk kesimleri
ulus-devlet sistemlerinin içerdiği milli-
yetçilikle de, yine ortaya çıkardıkları dik-
tatörlük yönü ağır basan siyasi sistem-
lerle de hep bir çelişki ve çatışma içinde
olmuşlardır. Ekonomik kurtuluş, sosyal
kurtuluş, kültürel kurtuluş, ulusal kurtu-
luş yönünde toplumların devletçi sis-
temle çelişki ve çatışması hep yaşan-
mıştır; bugün de bu durum değişik
alanlarda farklı düzeyde olsa da sür-
mektedir. Yine toplumların ulus-devlet
sistemini de yaratan ve ayakta tutan
küresel hegemonya ile çelişik, onunla
çatışmalı bir durumu vardır. Bu durum
tarihsel süreç içerisinde şekillenmiştir. 

Bölgeyi kontrol altına almak isteyen
hegemonya mücadelesi Ortadoğu’da
çok belirgin yaşanmıştır. En son İngil-
tere- Fransa bloğuyla, Almanya’nın
merkezinde olduğu siyasal güçlerin
Ortadoğu’da yürüttükleri hegemonya
savaşı toplumların belleklerindedir.
Dolayısıyla emperyalist hegemonyayı
bölge halkları iyi tanımaktadır; bilmek-
tedir. Bu bakımdan da yabancı ege-
menliğe karşı, emperyalist hegemon-
yaya karşı bir bilinç ve duyarlılık
Ortadoğu toplumlarında tarihi süreç
içerisinde oluşmuştur. Bu bilinç ve du-
yarlılık bugün de varlığını sürdürmek-
tedir. Dolayısıyla ABD’nin geliştirmek
istediği yeni hegemonyaya karşı bölge
toplumları gerçekten son derece kuş-
kuyla bakmakta, oldukça duyarlı bir
tutum göstermektedirler. Bu da
ABD’nin geliştirmeye çalıştığı küresel
hegemonyayla bölge toplumları ara-
sında ciddi bir çelişki ve çatışmaya yol
açmaktadır. Çeşitli ideolojiler ve bu te-
melde oluşan örgütlenmeler doğrultu-
sunda bölge halkları ABD’nin geliştir-
mek istediği küresel hegemonyaya
karşı bir direnç göstermektedirler.
Farklı ideolojiler temelinde gösterilen
bu direnç kuşkusuz kendi içerisinde
değişik özellikler taşımaktadır. Böyle
de olsa genel bir özellik olarak ABD
öncülüğünün geliştirmek istediği yeni
küresel hegemonik sisteme karşı halk-
ların, bölge toplumlarının direnişi biçi-
minde bir durum ortaya çıkmaktadır.
Günümüzdeki çatışma ve savaş du-
rumu bu şekilde devam ediyor.

Ortadoğu’da yaşanan çelişki çatışma 
ve savaşlar çok yönlüdür 

Şimdi bunun ideolojik, siyasi, ulusal,
kültürel boyutları var. Günümüzde Or-
tadoğu’da yaşanan çelişkiler ve bura-
dan kaynaklanan çatışma ve savaşlar
çok yönlüdür, çok boyutludur. Tek yönlü
ve tek boyutlu bir savaştan söz edeme-
yiz. Yaşananlar sadece bir ekonomik
hegemonya ve sömürü savaşı değildir.
Bir siyasi egemenlik savaşı da değildir.
Bunları çok aşan, toplum yaşamının he-
men bütün alanlarını içine alan bir ça-
tışma ve savaş durumu söz konusudur.
Dolayısıyla çelişkiler çok boyutludur,
köklüdür. Ekonomik, siyasi çelişkiler bu
bakımdan ön planda bile değildir. Daha
geri planda yer alan çelişkilerdir. Ondan
önce ideolojik çelişkiler var. Bu milliyet-
çilik biçiminde ortaya çıkıyor; dincilik bi-
çiminde ortaya çıkıyor; cinsiyetçilik bi-
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çiminde ortaya çıkıyor; belki bilimcilik
çok gelişmiş, yayılmış değildir. Ortadoğu
henüz onun dışındadır, ama diğer üç
ideolojik çelişki başattır Ortadoğu’da. 

Diğer yandan siyasi çelişkiler var.
Yine ulusal, kültürel çelişkiler var.
Köklü bir tarihsel ve kültürel çatışma
bulunmaktadır. Buna neredeyse me-
deniyetler arası kavga bile deniliyor.
Fakat kültürel çelişkiler, etnik çelişkiler,
ulusal çelişkiler ve bunun yarattığı di-
renç hem bölge içinde hem de dıştan
gelen saldırılara karşı güçlü biçimde
ortaya çıkmaktadır. Çatışmaları bu çe-
lişkiler yaratıyor. Tabii ekonomik ve si-
yasi egemenlik, baskı ve sömürü ara-
yışları da söz konusu. Bunlar da çelişki
yaratıyor ve çatışma etkeni oluyor. Dik-
kat edilirse çatışma etkenleri kapsam-
lıdır, geniştir. Çelişkiler çok yönlüdür. 

Diğer yandan bu çelişkilerin tarihsel
arka planı çok güçlüdür. Biz sadece
son iki yüz yılda yaşanmış olan du-
rumu çok kısa bir biçimde özetlemeye
çalıştık. Fakat gerçek bunun çok daha
ötesindedir kuşkusuz. Hem son iki
yüzyılda yaşananların ayrıntıları çok
daha fazladır hem de onun öncesi de
vardır. Her şey iki yüzyıllık süreçte olu-
şan bir durum değil, tersine o mevcut
Ortadoğu’daki çatışma ve savaş etkeni
olan çelişkilerin beş bin yıllık bir tarih-
sel planının olduğu tartışmasızdır.
Adım adım yaşanan tarihsel gelişme-
ler içerisinde bu çelişkiler şekillenmiş
ve günümüz çatışma ve savaş duru-
munu ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla
uygarlık tarihinin tümünü bu çerçevede
görmek, değerlendirmek, incelemek
lazımdır. Mevcut çelişkiler Sümer sis-
temine kadar gidip dayanmaktadır. İlk
toplumsal bölünme, farklılaşma ve bu-
radan oluşan çelişkiler söz konusudur.
Örneğin devletçi toplumla demokratik
toplum ayrışması ilk önce bu coğraf-
yada yaşanmıştır. Doğal komünal top-
lumun demokratik duruşuyla onun
üzerinde hegemonya kurmak isteyen
devletçi toplumun temel çelişkisinin
oluşması bu sürece dayanıyor. Mer-
kezi devletçi uygarlıkla demokratik uy-
garlık ayrışması ve çelişkisi böylece
oluşuyor. Tabii ki bu uygarlık farklılaş-
masının içerisinde oluşan çeşitli çeliş-
kiler de vardır. Sınıf çelişkisi ortaya çı-
kıyor, etnik-ulusal çelişkiler ortaya
çıkıyor. Hepsinin temelinde yer alan
cins çelişkisi bu dönemde ortaya çıkı-
yor. Kadın üzerinde erkek egemenliği,
devletçi uygarlık sisteminin oluşu-
muyla gelişiyor ve en temel bir çelişki
durumunu oluşturuyor. Daha sonraki
uygarlık gelişimi bu çelişkiler üzerinde
oluşmuş ve mevcut çelişkileri daha bü-
yüten, derinleştiren ve çatışmaya dö-
nüştüren özellikler taşımıştır. Devletçi
köleci Sümer ve Mısır düzeni, Akat,
Asur imparatorlukları ardından gelişen
Pers-Med uygarlık sistemi, onların pe-
şinden gelişen Grek uygarlığı, bu uy-
garlık sistemleri arasındaki çelişki ve
çatışmalar Ortadoğu’yu sürekli bir sa-
vaş alanı halinde tutmuştur. Daha ilk
çağ uygarlığında Ortadoğu yoğun bir
çelişki ve çatışmalar yumağıdır. 

Bunun içinde cins çelişkisi ve çatış-
ması da vardır. Doğal demokratik top-
lumu devam eden kadının devletçi sis-
tem temelinde egemenlik altına alın-
maya karşı bir direnci, doğal komünal
toplum özelliklerini sürekli yaşatma ve
canlı tutma çabası söz konusudur. Yine
baskı ve sömürüye karşı ezilen sınıf
ve tabakaların bir direnci söz konusudur.
Köleleştirilmek istenen, devletçi sistemin
egemenliği altına alınmak istenen aşiret,
kabile topluluklarının sürekli bir direnci
söz konusudur. Devletçi sistem ege-
menliğine karşı değişik halk kesimleri-
nin, kadınların, emekçilerin, ezilen sı-
nıfların ve özgür yaşamak isteyen et-

nisitenin, aşiret ve kavimlerin sürekli
bir direnci olmuştur. Bu bir savaş biçi-
minde yaşanmıştır. Devletleşme bu
anlamda topluma karşı bir savaş du-
rumudur. Kadına karşı, halklara karşı,
daha sonra köleleştirilen, baskı ve sö-
mürü altına alınan sınıflara karşı bir
savaş durumudur. Bütün diğer savaş
ve çatışmaların altında da aslında
devlet sisteminin toplum karşısındaki
bu savaşçı duruşu yatmaktadır.

Güçlenen her uygarlık fatihi 
Ortadoğu’yu ele geçirmek istemiştir

Diğer yandan gelişen, güçlenen her
devletçi sistem dünya hegemonyası
kurmak istemiştir. Kendilerini uygarlığın
merkezi gücü haline getirmek, merkezi
uygarlığın sahibi olmak doğrultusunda
yoğun bir arayış ve çaba, bu temelde
bitmez tükenmez bir mücadele yürüt-
müşlerdir. Bunun da yol açtığı sürekli
bir savaş durumu var. Devletçi sistemin
kendi içinde yaşadığı bir savaştır bu.
Bu noktada da savaş alanı olan ve bunu
en çok yaşayan alan Ortadoğu olmuş-
tur; Mezopotamya olmuştur; Kürdistan
olmuştur. Yani neolitik toplumun geliş-
tiği, doğal komünal toplumun en çok
kökleştiği, bunun üzerinde uygarlık sis-
teminin ilk ortaya çıktığı alanı ele ge-
çirme, her merkezi uygarlık sisteminin
temel arzusu ve çabasıdır. Güçlenen

her uygarlık fatihi Mezopotamya’yı, Or-
tadoğu’yu ele geçirmek istemiştir. Ken-
dini uygarlık merkezi yapabilmek, tarihin
başlatıcısı konumuna getirebilmek için
buna ihtiyaç duymuştur. Bu bakımdan
da daha ilk çağ uygarlık döneminde de
Ortadoğu her alandan gelen işgal ve is-
tilalara, savaşlara sahne olmuştur. Sü-
rekli saldırılara maruz kalmış, kendini
uygarlıkta güçlendiren devletçi sistemler
Mezopotamya ve Ortadoğu’yu ele ge-
çirerek dünya hegemonyalarını yarat-
mak istemişlerdir. Bu durum ortaçağda
da böyledir yakın çağda da böyledir.
Hem doğudan hem batıdan hem gü-
neyden Ortadoğu’ya dönük sürekli işgal
ve istila seferleri olmuştur. Cengiz Han-
lardan Timur’a kadar doğudan, As-
ya’dan gelen işgaller, saldırılar söz ko-
nusudur. İskender’den tutalım Roma’ya,
onun ardından en son 19. ve 20. yüz-
yılda İngiliz, Fransız ve Alman saldırıla-
rına karşı Batı’dan, Avrupa’dan gelen
bir saldırı söz konusudur. Güneyden
Arap ve Afrika’dan gelişme sağlayan,
çıkış yapan düşüncelerin ve siyasi sis-
temlerin de bu uygarlık merkezini ele
geçirme saldırıları sürekli yaşanmıştır.
Mekke’den çıkış yapan Arap İslam im-
paratorluğunun bölgedeki yayılmasını
da bu çerçevede ele almak gerekir. 

Bu devletçi saldırıları elbette ken-
dilerini belli düşünce akımlarıyla da
temsil etmeye çalışmışlardır. Özellikle
dini düşüncenin bu temelde kullanıl-
ması tarih içerisinde hep yaşanmıştır.
Başlangıçta devletçi sistemin yarattığı
baskı ve zulme karşı ezilenlerin birer
kurtuluş ideolojisi biçiminde ortaya
çıksa da dinler giderek sistem tarafın-
dan özümsenmiş, dolayısıyla da söz
konusu hegemonya savaşının birer
ideolojik aracı haline gelmişlerdir. Bu
temelde ideolojik, askeri, siyasi hege-
monya arayışı bölgede çok derin çe-

lişkilerin oluşmasına, toplumları soy-
kırımdan geçiren, sürgüne gönderen,
dolayısıyla demografik yapıyı bile de-
ğiştiren sonuçların ortaya çıkmasına
yol açan sonuçlar yaratmıştır. 

Bu çerçevede kavmiyetçiliğin geliş-
mesinde Yahudiliğin rolü biliniyor. Ya-
hudi Hıristiyan çelişkisi, Yahudi İslam
çelişkisi bu tarihsel süreç içerisinde
oluşmuştur. Dinsel farklılıklar da ciddi
bir çelişki ve çatışma kaynağı olmuştur.
Özellikle ortaçağda din savaşları Or-
tadoğu üzerindeki hegemonya savaşı-
nın temel ideolojik duruşunu ifade et-
miştir. En son İslamiyet’in uzun süreli
hâkimiyeti ortaya çıkmıştır. İslam ideo-
lojinin siyasi yapılanması ve hegemon-
yası oluşsa da bu sefer onun içerisinde
ortaya çıkan mezhepleşmeler, iç bö-
lünmeler Ortadoğu’da farklı siyasi ya-
pıların, imparatorlukların, devletçiklerin
oluşmasına, Ortadoğu’nun bu kadar
bölünüp parçalanarak savaş ve ça-
tışma haline gelmesine yol açmıştır.
Hem farklı mezheplerin kendi araların-
daki ideolojik askeri çatışmaları hem
de bunlardan doğan yeni siyasi yapı-
lanmaların İran ve Osmanlı imparator-
luklarının kendi aralarında çelişki ve
çatışmaları Ortadoğu’da sürekli bir sa-
vaş durumunu canlı tutmuştur.
1639’dan sonra göreceli bir barış du-
rumu yaşansa da Osmanlı-İran çekiş-
mesi farklı bir biçimde sürmüştür.  

Kapitalizm milliyetçiliğinin uygarlığın
merkezi olan Ortadoğu’yu ele geçirerek
kapitalist devletçi sistem hegemonya-
sını Ortadoğu üzerinde kurmak isteme-
sinin böyle bir tarihsel geçmişi vardır.
Sonuçta günümüzde Ortadoğu hala uy-
garlık sisteminin merkezi olmaya de-
vam etmektedir. Bu devletçi uygarlık
açısından böyle olduğu gibi, demokratik
toplum uygarlığı açısından da bu böy-
ledir. O nedenle merkezi uygarlık kendi
hegemonyasını Ortadoğu üzerinde kur-
mak istemektedir. ABD öncülüğünde
yaratılmak istenen küresel hegemon-
yanın kendine birinci saldırı alanı olarak
Ortadoğu’yu seçmiş olması, dünya he-
gemonyasını Ortadoğu’da öngördüğü
büyük Ortadoğu Projesi üzerinde şe-
killendirmek istemesi bir tesadüf değil-
dir. Bu, Ortadoğu’nun tarihsel önemini
günümüzde de devam ettirdiği anla-
mına gelmektedir. 

Günümüzde uygarlıklar arası 
bir savaşım vardır

Demokratik uygarlık etkenlerinin,
güçlerinin her yerden daha canlı ve diri
olarak bu coğrafyada yaşaması da bir
tesadüf değildir. Bu da demokratik uy-
garlığın devletçi uygarlık saldırılarına
karşı kendini her zaman bilinç ve örgüt
olarak canlı tutan, geliştiren sahanın
Ortadoğu sahası olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu açıdan da günümüzde
uygarlıklar arası bir savaşım vardır, de-
niliyor. Bu yönlü bir çatışma Ortado-
ğu’da en canlı bir biçimde yaşanmak-
tadır. Bu bir gerçekliktir. Fakat bu
medeniyetler çatışması, bazılarının
söylediği gibi Hıristiyan-İslam çatışması
ya da Yahudi-İslam çatışması değildir.
Bazıları uygarlıkları böyle tanımlıyorlar
ve çatışmayı da böyle ortaya koyuyor-
lar. Bu doğru değildir. Bu yönlü tanım-

lamalar ve değerlendirmeler devletçi
uygarlık sisteminin kendi iç çatışmasını
her şeyin önüne koyması ve esas şeyi
kamufle etmesi, maskelemesi, dolayı-
sıyla da gerçeği saptırması anlamına
geliyor. Evet, Ortadoğu’da bir uygarlık
çatışması vardır. Ama bu merkezi dev-
letçi uygarlıkla demokratik uygarlık ara-
sındaki bir çelişki ve çatışmadır. Yaşa-
nan bütün çatışma ve savaşların
altında kesinlikle bu vardır. Yaşanan
çelişki ve çatışmaları buna göre tanım-
lamak gerekir. Böyle olursa doğru bir
tanıma ulaşırız. Doğru bir çelişki ve ça-
tışma tanımlaması gelişir. Dolayısıyla
da barış arayışını sürdürmek, barış et-
kenlerini doğru tanımlamak, barış mü-
cadelesini doğru bir anlayışa, örgütlü-
lüğe, strateji ve taktiğe kavuşturmak
mümkün olur. Bunun dışındaki yakla-
şımlar kesinlikle doğru değildir. 

Bu bakımdan esas olarak günü-
müzde temel çelişki bu temelde yaşa-
nıyor. Bütün çatışma ve savaş etkenleri
bu çelişkiye bağlıdır. Bir merkezi dev-
letçi uygarlık ve bunun bölgeyi ele ge-
çirme, hegemonya kurma çabası var.
Bu merkezi devletçi uygarlığın kendi iç
çelişkileri de var; bundan kaynaklanan
çatışmalar da var. Fakat birincil olan,
esas olan çelişki ve çatışma merkezi
devletçi uygarlığın bölgeyi yeniden ele
geçirme, küresel sistem egemenliğini
kurma çabası ve bu doğrultuda yürüt-

tüğü saldırıya karşı demokratik uygarlık
güçlerinin kendi özgür ve demokratik
yaşamlarını kurmak üzere geliştirdikleri
bilinç, örgütlenme ve direnişler arasın-
daki çelişki ve çatışmadır.

Bu demokratik uygarlık güçleri de
şimdi direniyorlar. Eskiye göre bilinçle-
rini daha çok geliştiriyorlar. Kendilerini
daha fazla örgütlemeye çalışıyorlar.
Devletçi uygarlık sisteminin iç çelişki ve
çatışmalarından kendilerini daha çok
kurtararak kendi özgünlüklerinde örgüt-
lenme ve direnişi geliştirmeye yöneli-
yorlar. Günümüzde Kürdistan’da ulaşı-
lan düzey, bölgenin diğer toplumlarında
geçmişten beri çok sisteme kavuşmasa
da bir doğal bilinç ve refleks olarak var
olan duruşlar bunu temsil ediyor. Devlet
dışında kalan toplulukların da tarihten
bugüne kendilerini korumaları ve bu te-
melde geliştirdikleri bir komünal demo-
kratik değerler söz konusudur. Temel
çelişki ve çatışma da bu farklı değerler
çatışması olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanında bir de devletçi uy-
garlık sisteminin kendi iç çelişkileri ve
çatışmaları var. ABD’nin ‘Büyük Orta-
doğu Projesi’ temelinde geliştirmek is-
tediği küresel sistemle 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde İngiltere-Fransa önderliğinin
kendi çıkarları doğrultusunda şekillen-
dirdiği, ama şimdi sistemle çelişen güç-
lerle yaşanan çelişki ve çatışma var. Bu
da önemli bir çelişki ve çatışmadır. Ama
bu birincil olan, esas olan değildir. Öyle
görmemek ve tanımlamamak lazım.
Devletçi uygarlık güçleri esas olanın,
birincil olanın bu çelişki olduğunu söy-
lüyor ve böyle bir bilinç oluşturmaya ça-
lışıyor. Bu yanlıştır, yanıltıcıdır. Zaten
egemenler egemenliklerini esas olarak
da tarihi ve yaşanan olguları çarpıtma
ve kendi egemenliklerini güçlendirme
biçiminde ele alma temelinde geliştir-
mektedirler. Dolayısıyla demokratik uy-

garlık güçleri bu sahte, yanıltıcı anlayışı
görmek, onu aşmak, onun dışına çık-
mak durumundadır. Tabii ki devletçi uy-
garlık sisteminin kendi içinde bir çelişki
ve çatışması vardır, ama çok derin ve
köklü değildir, yüzeyseldir, sınırlıdır.
ABD-Saddam yönetimi arasındaki çe-
lişki böyledir. Taliban yönetimi arasın-
daki çelişki böyle bir karakterdedir. ABD
ile El Kaide arasında var olduğu söyle-
nen çelişki ve çatışma da böyledir. As-
lında Filistin ve İsrail çelişki ve çatışması
da bir yönüyle böyledir. Devletçi sistem
ufku içinde yaşanan çatışmadır. Aslında
sadece bunların değil, başta Türkiye ve
İran olmak üzere Ortadoğu’nun bütün
devletlerinin ABD sistemiyle bir çelişkisi
var. ABD’nin geliştirmek istediği yeni kü-
resel uygarlık düzeniyle geçmiş dönem-
den kalan ulus devlet sisteminin çelişkisi
söz konusudur. Bölgenin egemen güç-
leri kendilerini en fazla böyle bir sistem
içinde güç yapmışlardır. Şimdi bu durum
sistemle çelişince ortaya çekişme ve
çatışma çıkıyor. 

Örneğin ABD ile Türkiye politikaları
da her bakımdan uyuşmuyor. Kendi iç-
lerinde bir politik çelişki ve çatışma var.
ABD’nin Mısır’la, Suudi’yle, Ürdün’le iliş-
kileri de böyledir. Zaten ABD-İran çeliş-
kisi çok daha derin, köklü ve güçlüdür.
Ama bu çok derin, köklü görünen çeliş-
kiler devletçi uygarlık sistemiyle demo-
kratik güçler arasındaki bir çelişki de-
ğildir. Kapitalist devletçi uygarlığın
günümüzde ulaştığı küresel denen aşa-
mayla kapitalist sistemin 20. yüzyıl ba-
şında ortaya çıkardığı ulus-devlet sis-
temi arasındaki bir çelişkiyi ifade ediyor.
Ulus-devletin sistem önünde engel oluş-
turan yönleri aşılarak sistemin içine ka-
tılması, sistem içinde eritilmesi hedef-
leniyor. Fakat bu çelişki bir çatışmaya
yol açıyor mu? Evet. 1990’ların başın-
dan bu yana böyle bir çatışma var. Kör-
fez Savaşı bunun bir örneğiydi. Daha
sonra 11 Eylül 2001’den sonra ABD’nin
yeni atağıyla birlikte Afganistan ve Irak
savaşları bu temelde gelişen bir savaş
oldu. ABD öncülüğünde yürütülen kü-
resel müdahale, Afganistan ve Irak ör-
neklerinde olduğu gibi bazı yerlerde bir
askeri müdahale savaş biçiminde ge-
liştiği gibi, bazı alanlara da ideolojik,
ekonomik, siyasi müdahaleler biçiminde
gerçekleşmiştir. Yaşanan gerçeklik, rea-
lite budur. Ancak burada statükocu güç-
lerin Ortadoğu’nun tarihsel değerlerini
kendi çıkarları doğrultusunda kullan-
maya ve bu temelde kendini ayakta tut-
maya çalıştığı görülmektedir. ABD as-
lında bu statükocu güçlere karşı savaş
verip Ortadoğu’yu egemenliğine almak
isterken, diğer yandan da Ortadoğu’nun
demokratik komünal değerlerden kay-
naklı gerçek gücünü kırmayı, bu uygar-
lığı da ezip kendi egemenliğini kurmayı
hedeflemektedir.  

İsrail Filistin çelişkisinin 
tarihsel boyutları var

Bu çatışmaya eklenen, İsrail-Filistin
çelişkisi var. İsrail-Filistin çelişkisinin ta-
rihsel boyutları var. Aslında Yahudi-İs-
lam çelişkisi öncesinden de oluşan bir
çelişki ve çatışma durumu. İslami ideo-
lojiyle birlikte İslamiyet-Yahudilik çelişki
ve çatışması olarak ortaya çıkıyor. Mil-
liyetçiliğin ortaya çıktığı, geliştirildiği dö-
nemde tarihsel Arap-İsrail çelişki ve ça-
tışması daha güçlü bir biçimde ortaya
çıkıyor. Kapitalist devletçi sistemin Or-
tadoğu üzerinde egemenlik kurarak
dünya üzerinde yaratmak istediği he-
gemonya da İsrail devletinin 20. yüzyılın
ortasında oluşturulma çabasıyla birlikte
Arap-İsrail, Filistin-İsrail çelişki ve çatış-
masına dönüşüyor. Bu çatışmanın ta-
rihsel temeli güçlüdür; toplumsal boyutu
da var. Hem İsrail açısından hem de
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Filistin toplumu açısından bu çatışma-
nın toplumsal boyutu var. Fakat günü-
müzde gelinen noktada çatışan tarafla-
rın yaşadığı değişim ve evrime bağlı
olarak günümüzde gelinen düzey, dev-
letçi sistemin kendi iç çatışmalarından
biri haline dönüşmesidir. Toplumsal bo-
yut azalmıştır. Devletçi uygarlık siste-
minin iç çatışması haline dönüşme bo-
yutu daha ağır hale gelmiştir. Bu, Filistin
özgürlük mücadelesinin geriye düşmesi,
kendini devletçi sisteme kaptırması,
ulus-devletçi bir özellik taşır hale gel-
mesi, ulus-devletçi zihniyet, ideoloji ve
siyaset tarafından ele geçirilmesiyle il-
gilidir. Geçmişte bu boyut sınırlıydı. Top-
lumsal boyut bununla birlikte canlı bir
biçimde vardı. Ama günümüzde top-
lumsal boyut daha daralmıştır. Her ne
kadar Hamas ve benzeri güçler kendi-
lerine göre bir toplumsal boyut kazan-
dırmaya çalışsalar da aslında o kadar
güçlü değildir. Onlar da devletçi uygarlık
sisteminin dışına çıkmış bir pozisyonda
bulunmuyorlar. Dolayısıyla da Filistin di-
renişinin toplumsal boyutu daralmış;
ulus devletçi boyutu daha çok etkinlik
kazanmış durumdadır. Bu da Filistin-
İsrail çatışmasının da tıpkı Irak-Afga-
nistan savaşları gibi ABD’nin bölgeye
dönük küresel hegemonya savaşının
bir parçası haline gelme, ona eklem-
lenme durumunu ifade etmektedir. 

Zaten küresel hegemonya savaşını
yürüten güç ABD, İngiltere ve İsrail ön-
cülüğüdür; böyle bir ittifak var. Yalnız
başına ABD bu hegemonya savaşını
yürütmüyor. Dolayısıyla Filistin-İsrail ça-
tışması da sistemin içine bu temelde
daha çok çekilmiş bulunuyor. Güncel
palanda çatışmaya yol açan, savaşları
ortaya çıkartan etken sanki esas olarak
buymuş gibi gösterilmektedir. ABD, İn-
giltere ve İsrail öncülüğünün küresel
devletçi sistem hegemonyasını yaratmak
üzere Ortadoğu’ya geliştirdiği müdahale
ve buna karşı ulus-devletçi zihniyetin,
sistemin direnmesi öne çıkmaktadır.
Bütün milliyetçi çatışmalar, dinci çatış-
malar bu genel çatışma ile birleşmiş,
bütünleşmiş durumdadır. Fakat bu işin
bir yanıdır. Bizce esas yanı değildir. Bu
durum kendini esas yan gibi göstererek
aslında bölgede hegemonya savaşını
başarıya götürmek istiyor. Esas çelişki,
dolayısıyla esas çatışma ekseni ise as-
lında devletçi uygarlık sistemiyle de-
mokratik uygarlık sistemi arasındaki çe-
lişki ve bundan doğan çatışmalardır.
Ortadoğu’da bu çelişki ve çatışmaların
tarihsel de güncel de yaşandığı bir ger-
çektir. Her türden milliyetçi, ulus devletçi
zihniyetle toplumların bir arada, kar-
deşçe, demokratik birlik içinde yaşama
zihniyeti çelişiyor ve çatışmaya dönü-
şüyor. Yine dincilik milliyetçilikle birleşerek
devletçi uygarlık sistemi elinde bir etken
olarak kullanılıyor. Buna karşı demokratik
toplumun ahlaki duruşu bir direnç ve
mücadele alanı olarak ortaya çıkıyor. 

Barış umudu en çok 
Ortadoğu’da güçlüdür

Toplumsal cinsiyetçiliğe karşı, dev-
letçi uygarlık sisteminin geliştirmeye
çalıştığı cinsiyetçi hegemonyaya karşı
kadının özgür ve demokratik yaşam
arayışı, bilinci, örgütü ve eylemi her
geçen gün daha fazla gelişiyor. Yine
milliyetçiliğin, dinciliğin, cinsiyetçiliğin
geliştirdiği, kapitalist devletçi hegemo-
nik sistemin esas dayanaklardan biri
haline getirdiği bilimciliğe karşı, demo-
kratik toplumun daha demokratik bir
yaşam öngören zihniyet duruşu geli-
şiyor ve direniyor. Bu temelde bir çe-
lişki durumu var mıdır? Vardır. Top-
lumlar, çeşitli etnik gruplar, dinsel ve
kültürel topluluklar, ezilen sınıflar, aşi-
retler, kavimler, ulusal topluluklar ve

hepsinin başında da ezilen cins olarak
kadın Ortadoğu’nun bütün alanlarında
hem ABD’nin geliştirmeye çalıştığı kü-
resel hegemonyaya karşı hem de yüz
yıldır yaşanan ulus-devlet hegemon-
yasına karşı onlarla çelişerek bir di-
renç ve mücadele içinde bulunuyor.
Bazı alanlarda bu daha öne çıkıyor,
daha bilinçli ve örgütlü hale geliyor,
bazı alanlarda ise bu durum doğal ref-
leks biçiminde ortaya çıkıyor. Belki çok
gelişmiş bir zihniyete ve örgütlülüğe
sahip değildir. Ama genel bir toplumsal
duruş var; kadın duruşu var, ezilenlerin
duruşu var, din ve kültür gruplarının,
etnik ve ulusal toplulukların duruşu var.
Bunlar demokratik karakterleri ve öz-
lemleriyle ne ulus devlet milliyetçiliğini
ve siyasi sistemini kabul ediyor ne de
ABD’nin geliştirmek istediği yeni küre-
sel sistemi kabul ediyor. İkisiyle de çe-
lişki halindedir. İkisini de kendisini yok
edecek bir saldırı olarak görüyor. Bun-
lara karşı zihniyet olarak, kültür olarak,
yaşam tarzı olarak, ideolojik ve siyasi
bilinç ve örgütlenme, buradan doğan
eylem olarak kendini var ediyor, direniş
ve mücadele içerisine giriyor. 

Afganistan ve Pakistan toplumunun
duruşunda da bu var. ABD ile çelişki
içinde olan İran toplumunun duruşunda
da var. ABD Irak savaşında Irak toplu-
munun duruşunda da bu vardır. İsrail-
Filistin savaşında Filistin toplumunun
duruşunda da vardır. Arap-İsrail çelişki-
sinde Arap toplumunun duruşunda da
vardır. İsrail toplumunun da kendine
göre bir demokratik duruşu vardır. Onu
da demokrasi dışı saymamak lazım,
hatta demokrasi bilinci daha da güçlü-
dür. Bütün bunların içerisinde bir de ulus
devlet sistemiyle tam bir çelişki ve ça-
tışma içinde olan, ABD’nin geliştirmeye
çalıştığı sistemle de derin bir ideolojik
ve siyasi çelişki ve çatışma içinde bulu-
nan Kürt toplumunun mücadelesi de
vardır. Öyle ki Önder Apo’nun geliştirdiği
yeni düşünce, buradan doğan örgüt-
lenme ve mücadeleyle birlikte Kürt top-
lumu Ortadoğu’da bütün demokratik
toplum duruşunun öncüsü ve sembolü
haline gelmiştir. Hem ulus-devlet siste-
mine karşı hem de ABD’nin geliştirmeye
çalıştığı yeni küresel hegemonya siste-
mine karşı halkların yürüttüğü demok-
rasi mücadelesinin öncüsü haline gel-
miş bulunuyor. Bu bilinç olarak da
anlayış olarak da böyledir. Stratejik, tak-
tik yaklaşımlar olarak da böyledir. Ör-
gütlenme düzeyi itibariyle böyledir. En
önemlisi de demokratik eylemi ve meşru
savunma direnişini geliştirmesiyle böy-
ledir. Kürdistan ve Kürt toplumu bu an-
lamda hem devletçi uygarlık sisteminin
kendi iç çatışmasını öne çıkartarak ger-
çeği saptırmasına karşı, çelişkileri ve
çatışmaları doğru ortaya koyarak doğ-
rultucu bir alan olmaktadır hem de de-
mokratik direnişin, demokratik uygarlık
mücadelesinin bilinç ve eylem bakımın-
dan en güçlü yürütüldüğü bir öncü alan
haline gelmiş durumdadır. 

Bu karakterde olan Kürt Halkının
Özgürlük Mücadelesi sistemi temelden
çözmek için kadın özgürlük mücadele-
sini öne çıkartıyor, geliştiriyor. Kadının
tarih içerisinden gelen devletçi uygarlık
sistemine karşı duruşunu en ileri dü-
zeyde geliştiriyor. Kürt Özgürlük Hare-
keti kavim ve ulusların da demokratik
duruşunu temsil ediyor. Ezilen sınıfın,
emekçinin, köylünün devletçi ve sö-
mürü sistemine karşı mücadelesini
temsil ediyor. Devletçi uygarlık sistemi-
nin toplumları bölüp parçalayarak kendi
içinde her toplumu çatıştırması ve top-
lumları birbiriyle çatıştırmasına karşı
ulusal düzeyde demokratik birliği, de-
mokratik ulus düzenini, bölgesel dü-
zeyde demokratik ulusların kardeşçe
demokratik birliğini öngörüyor, temsil

ediyor. Bu temelde devletçi uygarlık sis-
teminin içte bölücü ve çatıştırıcı duru-
şuna karşı bütün baskı altında tutulan,
ezilen, sömürülenlerin kendi iç demo-
kratik birliğini ve bölgesel düzeyde de-
mokratik birlik sistemi içerisinde yaşa-
masını öngörüyor, geliştiriyor. Böyle bir
mücadeleyi ideolojik, siyasi, örgütsel
ve Meşru Savunma düzeyinde ve kül-
türel düzeyde sürdürüyor. Çatışma et-
kenleri, savaş olayları böyledir. Dikkat
edilirse hem ulus devlet sistemi hem
de küresel hegemonya sistemi böyle
bir çatışma ortamını en fazla ortaya çı-
karan etkenlerdir. Buna karşı demokra-
tik uygarlık güçlerinin bilinç, örgütlenme
ve eylemi ise savaşı sona erdirmeyi,
barışı yaratmayı hedefliyor. Dolayısıyla
demokratik uygarlık güçlerinin müca-
delesi aynı zamanda bir barış müca-
delesi olma özelliği taşıyor.

Bölgede savaş etkenlerinin daha ön
planda olduğunu, barış girişimlerinin ise
aynı etkinliğe sahip bulunmadığını be-
lirttik. Şunu insan rahat söyleyebilir: Sa-
vaş etkenleri gerçekten de tüm güçlerini
ortaya koyacak düzeyde pratikleşmiş-
lerdir. Yapabileceklerinin azamisini ya-
pıyorlar. Bunun karşısında barış etken-
leri potansiyel olarak çok güçlüdür.
Dünyanın her yerinden fazla Ortado-
ğu’da güçlüdür. Tarihsel gücü var, top-
lumsal gücü var. Henüz yeni yeni adım-
lar atılıyor. Şimdi var olan potansiyel bir
duruştur, ama onun bilinç, örgüt ve ey-
leme dönüşmesi henüz güçlü bir bi-
çimde gerçekleşmiş değildir. Ama bu
demek değildir ki hiç aktifleşmeyecek,
bu potansiyel harekete geçmeyecek.
Hayır, bu potansiyel aktifleşme ve ha-
rekete geçme özelliği taşıyor. Eğer bu-
nun bilinci derinleştirilirse, böyle bir bilinç
temelinde örgütlü bir çaba yürütülürse,
önümüzdeki dönemin belirleyici gücü
olarak bu barış potansiyelinin aktifleşme
durumu yaşanabilir. Bu bakımdan barış
umudu en çok Ortadoğu’da güçlüdür.
Henüz çok güçlü bir mücadeleye dö-
nüşmüyor olsa da potansiyeli güçlüdür. 

Hem ulus- devlet sisteminin hem de
ABD’nin geliştirmeye çalıştırdığı yeni
küresel hegemonya sisteminin, merkezi
uygarlığın yeniden yapılanmasının barış
içermediği, barış temelinde olmadığı,
çatışmaya dayalı bir hegemonik sistem
yaratmayı öngördüğü tartışmasızdır.
Dolayısıyla o alanda barış aranmama-
lıdır. O alanda söylenen barış sözcüğü
sahtedir, yalandır. Toplumları, insanları
aldatmaya dönüktür. Herkes bu durumu
görebilir ve anlayabilir. Tarih içerisinde
oluşan devletçi sistemin toplumlara
karşı, kadına karşı, ezilen sınıflara karşı,
aşiret ve kavimlere, etnisiteye karşı bir
savaş durumu olduğunu belirttik. Mev-
cut savaş durumu günümüzde çok

daha ileri bir boyut kazanmış olarak sü-
rüyor. Bu hem ulus devlet sisteminde
var hem de yeni küresel sistemin ken-
disinde var. Sistemin halklara karşı ya-
şadığı savaş durumu bir toplum kırım
durumudur. Önder Apo Özgürlük Sos-
yolojisinde bunu toplum kırım olarak ta-
nımladı ve kapitalist devletçi sistemin
bu toplum kırımı en ileri düzeye çıkar-
dığını ifade etti. Eskiden ilk çağda ve
kısmen ortaçağda bu durum sadece sa-
vaşlarla olurdu; fiziki katliamlarla ger-
çekleşirdi. Kapitalist egemenlik siste-
minde ise fiziki katliamların yanında
savaşların yanında toplum kırım esas
olarak ideolojik, psikolojik, ruhsal, kül-
türel katliam olarak ortaya çıkıyor. Hatta
işin bu boyutu çok daha fazla öne çık-
mış ve gelişmiş bulunuyor. Toplum kı-
rım, soykırım sadece fiziki katliam ola-
rak gerçekleşmiyor; tam tersine ondan
daha fazla ruhsal katliam olarak, manevi
katliam olarak, insanın duygu, ruh, dü-
şünce dünyasını yok etme biçiminde bir
ruhsal katliam, düşünsel katliam, duy-
gusal katliam olarak gerçekleşiyor. Bir
kültürel katliam olarak gerçekleşiyor.  

Arap devletleri birbiriyle 
çatışma halindeler

Mevcut durumda yaşanan bilimsel
teknik gelişme devletçi uygarlık siste-
mine, insanlığa karşı bütün bu alanlarda
saldırı yürütme imkânı veriyor ve bu sal-
dırı da en ileri düzeyde, en yaygın bir
düzeyde kullanılıyor. Bu insanlığın her
gün yakından duyumsadığı ve yaşadığı
bir gerçektir. Dolayısıyla da devletlerin
toplumlara karşı, insanlara karşı savaş
ve soykırım yürütme gerçeği tarihin bü-
tün dönemlerinden çok daha fazla ka-
pitalist devletçi sistem eliyle ortaya çık-
mış bulunuyor. Bu çerçevede savaşlar
daha genişlemiştir, daha büyümüştür.
Ne kadar devletlerin küçülmesinden söz
etseler de devletler daha büyümüştür,
daha organize hale gelmiştir, daha ör-
gütlüdür. Aslında birey ve toplumu tü-
müyle her yönüyle maddi alanda olduğu
kadar manevi alanda da egemenlik al-
tına alıp tamamen bitirmeyi öngören bir
güce ulaşmıştır. Hedefi de budur yapı-
lanışı da buna göredir. Devletçi sistem
insanı o kadar cüceleştirmiş, kendisi o
kadar büyümüştür ki artık ne toplumlar
ne de yerküre bunu kaldırabiliyor. Eko-
lojik felaket o düzeye çıkmıştır ki kendi-
lerine başka yerler aramaya çalışıyorlar.
Çünkü bu sistemi ekoloji de toplumsal
doğa da taşıyamıyor, kaldıramıyor. 

Bu gerçeklik, devletçi sistemin ba-
rıştan, demokrasiden tümüyle uzaklaş-
tığını, onun bir bütün olarak bir savaş
gücü, bir saldırı gücü haline geldiğini,
bir tahrip etme, bir yok etme gücü haline

geldiğini gösteriyor. Doğaya karşı tahrip,
insana karşı tahrip, topluma karşı tahrip!
Hepsini tahrip etmeyi ifade ediyor. Bu
bakımdan da devletçi sistemin barış ge-
liştirme, barışa yol açma durumu söz
konusu değildir. Diğer yandan kendi iç
çatışmalarına baktığımız zaman güncel
planda, öyle bir barış arayışı da yoktur.
İster Filistin-İsrail çatışmasına bakalım,
ister ABD’nin Ortadoğu’ya müdahalesi,
ABD-El Kaide çatışması, Irak çatışması,
Afganistan-Pakistan çatışmasına baka-
lım, ABD-İran çelişki ve çatışmasına ba-
kalım bütün bunlarda barış arayışından
çok çatışmayı geliştirme, derinleştirme,
çatışmaya dayalı bir sistem oluşturma
arayışı daha çok ön plandadır. Bu ça-
tışmaların barışa bağlı olması, barışı
yaratması ve istemesi gibi bir hedefi
yoktur. Böyle bir özelliği ve içeriği yoktur.
Tam tersine çatışmayı geliştirme, derin-
leştirme, çatışmaya dayalı olarak kendi
varlıklarını ve egemenliklerini sürdürme
biçiminde bir yaklaşıma sahiptirler. Bu
da çatışma yönetimi, savaş yönetimi ol-
maları anlamına geliyor. 

Ulus devlet yapılarının ister küresel
politikalarla yaşadıkları çelişkilere is-
terse kendi aralarında yaşadıkları çelişki
ve çatışmalara bakalım hepsi birer sa-
vaş yönetimi durumundadırlar; kriz yö-
netimi durumundadırlar. Arap devletle-
rine bakalım, sözde Arap Birliği var, ama
birbiriyle çatışma halindedirler. Arap
devletlerinin Türkiye’yle İran’la, diğer
devletlere karşı duruşları çelişki ve ça-
tışma durumundadır. Öyle birlik oluş-
turma, barış yaratma gibi bir arayışları
söz konusu değildir. Mevcut devletçi sis-
temlerin egemenlik kurdukları toplum-
larla ilişkilerine baktığımızda da sadece
diktatörlük gerçeğini görürüz. Askeri dik-
tatörlüktürler, bireysel diktatörlüktürler,
oligarşik diktatörlüktürler. Hepsi bir sa-
vaş yönetimidir. Tam bir polis ve asker
devleti olma özelliği taşıyorlar. Ortado-
ğu’daki bütün devletlerin en belirgin ve
başat duruşları ve özellikleri budur. Bu
da bir savaş yönetimi, toplum üzerinde
savaş yönetimi, savaş sistemi olma,
onu temsil etme anlamını ifade ediyor.
Bu bakımdan mevcut devletçi sistemin
barış yaratma gibi bir derdi yoktur; onlar
savaş vermekle uğraşıyorlar. 

Pratik olarak da baktığımızda za-
ten sistemin barışı geliştirme durumu-
nun olmadığı açıktır. Güya 20 yıldır
Filistin’de barış projesi uygulanıyor;
Filistin-İsrail çelişki ve çatışmasını
sona erdirerek sözde barış yaratıl-
maya çalışılıyor. Ama ortada oluşmuş
bir barış diye bir şey yok; tam tersine
Filistin İsrail çatışması daha derin,
daha keskin biçimde sürüyor. Filis-
tin’de bırakalım Filistin’in İsrail’le ba-
rıştırılmasını, Filistin ikiye bölündü.

Serxwebûn Sayfa 14Ocak 2010

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kendi arasında bir çelişki ve çatışma
durumu daha çok yayıldı. Filistin halkı
üzerinde baskıların artması yanında,
bu bölünme sorunları daha da çıkmaz
hale getirdi. ABD’nin Irak’la İran’la çe-
lişki ve çatışmaları da bir çözüm ve
barış getirmekten çok uzaktır. Sad-
dam yönetimi topluma karşı bir savaş
durumuydu. Ama şimdi oluşan yöne-
tim de farklı bir karakterde değildir.
Daha fazla bir savaş durumu, çelişki-
leri daha çok derinleştirmiş, daha çok
çatışır hale getirmiştir. Afganistan-Pa-
kistan’a bakalım, savaşın sona er-
mesi, barışa ulaşma diye bir şey yok-
tur. Savaşta daha çok derinleşme,
savaşa dayalı olarak tarafların kendi-
lerini örgütleyip yaşatma durumları
daha başattır. Savaş olmazsa bu güç-
ler yaşayamazlar. Ne küresel sistemin
müdahale güçleri etkili hale gelebilirler
ne de mevcut ulus-devletler varlıkla-
rını sürdürebilirler. Halkların demokra-
tik direnişi karşısında yerle bir olup
giderler. Onlar aslında halkların de-
mokratik birlik ve barış mücadelelerini
yok edebilmek, bilinç ve örgütlerini kö-
reltebilmek için bu savaşı, çatışmayı
süreklileştirme, geliştirme, daha da
yaygın kılmaya ihtiyaç duyuyorlar.

Özgürlüksüz ve demokrasisiz
bir barış olmaz

Elbette devletçi uygarlık sistemi ege-
menliğini sürdürdükçe, o saldırılarını de-
vam ettirdikçe bu bölgede çatışma ve
savaş devam edecektir. Ne yazık ki gü-
nümüzün bir realitesi budur. Bunu böyle
görmemiz, çözümlememiz, barış mü-
cadelesini, barış tutumunu bu gerçeği
görme temelinde geliştirmemiz gerekli-
dir. Başarılı bir barış mücadelesini ver-
mek, onun bilincini, örgütünü, eylemini
geliştirmek ancak bununla mümkün
olur. Demek ki bir barış olacaksa bu an-
cak halkların demokrasi mücadelelerini
geliştirmeleriyle mümkündür. 

Tabii ki ezilen, baskı altında olan sı-
nıfların köle sınıf olmaktan çıkarak öz-
gür, demokratik birey haline gelme doğ-
rultusundaki mücadeleleri elbette barış
mücadelesini, demokrasi mücadelesini
temsil ediyor. Bunlarla birlikte tabii ki en
büyük barış ve demokrasi mücadelesi
toplumsal cinsiyetçiliğe karşı kadının bi-
linç ve örgütlülük temelinde yürüttüğü
mücadeledir. Kadın özgürlük mücade-
lesi en temel ve en büyük barış ve de-
mokrasi mücadelesini ifade ediyor. Top-
lumsal barış ve demokrasinin en temel
gücü olarak kendini ortaya koyuyor. An-
cak bu temelde bir bilinçlenme, örgüt-
lenme ve mücadele gelişirse barış daha
güçlü bir biçimde sağlanır. Bölgede ba-
rışı ancak bu tür demokratik mücadele-
lerin bilinç ve örgütlülük temelinde ge-
lişmesiyle elde edebiliriz.

Barış mücadelesinin en temel bi-
leşenlerinden biri de devletçi sistemin
toplumla doğa arasındaki dengeyi yık-
masına karşı toplumla dağa arasında
dengeyi yeniden sağlamayı hedefle-
yen toplumsal ekolojik mücadeledir.
Önder Apo, en temel bilinç ekolojik
bilinçtir diyerek bu bilinçle özgürlük
ve demokrasi arasında doğrudan bir
bağ olduğunu ortaya koymuştur. Ni-
tekim ilk barış hareketlerinin kadın ve
toplumsal ekolojik hareketler çerçe-
vesinde gelişmesi tesadüfi değildir.
Bu açıdan özgürlük ve demokrasi
genleri olan toplumsal ekolojik bilinç
ve bu temelde kapitalist sisteme karşı
mücadele de en temel barış mücade-
lesidir. Bu nedenle toplumsal ekolojik
bilinci geliştirmek, demokrasi, özgür-
lük ve barış yanlılarının en önemli he-
deflerinden olmalıdır. 

Özgürlüksüz ve demokrasisiz bir
barış olmaz, birlik olmaz. Barış, çeşitli

kesimler arasında, halk toplulukları
arasındaki ancak özgürlük ve demok-
rasiyle sağlanır. Bu bakımdan da öz-
gürlük ve demokrasi mücadelelerinin
gelişimi barış için önemli ve hayati bir
değer taşıyor. Bunları görmemiz ve bu
temelde bir mücadeleyi geliştirmemize
gerek vardır. Peki, bölgede böyle bir
mücadele gelişiyor mu? Bunun daya-
nakları var mı? Var olduğunu ifade et-
tik. Potansiyel olarak çok güçlü bir bi-
çimde var. Bölge kadınının özgürlüğe,
demokrasiye susamışlığı, Sümer kö-
leciliğinden bu yana gelen, köleleştir-
meye karşı öfkesi ve kini temelinde di-
ğer alanların hepsinden çok daha
güçlüdür. Her ne kadar ezilmiş, bastı-
rılmış olsa da bu bin yılları içine alan
ezilmiş ve bastırılmışlığın yarattığı bir
de özgürleşme istemi, talebi var. Diğer
yandan ezilen, baskı altına alınan sı-
nıfların böyle bir arayışı var. Köylü top-
lumu özgürlük istiyor, çok tortu işlerde
çalıştırılan işçi kesimi özgürlük istiyor. 

Barış için diğer büyük bir potansiyel
ise Ortadoğu’da güçlü olan ve komünal
demokratik değerlerin taşıyıcılarından
biri olan etnisitenin duruşudur. Kabile,
kavim, aşiret toplulukları; çeşitli dil ve
kültürel topluluklar, ulusal azınlıklar, de-
mokratik ulus haline gelme arayışları
ve bunun temeli olan tarih boyunca bü-
tün devletçi sistemlere karşı direnmiş
olan etnisite bugün de en güçlü bir di-
renme potansiyelini temsil ediyor. Po-
tansiyel olarak bunlar var. Çok bilinçli,
örgütlü bir eyleme dönüşmese de Or-
tadoğu’da böyle bir toplumsal duruş ve
direncin var olduğu bilinmelidir. Bu an-
lamda ikinci bir Ortadoğu var. Bir de-
mokratik Ortadoğu var. Fakat bilinç ve
örgütlenmesi zayıftır. Egemen hale gel-
memiş, ama potansiyel bir direnç olarak
bulunmaktadır. Devrimci mücadelelerin,
demokrasi mücadelelerinin görevi: bilinç
ve örgüt haline gelememiş bu potansi-
yel duruşa bilinç ve örgüt aşılayarak
onu aktif hale getirmek, eyleme dönüş-
türmektir. Doğru devrimci anlayış, dev-
rimci mücadeleler, toplumsal dönüşümü
sağlayacak mücadeleler böyle pratikle-
şir. Böyle bir bilinç ve örgütlülük geliş-
tirme bakımından bölgedeki durum neyi
ifade ediyor? Hiç kuşkusuz bu çerçe-
vede ele almak gerektiğinde Kürdis-
tan’daki gelişmeleri birinci planda öne
çıkıyor. Kürdistan bu konuda Orta-
doğu’nun genel durumunun ve bu yönlü
gelişmelerin önüne geçmiş durumdadır. 

Kürt halkının duruşu, mücadelesi,
bilinci bütün halkların önündedir. De-
mokrasi bilinci, örgütlülüğü ve eylemi
bakımından öncülük konumuna gel-
miştir. Bunu kiminle sağlıyor? Elbette
ki Önder Apo gerçeğiyle sağlıyor,
PKK öncülüğüyle sağlıyor. Önder
Apo’nun geliştirdiği bilinç, örgüt ve ey-
lem düzeyi, PKK ve Kürt halkının gel-
miş olduğu düzey, barış ve demokrasi
mücadelesinde Kürt halkının Ortado-
ğu’ya öncülük etme düzeyidir. Bu, Or-
tadoğu’da potansiyel olarak var olan
özgürlük ve demokrasi gücüne bilinç,
örgüt ve eylem aşılama düzeyidir.
Kürt halkı, Kürt özgürlük ve demok-
rasi mücadelesi Ortadoğu’yu şimdi bu
temelde etkiliyor. Bunu neyle yapı-
yor? Birincisi, Önder Apo’nun geliş-
tirdiği teorik çözümleme düzeyiyle ya-
pıyor. Yeni Önderlik savunmalarının
Ortadoğu dillerine çevrilip yayınlan-
ması, Ortadoğu aydınları ve halkları
içerisinde Türk, Arap, Ermeni, Süryani
aydınları ve halkları içerisinde yeni
bir bilinç yaratıyor. Bu yönlü yoğun
bir istek var; arayış var ve bilinç oluş-
turma mücadelesi vardır.

Diğer yandan geliştirdiği özgürlük
mücadelesiyle Kürt halkı bunu yapıyor.
Bu mücadeleyi en başta da Ortado-
ğu’daki gelişmelerin önünü alan bugünkü

Türkiye sistemine karşı yürütüyor. Bu-
nunla birlikte İran-ulus devletine, Suriye,
Irak ulus-devletine karşı da bu müca-
deleyi yürütüyor. Kürt halkı bugün Türk,
Arap, Fars ulus devlet sistemlerine karşı
bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi
içindedir. Bunu demokratik eylemlilik
temelinde yapıyor; demokratik serhıldanı
geliştirerek sürdürüyor. Meşru savunma
savaşı temelinde yapıyor. Meşru sa-
vunma çizgisinde gerillayı örgütleyip
eyleme çekerek yapıyor. Meşru savun-
maya dayalı bu demokratik siyasi mü-
cadele de günümüzde Türk, Arap, Fars
toplumunu derinden etkiliyor. Diğer top-
lumları da etkiliyor. Kürt özgürlük ve
demokrasi mücadelesinin böyle bir et-
kileme durumu vardır. Kürt halkının
içinde bulunduğu demokratik direniş
düzeyi böyledir. 

Kürt Özgürlük Hareketi Ortadoğu’da
demokrasi potansiyelini 
harekete geçiriyor

Kürt halkının özgürlük ve demok-
rasi mücadelesinin kurmaya yöneldiği
sistem yeni bir sistemi, yeni bir Orta-
doğu’yu temsil ediyor. Daha doğrusu
devletçi Ortadoğu sistemine karşı po-
tansiyel olarak var olan demokratik
uygarlık duruşunu bilinçlendirme ve
eyleme yöneltmeyi ifade ediyor. Po-
tansiyel barış ve demokrasi güçlerine
barış ve demokrasi bilincini, örgütlü-
lüğünü ve eylemini taşıyor. Teorik ola-
rak Önder Apo’nun geliştirdiği savun-
maların okunmasıyla bunu yapıyor;
pratik olarak meşru savunma teme-
linde geliştirilen demokratik eylemlili-
ğin etkisiyle bunu yapıyor. 

Bu çerçevede bölge toplumlarının,
kadınlarının, gençlerinin, emekçileri-
nin, aydınlarının etkilenme durumu
vardır. PKK bölge toplumları içerisinde
yayılan bir güçtür. Elbette bu etkile-
meler henüz Kürt toplumunu etkileme
düzeyinde değildir. Fakat başta Tür-
kiye toplumu olmak üzere gittikçe ge-
lişen ve yayılan bir etkileme yönü var-
dır. Bu yeni bir gelişmeyi temsil ediyor
Ortadoğu’da. Giderek gelişecek ve
yayılacak bir özelliğe ve güce sahip
bulunuyor. Zaten ister ulus devlet ge-
riliciliği olsun isterse kapitalizmin kü-
resel hegemonya saldırısı olsun Ön-
der Apo’nun ve PKK’nin geliştirdiği bu
yeni barış ve demokrasi hareketinden
büyük korku, ürküntü duyuyorlar.
Bunu engellemek için çaba harcıyor-
lar ve kendi aralarındaki çatışmaları
azaltarak buna karşı birlik yaratıyorlar.
Birçok alanda böyle bir durum ortaya
çıkıyor. İşte en son 2007-2009 ara-
sında bunu yaşadık. PKK ortak düş-
man ilan edildi. Bu temelde ABD, Tür-
kiye, İran ve diğer Ortadoğu güçleri
Suriye ve Irak birleştiler ve ortak sal-
dırılar yürüttüler. Bu ortaklaşmalar ve
saldırılar, gerçek barış ve demokrasi
hareketinin bölgeyi etkilemesini, böl-
geye yayılmasını engellemek, önünü
almak için devletçi uygarlık sisteminin
bütün biçimlerinin el birliği edip karşı
durmasını ifade etmektedir. Özgürlük
ve demokrasinin gelişmesinde kendi
sonlarını görenler zorlandıkça her za-
man böyle bir yola baş vuruyorlar. Bu-
nunla birlikte tabii birçok alanda po-
tansiyel durumda bulunan demokrasi
güçlerinin çeşitli biçimlerde Kürt top-
lumunun mevcut bilinç ve örgütlülü-
ğüyle tam bir uyum içinde olmasa da
farklı düzeylerde bir eylemlilik içinde
olma gerçeği de bulunmaktadır. 

Irak’ta da toplumlar, halklar, dire-
nen kesimler var. Filistin halkının di-
renişinin demokratik boyutu vardır.
Arap toplumunun çeşitli kesimleri, ka-
dınları, emekçileri direniyorlar, özgür-
lük istiyorlar, demokrasi istiyorlar,

mevcut ulus-devlet sistemini deği-
şime zorluyorlar. Türkiye toplumunda
ciddi bir demokrasi arayışı ve müca-
delesi vardır. Ulus-devlet hegemon-
yasının, faşizan yönetimin bütün
baskı ve saldırılarına rağmen sol de-
mokratik güçler başta olmak üzere,
liberal, muhafazakâr düzeyde de olsa
demokrasi arayışçılığı vardır. AKP bu
gerçeği görüp bu özlemleri karşılarım
iddiasıyla topluma seslenip iktidara
geldi. AKP’ye bu düzeyde destek ve-
rilmesi, toplumun ne kadar barış ve
demokrasi istediğinin göstergesidir.
Aslında demokratik ve özgürlükçü bir
karakteri olmadığından AKP toplu-
mun isteklerini karşılayamadı. Bu ne-
denle de oyaladı ve kendi gerçeğini
gizlemeye çalıştı. Ama AKP’nin top-
lum tarafından barış ve demokrasi
getirsin, sorunları demokratik te-
melde çözsün diye desteklendiği tar-
tışma götürmez bir gerçekliktir. 

Güney Kürdistan’da Goran grubu
da özgürlük ve demokrasi özlemlerine
seslenerek sistem içinde gücünü art-
tırmıştır. Bu sonucun alınmasında Öz-
gürlük Hareketi’nin büyük bir etkisi var-
dır. Goran grubunu oluşturanlar ‘70’li
yıllarda sol bir söyleme sahiptiler. An-
cak o zaman Güney Kürdistan’daki iki
büyük siyasi güç bu tür eğilimlerin ge-
lişmesine fırsat vermemiştir. Nitekim
bu grubu oluşturanlar YNK içine alın-
mış ve etkisizleştirilmişlerdir. Zaman
içindeyse Avrupa’nın etkisiyle eski dü-
şüncelerini bırakıp Batı etkili bir de-
mokrasi ve özgürlük anlayışını benim-
semişlerdir. İşte bu güçler Özgürlük
Hareketinin etkisi, KDP ve YNK’nin an-
tidemokratik karakteri ve toplumun ih-
tiyaçlarına cevap vermemesi sonucu
yeni bir güç olarak ortaya çıkmışlardır.
Bu gelişmeyi Özgürlük Hareketi’nin et-
kisi ve Ortadoğu genelindeki demok-
rasi ve özgürlük arayışının bir sonucu
olarak görmek gerekiyor. Tabii ki Gü-
ney Kürdistan’da da eskiden beri belirli
düzeyde var olan bu tür dinamikler
vardı ve sözünü ettiğimiz etkenler çer-
çevesinde harekete geçmişlerdir. 

İran’da da demokratik ve özgür-
lükçü bir dinamiğin var olduğu görül-
mektedir. İran toplumunun demokratik
yönünün çok daha güçlü olduğu, top-
lumsal dönüşümü, devrimi daha fazla
tarih içerisinde geliştirdiği biliniyor. İran
bu yönüyle Ortadoğu’da sivil topluma
dayanan dinamik güçlerin var olduğu
ülkelerin başında geliyor. Günümüzde
de en son seçimlerde ortaya çıktı ki
İran’da gençler ve kadınlar daha çok
demokrasi istiyorlar, daha çok özgür-
lük istiyorlar, daha fazla refah ve adalet
istiyorlar. Bu istemlerini demokratik
toplum oluşturma temelinde bir ideo-
lojiye kavuşturamamış olsalar da dev-
letçi bilinç hala bu tür arayışların üze-
rinde egemen olsa da bunun bir
demokratik toplum direnişi olduğu tar-
tışma götürmezdir. 

Suriye’nin de bölgedeki gelişmeler-
den azade olduğunu söyleyemeyiz. Bu
gelişmeler mutlaka Suriye’yi de etkile-
mektedir. Belki bazı etkenler bu özlem-
lerin açığa çıkmasını frenlese de, böyle
bir potansiyelin olduğunun kabul edil-
mesi ve o çerçevede bir örgütlülük ve
mücadele stratejisinin benimsenmesi
gerekmektedir. Zaten Kürtler bu ülkede
Türkiye’de olduğu gibi en temel demok-
rasi gücüdürler. Suriye’nin demokratik-
leşmesinde ve demokratik birlik içinde
yeni bir Suriye’nin ortaya çıkarılmasında
tarihsel bir rol oynama gücüne sahiptir-
ler. Tabii ki bu güçlerini Ortadoğu ger-
çekliğine bağlı olarak ve Arap halkıyla
kardeşçe birliği esas alma temelinde
kullanacaklardır. Böylece Suriye’yi de
Ortadoğu’nun demokratik ve barışçıl bir
coğrafyası haline getireceklerdir. 

Ortadoğu halklarına layık olan 
bir mücadele geliştireceğiz

Diğer alanlarda da Pakistan, Af-
ganistan, Hindistan hattında da de-
mokrasi ve özgürlük özlemleri kuş-
kusuz bulunmaktadır. Afganistan’da
cemaatler ve çeşitli örgütlenmeler var.
Bunların da direndiği görülmektedir.
Taliban direnişi aslında biraz da aşiret
topluluklarının, cemaatlerin direnişidir.
Onun içerisinde demokratik boyut var.
Her ne kadar Taliban ulus-devletçi bir
sistemi öngörüyor ve dinsel bir dog-
matizm içinde olsa da aslında da-
yandığı zemin demokratik toplumcu
zemindir. Pakistan’da da benzer du-
rumlar var. Üstten bir ulus-devlet ger-
çekliği ordu tarafından dayatılıyor.
Ama toplumlar içinde demokratik top-
lumcu karakter çeşitli biçimlerde ken-
dini açığa vuruyor. Bütün bunlar bir
demokrasi ve özgürlük duruşunu ifade
ediyor. Bütün bunlar barış gücüdürler.
Mevcut özgürlük ve demokrasi bilinci
geliştikçe, örgüt ve eyleme dönüş-
tükçe, etkinliğini arttırdıkça bu da böl-
gede barışın, kardeşliğin ve birliğin
gelişmesi demektir. 

Toplumların kendi içinde de, top-
lumlar arasında da barış, kardeşlik ve
birlik ancak özgürlük ve demokrasiyle
gerçekleşebilir. Özgürlük ve demokrasi
bilincinin, örgüt ve eyleminin gelişip
güçlenmesi toplumları kendi içinde de
birbiri arasında da Ortadoğu düze-
yinde de barışa ve kardeşliğe götürür.
Demek ki özgürlük ve demokrasi mü-
cadelesiyle barış mücadelesi bu dü-
zeyde iç içe geçmiştir, birleşmiştir. Her
özgürlük ve demokrasi duruşu, müca-
delesi aynı zamanda bir barış müca-
delesidir. Tüm bunlar savaşa karşı, ça-
tışmaya karşı, hegemonyaya karşı,
tekelciliğe karşı bir barış, kardeşlik,
birlik mücadelesidir. Bu birlik geliştikçe,
örgütlülük oluştukça kendi içinde böl-
gesel dayanışmaya gidildikçe giderek
demokratik Ortadoğu birliğine ulaşıla-
caktır. Bu, halkların barış içerisinde
kardeşçe, özgür ve demokratik birlik
içinde yaşadıkları bir birlik olacaktır.
Bu mücadeleler halkları Demokratik
Ortadoğu Birliği içinde yaşamaya gö-
türecektir. Kürt Özgürlük Hareketi’nin
hedefi de budur. Mücadeleyi de bu te-
melde yürütüyoruz. Böyle bir müca-
dele bilinçli ve örgütlü bir biçimde ge-
liştirildikçe ve birlik eğilimini sabote
eden güçler etkisizleştirildikçe çok za-
mana yayılmadan Ortadoğu toplumla-
rının tümünü kucaklayıp bölge halkla-
rının barış, özgürlük ve demokrasi
mücadelesini ortak bir çizgiye çekerek
güçlü bir demokratik birlik hareketinin
bölgede gelişeceğine inanıyoruz. 

PKK ve Kürt halkı olarak böyle bir
mücadelenin gelişmesini hızlandırmak,
kendi mücadelemizi bunun bir parçası
yapmak, mücadeleyi bölge halklarına
yaymak, dolayısıyla Ortadoğu’nun ba-
rış, özgürlük ve demokrasi mücadelesini
daha güçlü ve hızlı gelişen bir olgu ha-
line getirmek için çalışıyoruz. Kürt hal-
kının mücadelesinin bu konuda etkili ol-
duğu, rol oynadığını görüyoruz. Bu da
bizi mutlu ediyor, inancımızı daha çok
güçlendiriyor. Dolayısıyla da mücadele
azmimizi ve kararlılığımızı biliyor. Bu
umutla, inançla, kararlılıkla da Kürt hal-
kının önümüzdeki süreçte mücadelesini
daha çok büyüteceğine ve zafere taşı-
yacağına inanıyoruz. Kürt halkının öz-
gür ve demokratik yaşamı geliştirmesi,
demokratik ulus, demokratik toplum ha-
line gelmesi Ortadoğu’da demokratik
uluslar birliğini, demokratik toplum birli-
ğini geliştireceğine de inanıyoruz. Bu
inançla ve tüm gücümüzle Ortadoğu
halklarına layık olan bu mücadeleyi önü-
müzdeki süreçte de geliştireceğiz. 
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Ben ahlak adamıyım, ahlakım
güçlüdür. Ben onur savaşçı-
sıyım. Benim ilişkilerimde il-

keler esastır. Böyle ucuz siyaset yapa-
rak en fazla kendilerini kandırırlar. Ben
bu tür şeylere kanmam.

Bu mesele patlak lastik meselesi ha-
line getiriliyor. Hani arabanın lastiği pat-
lar hemen yedeğiyle değiştirirsin, yola
bu şekilde devam edersin. Siyasete bu
kadar teknik yaklaşılmaması gerekir.
Çok dar ele alınıyor bu parti çalışmaları.
Yeni bir partiyi böyle lastik değiştirir gibi
hemen kuramazsınız. Beş on tanesini
zaten kapattılar. Yine bunu da kapatırlar.
Anayasa Mahkemesi olduğu yerde du-
ruyor, kapatacaklar, buna engel olabile-
cek misiniz? Hayır. Defalarca söyledim
bu meseleler ciddi meselelerdir. Benim
siyaset anlayışım demokratik siyaset an-
layışıdır. Savunmalarımda yeterli ve de-
taylı bir şekilde işlemiştim, neden anla-
şılmıyor. Siyasetin demokratikleştirilmesi
ve içinin doldurulması gerekmektedir.
Yoksa mesele şekil meselesi değildir.
Yine söylüyorum, bu meseleye patlak
lastik meselesi gibi yaklaşılamaz. Bir
parti kapatmaya bu kadar basit bir yo-
rum ve bakış açısıyla bakılamaz. Mesele
teknik bir mesele değil, anlayış mesele-
sidir. Anayasa Mahkemesi tüm partileri
kapattı, sanırım bu beşinci veya altıncı-
sıdır, bunu anlamak lazım. Böyle aç ka-
patla olmaz, siyaset böyle yürütülemez.
Bu sorun yüzyılların sorunudur. Anadolu
ve Kürdistan insanı aç, sefil, işsiz bıra-
kılmış bir durumda. Bu sorunun çözüle-
memesinden dolayı maddi ve manevi
devasa kayıplar var. Bunlar görülmeden,
anlaşılmadan siyaset yapılamaz.

Ben burada tespitler yapıyorum, öyle
iddia edildiği gibi talimat vermiyorum.
Benim buradaki önderliğim, sosyolojik

önderliktir. Burada siyasi-pratik önderlik
yapacak koşullarım da yoktur. Buradan
bunu yapmaya çalışmak ahlaki de de-
ğildir. Bu koşullarda talimat veremem,
bu mümkün de değildir, ancak sosyolojik
önderliktir benim yaptığım. Hem bu ön-
derlik tarzı sadece bugün için geçerli de-
ğildir, bu önderlik yüz yıl sonra da, bin
yıl sonra da etkisini sürdürür, etkisini sür-
dürecek bir önderliktir. 

Sönmez Köksal, Öcalan “kolektif hak
istiyoruz” derse bu iş bitmez, savaş 25
yıl daha devam eder diyor. “kolektif hak-
lar istemeyin” demek ne demek. İki in-
sanın yan yana gelmesi bile bir kolekti-
vizmdir. Bu mesele, bir toplumun
meselesidir. Toplum dediğiniz şey de ko-
lektif bir oluşumdur. Savaş 25 yıl daha
sürecekmiş diyor. Bunları tanımazsanız
isterse elli yıl, beş yüz yıl, bin yıl sürsün,
kolektif hakları tanımazsanız sürer. Bun-
ların söyledikleri ciddiye alınamaz. Kürt-
ler kolektif haklarından vazgeçmez, ge-
rekirse bu savaş elli sene de beş yüz
sene de sürer. Biz bu haklarımızdan
vazgeçmeyiz. Sen benim dilimi yasaklı-
yorsun. İnsanlar kendi çocuklarını kendi
kültürleriyle kendi dilleriyle yetiştiremi-
yorlar. Kendi çocuklarımızı kendi kültü-
rümüzle, kendi dilimizle yetiştiremiyoruz.
Bu çok korkunç ve kabul edilemez bir
yaklaşımdır. Binlerce insan şehit düştü,
yaşamlarını yitirdi, hala insanların kanı
akıyor, binlerce insan tutuklandı, bunlar
bireysel haklar için midir? Bu ciddiyetsiz
bir yaklaşımdır. O önce kolektif ve bi-
reysel hakkın ne olduğunu öğrensin, an-
lasın. Kolektivizmin ne olduğunu biliyor
mu? İki kişinin bir araya gelmesiyle bile
kolektivizm olur. Toplum bireylerden olu-
şur. Toplum olmadan bireylerin tek tek
hiç bir anlamı kalmaz. Ancak toplumu
olan bireylerin anlamı vardır. Toplum söz

konusuysa ve varsa bunların kolektif
hakları da vardır. Bir toplum için bireysel
haklardan bahsedilemez, toplumun an-
cak kolektif hakları olur. Toplum bireysiz,
birey de toplumsuz olmaz. Toplumun
kendi doğal yapısı kolektiftir. Biliniyor -
kolektif-bireysel haklar tartışması daha
çok İsrail’de yapılan bir tartışmadır. Daha
önce savunmalarımda bu toplum me-
selesine değinmiştim. Doğal toplumlar
diye tanımlamıştım. Kolektivizm bu do-
ğal toplumların kendisidir, toplumun do-
ğallığıdır, doğal halidir. Bunu nasıl inkâr
edelim, bundan nasıl vazgeçelim?  Ko-
lektif ve bireysel haklar bir bütündür, bir
birini tamamlar. Bireysel ve kolektif hak-
lar bir madalyonun iki yüzü gibidir. Bir
madalyonun bile iki yüzü vardır. Hiç bir
şeyi tek yönlü düşünemezsiniz. Birbirleri
için var, birbirlerini tamamlarlar.

AKP’nin İslamcılığı 
Muaviye İslamcılığıdır

Bundan sonra top AKP’dedir. Bun-
dan sonra ne yapılacaksa, hangi adım-
lar atılacaksa AKP bunu yapmalıdır,
söylemelidir. AKP’de iki eğilim vardır;
samimi demokrat kesim, işte Bülent
Arınç gibi. Bülent Arınça suikast girişim-
leri olduğu söyleniyor. Tabi ben de bunu
dinlediğimde üzerinde bayağı düşün-
düm, anlamaya çalıştım. Başbakan yar-
dımcısıdır. Başbakan yardımcısının ba-
şına getirilmeye çalışılana bakın. Onu
bekleyen tehlikeleri görün. Bülent Arınç
AKP içinde daha ılımlı, demokrat birine
benziyor. Daha sağduyulu, diyaloga
açık, dürüst, söyledikleriyle duruşu ara-
sında tutarlı ve demokrat hissi yaratıyor
bende. En azından böyle görünüyor.
Tabi bu sadece bir his. İşte çevresini
kuşatıyorlar. Bu kuşatmadan sonra artık
Bülent Arınç konuşamayacak, muhte-
melen Başbakan da ona sahip çıkama-
yacak. Çevresini sarıp tehdit ediyorlar.
Bu durumda öldürmelerine de gerek
yok, gerekli mesaj veriliyor zaten. Bu
bir devlet geleneğidir, susturmak istiyor-
lar. Bu mesaj onlaradır. Bu kesimin sus-
ması için bu kafi gelecek. Bu mesajla
daha fazla adım atamazlar. Bu durumu
MGK’ya getireceğini söylüyor, getirsen
ne olur ki, neyi çözeceksin? İşte AKP’nin
getirdiği sistem böyle bir sistemdir. Yedi
yıldır geldikleri nokta burasıdır.

Bir başka örnek vereyim. Yarbay Ali
Tatar’ın intihar haberini öğrendim. Bu
intihar üzerinde düşündüm, yoğunlaş-
tım. Bu intiharı iyi anlamak gerekiyor.
Cenazesinde yumruklar sıkılı bir şekilde
bağırıyorlar. Bir cenazeye sahipleniş,
böyle yumruklar sıkılı bir şekilde, bağı-
rarak, ayakları yere vurarak, cenazenin
yanında beklemekle olmaz. Cenazeye
katılmakla ayıbınızı örtemezsiniz. Yine
görüyorsunuz komutanlar cenazeye ge-
liyor. Silah arkadaşını sahipleniş sadece
onun cenazesine katılarak olmaz. Böy-
lesi bir intiharı iyi anlamak gerekir. An-
lamlıdır ve mertçe bir eylemdir. İntihara
üzülmek veya cenazesine katılmakla ol-
maz, intihara neden olan sebepleri or-
tadan kaldırmakla olur. İntiharın ideolojik
sebebine bakmak lazım, Ergenekon di-
yorlar, bunu Ergenekon gerekçesiyle
geçiştiremezsiniz. Yarbay Ali Tatar Al-
evidir kendisi. Alevileri tanırım, vefakar
ve çok çekmiş insanlardır, iyi niyetlidirler.
Onların yaşadıkları yerleri gezdim do-

laştım. Aleviliği biraz da İslam’ın demo-
kratik yorumu gibi değerlendiriyorum.
Daha önceleri de belirtmiştim. Demo-
kratik Alevi çalışmalarının yürütülmesi
gerektiğini söylemiştim.   

Demokratik İslam kültürü çalışmaları
geliştirilebilir. AKP içinde demokrat, bu
sorunun çözülmesini isteyen kesimler
var. Ali Bulaç gibileri bu çalışmalar
içinde yer alabilirler. AKP komple olum-
suzdur demiyorum. Ancak soruna klasik
yaklaşan, sorunun çözümünü isteme-
yen faşist zihniyetli kesimler de var
AKP’nin içinde. Kürşat Tüzmen gibileri
böyledir. Tabi tasfiye deniliyor. AKP’nin
buradaki amacı Kürtlerin Türkiye’deki
demokratik zeminde olmayan güçlerini
tasfiye edip, demokratik zeminde olan
güçleri de hizaya çekme, kendi çizgisine
getirmedir. Bunun aktörleri, suç ortakları
kimdir. Bunun içinde İngiltere var, Ame-
rika var, AB var, Irak, Güney liderliği var. 

AKP İslamı kullanarak, İslamı öne sü-
rerek bir şeyler yaptıklarını söylüyorlar.
Aslında yaptıkları bir şey de yoktur.
AKP’nin İslamcılığı Muaviye İslamcılığı-
dır, karşı İslamdır. İslam tarihi konusunda
muazzam bir bilgiye sahibim. İslamiyet
nedir? Aynen şöyle diyorum. AKP’li mil-
letvekillerine açık mektubumdur. Sizin
yaptığınız Muaviye İslamcılığıdır. Bilini-
yor Muaviye, Ebu Süfyan’ın oğludur. Hz
Muhammed Mekke’ye gelmeden bunla-
rın hiç biri Müslüman değildi ve kendi
aristokrat sınıfı içinde yaşamlarını sür-
dürüyorlardı. Hicretle birlikte bunların
hepsi müslüman olup Hz Muhammed’in
yanında olduklarını belirttiler. Ancak
Veda Hutbesi’nden sonra Hz Muham-
med’in yaşamını yitirdiği gün ya da bir-
kaç gün sonra tekrar kendi aristokrat sı-
nıflarına, yaşamlarına geri döndüler.
Ondan sonra da İslamiyet’e yaptıkları
ortada. İslamiyeti getirdikleri durum or-
tada. Önce Hz Ali’yi sonra Ebu Süfyan’ın
oğlu Muaviye döneminde Hz Hüseyin’i
Kerbala’da katlettiler. Kendi içlerindeki
bu temiz geleneği ortadan kaldırdılar ve
bunu İslamiyet adına yaptılar. 

Zağroslarda yaşayan Ezidiler vardı.
Şimdi sayıları oldukça azdır. Onlardan
binlerce erkek öldürmüşlerdi, yine on-
binlerce kadınlarını kızlarını alıp harem-
lere kapattılar. İşte bu Muaviye İslam-
cılığıdır. Şimdi AKP’nin yaptığı da
budur. AKP’nin yaptığı Muaviye İslam-
cılığıdır. AKP’nin Müslümanlığı gerçek
Müslümanlık değildir. Bunlar İslamiyeti
temsil etmiyorlar, sadece kullanıyorlar.

Hz Muhammed döneminde Medine
daha demokrat ve samimi Müslüman-
lardan oluşuyordu. Hz Muhammed Me-
dine’den Mekke’ye Veda Hutbesi’ni
okumaya gidecekti. Mekke’de bulunan-
lar Hz Muhammed’in Mekke’ye gele-
ceğini duyduklarında gerçekte İslam di-
nine inanmadıkları halde, İslam dinine
inandıklarını ve Müslümanlığı kabul et-
tiklerini söylüyorlar, bu şekilde davra-
nıyorlar. Hz Muhammed Mekke’de
Veda Hutbesini okuduktan sonra bunlar
hemen aynı gün veya birkaç gün sonra
da hepsi tekrar eski saltanatlarına geri
döndüler. AKP İslamcılığı da bunların
devamı olan iktidar İslamcılığıdır.
İran’da geçenlerde ölen Muntazari
vardı. Kendisi yaşamı boyunca hep ik-
tidardan uzak durdu ve iktidarla arasına
belli bir mesafe koydu. Ayetullah Ali Ha-
meney ve Ahmed-i Necat anlayışına
karşı biriydi. Bu yönüyle iktidarla olan

ilişkisi boyutuyla onun anlayışını kendi
anlayışıma oldukça yakın buluyorum. 

Türkiye’de herkes Kürt sorunu vardır
diyor, Kürt sorunu yoktur diyen yoktur.
AKP de Kürt sorunu vardır diyor. Ma-
dem Kürt sorunu vardır diyorsun, neden
sorunu çözmüyorsun? Kim senin elini
tutmuş? Çünkü ip başkalarının elinde.
Sorunu sadece senin önüne koymuşlar.
Sen bir yerlerden icazet bekliyorsun.
Böyle iki yüzlülük ve samimiyetsizlik olur
mu? Çözme diyorlar sen de çözemiyor-
sun. Bunu böyle anlamak gerekir.

Bu mesele ciddi bir meseledir. Ben
gerilla ve asker kaybının acısının ne
olduğunu bilirim. Dökülen her damla
kanının acısını en çok yaşayanım, de-
rinden hissedenim. Hala her gün in-
sanların hayatını kaybettiği, ölümlerine
sebep olan bir meseledir. Binlerce insan
öldü, 17 bin insan faili meçhule kurban
gitti. Bu faili meçhullerin iyi anlaşılması
gerekir. O yüzden kimse ucuz siyaset
yapmasın. Bu nedenle siyaset akade-
misi kurulmasını ısrarla istiyorum. Fakat
hala bu konuda bir gelişme yok. AKP
benim söylediklerimi alıp kendine göre
uyguluyor, bir sürü siyaset akademisi
kuruyor, biz de hala bu yönde ciddi bir
çalışma yok. Siyaset akademisi kurulup
burada tartışılmazsa, 17 bin faili meçhul
olayın gerçek sebebi anlaşılamaz. Hala
insanların hayatını kaybettiği böylesi
can alıcı bir meseleye sığ ve ucuz yak-
laşılamaz. Bütün bu manevi kayıpların
yanında maddi kayıplar da var. Yüz-
milyarlarca dolar harcandı, harcanıyor.
Bu ne demektir? Bu, Anadolu insanın
açlığı, sefaleti demektir. İşsizliğin çığ
gibi büyümesi demektir. Bütün bu ciddi
sorunların çözülmesi için meseleye
ciddi ve derinlikli yaklaşılmalıdır. İspanya
örneği veriyorlar. Ancak İspanya, kendi
içerisinde sorunlarını haletti, demokratik
çözümlerini gerçekleştirdi. Ancak son-
radan kapitalizme kaydı. Onlar iç so-
runlarını çözmeyi başardı. Biz de ken-
dimize özgü bu sorunu çözmek zorun-
dayız. İspanya, Avrupa kapitalizmine
göre çözdü, biz ise Anadolu’ya has bir
çözüm geliştirmek zorundayız. Avrupa
kapitalizmi yerine Anadolu’ya has bir
çözüm öneriyoruz. 

Meclis bünyesinde Adalet ve 
Hakikat Komisyonu kurulmalıdır

Geçen gün radyodan da dinledim.
Brezilya’da Hakikat Komisyonu kurul-
muş. 1964-85 askeri rejimi dönemindeki
insan hak ve ihlallerine ve işkencelere
ilişkin çalışmalar yürütecekmiş. Eski
kontrgerilla faaliyetlerini de araştıracak-
mış. Türkiye için ben şunları belirttim,
tekrar belirtiyorum. Sorunun çözülmesi
isteniyorsa, Meclis bünyesinde bir Ada-
let ve Hakikati Araştırma Komisyonu’nu
kurulmalıdır. Neden kurulamıyor? Bu
komisyon kurulduktan sonra ne şiddet
kalır, ne ayrılıkçılık kalır. Meclis bu so-
runun çözüleceği zemindir. Kurarsınız
komisyonu, herkesi dinlersiniz, gelirsiniz
burada benim de görüşlerimi alırsınız.
Herkesi, her tarafı dinlersiniz sonra so-
runu teşhis edip, çözüm yollarını sıra-
larsınız. Aslında bu işin çözümü bu ka-
dar basit. Bütün bunları yaptıktan sonra
bak o zaman sorun kalıyor mu? Madem
sorunların çözümünün kalbi TBMM’dir,
Meclistir deniliyor, yapın o zaman kim
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tutuyor sizi? Yok talimat veriyor deyip,
yok beni bahane gösterip parti kapatı-
yorsunuz. Sorunları böyle çözemezsi-
niz. Sorunun çözümü için Meclisi adres
gösteriyorsunuz, demokratik çözüm ze-
minidir deniliyor, o zaman Meclis bün-
yesinde Adalet ve Hakikati Araştırma
Komisyonu kurulmalıdır. Bakın o zaman
ortada sorun kalır mı? Ama yapamaz-
sınız, yaptırmazlar. Çünkü ipler başka-
larının elinde. Size yaptırmazlar, yapa-
mazsınız derler, siz de yapamazsınız.
Bütün sorunlar bu komisyon aracılığıyla
çözüme kavuşturulabilir. Otuz kişilik
böyle bir komisyon kurulursa, savaşın
nasıl durduğu o zaman görülecek. 

Bizde böyle bir anlayış yoktur; Ne
Türk ne Kürt ulusçuluğu. Böyle bir şey
yok bizim anlayışımızda. Daha önce
kara delik demiştim. Geliştirilmeye çalı-
şılan bu Türkçülük anlayışı kara delik
gibidir; bütün kültürleri, dilleri yutar, kendi
içinde bitirir ancak kendisi de bunun
içinde yok olur. Bunun Türklerle de ala-
kası da yoktur. Bu geliştirilen yaklaşım
ideolojik bir yaklaşımdır, bunun içinde
ideoloji vardır, yoksa Türklükle alakalı
değildir. Mümtazer Türköne kendisi mil-
liyetçi gelenekten geliyor ve milliyetçi
olarak tanımlıyor kendisini. Ancak bu
Türkçülük anlayışını o da eleştiriyor. Bu
anlayıştaki tehlikeleri görüyor. Namık
Kemal Zeybek de bu anlayışı eleştiriyor.
Yine Nihal Atsız’ın oğlu Yağmur Atsız’ın
iki makalesini okudum. Diyor ki, diğer
kimlikleri, kültürleri reddeden Türkçülük
anlayışı bizi bitirir, bizi mahfeder. Bu an-
layış bizim için tehlikelidir. Bakın o bile
bu Türkçülük anlayışını reddediyor. Ken-
disi şu an Türkiye’nin en önde gelen mil-
liyetçisi olduğunu söylüyor. Bu iddianın
sahibi bir insan bile bu Türkçülük anla-
yışını tehlikeli görüyor ve reddediyor. 

Radyodan dinledim. KCK’den bah-
sediyor. KCK’nin konfederalizmi öngör-
düğünü, savunduğunu söylüyor. Hayır,
böyle değildir. Benim çözüm önerim
KCK sistemidir. KCK sisteminde devlet
olduğu gibi kalır, devlete karışmaz, dev-
letle sorunu yoktur. Üniterlikle sorunu
yoktur, üniterliğe karışmaz, üniterliği tar-
tışmaz. KCK sisteminde sınırlarla uğ-
raşma yoktur. Türkiye’de mevcut sınırlar
içinde sınırlara dokunmadan Türklerle
Kürtlerin demokratik birlik anlamında
konfederal birliği vardır, demokratik kon-
federalizmi vardır. Anadolu ile Mezopo-
tamya’nın demokratik konfederal birliği
vardır. Burada sınırlarla oynama yoktur.
Ancak devlet KCK’yi suç saydı, KCK’ye

operasyonlar yaptı. Devlet KCK’yi suç
sayarsa Avrupa’dakiler de, Kandildekiler
de, Maxmurdakiler de dönmez. Maxmur
bir KCK birimidir. Maxmur’un üç kırmızı
çizgisi vardır. Meclisi, yürütmesi ve öz
savunması vardır. Bunlar tanındığında,
kabul edildiğinde Maxmur gelir. Max-
mur’un gelişi de kolektif olur, bu gelişin
adı da kolektif geliş olur. Cudi’nin etek-
lerinde bu temelde gelerek yerleşim yeri
kurarlar. Yoksa bir tek kişi gelmez. Yine
Avrupa’dan grupların gelip gelmeyeceği
buna bağlıdır. Ancak gelip gelmeyecekleri
yönünde kararlarını kendileri verirler,
ben buna karışmam.   

Bizim en temel sorunumuz 
var olma sorunudur

Bizim en temel sorunumuz ontolo-
jiktir. Ontoloji yani varlık sorunudur. Bi-
zim sorunumuz var olma sorunudur. Biz
var olma mücadelesi yürütüyoruz. Mü-
cadelemizin bu yönü görülmelidir ve bu
eksende yaklaşılmalıdır.  

İdare bana TV vermeyeceklerini söy-
ledi. Daha önce Ceza ve Tevkif İşleri
Genel Müdürü de bana uslu durmamı
söyledi. Beni bir televizyon ile kandıra-
caklarını sanıyorlar. Ben bir televizyon
ile kandırılacak değilim. Ben asla ken-
dimi kullandırtmam, hiç kimse beni kul-
lanamaz. Benim değerlere bağlılığım
sonsuzdur. On yıldır televizyon verme-
mişler. Bundan sonra hiç vermezlerse
de bana hiç bir şey olmaz, hiç bir şey
kaybetmem. Kimse aksi davranışı ben-
den beklemesin. “Ben çocuk değilim,
beni kandıramazsınız” dedim onlara.
“Bana öyle sıradan da yaklaşamazsınız”
dedim. Hatta beni burada öldürebilirsiniz
de, bundan da korkmuyorum dedim.
Düşünün nasıl bir zihniyet ki on yıldır
televizyon gibi küçük bir hakkı çok gö-
rüyor. Bazen hayret ediyorum, nasıl bir
zihniyettir diye. Burada bazı iyileştirme-
leri de pazarlık konusu yapıyorlar, ben
bu pazarlığa gelmem. Ben onlardan tel-
evizyon falan da istemiyorum. Benimle
aynı cezayı alanlar, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis alanlara, televizyon veri-
yorlar bana vermiyorlar. Bu konuda çifte
standart var. Türkiye’de benimle aynı
cezayı almış binlerce insan var ama bir
tek bana bu konuda bu şekilde davra-
nılıyor. Bütün Türkiye’de bir tek bana
televizyon verilmiyor. Bu durum çok iyi
anlaşılmalıdır, başka yorumlara gerek
yoktur. Bazıları benim devletle işbirliği
yaptığımı söylüyorlar, devletle işbirliği

yapanların koşulları böyle mi olur? Ben
bir insanın hayata kalabileceği şeyler
istedim, bunlar da rahat nefes ve hava
almaktır. Kendim için başka bir şey is-
temedim. Öcalan kendini kurtarmaya
çalışıyor diyenlere bunu söylüyorum.
Ben sadece yaşamak için hava, rahat
bir nefes almak istedim, bu da herkesin
en doğal hakkıdır. Kendim için başka
bir şey istemedim. Benim felsefem bu-
dur, sadece hava olsun, insan her türlü
yaşar, ben de yaşıyorum burada. Yine
diyorum beni burada öldürebilirsiniz,
bundan da hiç çekinmiyorum, bana uslu
dur, konuşma diyorlar, ben nasıl konuş-
mam, bir insan konuşmadan nasıl ya-
şar? Benim felsefemde konuşmak, fikir
beyan etmek, tespitlerde bulunmak hem
hak hem ödevdir. Burada bana uygula-
nan uzun süreye yayılan bir ölümdür.
Nasıl ki idam edilen bir kişi üç dakikada
ölür  bana uygulanan yöntem iste üç
dakikalık idamı üç yıla yaymadır. Bu-
rada üç dakikalık ölümü yıllara yayıp
gerçekleştirmek istiyorlar. 

İtalya’dan bir dergi makale yazmamı
istiyormuş. İtalyan tarihine önem veri-
yorum. Gramsci’den özellikle daha
önce de bahsetmiştim. Bu çerçevede
Ortadoğu Kültürünün Demokratikleşti-
rilmesi isimli savunmamda ana çizgile-
riyle belirtmiştim. Ama eğer olursa İtal-
yanlarla görüşlerimi paylaşmak isterim,
İtalyanların görüşlerimi öğrenmesini,
paylaşmasını önemsiyorum. Ayda bir
makale yazmayı düşünebilirim. Daha
önce İtalya çözümlemeleri ana hatla-
rıyla yapmıştım. Ama bundan sonraki
Avrupa çözümlemelerimi İtalya üzerin-
den geliştirmeyi düşünüyorum. Kısmen
de çözümlemiştim. İtalya’yı anlamak,
İtalyan tarihini çözümlemek Avrupa’yı
çözümlemektir. İtalya’yı anlarsanız, çö-
zümlerseniz Avrupa’yı da anlarsınız. 

Ermeni yazarlar birliğinde sanırım
benim üyeliğim var zaten, PEN de ola-
bilir, bir sakıncası yok. Bu yazarlar ve-
silesiyle Aramı da anarak Ermeniler için
şunu söylemek istiyorum. Benim bu
son çözümlememde geliştirdiğim konu-
lar, bütün Ortadoğu Kültürünün Demo-
kratikleştirilmesidir. Savunmamdaki çö-
zümlemelerim aslında Ermenileri de
ilgilendiriyor, Ermeni sorunun çözü-
münü de sağlayabilir. Bu katı milliyet-
çilik yerine, demokratik çerçevede çö-
zümün Ermeniler için de tartışılabilir
olduğunu, bunu hayata geçirmelerini
önemsiyorum. Güncel sorunlarını da
ancak böyle aşabilirler. 

Belediye Başkanlarına dönük bu
operasyon aslında bir provokasyondur.
Halkın tepkileri yoğundur sanırım bu
provokasyonlara karşı. Kürt halkı her
şeye karşı örgütlüdür, örgütlülüğünü ko-
ruyorlar. Kendi örgütlülüklerini elbette
savunacaklar, protestoları da bu yönlü
geliştireceklerdir. 

Aslında benim KCK ile söylemek is-
tediğim; KCK illegal bir yapılanma yani
Türkiye’ye göre yasal sayılmıyor.
KCK’nin ayrı bir yapılanması vardır, işte
başı Kandil’dedir. KCK’nin bir sürü
yerde örgütlenmeleri vardır, yapılanma-
ları vardır, Türkiye içinde de yapılan-
maları vardır. Onların kendilerine göre
bir sistemi vardır, çalışmaları da buna
göredir. KCK ile legal siyaset ayrıdır.
Belediye Başkanlarının, siyasetçilerin
bu oluşumun üyesi olduklarını sanmı-
yorum, olmamaları da gerekir. Seçilm-
işlerin de bunu kabul edeceklerini san-
mıyorum. KCK dediğim gibi ayrı,
kendine göre sistemi ve örgütlenmesi
olan bir oluşumdur, Türkiye’de yasal ol-
madığını bilir, buna göre davranır. 

Demokratik siyaset farklı bir statüde
örgütlenmeye gitmelidir. Bunun için der-
nekler şeklinde örgütlenmeler olabilir, si-
vil toplukuruluşları, inisiyatifleri şeklinde
örgütlenebilinir. Demokratik Toplum Kon-
gresi’nin merkezi Amed’tedir. İçinde Kürt-
ler elbette olur, ama başkaları da olur.
Demokratik Toplum Kongresi pek çok
alanda siyasetten ekonomiye, spordan
sanata, kültüre kadar her alanda başta
kadın ve gençlik olmak üzere, halkın
içinde olurlar. İstanbul’da da DTK’nın
içinde yer alanlar olabilir ama bunlar Di-
yarbakır’a, Amed’e bağlıdır. İkinci halka
Demokratik Toplum Kongresi’dir.

Üçüncü halka siyasal partidir. Bu, sa-
dece Kürtlerin değil Türkiye’nin partisi
olmalıdır, buna ne kadar hazırlıklıdırlar
onu bilemiyorum. Sanırım hala tartış-
malar sürüyor. Yerelden Kongrelerini ya-
parak, her türlü demokratik tartışmaya
Türkiye’nin her yerinde hayata geçirerek
bir yapılanmaya gidilebilir. Değişik çev-
relerin, farklı görüşlerin bu parti içinde
yer almasını önemsiyorum. Kendi dü-
şünceleriyle, kendi gruplarıyla ortak il-
keler çerçevesinde olabilir. Siyasal parti
içinde feminist grubun, feminist çevre-
lerin yer alması gerektiğini düşünüyo-
rum. Ayrıca bu çevresel problemler,
bunlar önemlidir. Çevreciler de bu siya-
sal partinin içinde yer alabilir. Birçok
çevreden akademisyenlerle, aydınlarla,
farklı isimlerle, farklı görüşlerle, üç ilke
çerçevesinde görüşülebilinir. Geniş çev-
relerin siyasal partide yer alması gerekir.
Ben feministlerin de, çevrecilerin de
farklı grupların da parti içinde kendi gö-
rüşleriyle yer almaları gerektiğini düşü-
nüyorum. Siyasal partinin üçüncü halka
olarak Türkiye’nin her yerinde örgütlen-
mesi gerekiyor. Dürüst Alevi kesimler
de, Alevi aydınlar da dahil edilmelidir. 

Siyasal parti için bu üç hususu be-
lirtmek istiyorum. Bu ortak ilkelerden
birincisi Demokratik Cumhuriyet’tir.
Bundan kastım, devletin demokratik-
leştirilmesidir. İkinci ilke; demokratik
vatan’dır. Ben daha önce ortak vatan
diye niteliyordum, bundan kastım bu
bütün ülke toprağıdır. Vatan gene or-
taktır ama herkesin bu topraklarda farklı
ulusların, etnisitelerin yaşadığı gerçe-
ğinin görülebilmesi için demokratik va-
tan diyorum. Üçüncü ilke demokratik
ulus’tur. Demokratik ulus kavramı, ulu-
sun demokratikleşmesi, burada söyle-
mek istediğim aslında çoklu ulus’tur.
Sadece Kürtler, Türkler değil, farklı et-
nisiteler, azınlıklar var, tümünü kapsa-
yan çoklu kültür, çoklu kimlik, çoklu
ulus, bunların bileşimine, bunların tü-
müne demokratik ulus diyebiliriz. İspan-
ya’da bu var. İspanya’da tek bir İspan-
yol ulusu yok, ortak bir vatan var,

İspanya var ama herkesi İspanyollaştı-
ran, herkese tek tip ulus, tek tip dil da-
yatan bir anlayış, devlet yok. İngilte-
re’de buna benzer bir anlayış var. Tek
devlet, tek ulus anlayışı Türkiye’de ol-
duğu gibi, kara delik gibidir. Her şeyi
yutar, kendine benzeştirip tek tipleştir-
meye çalışırken yok eder. Kürtler de-
mokratik uluslaşmasını DTK yoluyla
gerçekleştirebilirler. Kürtlerin demokra-
tik temelde örgütlenmesini, Kürtlerin de-
mokratikleşmesini, demokratik uluslaş-
masını sağlamaya yöneliktir. Biz o
yüzden DTK’nın merkezi Amed’tir de-
dik. Bu özellikle bölgede örgütlenir. An-
cak siyasal parti tüm Türkiye’de olur.
Programı da buna göre olur, Türkiye’nin
sorunlarıyla, tüm Türkiye’nin demokra-
tikleştirilmesiyle ilgili yani bir Türkiye
partisi olması gerekir. Yeni partinin tü-
züğünün, yönetmeliklerinin buna göre
tartışılması yeniden düzenlenmesi ge-
rekir. Bunun için savunmalarımdan,
geçmiş tartışmalarımdan da yararlanı-
labilir. Yeni partinin kendini bu çerçe-
vede geliştirmesini, stratejik olarak
böyle örgütlemesini öneriyorum. 

Kürtlere uygulanan siyasal 
ve kültürel soykırımdır

Bütün bunlar danışıklı döğüştür. yok
öyle operasyon moperasyon, Özel
Harp Dairesi’ne girmişler, kozmik oda
diyorlar. Ne zaman ki Kürtlere AKP bir
operasyon yapıyor, bunu örtbas etmek
için işte ben bazı adımlar atacağım,
ama bana engel oluyorlar, ordu bana
engel çıkarıyor, diyerek Kürtlere yönelik
belirsizlik yaratıyor. Ne zaman Kürtlere
karşı bir operasyon yapılsa hemen or-
duya karşı da bir şeyler yapılarak, or-
duya karşı operasyon görüntüsüyle
Kürtlere yapılanların üstü örtülmeye ça-
lışılıyor. Olası gelecek tepkileri de or-
tadan kaldırdılar. KCK adı altında ope-
rasyon oldu bu bir provokasyondur,
ama hiç kimseden çıt çıkmadı, tartışıl-
mıyor. AKP ordu ile danışıklı döğüş ha-
lindedir. Biraz özgür durmaya çalışan
Kürtleri hapishanelere tıkıyor. Kürtlerin
özgür-demokratik siyaset yapmak iste-
yen kesiminin önünü kesiyor, orduyu
bahane ediyor. Yani Kürtlere bana sı-
ğının diyor. Bir yandan Kürtleri tasfiye
ediyor öte yandan para vb şeylerle bazı
ailelerle Kürtleri kendine bağlamaya ça-
lışıyor, bu açılım falan değil. Buna karşı
Kürtlerin gerçek demokratik açılımı,
kendi demokratik duruşlarını hayata ge-
çirmeleri gerekiyor, bütün Türkiye için.
Eğer siyaset yapacaklarsa, eğer özgür-
lükleri için mücadele edeceklerse bu
provokasyonu, AKP’yi iyi görmeleri, bu-
nun ne olduğunu bilince çıkarmaları ge-
rekiyor. AKP’yi yüzde onun altına dü-
şürmeleri gerekir. Bunların tasfiyeden
başka bir çözümleri yok. Kürtleri bu
yolla kendilerine bağlamak istiyorlar.
Ben buna karşı savunmaları geliştirdim.
Ortadoğu kültürünü demokratikleştir-
mek savunmamda buna ilişkin ayrıntılar
var. Bu tür oyunları boşa çıkarmak, si-
yaset yapabilmek için bunları anlamak
gerekiyor. Ben bu yüzden siyaset aka-
demileri önermiştim, ama gerçekleş-
medi. Bunların mutlaka yapılması ge-
rekiyor. Bunu bir sürü yerde hatta dört
parçada, İran, Irak, Suriye, Türkiye Kür-
distan’ı hatta Avrupa’da; kadınlar için
de Özgürlük Akademisi demiştim, bun-
ların hayata geçirilmesi gerekiyor. AKP
bile söylediklerimizi alıp bir sürü siyaset
akademisi açtı. Bütün demokratik ku-
rumları etkin ve güçlü bir şekilde kul-
lanmasını bilmek gerekiyor.

İşte KCK siyasal soykırımdır diyor.
Doğrudur, siyasal soykırımdır. Kürtlere
uygulanan siyasal soykırımdır, ekono-
mik soykırımdır, kültürel soykırımdır.
Buna karşı halkın ciddi bir direnişi ol-
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duğunu, örgütlü bir duruşla buna karşı
çıktığını biliyorum ve onlara inanıyo-
rum. İşte 15 Şubat’a kadar AKP’nin
tavrı da gerillanın duruşu da biraz net-
leşir. Abbas söylüyor, otonom gruplar-
dır, kendi tepkileri var, biz bile engelle-
yemeyiz diyor, ben de engelleyemem.
Şimdiye kadar bir şeyler yaptım, buraya
kadar getirdik. Ama böyle devam ede-
meyeceğini hükümetin görmesi gerekir.
Ben burada taktik vermiyorum, talimat
da vermiyorum, bunu doğru da bul-
mam. Benimki pratik önderlik değildir,
ben siyasal-ideolojik önderlik yapabili-
rim, bunları da sosyolojik değerlendir-
meler olarak sunuyorum. Ama böyle
gelişirse kimse bunun önünü alamaz.
Sadece dağlarda değil, çok vahim so-
nuçları olacak çatışmalar derinleşir.
Türk aydınlarının da bunları görerek o
yüzden Kürtlerle demokratik siyaset yü-
rütmesi gerektiğini söylüyorum. 

Ben kadın arkadaşların sonsuz bo-
şanmayı kavradığını düşünüyorum. Bu
anlamda manevi bir güç açığa çıkar-
dıklarını da düşünüyorum. Sonsuz bo-
şanmadan kastım beş bin yıllık erkek
egemen kültüründen boşanmadır. Ka-
dın üzerinde bu beş bin yıllık tahakkü-
mü ben tecavüz kültürü olarak nite-
lendiriyorum. Bu kültürden boşanmak
elbette kadının özgürleşmesini getire-
cektir. Kadının özgürlüğü toplumun de-
mokratikleşmesinin özgürlüğünün de
temelidir. Kadını ulusun, sınıfın ötesinde
toplumun ilk ezilen kesimi, ulusu olarak
niteledim. Elbette ki kadının özgürlüğü
ve eşitliği, eşit bir topluma gidecek tek
yoldur. Toplumun eşitliği diyorsak bunu
sağlamak gerekir. Sonsuz aşk kavra-
mından ise özgürlük aşkını, maddi an-
lamda değil ama manevi anlamda bü-
yük bir gücü açığa çıkarmayı kastedi-
yorum. Bundan maddi bir kazanç ya
da mutluluk sağlayamazsınız ama son-
suz boşanmadan insan olarak, kadın
olarak özgürlük ve güzelliğinizi -Hel-
lenleşme, tanrıçalaşma diyoruz ya,
işte İştar, İnanna- sağlayabilirsiniz.
Manevi olarak kazanırsınız.

Türkiye Cumhuriyeti tarihini çözüm-
lemek istiyorsanız, İttihat Terakki, Mus-
tafa Kemal ve Mustafa Suphi ilişkisinin
doğru incelenmesi ve doğru anlaşılması
gerekiyor. Mustafa Suphi’nin nasıl ve
kimler tarafından katledildiğini, boğdu-
rulduğunu bilmek, anlamak gerekir.
Mustafa Kemal’in yaptığı söyleniyor ama
M. Suphi’nin boğdurulması olayında
kimlerin rol aldığının ortaya çıkması bir-
çok şeyi açıklığa kavuşturacaktır. O dö-
nemde Mustafa Kemal’in etrafı İngilizler
tarafından İttihat Terakki kadrolarıyla
müthiş kuşatılmıştır; İngilizler onun et-
rafını çepeçevre sarmışlardır. İngilizler,
İttihatçı kadrolar eliyle kendi politikalarını
dayatıyorlardı. Mustafa Kemal ise Mos-
kova ve Lenin kartını oynamak istiyordu.
Ancak İngilizler bu konuda çok akıllı ve
ustadırlar. Kazım Karabekir ve İnönü
üzerinden politikalarını yürütüyorlardı.
Ben şimdiye kadar İngilizlerin etkinliğini
tahmini olarak söylüyordum ama artık
İngilizlerin rolü kesindir, belgeler bunu
ortaya koyuyor. İngilizler, Fransız Devri-
mini etkisizleştirmiştir, Rus devrimini ve
Türkiye Kurtuluş Savaşını da yönlendir-
miştir. Bu yönüyle Mustafa Kemal’e Ro-
bespierre’e yapılanın aynısı yapılmıştır.
Fransız Devrimi’nde Kral, Robespierre’e
öldürtülmüş, daha sonra daha ılımlı bir
gruba da Robespierre öldürtülmüştür.
Mustafa Kemal’in de etrafı İttihat Terakki
kadrolarıyla kuşatıldı, bunlarla mücadele
etti. O dönemde Meclis’te olan Ali Şükrü
adlı bir milletvekili öldürülüyor. Yine Deli
Halit Paşanın ölüm olayı var. Hatta Ma-
liye Bakanı Cavit’i astırdı fakat 1927’ler-
den sonra bunlarla uzlaşmak zorunda
kaldı. Bu uzlaşmadan sonra ittihatçılar
Mustafa Kemal’i Cumhurbaşkanı yapa-

rak etkisizleştirdiler, tüm iktidarı ele al-
dılar. Fethi Okyar, Mustafa Kemal’in ya-
kın arkadaşıydı. Onu da tasfiye ettiler,
yerine İnönü Hükümeti’ni getirdiler. İn-
gilizler, İnönü ve Kazım Karabekir üze-
rinden kendi etkinliğini sağladı, politika-
larını uygulamaya geçirdi. 

Aslında Mustafa Kemal Jakobendir.
Cumhuriyetçidir. Fransız Cumhuriye-
ti’nden esinleniyor. Mustafa Kemal ya-
şadığı sürece İngilizler ve Sovyetler
arasında denge politikaları izledi. İngi-
lizler Anadolu’dan İonyalıları, Ermenileri
ve Anadolu Rumlarını sürdü. Kürtlere
de aynı politikayı uygulamak istiyorlar.
Kürtleri de Kuzey’den sürüp Güney’deki
ulus-devletçiğe hapsetme politikasını
yürütüyorlar. Şeyh Sait ayaklanma-
sında, Şeyh Sait’in haberi bile yoktur.
O sırada Dicle’de bulunmaktadır.
Dicle’de iki asker öldürülüyor, ondan
sonra hazırlıksız bir şekilde ayaklanma
başlıyor. Şeyh Sait ayaklanma yürüte-
cek durumda da değildir. 

Türkiye’de İngiliz etkisi 1940’lı ‘50’li
yıllara kadar devam ediyor, hatta bu iliş-
kiler çok ileridir. 1941’de birçok Türk sa-
vaş pilotları İngiltere için savaşırken ölü-
yor. Bunlar daha sonradan ortaya çıktı.
1950’lerden sonra ABD ve İsrail hâkim
olmaya başlıyor. Yurt edinme konu-
sunda Yahudilerin iki Siyonizm’i çatışı-
yor; Anadolu Yahudiliği ile Filistin Yahu-
diliği. Anadolu Yahudileri İzmir, Manisa,
Selanik, Edirne’ye kadar varan yerde
yurt edinmek istiyorlar. Filistin’de yurt
edinmek isteyen, Rusya’dan, ABD’den
göç edenlerden oluşan Yahudi Siyo-
nizm’i ise, Filistin topraklarını esas yurt-
ları olarak görüyor. Bunlar baskın çıkıyor
ve İsrail kuruluyor. Anadolu Yahudileri
arasında Sami Kohen’in babası da var.
Anadolu Yahudileri, Cumhuriyetin kuru-
luşunda çok etkinler; halen de ordu,
yargı, üniversitelerde çok etkindirler.
AKP de İsrail ile çalışıyor. Netanyahu
radikal milliyetçidir ama özellikle Olmert
ve Barak AKP ile uyum içindedirler. 

Kozmik oda bir görüntüdür. Bunun
gerisine, arka planına bakmak gerekir.
AKP tek başına yapmıyor, Erdoğan-Baş-
buğ ittifakı var, arkalarında ABD var. Bu-
günlerde söylemeye başladıkları o “yüz-
yıllık” lafını benden almışlardır. Önceden
beridir diyorum bu Ergenekon’un yüz yıl-
lık kökleri vardır. Ta 1906 yılındaki Teş-
kilat-ı Mahsusa’nın faaliyetlerine dayan-
maktadır. Hatta öncesinde 1876’da
Abdulaziz’in idamı da benzeri bir şeye
dayanır. O günlerden bu günlere geliyor.
O dönemde bunlar bütün İslam ülkele-
rinde ümmetçilik bağlamında örgütleni-
yorlar. Ilımlı İslam da Radikal İslam da
Amerika ile bağlantılıdır. ABD AKP’ye
Ilımlı İslam rolünü vermiş. AKP, Arapları
radikal İslam çizgisinden ılımlı İslam çiz-
gisine çekmeye çalışıyor. Bunu Hamas
üzerinden yapmaya çalışıyor. Ama ben
Arapları tanırım, AKP’nin bu çizgisine
gelmezler, AKP de bunu beceremez.
Tam bir kördüğüm söz konusudur. İşin
içinden çıkamazlar. El-Kaide’yi ve Tali-
ban’ı da savaş döneminde Amerika ör-
gütledi, Obama şimdi bunları geri çek-
meye çalışıyor ama baş edemiyor.
Bunlar iktidara alıştılar, iktidarlarından
vazgeçmek istemiyorlar. Aralarındaki ça-
tışma iktidar çatışmasıdır. Benazir
Butto’ya yapılan saldırı bu çatışmanın
sonucudur. Benazir Butto da Tansu Çiller
gibi Amerikancıydı. Afganistan’da da Ha-
mit Karzai’yi başa getirdiler. 

Obama bu radikal İslam’ın olduğu
yerlerde onları iktidardan düşürüp ye-
rine ılımlı İslam’ı devreye koymaya ça-
lışırken, radikal İslamcılar da kendi yer-
lerini korumaya çalışmaktadırlar. Bu
yedi CIA ajanını öldüren kişinin eşi de
Türk’tür. Hatta Amerika’dan beş CIA gö-
revlisinin bu olayı soruşturmak için Tür-
kiye’ye geldiğini radyodan gazetelerin

haber başlıkları okunurken dinledim.
Buradaki Ergenekon bağlantısı barizdir.
Bu, Türk Ergenekonudur. Daha önce
Ankara’daki Amerikan Elçiliği saldırısını
da gerçekleştirenlere El-Kaide dediler
ama Türk Ergenekon’u çıktı arkasından.
Bunlar CIA ajanlarını öldürecek kadar
gözü karadırlar. Bu katı Ergenekoncu
çizgi halen güçlüdür. Mustafa Balbay’ın
günlüklerinde de geçiyor. Özkök için biz
doksan dokuz onlar birdir, diyor. Ordu
içinde de kısmen hala varlar. 

Kürtler konusunda iki imhacı politika
var. Biri katı inkâr ve imha çizgisidir.
İşte Ergenekon’un, MHP ve CHP’nin
dayattığı budur. İkincisi ise PKK’siz
ve Öcalansız, sırtını Irak, Amerika ve
kısmen Avrupa,Talabani ve Barzani’ye
dayayan, Kuzey’den bazı sahte Kürt
liderlikleri yaratarak, bunlar üzerinden
sonuç almaya çalışan AKP’nin yumuşak
imhacı çözümdür. AKP’nin son yedi
yıllık iktidarında gerçekleştirmeye ça-
lıştığı budur. 

Cumhurbaşkanı bir programda de-
mokratik açılım açısından önemli bir
çözüm fırsatının heba edildiğini ancak
henüz geç olmadığını belirtiyormuş ga-
liba. Çözseymiş o zaman, kendisinin
işi nedir? Elini tutan mı var? Buradan
Sayın Abdullah Gül’e seslenmek isti-
yorum. Bizim geliştirmek istediğimiz çö-
züm, demokratik barışçıl çözümdür.
Bunu engellemeye çalışanlar var. İşte
Şubat ayı yaklaşıyor. PKK engellemek
istese bile halkın tepkisinin önüne ge-
çemez. Bu süreyi iyi değerlendirmek
gerekir. Çok sert ve şiddetli, kanlı du-
rumlar yaşanmasın. Halklar arasındaki
gerginlikler artırılıyor. Romanların yer-
lerinden zorla sürülmesi buna bir ör-
nektir. Eğer devlete bırakılırsa bunu çok
sert bir şekilde geliştirir. Eğer bu süreçte
çözüm geliştirilmezse, barışçıl çözüm
dışındaki yollar güçlenir. Ben burada
KCK’yi de uyarıyorum, devleti de uya-
rıyorum; demokratik çözüm ve barışçıl
süreç geliştirilmezse katı-milliyetçi Er-
genekoncu çizgi Kürt-Türk çatışmasını
yaratır, bunlar acımasızdır, halkları bir-
birine boğazlatırlar. Geçenlerde halkı
taradılar, halkın üzerine ateş açtılar.

PKK bu savaşı 
uzun süre yürütebilir

Sayın Cumhurbaşkanı’nın bunları iyi
görmesi gerekir. Eğer çözümde sami-
miyseniz, ciddiyseniz, bu süreyi iyi de-
ğerlendirmeniz gerekiyor. Yok biz tasfi-
yeyi, imhayı dayatacağız diyorsanız,
PKK kendini çok iyi bir şekilde koruyabilir,
yaşatabilir, bu savaşı uzun süre yürüte-
bilir. Bunun önüne geçmek için diyalog
yolunu başlatmalısınız. İşte Sönmez
Köksal da söylüyor, diyalogun binbir türlü
yolu var; illa benimle olmayabilir, doğru-
dan olmayabilir. Yeter ki ciddiyet olsun.
Benim rol almam isteniyorsa bu koşulla-
rın değiştirilmesi gerekiyor. Bu esaret ko-
şullarında ben bir şey yapamam.

İmhacı-inkârcı çizgi 5 Kasım 2007’de
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Bush’la gö-
rüşmesiyle sona erdi. Katı milliyetçi sert
Ergenekoncu kanat, bunların bir kısmı
Silivri’de bir kısmı da parlamentodadır.
MHP ve CHP bunların parlamentodaki
zanlılarıdır. MHP, CHP, Eruygur bu ka-
nattadır. Bunlar katı fiziki inkâr ve im-
hada ısrar ediyorlar. Baykal ve Bahçe-
li’nin kişi olarak bir güçleri yoktur,

dayandıkları güçler vardır. Bunların ulus-
lararası bağlantıları da vardır. Bahçeli
Çin’e bir geziye gitmişti. Levent Ersöz
de yakalanmadan önce Moskova’dan
gelmişti. Tuncer Kılınç’ın da bir demeci
vardı, İran ile ittifaka ilişkin, İran’a daya-
nıyorlar. MHP, CHP ikisi de milliyetçidir.
Biri katı milliyetçi, diğeri ulusalcı milliyet-
çidir. CHP ile solculuk olmaz. BDP’nin
bu boşluğu doldurması gerekir. BDP’nin
anti faşist tüm sol kesimleri, radikal de-
mokratları kapsaması lazım. Demokrat
Müslümanlar da yer alabilir. Türkiye’nin
sorunlara yaklaşımında üç temel çizgi
var; biri katı milliyetçi Ergenekoncu
çizgi, ikincisi AKP, ABD, kısmen Avrupa
ve Talabani ile Barzani’nin içinde olduğu
yumuşak tasfiye çizgisi, üçüncüsü ise
radikal demokratların çizgisi. 

BDP Türkiyelileşmeli, Türkiye’nin
tüm sorunlarını ele alan bir perspektifle
çalışmalarını yürütmelidir. Daha önce
de söylemiştim, feminist çevreler, çev-
reciler demiştim. Çeşitli kesimlerden
bahsetmiştim. BDP çok renkli olmalı,
Türkiye’nin renkliliğini yansıtmalı. Ben
bunun için üç ilkeden bahsetmiştim; de-
mokratik cumhuriyet, demokratik vatan,
bunun içinde Kürdistan’da var, inkâr
edilmiyor. Ve demokratik ulus. CHP ve
MHP’nin katı milliyetçi ulus anlayışına
karşı demokratik ulus. Bu ilkeler etra-
fında biraraya gelebilirler. Bunların tem-
sil güçleri yüksek olmalıdır. 

DTK, demokratik Kürt toplumun in-
şası için uğraşır. Tamamıyla yasalara
uygun çalışmalar yapar; Kürt toplumu-
nun ihtiyaçlarına uygun çalışmalar ya-
par. Spordan tutalım sağlık, sanat, folk-
lor, çevre, kadın, kültür vs tüm alanları
demokratik anlayışla örgütler, çalışma-
lar yapar. DTK tamamen yasalara uy-
gun ve sivildir. Çalışmalarını da buna
göre yürütür. Mevcut tutuklamalar siya-
sidir, bilinçlidir, hukuki olmaktan uzaktır.  

Daha önceki problemlerden farklı ola-
rak yeni yerde nefes alma sorunu, uy-
kusuzluk durumu var. Hiç doğru dürüst
uyuyamıyorum. Uyku ciddi bir problem.
Yeni yapılan yer ustalıkla ve bilinçli ola-
rak yapılmış, sistemli bir yerdir. Çok özel
ve bilinçli olarak ve ince planlamayla ya-
pılmış bir yerdir. Çok masraf edilmiş,
bundan sonra bunun düzeltilme duru-
munun olacağını da zannetmiyorum.
Kendimi 15 metre derinlikte bir kuyunun
dibinde gibi hissediyorum. Nefessiz ka-
lıyorum, uyuyamıyorum. Odanın hava-
landırmasını pencereyi açarak sağlıyo-
rum. Havalandırmada oturamıyorum.
Havalandırma yeri yüksekçe beton du-
varlardan oluşan ve sadece beş ile yedi
metre uzunluğunda olan bir alandan olu-
şuyor. Eski havalandırmadan daha kü-
çük. Üstü de tam açık değil. Sadece
orada yürüyebiliyorum. Ancak derinliğin
etkisiyle basınç yüksek. Boğazımdaki
akıntı devam ediyor. Havalandırmada
diğer arkadaşlarla bir araya gelemiyo-
rum. Haftada on saat görüşme hakkımız
varken haftada sadece bir saat görüşe-
biliyoruz. Bakanlığın açıklaması uygu-
lanmıyor. Bugüne kadar toplam dört kez
görüştüm. Ancak son görüşmede gö-
rüşme süresini elli dakikaya indirdiler.
Bakan’ın açıkladığını bile burada uygu-
lamıyorlar. Mevcut yasa ve yönetmelik-
lerini dahi uygulamıyorlar. Eğer doğru
dürüst bunlar uygulanmayacaksa görüş-
menin ne anlamı var. Biz de dün arka-
daşlarla durumu değerlendirdik. Bu şart-

lar düzeltilinceye ve tüm haklarımız ve-
rilinceye kadar ortak görüşe çıkmama
kararı aldık. Bundan sonra bu durumlar
düzeltilmeyene kadar ortak görüşe çık-
mayacağım. Diğer arkadaşlarla görü-
şürken arkamızda iki yetkili önümüzde
iki yetkili duruyor. Havalandırmada gör-
üştürülmüyoruz. Kısa bir süre öncesine
kadar burada Kürtçe konuşma yasağı
vardı. Fakat bu yasak yönetmelikle kal-
dırıldı ancak biz henüz Kürtçe konuş-
mayı hiç denemedik. İzin verip verme-
yeceklerini bilmiyoruz. Denersek izin
verilip verilmeyeceği ortaya çıkar. Bura-
daki şartlar çok zor, diğer arkadaşların
önceki yerlerine göre çok daha ağır şart-
lar. Ben bu şartlara alışkınım, yine da-
yanırım ama arkadaşlara yazık ediliyor.
Avukatlarım ve ailem dışında diğer bu-
radaki yetkililerle konuşma şansım yok.
Yemek verirlerken bile yemeği koyup
sonra tabağı alıyorlar, aramızda hiçbir
konuşma geçmiyor. Burada kural dışı
hiç bir şey olmuyor. Odamın dışında je-
neratör çalıştırılıyor sürekli ses çıkarıyor.
Bu da beni çok rahatsız ediyor. 

İl Manifesto gazetesi yazarları aydın
kişilerden oluşuyor. Nitelikli yazarlardır,
biliyorum. 

Felsefede tekillik ve evrensellik me-
selesi, kavramları var. Ben tekillik ile ev-
rensellik arasında bir bağ kuruyorum.
Tekilliklerin önemli olduğunu ama her
tekilliğin evrensellikle bir bağının oldu-
ğunu belirtiyorum. Evrenselliğin de te-
killikle bağlantılı olduğunu düşünüyo-
rum. Bunlar birbirleriyle karşıt şeyler
değil ilişkili olan durumlar. Mesela İrlan-
da’nın bir tekilliği var, Kürdistan’ın da
bir tekilliği var. Ama her ikisinin de ev-
rensellikte buluşan mutlaka bağları var. 

Daha önce verilmiş olan 20 günlük
hücre cezası onaylandı. Onaylandığına
dair karar tarafıma tebliğ edildi. Ancak
kararın ne zaman uygulanacağını bilmi-
yorum. Herhalde yakında uygulamaya
koyarlar. Yine 160 sayfalık savunmamın,
yol haritasına ilişkin kısmının AİHM’e
gönderilmesi için talepte bulunmuştum.
Gelen cevapta AİHM’e gönderilmeyece-
ğini belirtmişler. Bu savunmamın eğitim,
propaganda ve talimat içerdiği gerekçe-
siyle gönderilmeyeceği belirtilmiş. Bu
doğru değil. Ben kimseye talimat vermi-
yorum. Eğitim deniliyor ama benim za-
ten bütün savunmalarım birer eğitimdir.
Ben buradan kimseye talimat vermiyo-
rum, bunu doğru da bulmuyorum. Bu
esaret koşullarında, bir hükümlü koşul-
larında bunu yapmam mümkün değildir,
bu durumda bunu yapmayı ahlaki de
bulmuyorum. Ancak görüşlerimi ifade et-
meye devam edeceğim. 

Tasfiye planı devrededir

Kürtlerin İslami özelliğinden yararla-
narak politika yapıyorlar, otuz yıldır
böyle. 1970’lerde Refah Partisiyle şimdi
de AKP ile bu politikaları yürütüyorlar.
Numan Kurtulmuş da aynı anlayıştadır.
CHP ve MHP’nin Kürtler içinde maskesi
düşmüş, deşifre olmuştur. Kürtler AKP
ile kontrol edilmek isteniyor. CHP ve
MHP’nin katı-ulus milliyetçi tasfiye an-
layışını AKP daha yumuşak, ılımlı ve
ince yöntemlerle sürdürüyor. Bu çok
daha tehlikelidir. Amaç özünde aynıdır,
tasfiyedir. Aslında 2002’den bu yana
AKP ile MHP ve CHP arasında örtülü
bir anlaşma var. Sözde ve sahte bir
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muhalefet var, ben muhalefet güçsüz-
dür demiyorum. 

Buradaki koşullarımın ağırlığından
çok anlaşılmamak beni zorluyor. Kürtler
de başlarına nasıl bir tezgahın örüldü-
ğünü tam anlayamıyorlar, bunun far-
kında değiller. Ben Şubat-Mart’tan
sonra ne gelişir bilemiyorum. Savaş-
sınlar, barışsınlar demiyorum, talimat
vermiyorum, ne yaparlarsa kendi ka-
rarlarını kendileri vermelidir. Kürtler
kendi onurlarını korumayacaklar mı,
kendi haklarından vaz mı geçecekler
onlar karar verecekler. 

Öyle anlaşılıyor ki  operasyonlara
daha da yoğunluklu devam edecekler,
tasfiye planı devrededir. Üzerimize daha
da gelecekler. Her açıdan üzerimize ge-
lecekler, bizi nefessiz bırakacaklar. Ar-
kasından da askeri operasyon gelebilir.
İşte Şubat ve Mart ayları geliyor. Ben
nötr hale geleceğim aradan çekilece-
ğim. Eğer çözüm için gelirlerse ben bu-
rada her zaman katkı sunmaya hazırım. 

Daha önce burada bana yönelik
bazı olumsuzluklar yaşandı, provokas-
yon yaratılmaya çalışıldı. İşte üstüme
çullandılar. Ben tepki verdim. Neden
yapıyorsunuz dedim. Ancak onlar ta-
vırlarından geri adım atmadılar. Kar-
şılık verseydim belki beni öldürebilir-
lerdi de. Neden karşılık vermedim?
Çünkü ölmek iyi bir şey değil. Ben bu-
rada kendim ölümüme sebebiyet ver-
meyeceğim, kendi hayatımı sonlan-
dırmayacağım ama onlar öldürürse
öldürebilirler. Halkımın moralini yük-
sek tutmak, halkımın barış ve özgürlük
ümidini korumak için daha fazla ya-
şamaya çalışıyorum. 

Avrupa’da bireycilik çok hakim. Tabi
ben burada bireyi kastetmiyorum, bi-
reycilikten bahsediyorum. Çözümün
gelişmemesinin, toplumsal sorunların
çözülememesinin temelinde herkesin
fazlasıyla ulus-devlete bulaşması ne-
deniyledir. Ben Marksizmin başarılı ola-
mamasının temelinde ulus-devlet çö-
zümlemesinin önemli rol oynadığını
düşünüyorum. Ulus-devlet anlayışı ka-
pitalizmin, kapitalist modernitenin so-
nucudur. Sol bunu iyi anlayamadı. Biz
sol, sosyalist ve ezilenler olarak bunu
pek anlayamadık. Reel Sosyalizmin çö-
küşünün temelinde de bu anlayış yatı-
yor. Rusya’da Lenin, Çin’de Mao dahil
hepsi aynı hataya düşmüşlerdir. Bunu
iyi anlamak gerekir. Ki bugün Çin ol-
madan Amerika yaşayamıyor. Sendi-
kalar, bazı işçi kuruluşları gibi birçok
kurum aslında kapitalizme hizmet edi-
yorlar. Ben Marks’ın sınıfa karşı sınıf
çözümlemesini doğru bulmuyorum. Sı-
nıfa karşı sınıf değil, sınıfa karşı ya da
kapitalizme karşı toplum diyorum. Top-
lum derken herhangi bir bölümünü kas-
tetmiyorum. Toplumun genelini kaste-
diyorum. Ben toplum olmadan birey
olmaz diyorum. Birey toplumla anlam
kazanır. Ben çözüm olarak bireyin top-
lumla evrensel olarak birbirleriyle bu-
luşmasında görüyorum. Ama bu söyle-
diğim enternasyonalizm değil. 

Avrupa tekilliği esas alıyor. Bu tek
başına eksiktir, yetersizdir. Benim öner-
diğim ne Avrupa tarzı tekilcilik ne de
Reel Sosyalizmdeki gibi enternasyona-
lizmdir. Yine benim önerdiğim ne iktidar,
ne federal ne de klasik konfederal sis-
temdir. Benim önerim tekillikle evren-
selliği buluşturan anlayıştır. Biz buna
demokratik komünalite diyebiliriz. Bu
anlayış gereği demokratik ulus, demo-
kratik vatan kavramları kullanılabilir. Bu
anlayış iktidar ve devleti hedeflemiyor,
iktidar ve devlete bulaşmıyoruz. Ben
bu anlamda sosyalizm diyorum. Benim
bu anlayışım Kürdistan’a biraz yerleş-
miştir. Kürtlerin çok ezilmelerine, katli-
amlara uğramalarına rağmen yine de
bu anlayış Kürtler arasında biraz gelişti.

Herkes ulus-devlete bulaştığı için çö-
züm gelişemiyor. Güney’de de bu ne-
denle bir katliam gelişebilir, katliama
uğrayabilirler, uyarıyorum. Talabani ve
Barzani’yi de bunun için uyarıyorum. 

Türkiye’de bir kurumsal faşizm var.
Benim şu anda içinde tutulduğum ce-
zaevi koşulları da bu kurumsal faşizmin
ürünüdür, devam ettiğini gösteriyor. Bu
kurumsal faşizm yüz yıldır değişmeden
bugüne kadar geldi. İttihatçıların
1906’daki faaliyetlerinden bu yana ku-
rumsal faşizm var Türkiye’de. Bugünkü
temsilcileri MHP ve CHP’de kendini
ifade ediyor. Bu anlayış katı ulusalcı
ve milliyetçi bir çizgidir. Ne MHP ve
CHP’nin çizgisindeki bu katı ulusçuluk
ne de AKP’nin İslamcı hegemonyası
diyoruz. Biz her ikisini de reddediyoruz
ve doğru bulmuyoruz. Türkiye’de halen
katı ulusalcı-milliyetçi-laik çizgideki he-
gemonik güç ile Türk İslam sentezini
savunan hegemonik güç var. Üçüncü
bir yolu doğru buluyorum. Bu üçüncü
yol da bizim defalarca ifade ettiğimiz
demokratik yoldur; Demokratik konfe-
deralizm, demokratik cumhuriyet, de-
mokratik vatan, demokratik ulustur. 

Benim buraya getirilmeme de İtalya
Gladiosu gibi diğer gladiolar etkili oldu.
İngiltere’deki MI6, Yunanistan Gladiosu
etkili oldu. İngiltere yoğun olarak işin
içindeydi. Bunları iyi bilmek gerekir. İşte
Türk Başbakanı ile İtalya Başbakanı
kendilerini kardeş olarak ilan ediyorlar.
Bu iki ülke üzerinden kapitalist bir evlilik
yaratılmak isteniyor. Bu İtalya ve Türkiye
üzerinden kapitalizmin bir model yarat-
maya yönelik politikasıdır. Türk Gladiosu
Ergenekon da İttihatçıların bir devamıdır.
İtalya kendi gladiosunu 1990’larda da-
ğıtmayı başardı. Ancak Türk Gladiosu-
Ergenekon ise halen dağılmış değil. Şu
anki Ergenekon davası Ergenekon’un
tamamı değil, çok küçük bir kısmıdır. 

Kendi kanunlarını bile 
uygulamıyorlar

Ortak görüşe çıkmadık, eylemimiz de-
vam ediyor. Haftada on saat olan ortak
görüş hakkımız bilindiği gibi 1 saat uy-
gulanıyordu, bir saat görüşebiliyorduk.
Ortak görüşe çıkmamak benim için sorun
değil, ben zaten bu durumlara alışığım.
On bir yılı tek başıma burada geçirdim.
Zaten kimseyle de görüştürülmüyordum,
öyle bir hak da verilmedi. Ben burada
kendime yetiyorum ama arkadaşlara
üzülüyorum. Onlara da yazık oluyor. On-
lar bu duruma dayanır mı bilemiyorum.
En son ortak görüşme 1 saatten 50 da-
kikaya indirildi. Bu koşullarda bu görüş-
meleri sürdürmek, devam ettirmek an-
lamsız. Biz de bu nedenle ortak görüşe
çıkmama kararı aldık. Biz burada kendi-
mize dair farklı bir şey istemiyoruz. Sa-
dece kendi kanunlarını uygulamalarını
istiyoruz. Anlam veremiyorum bazen,
hayret ediyorum bunlara. Ne kadar basit
yaklaşıyorlar, kendi kanunlarını bile uy-
gulamıyorlar, kendi kanunlarına bile say-
gıları yok. Diğer taraftan bizim uymamızı
istiyorlar. Esefle karşılıyorum.   

Çok yakın bir zamanda cezaevi mü-
dürüyle de görüştüm. Bana uslu dur-
mam halinde, konuşmamam halinde tel-
evizyon vereceklerini söyledi. Yani çok
konuşma, uslu dur diyorlar. Tabi ben bu
basit yaklaşımlara karşı çok öfkeleniyo-
rum. Onlara da söyledim. Ben çok
onurlu bir insanım, ilkelerime bağlıyım.
Onurum için yaşıyorum. Bana bu kadar
basit yaklaşamazsınız. Beni bir televiz-
yonla kandıracaklarını zannediyorlar,
hayret bir şey! Bu kadar basit mi bu so-
runlar? Bu kadar mı ciddiye alınıyor?
Burada on yıldır ellerinde tuttukları bir
televizyon var ancak vermiyorlar. Bu
hakkı çok gördükleri gibi bir de pazarlık
konusu yapıyorlar. Birkaç basit şeyle

beni kandıracaklarını zannediyorlar, bun-
lar beni ne zannediyorlar? Herhalde beni
bizden kaçan o alçak Osmanlarla, Bo-
tanlarla karıştırıyorlar. Alışmışlar tabi.
Birkaç küçük şeyle bunları kandırdıkla-
rından bize de bunu yapabileceklerini
zannediyorlar. Ama ben bunlara gel-
mem. Ben ilkelerime, onuruma, kimli-
ğime laf söyletmem. Bunlar benim için
önemli değerlerdir. Biliniyor geçmişte bu
yöntemlerle birçok insanı düşürdüler.
Burada da beni düşüreceklerini zanne-
diyorlar aynı yöntemlerle. Bu kadar basit,
bu kadar sıradan bir yaklaşım olamaz. 

AKP’nin gerçek yüzü budur. Bu ger-
çeğin de herkes tarafından bilinmesi
gerekiyor. Beni burada “terörist” vb sı-
fatlarla suçlayarak bu işin içinden çı-
kamazsınız. AKP bütün bu politikaların
sorumlusudur. Bir televizyonu bile pa-
zarlık konusu haline getirecek kadar
küçük düşünüyorlar. Devlet adamlığı,
devlet ciddiyeti bu değildir. Böyle ucuz
yaklaşımlarla olmaz. Hükümet olmak,
devleti yönetmek böyle olmamalı. Ger-
çekten hayret ediyorum, şaşırıyorum,
esefle karşılıyorum. Biz aşağılık mıyız,
bu tür ucuz oyunlara gelelim. Ben aşa-
ğılık mıyım, arkadaşlarım aşağılık mı,
halkımız aşağılık mı ki bu tür ucuz
oyunlara gelsin. İşte AKP’nin zihniyeti
budur. Ben tasfiye tanımını o yüzden
yaptım. Faşist zihniyet, faşizm budur.
Bunların bu zihniyetinin görülmesi, an-
laşılması gerekiyor. Herkesin de bu
konuda uyanık olması gerekiyor. Hal-
kımızın bunları iyi görmesi gerekiyor.
Bunlara oylarını bile çok görmelidir.
Kürtler kendi birliklerini sağlamalıdırlar.
AKP’nin oyunlarına gelmemelidirler.
İşte AKP Kürtleri aç bırakarak ardın-
dan bölgeye yardım, kredi şeklinde
“yatırımlar” adı altında Kürtleri kendi-
lerine bağlamaya çalışıyor. Kürtler
bunlara tenezzül etmemelidir, bu tür
oyunlara gelmemelidir. Sonuçta kay-
bedenler, ölenler yine halkımız olacak.
Bunlar böyle bilinmelidir. İşte bu ne-
denle çok kızıyorum, herkese öfkele-
niyorum, halka da öfkeliyim, bunları
sadece Kürtlere demiyorum, Türk hal-
kına da diyorum; niye bu tür küçük
oyunları fark etmiyorlar, böyle bir zih-
niyete niçin oy veriyorlar, böyle bir zih-
niyete tek bir oy vermemeliler. AKP
tüm bu oyunları oynarken bir taraftan
da Baykal ve Bahçeli’nin ulusalcı-mil-
liyetçi-katliamcı yönünü gösterip bize
razı olun diyorlar. Daha önce de be-
lirttim CHP ve MHP’nin ulusalcı-milli-
yetçi-katliamcı yönünü gösterip “bak
bunlar gelirse sizi öldürürler, size ya-
şam şansı bile tanımazlar” diyerek, bu
tehditleri bize gösterip, “AKP’ye razı
olun” diyorlar. Açıkça Baykal-Bahçeli

eliyle ölümü gösterip kendileriyle sıt-
maya razı etmeye çalışıyorlar. Bizim
önümüze konulan konsept budur;
ölümü gösterip sıtmaya razı olun di-
yorlar. Bu ulusalcı-milliyetçi yaklaşımla
Sünni-siyasal İslamcı yaklaşım ara-
sında bir fark yok. Geçmişte uygula-
nan ulusalcı-milliyetçi faşizmdi. Şimdi
AKP eliyle uygulanan ise Sünni-siyasal
İslamcı faşizmdir. Halkımız içinde du-
rum budur. Kürtler, halkımız geçmişte
ulusalcı-milliyetçi politikalarla kandırılıp
yönetiliyordu, oyları alınıyordu. Şimdi
ise AKP eliyle Sünni-siyasal İslamcı
politikalarla kandırılmaya çalışılıyor.
Biliyorsunuz Kürtlerin büyük çoğun-
luğu Sunni’dir. AKP de bu kimliği kul-
lanıp halkımızı bu yönüyle sömürmeye
çalışıyor. Biliyorsunuz özellikle Urfa’da
da aynı oyunlar devamlı tekrarlanmak-
tadır. Tabi bütün bu politikaların arka-
sında İngiltere var, ABD var. Bu politi-
kalarla amaçlanan Türkiye bölge
ülkeleriyle yüksek güvenlikli anlaşma-
lar yapacak, Güney’deki güçlerle bir-
likte PKK’yi sıkıştıracak, bölgesel
baskı altına alacak, Türkiye’de de AKP
eliyle Kürtler kandırılıp sorun çözül-
meye çalışılacak. 

AKP’nin burada tek derdi işte bu
bilinen güçleri arkasına alarak ömrünü
uzatmak, biraz daha fazla oy almak,
iki üç dönem daha iktidarını sürdür-
mektir. AKP yedi yıldır yaptığı gibi yedi
yılı nasıl geçirdiyse bundan sonrasını
da bu şekilde bu yöntemlerle geçir-
meye çalışacak. 

Anlayan insan 
özgürleşen insandır

İşte bütün bu tehlikeler iyi görülme-
lidir. BDP de bunları iyi görmelidir. İşte
tarihinizi bileceksiniz ki sizi bekleyen
tehlikeleri göresiniz. Hakeza Diyarbakır
için Dersim için de durum aynıdır. Siz
Dersimliler, Aleviler kendi tarihlerinizi iyi
bilmelisiniz. Her önüne gelen Dersim
için Alevilik için konuşmamalı. Birçok
Alevi kurum örgütlenmeleri var ancak
hepsinden farklı sesler çıkıyor, hepsi
farklı farklı şeyler söylüyor. Ortak nok-
talarda buluşamıyorlar. Kendilerinin
doğru temsiliyetini sağlayacak örgüt-
lenmelerini ve doğru öncülerini ortaya
çıkarabilmeliler. İşte geçen gün radyo-
dan dinledim; Kemal Kılıçdaroğlu’na so-
ruyorlar; “Onur Öymen ile aranızdaki
buz dağı eridi mi?” diye. Kılıçdaroğlu
da cevaben “aramızda buz dağı yoktu
ki erisin” diyor. İşte görüyorsunuz bir
de bu haliyle kendisine Dersimliyim, Al-
eviyim diyor, kendisini böyle tanıtıyor.
Temsil ettiğini iddia ediyor ancak kendi
değerlerine bile sahip çıkmaktan aciz.

Siz Dersimliler de bunlardan ders çı-
karıp, bu anlayışlardan hesap sormalı-
sınız. Bu anlayışın üzerine gitmelisiniz.
“Bizi kandıramazsınız” diyebilmelisiniz.
Tepkiniz bu konuda oldukça sert olma-
lıdır, tavrınız net olmalıdır.  

Ben aslında bugün barış konusunda
da birşeyler söylemek istiyorum. Bana
karşı olan yaklaşımları da eleştirmek
istiyorum. İşte devlet tarafı beni “terö-
rist” vb sıfatlarla göstermeye çalışıp so-
runu çarpıtıyorlar. Bizimkiler de Kürt ta-
rafı da benim sağlık durumumu,
buradaki koşullarımı ileri sürüp benim
adıma eyleme geçiyorlar. Benim koşul-
larımın kötü olduğunu ileri sürüp benim
adıma eylemler yapıyorlar. Bu tarz yak-
laşımları kabul etmediğim gibi ucuz da
buluyorum hatta çok öfkeleniyorum bu
yaklaşımlarına. Beni taklit ederek be-
nim buradaki koşullarımı, koşullarımın
ağırlığını ileri sürerek, bunları bahane
ederek hareket edemezsiniz. Tamam
biliyorum onlar için anlam ifade edebi-
lirim ancak bu sorun bir şahıs temelinde
kilitlenmemelidir. Bu sorun toplumsal
bir sorundur. Siyasi bir sorundur. Bir
halkın özgürlük, kimlik sorunudur. Bu-
nun böyle bilinmesi gerekir. Ben bu tarz
yaklaşımlara değer vermem. Ben politik
yönelimlere, yaklaşımlara, siyasi akla
değer veririm, bu yaklaşım tarzını
önemserim. Sorunumuz siyasal, sosyal
bir sorundur. Bu tarz siyasal meseleler
de siyasal akıl, siyasal yöntemlerle çö-
zülür. Budur politik-siyasi yaklaşım. Bu
durum böyle bilinmeli. Gidilen her yerde
ben böyle anlatılmalıyım. İşte benim
koşullarım tartışılıyor, bunun üzerinden
eylemler yapılıyor. Bu tarz bir yaklaşım
oynanmak istenen oyunlara araç olma-
dır. Böyle yapılırsa benim üzerimden
oynanan oyunlara araç olursunuz. Ben
tekrar belirtiyorum, önemli olan bireysel
durumum değildir. Benim için önemli
olan cezaevindeki beş bin arkadaşımın
ve halkımın durumudur, onların özgür-
lüğüdür, benim koşullarımın düzelmesi
veya özgürlüğüm ancak ondan sonra
sözkonusu edilebilir. Beş bin arkadaşım
cezaevindedir yine halkımızın durumu,
yaşadıkları ortadadır. Beş bin arkada-
şım ve halkımızın durumu ne kadar
iyiyse benim durumum da o kadar iyidir.
Benim durumum onların durumuna
bağlıdır. Onlar nasıl yaşıyorlarsa benim
durumum da öyledir. Ben bu soruna
böyle yaklaşıyorum, böyle ele alıyorum.
Herkesin de bunu böyle bilmesi gerekir.
Diyelim ki durumumu iyileştirdiler ama
halkımın ve arkadaşlarımın durumu
kötü olduktan sonra benim bireysel du-
rumumun burada hiç bir anlamı, hiç bir
değeri olmaz. Halkımız bu tarz bir ön-
derliği kabul etti ben de halkımızın bana
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yaklaşımını böyle anladım. Benim de-
mokratik önderlik anlayışım budur. Beni
bu şekilde herkese anlatmak zorunlu-
luğu vardır. Benim anlayışımda, ilişki-
lerimde anlamaya dayalı bir yaşam söz
konusudur. Anlamaya dayalı bir yaşamı
yaratmak zorundayız. Anlayan insan
özgürleşen insandır. Özgürleşen insan
ise güzelleşir, güzel insandır. Güzelle-
şen insan da hayattan zevk alır. Öz-
gürleşmeyle güzelleşen insan anlamlı
bir yaşamın sahibi olur. Daha önce de
söyledim anlaşılmazsam herkesi sert
eleştireceğim. Gerekirse avukatlarımı
da reddederim, görüşlere çıkmam. 

Bu koşullarda pratik önderlik yapıla-
maz, talimat verilemez. Bunu ne ahlaken
doğru buluyorum ne de kanunen doğru
buluyorum. Bu yaklaşım ne ahlakidir ne
de kanunidir. Ben bu hakkı kendimde
görmüyorum. Pratik önderlik yapmaya
ne koşulum var, ne zamanım var ne de
yaşım başım müsait buna. Tabi otuz kırk
yıllık siyasi tecrübem var. Burada on yıl-
lık hatta on bir yıllık sosyolojik düşünsel
derinleşmem var. Bütün bunlar parale-
linde görüşlerimi, eleştirilerimi dile geti-
rebilirim. Ancak bunu da bana çok gö-
rüyorlar, konuşma diyorlar. Ben
buradakilere de söyledim; onurlu bir in-
sanım, buradaki duruşum onurlu bir du-
ruştur. Bana burada 12 kezdir hücre ce-
zası veriyorlar. Beni bu şekilde disiplin
cezalarıyla da sindirmeye çalışıyorlar,
ben bunlara gelmem. Beni öldürebilirsi-
niz de ben bundan da korkmam ancak
bana konuşma diyemezsiniz. 

Ben burada bir hükümlüyüm. Bunun
da çok iyi farkındayım, bu durumumun
bilincindeyim. Bir hükümlü olarak bu-
rada arkadaşlarıma, halkımıza layık bir
şekilde son yürüyüşümü tamamlayaca-
ğımı belirtebilirim. Tek amacım budur.
Ancak bunları yapabilirim buradan. Hal-
kımıza karşı sorumluluğum gereği ken-
dimi yaşatmak zorundayım, bunun için
bu ölümden beter koşullara dayanmaya
çalışıyorum. Mazlumların, Kemallerin,
Hayrilerin direnişini biliyorsunuz. Maz-
lum kendini feda etti, Kemal ve Hayri
ölüm orucunda yaşamlarını yitirdiler.
Ben bu arkadaşların anılarına saygılı
olmak zorundayım, onların anılarını ya-
şatmak zorundayım. Onlar çok cesur
insanlardı. Ben açık söylüyorum, onlar
kadar cesur da değilim. Belki sıradan
biriyimdir, çok abartılacak biri olmaya-
bilirim de. Ancak bildiğim tek şey var,
burada onurlu, kişilikli, halkımızı ve de-
ğerlerimizi hak eden bir şekilde yaşa-
maya çalışıyorum. Benim buradaki mü-
cadelem en basit en çıplak haliyle
nefsimi koruma mücadelesidir, nefsime
sahip çıkma mücadelesidir. Bu konula-
rın bu şekilde bilinmesi gerekiyor. 

Savaşmasını bilenler 
barışmasını da bilmelidirler

Bütün bu zor koşullarımıza rağmen
barışı getirmeye çalıştık. Bunun çabasını
yürüttük. Ancak olmadı, bunu başarmak
isterdik, başaramadık. 2010 yılının baş-
larında olmamız vesilesiyle bu konuya
değinmek istiyorum. Aslında barışa giden
yolda yapılması gerekenler belliydi, çok
basitti. Yine belirtiyorum gözyaşlarının
dinmesi iki kelimeye bakar. İnsanların
gözyaşları iki kelimeyle biter aslında:
Barış görüşmeleri. Yakınlarını kaybeden
aileler bu iki kelimeyi dillendirerek bu
sorunun çözümünü Hükümete dayata-
bilirler. Bu kadar basittir gözyaşlarını
dindirmek. Tekrar 2010 vesilesiyle Cum-
hurbaşkanı’na, Başbakan’a, Genelkur-
may Başkanı’na, Emniyete, İstihbarata
sesleniyorum. Barış için herkes üzerine
düşen görevi gerçekleştirmelidir. Bu dev-
let olmanın, devlet ciddiyetinin gereğidir.
Bu sorunun çözümü o kadar da zor
değil. Bu konuda açık-net görüşlerimiz

oldu. Çok da zor değildi bu adımları at-
mak ancak nedense hiç görülmedi ça-
balarımız. Ben burada bütün dünya de-
neyimlerini, barışa giden yolları inceledim,
bütün bu çalışmalarımın neticesinde “ül-
kemizde barışa nasıl gidilir?” Konusunda
görüşlerimi yazdım, belirttim, çabaladım.
Ancak bu çabalarımız dikkate alınmadı.
Bu dikkate almama yaklaşımı karşısında
da esef duyuyorum. Kırk elli bin insan
öldü deniyor, her iki taraftan toplam kırk
elli bin insan öldü. Ancak bunlardan ne
kadar sonuç çıkarıldı? Bunu “terör” di-
yerek açıklayamazsınız. İnsanları bu
türden tabirlerle kandıramazsınız. Yak-
laşık elli bin insanın öldüğü bir yerde
“terör” değil savaş vardır. Başka ülkelerde
bu kadar kayıp verilse masaya oturulur,
konuşulur, çözüm yolları tartışılır. Ben
illa ki bu konuda benimle de konuşun,
görüşün demedim. Değişik adresler, de-
ğişik yöntemler gösterdim, tespitler yap-
tım bu konularda ancak bunlar da dikkate
alınmadı. Geçenlerde radyodan dinledim.
Cumhurbaşkanı Gül’ün katıldığı törendeki
olayı duydum. Orada da “terör”ü son-
landırıncaya kadar mücadeleye devam
deniyor. İşte görüyorsunuz dökülen kanlar
üzerinden hala siyaset yapılıyor. Şehit-
lerimiz var deniliyor, kendi şehitlerine
de saygıları yok. Madem bir savaş oldu,
bunun karşılığında insanlar öldü, bu in-
sanların acılarını dindirecek, bu kayıpların
önüne geçecek barışın da yapılması
gerekiyor. Devlet adamlığı bunu gerektirir.
Biz ‘93’ten beri barışın mücadelesini yü-
rüttük, son olarak 11 yıldır da burada
yürütmeye çalıştım. Bu yönde çabaları-
mız oldu ama bu çabalarımız sonuçsuz
bırakıldı. Evet elli bine yakın insan öldü
ancak yeni ölümlerin önüne geçmek bir
yana hala bu kayıplar kullanılıyor; “terör”
“bölücülük” deniliyor. Biz hiçbir zaman
bu vatanı bölmek istemedik. Şehitlerimiz
var deniliyor, peki onların şehitleri var
da bizim şehitlerimiz yok mu? Biz tüm
bu acılarımıza rağmen, arkadaşlarımızın,
halkımızın bağırlarına taş basa basa
onları barışa ikna ettik, barışa hazır hale
getirdik, peki siz ne yaptınız? Acıları kö-
rüklediniz. Daha önceleri de barışa dönük
bu hamlelerimizi yaptık, bu nedenle yüz-
lerce arkadaşımızı kaybettik. Son olarak
da Kandil’den ve Maxmur’dan arkadaş-
larımız her şeyi göze alarak, başlarına
geleceklerin farkında olarak bile bile ba-
rışa katkı sunmak için geldiler. Bu arka-
daşlarımızın gelişinin Hükümet-Devlet

tarafından nasıl ele alındığı da ortada.
Bu arkadaşlarımızın gelmesiyle amaç-
ladığımız; her şeye, tüm acılarına rağmen
Kürtlerin barışa hazır olduklarını gös-
termek ve sorunun çözülmesi durumunda
tavrımızın ne olacağını ispatlamaktı. An-
cak bu görmezden gelindi. Bu vesileyle
tekrardan gelen arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum, halkımıza şükranlarımı su-
nuyorum. Belirttiğim gibi biz bütün acı-
larımıza rağmen, arkadaşlarımızın hal-
kımızın bağırlarına taş basarak barışa
hazır hale getirdik. Ancak siz hala kanlar
üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Devlet
ciddiyeti burada yok. Ortada bir savaş
var, kayıplar veriyorsun. Devlet adamlığı
savaşa hazırlandığın gibi barışa hazır-
lanmayı da gerektirir. Savaşmasını bi-
lenler barışmasını da bilmelidirler. İşte
tarihten örnekler var. Gandhi savaştı,
savaşını yürüttü, barışmasını da bildi.
Yine De Gaulle örneği var. Yine biliyor-
sunuz Churchill İkinci Dünya Savaşı’na
girdi, savaşını yürüttü ama sonunda ba-
rışmasını da bildi, barışı sağladı. Barış
için yaptıkları ortada. İşte devlet adamlığı,
ciddiyeti budur. Aşiretler çağında da du-
rum böyleydi. İki aşiret birbirleriyle sa-
vaşırdı, toplumda önde gelen birileri
araya girer, barış sağlamaya çalışırlardı.
Barışa hazır mısınız, diye sorarlardı,
onlar da kabul ederse, aşiretler arasında
barış sağlanırdı. Aşiret hukukunda da
bu böyledir. Savaşırlar ve barışırlar. Bu
sorunu “terör sorunu” deyip geçiştire-
mezsiniz, öyle basit yaklaşamazsınız.
Biz kimliğimiz, özgürlüğümüz, haklarımız
için mücadelemizi yürüttük. Binlerce tut-
sağı var. Bu soğuklarda buz kesmiş
dağlarda kalanları var. Oralarda niye
bulunduklarının anlaşılması gerekiyor. 

Ben daha önceleri de söyledim, be-
nim koşullarımı ileri sürerek hareket et-
mesinler. Beni taklit etmesinler, beni ileri
sürmesinler, benim gibi düşünmeye ça-
lışmasınlar, kendileri gibi hareket etsin-
ler, benim yerime geçer gibi hareket et-
mesinler, kendi düşünceleri olsun.
Yapabiliyorlarsa becerebiliyorlarsa ön-
derlik yapsınlar. Ama nasıl yapacaklar,
bunu da kendilerinin belirlemesi gereki-
yor. Cuma onlara bir şey demiyorum.
Onlara saygım var. Cuma’nın geçen
hafta AKP hakkındaki yorumunu dinle-
dim. AKP’nin özel olarak misyonundan
bahsediyor, sürecin tehlikelerine işaret
ediyor, tasfiyeye vurgu yapıyor, demek
ki anlamışlar. Bir şey demiyorum. Kendi

kararlarını kendileri versinler. Hakeza
Karayılan’a da bir şey demiyorum, ona
da saygım var. Ancak kendi kararlarını
kendileri versinler. Ben benimdir, onlar
da kendileridir. Kendilerine göre düşün-
sünler, karar versinler, bana göre karar
vermesinler. Onlar kendileri olsunlar. Ge-
rekirse bana, ‘’bize karışma’’ desinler.
Biz kendi kararımızı verdik, desinler, sen
niye karışıyorsun desinler. Ben buna
saygı duyarım. Benden sonra da bu mü-
cadele devam edecek böyle bilinsin.
Kendileri kararlarını alırlar. Ben bu ka-
rarlarına müdahale edersem, hayır
böyle olmaz dersem beni sert eleştirsin-
ler. Ancak onlar da  verdikleri kararları
uygulamazlarsa ben de onları sert eleş-
tireceğim. Bundan sonra barışırlar mı
savaşırlar mı bilemem, karar kendileri-
nindir. Teslim mi olurlar, direnirler mi
kendi kararlarını verirler.

Mazlumların Kemallerin 
anısına bağlı kalacağım

Ben burada kararımı vermişim. Ne
çok ılımlı, uzlaşmacı ne de çok sert bir
tutum takınacağım. Politikada esnek
olacağım ancak ilkelerimden taviz ver-
meyeceğim. İki taraflı uç yaklaşımlarda
bulunmayacağım. Burada nefsimi ko-
ruma mücadelesi vereceğim. Burada
günlerimi anlamlı bir şekilde doldur-
maya çalışacağım. Mazlumların Ke-
mallerin anısına bağlı kalacağım. Bu-
radaki yürüyüşüm bu şekilde olacak. 

İran idam ediyor, Suriye tutukluyor.
Her tarafta halkımıza yönelik baskılar
devam ediyor. Her yerde operasyonlar
yapılıyor, zincirleniyorlar, kelepçeleni-
yorlar, tutuklanıyorlar. Avukatlar da tu-
tuklanıyor. 

AKP İran ile Irak ile Suriye ile yüksek
güvenlikli anlaşmalar yapıp Güneyli
güçleri de yanına çekip Avrupa’nın, İn-
giltere’nin, ABD’nin de desteğini alarak
Kürtleri tasfiye etmeye çalışıyor. Ancak
unutulmamalı ki bu planlar tersine dö-
nebilir. AKP bütün uluslararası güçleri
kendi desteğine çekip bizi tasfiye et-
meye çalışıyor. Tarihten örneklerde de
anlaşılacağı gibi bu plan tersine döne-
bilir. Bu konuda vereceğim örneklerden
birincisi Fransız İhtilalidir. Biliyorsunuz
1791 yılında zor durumda olan Fransız
Kralı Avrupa’dan yardım istiyor, o dö-
nem Jakobenler var biliyorsunuz, Ja-
kobenlere karşı Avrupa’nın yardımını

istiyor. Bütün Avrupa Kral’ın yardımına
koşmasına rağmen halkın desteğiyle
gerçekleşen Fransız Devrimi tüm Av-
rupa’ya kısa sürede yayıldı. Etkileri çok
uzun yıllar Avrupa’yı kasıp kavurdu.
İkincisi Ekim Devrimi’dir. Ruslar Birinci
Dünya Savaşı’ndan çekiliyorlar, biliyor-
sunuz kendi içlerinde sorunlar var. Bü-
tün Avrupa devrime karşı Çar’ın yardı-
mına koşuyor. Buna rağmen Ekim
Devrimi halkın desteğiyle gerçekleşiyor.
Ekim Devrimi 1917’de oldu ama
1918’den sonra da Avrupa Çar’ın yar-
dımına koşmaya devam etti ancak bu
yardım devrimi engellemedi tam tersi-
ne bunlara karşı verilen mücadele Bol-
şevik Devrimini daha da pekiştirdi.
Bolşevik Devrimi 1918-1922 arası daha
çok pekişiyor. Devrimin pekiştiği yıllar
bu yıllardır. Bütün bu müdahalelere kar-
şın Ekim Devrimi sınırlarını aşıyor, Av-
rupa ve dünyaya yayılıyor. Aslında Tür-
kiye Cumhuriyeti Devriminin kuruluşu
ve kazandığı karakter de bu yıllara
denk geliyor. Bu söylediklerim uygun
bir dille ifade edilebilir. Burada AKP’nin
yapmak istediği de aynıdır, yani, bütün
uluslararası güçleri kendi desteğine çe-
kip bizi tasfiye etmeye çalışıyor. Buna
karşı PKK, Ekim Devrimi gibi bir devrimi
gerçekleştirir mi gerçekleştiremez mi
bilemiyorum. Bahsettiğim bu iki örnekte
de ortaya çıkıyor ki iki devrimi de Avru-
palılar engellemek için her tür yardımı
sundular, yardıma koştular ancak bu iki
devrim tam tersi yardıma koşan Av-
rupa’yı da etkisi altına aldı kasıp ka-
vurdu. Bizim sorunumuz da benzer bir
şekilde ele alınabilir. Bize karşı muaz-
zam bir güç birliği ve AKP’ye destek
olabilir ancak bu, halkımızın destekle-
diği mücadelemizin büyümeyeceği, ya-
yılmayacağı anlamına gelmez.  

Bugünlerde ortaya çıkan İsrail-Tür-
kiye gerginliği biraz da İsrail’in politika-
larına dayanıyor. İsrail’in mevcut politi-
kalarıyla İngiltere’den çok fazla destek
göremeyeceği ortaya çıkıyor. 

Bir Botaş bürokratı 1998’de ben
Rusya’dan sınır dışı edildikten sonra
askıya alınan Mavi Akım Projesi’nin
hayata geçirilmesi talimatı aldıklarını
belirtiyormuş. Rusya’dan sınır dışı
edilmem ve yakalanmamla birlikte
Mavi Akım Projesi’nin hayata geçiril-
diğini söylüyormuş. Evet, çok önemlidir.
O dönem yapılan ittifaklara, anlaşma-
lara ben daha önce de değinmiştim.
Bugün de bu durum geçerlidir. Mos-
kova, Türkiye, bir sürü uluslararası
güç bize karşı bu ilişkileri sürdürüyor.

BDP için şunu söyleyebilirim. Çevre-
cileri kadar değişik kesimlerden insanları
içine katabilir, geniş yelpazede kendisini
örgütleyebilmelidir. BDP kimlik partisi gö-
rünümünü aşmalıdır. Ülkenin genel so-
runlarına daha duyarlı bir parti haline
gelebilmelidir. O yüzden çok değişik ke-
simlerden insanları, çevreleri kendi içine
katabilmelidir, perspektifi bu olmalıdır.

Türklerin ve Kürtlerin birlikteliğine
hayati derecede ihtiyaç var. Yine büyü-
yebilmeleri için Çatı tarzı bir araya gel-
mek, temel konularda ortaklaşmak zo-
rundalar. Ben en eski Mahirci, Denizci
olarak bunları söylüyorum. Onlara da
bu söylenmeli, bunu en eski Mahirci,
Denizci söylüyor denilmeli. 

Haluk Gerger yazıp çiziyor ama
pratik politikaya gelmiyor, pratik poli-
tika yapmıyor. Onu pratik politikaya
çağırıyorum. Bir de Nabi Yağcı var, o
da yirmi otuz yıldır yazıp çiziyor ama
pratik politika yapmıyor. Ellerini taşın
altına koysunlar, pratik politika yap-
sınlar, sadece konuşmakla, yazıp çiz-
mekle bu işler olmuyor. Yine Celal Be-
şiktepe, Ertuğrul Kürkçü çalışmalarını
yürütebilirler, bir şey demiyorum. An-
cak ittifaklarını geliştirebilmeliler. 
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Arayış hakikate varmaksa eğer;
her arayış neden varmaz ki ha-
kikate?…

İnsan insan olduğunda kendisine
sorduğu ilk soru ben kimim sorusudur.
Ben kimim ve nasıl var oldum? Neden
var oldum? Doğa ve evren nasıl ve
neden oluştu? İnsan toplumunun tari-
hinde ilk sorular neden ve nasıl sor-
gulamasıyla başlamıştır. İnsan zihni
ve algılayışı geliştikçe bu tarz soruları
ve sorgulamaları da bir o kadar çeşit-
lilik göstermiş ve çoğalmıştır.

Hakikat, insanın yaşama dair ne-
den ve nasıl sorularına ve sorgulama-
larına verdiği cevaplar bütünüdür. Öz-
gürlük özlemlerine uyumlu ve uygun
olarak inşa ettiği yaşam biçimidir. Ha-
kikati insanın özgürlük arayışlarından
ve özlemlerinden bağımsız ele almak
mümkün değildir. İki olgu da birbirini
koşullamaktadır. İnsanın hakikat ara-
yışı aynı zamanda insanın ve insan
toplumunun özgürlük arayışıdır. Bu
noktada insanın aklına takılan ilk so-
rulardan biri şu oluyor; hakikat arayışı
insan oluştuğundan beri mi var yoksa
toplumsal tarihin belli bir zamanından
sonra mı başlıyor?

Özgürlük, varoluşun-oluşumun do-
ğasında vardır. Var olmak, oluşmak da
bir özgürlük eğilimidir. Varlaşmayı-olu-
şumu, oluşmak isteyen-oluşan varlık
yapısını özgürlük eğiliminden bağım-
sız ele alabilir miyiz? Mümkün değil.
Bir varlık bir varoluş yapısından di-
ğerine değişim geçirirken özünde
daha fazla özgürleşmek istemektedir.
İçinde olduğu kabuk artık onu sıkmak-
tadır. Değişerek, dönüşerek, çeşitle-
nerek farklılaşma ve çoğalma istemi,
ihtiyacı duymaktadır. Varlığın ve olu-
şumun doğası çoğalmayı, çeşitlen-
meyi gerektirmektedir. Bu oluşum sü-
recini sağlayan enerji akışına özgürlük
ve hakikat arayışı demek mümkündür.
Evrendeki ve doğadaki tüm canlılar
açısından bu akış ortak bir özelliktir
ancak insan toplumu, doğanın en ge-
lişmiş varoluşu olarak özgün olarak
da çok sayıda özellik taşımaktadır.

Doğanın özgürlük eğilimi en çarpıcı
ifadesini insan oluşumunda bulmak-
tadır. Önder Apo’nun da ifadesi ile ger-
çekten “doğa sanki merakını yenmek
için insanı yaratmıştır.” İnsan tüm
doğa adına varoluşu sorgulamakta ve
hakikate doğru iz sürmektedir. Top-
lumsallık insanın hakikate iz sürüşü-
nün en anlamlı ve en değerli tarihi za-
manlarındandır. Komünal, demokratik,
ahlaki ve politik değerler etrafında olu-
şan toplumsallık, en büyük anlamını
ve değerini on bin yıla yaklaşan bir
tarihsel dönemde bu değerleri hâkim
kültür haline getirmesinden almakta-
dır. Toplumsallığın büyük anlamı tari-
hin bu uzun zaman diliminde insan ve
toplumu için tüm yaşamsal koşulları
ve imkânları yaratmış olmasında yat-
maktadır. Toplumsallığın büyük bir an-
lam taşıması; evreni dolduran, yaşamı

güzelleştiren ve zenginleştiren tüm
canlı oluşumların yapısını ve mirasını
onurluca temsil etme yeteneğini gös-
termesindedir. İnsan doğasına uygun
kurulan bu ilk yaşam biçimi, hakikatin
somutta vücut bulmasıdır.

Doğaya uygunluk hakikattir

Hakikati soyut arayışlar biçiminde
düşünmek yanlıştır. Hakikat, özgür ya-
şam arayışı olduğu kadar bu arayışın
yaşam bulmuş halidir de. Somut ya-
şamdan kopuk bir hakikat tanımlaması
tam olarak hakikati tanımlayamaz. Ya-
şamdan kopuk bir hakikat olamaz.
Ama insan, kendi doğasına uygun ya-
şamlar da kursa daha iyisini ve güze-
lini oluşturma arayışında olacaktır. Bu
anlamda hakikatin dayandığı keskin
bir sınır veya durak yoktur.

İnsan, doğasına uygun yaşadığı sü-
rece, hakikat, insan yaşamının özünü
oluşturur. Yaşamın iyi, güzel, özgür,
huzurlu, anlamlı oluşu insanın ve insan
toplumunun kendi doğasına uygun ya-
şamasıyla bağlantılıdır. İnsanlık yak-
laşık olarak 10 bin yıl kadın eksenli
yaşamda hakikat içinde yaşamıştır. İn-
sanlığın hakikatini kaybetmesi doğa-
sından uzaklaşmasıyla birlikte geliş-
miştir. İnsan kendisine ve toplumuna
ne kadar yabancılaşmış ve uzaklaş-
mışsa o oranda da hakikatten uzak-
laşmıştır. Hakikatini yitirmiştir. İnsanın
hakikatini yitirmesi hakikate ulaşmada
kullanılacak yöntemleri gündeme ge-
tirmiştir. İnsanlık tarihinde gündeme
giren yöntem sorunu ilk olarak haki-
katin kaybedişiyle ortaya çıkmıştır. Ön-
cesinde böyle bir sorun yoktur.

Peki, insan ne zaman özünü yitirdi?
Yitirilen öz nasıl oldu da hakikat yiti-
mine yol açtı? İnsanlık özünü iktidar
arayışı ile yitirdi. Ne zaman ki küçük
insan grupları, toplum üzerinde tahak-
küm kurma arayışına girdi işte o za-
mandır ki insanlık da hakikatini adım
adım yitirmeye başladı. Hakikatin pan-
zehiri iktidardı. İktidar hakikatin inkârı
üzerinden gelişti. İktidar arayışı insa-
nın kendisine en büyük ihanetiydi.

İktidar bir zorunluluk muydu? Ha-
yır! İnsan toplumu on bin yıl boyunca
iktidar olmadan huzur ve büyük bir
anlam içinde yaşadı. İktidara, ez-
meye, sömürmeye ve köleleştirmeye
ihtiyaç duymadan yaşadı. İnsan top-
lumu, iktidar ve bu iktidarın yaşam
bulmuş biçimi olan zulüm sistemine
ihtiyaç duymadan binlerce yıl özgür-
lük içinde tüm insanlığa yetecek de-
ğerler yaratarak yaşadı.

Hakikat arayışında çeşitli yöntem-
lerin belirdiği süreç iktidarcı-hiyerarşik
sistemin kuruluşuyla birlikte başla-
maktadır. Daha da somutlaştırırsak
devletçi Sümer Uygarlığı bu tarz bir
arayışın başlangıcını oluşturmaktadır.
Bu tarihten sonra artık on bin yıllık
ana kadın eksenli doğal toplum ya-
şamı ve hakikat sistemi, erkek ege-

menliğinin iktidar sistemiyle birlikte ta-
rih sahnesinden adım adım silinmek-
tedir. Hakikat sisteminin yıkılışı bin yıl-
lara yayılan çok kanlı bir savaş ve
kadının direniş sürecine dayansa da
hâkimiyet gittikçe erkek egemenlikli
iktidar sistemine kaymaktadır. Hakikat
rejiminin yaratıcısı kadın ise tarihin en
silik ve anlamsız nesnesine dönüş-
mektedir. Kadın eksenli kültürün ve
sistemin yenilgisi hakikatin yenilgisi
anlamına gelmektedir.

Erkek egemenlikli devletçi hiyerar-
şik sistem tarafından kadın eksenli
hakikat sistemi yenilgiye uğratılsa da
hakikat zayıf da olsa varlığını sürdür-
meye devam etmiştir. Toplumsal di-
reniş ve mücadele belli oranda hakikati
korumayı bilmiştir. Bu direnişler top-
lumun tarihsel hafızasını canlı tutmuş
ve yitirilen hakikati kazanmanın umu-
dunu, ideasını sürekli kılmıştır. Hakikat
arayışı her dönem kendi koşulları
içinde farklı bir biçime bürünmüştür.
Bir dönem ismi mitoloji olmuş, bir dö-
nem din, bir dönem felsefe, bir dönem
bilim olmuştur. Her bir biçim de haki-
katini kaybeden insanın hakikate ulaş-
mada geliştirdiği yol ve yöntem değeri
taşımıştır. Hakikate ulaşma yöntemleri
sadece bu yöntemlerle de sınırlı kal-
mamıştır. Sayısızca yöntem geliştiril-
miş ancak en etkili ve sonuç alıcı
yöntemler olarak geriye bu dört temel
yöntem anılır olmuştur.

Hakikat-iktidar mücadelesi

Hakikati açıklama yöntemlerinin
hakikati anlamada önemli katkıları ol-
muştur. Ancak hâkim iktidar güçlerinin
denetimi altına girdikleri noktada ise
insan toplumuna ve doğaya en büyük
zararı vermişlerdir. Bu bilme yöntemleri
bilgiyi egemenlerin denetimine koyarak
iktidar ve sömürü sistemini, rejimini çok
etkili bir biçimde beslemişlerdir. Baş-
langıçta amaç iktidar sistemine hizmet
olmasa da egemenin kontrolüne gir-
mekle birlikte esas amaca ters dü-
şülmüştür. Bu noktadan sonra rolleri
artık hakikate ulaşma değil, iktidarı
güçlendirme olmuştur. Tarihin en bü-
yük trajedilerinden biri de bu olsa ge-
rek. Hareket noktası ile ulaşılan nokta
arasındaki derin çelişki!…

Söylence, efsane olarak nitelendi-
rilen mitoloji, gerçeği açıklamada kul-
lanılan en uzun süreli yöntemlerden
biridir. Ara dönemi kapsadığı için ana
kadın eksenli hakikat sisteminin anıları
oldukça canlıdır. Hakikat sistemi ile
iktidarcı sistem arasında kıyasıya bir
savaş yaşanmaktadır. Tanrıça İnanna
ve Tanrı Enki, Tanrı Marduk ve Tanrıça
Tiamat, Tanrıça İsis ve Tanrı Osuris,
Tanrı Zeus ve Tanrıça Artemis savaşını
anlatan mitoslar kendi dönemlerinin
en iyi hakikat açıklayıcı söylenceleridir.
Bu söylencelerde örtük de olsa hakikati
görmek daha fazla mümkündür. Önder
Apo’nun “İnsanlığın geçmişi her zaman

daha gerçektir” sözü adeta bu süreç-
lerin karakterini anlatır gibidir. Söy-
lenceler erkek egemen sistemin geli-
şim seyrine paralel olarak biçim de-
ğiştirir. Zaman ilerledikçe söylence-
lerde kadın silikleşir, toplumun öz di-
namikleri, ahlaki ve politik değer yar-
gıları darbe yer ve gittikçe yerini kor-
kutucu, zalim ve mutlak tanrılara bı-
rakır. Artık söylenceler tanrıların sı-
nırsız tahakküm güçlerini simgeleyen
imgelerle doludur. Zaman, tanrıçanın
ekseninde oluşan hakikat değerlerinin
anlamını yitirdiğini, zalim ve zorba
tanrıların çalmaya dayalı birikimlerinin
yeni sistemin hakikat değerleri haline
geldiğini göstermektedir. 

Rahip krallar süreci ile birlikte mi-
tolojiler karakter değiştirir. Hakikati
açıklama araçları olmaktan çıkarak
rahip kralların iktidarlarını meşrulaş-
tırma araçlarına dönüşürler. Hakikati
bilme yöntemi hakikatten uzaklaşarak
iktidarın en değme silahı haline gelip
sömürü mekanizmasını meşrulaştıra-
rak kullaşmayı derinleştirir. Özne
nesne ayrımı fiili olarak bu dönemde
başlar. Söylencelerde sıkça geçen
tanrının ‘dışkısından’ yaratılan erkek
özne, erkeğin ‘kaburga kemiği’nden
yaratılan kadın ise nesnedir. Tanrının
‘yeryüzündeki tezahürleri’ olarak Ra-
hip krallar tanrı, tahakküm altında tut-
tukları toplum ise nesnedir. Hükme-
denler özne, sömürdükleri doğa ise
nesnedir. Bu dönemle birlikte hakikat
artık tümden kimlik değiştirmiştir. Ha-
kikat rahip kralların kendisinde so-
mutlaşmıştır. Sömürüye dayalı güç

birikimi hakikat olarak tanımlanmak-
tadır. Ve iktidar gücü kendisine ‘haki-
kat benim’ demektedir. İktidar bilme
yöntemlerini ele geçirmiş ve kendi
hizmetine koşturmuş durumdadır. İlk
dönemlerde mitolojik yöntemin haki-
kati açıklamada belli düzeyde katkı-
ları olsa da ilerleyen aşamalarda ikti-
dar güçlerinin elinde hakikati
gizlemede çok etkili bir silah haline
dönüşmüştür. Bu yöntem kullanılarak
insanlar iktidar güçlerinin kulu-kölesi
olmaya inandırılmış ve kulluk felse-
fesi geliştirilmiştir. 

İnsan zihni ve algısı geliştikçe, ha-
kikati açıklama yöntemlerinde de de-
ğişiklikler olmuştur. Mitolojik yöntem-
den sonra kullanılan dinsel yöntem de
insanlık tarihinde en uzun süre kulla-
nılan yöntem olma özelliği taşımakta-
dır. Kral tanrılar çağı toplumsal değer-
lerin büyük baskı altına alındığı,
toplumun ahlaki ve politik değerlerinde
büyük yıkımların yaşandığı bir çağdır.
Kral tanrılar iktidarlarını hakikat olarak
meşrulaştırmış, dünyada tek gerçeğin
ve doğrunun kral tanrılar olduğu algı-
sını etkili bir ideolojik mücadele ile in-
sanlara kanıksatmışlardır. Kral tanrı-
ların ağızlarından çıkan her söz kesin
uyulması ve uygulanması gereken bi-
rer kanun haline gelmiştir. Artık süreç
kanunun demiri kestiği bir süreçtir. İn-
san ve toplumu kral tanrıların baskısı
ve zulmü altında büyük acılar yaşa-
maktadır. Tüm insanlık değerleri ayak-
lar altındadır. İnsan, kral tanrılar nez-
dinde bir böcek kadar bile bir değer
ve anlam taşımamaktadır.
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Hakikat anlamlı yaşamdır
n “İnsanı ve toplumu temel almayan tüm yöntem-

ler toplumdan kopmaya, iktidar odaklarına kapak-

lanmaya ve amacından sapmaya mahkûmdur.

Tarihte yaşanan tüm deneyimler bu gerçeği çok

açık ve çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu

durumda başa dönerek ‘hakikat nedir?’ sorusunu

tekrardan  sorma ihtiyacı duyuyorum. Evet, haki-

kat nedir? Önder Apo’nun  ifadesi ile hakikat aşk-

tır! Aşk özgür yaşamdır! Anlamlı yaşamdır!”

n “Hakikat, toplumun özgürlük ve adalet anlayışı,

yaşam tarzıdır. Paylaşımcı, dayanışmacı, eşitlikçi,

özgürlükçü, demokratik ve ekolojik  anlayışına da-

yanan cinsiyet özgürlükçü komünal yaşam biçimi,

hakikatin  somutlaşmış, maddileşmiş, sisteme ka-

vuşmuş biçimidir. Buna Demokratik Konfedera-

lizm demek de mümkündür. Herkesin kendine

özgü renkte ve biçimde örgütlenerek eşitçe ve öz-

gürce  yaşama sistemi, hakikat rejimini ifade eder”
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Zerdüşt bu dönemin en büyük ha-
kikat arayışçısıdır. İnsana ve insan
iradesine değer veren Zerdüşt, büyük
bir ahlak devrimcisi ve hakikat aşığıdır.
Zerdüşt, hakikati özgür ahlakta gör-
mektedir. Adeta ahlakı olmayanın ha-
kikatinin de olamayacağı görüşünü
savunur gibidir. Zerdüşt, toplumun hu-
zur içinde yaşamasını iradeli ve özgür
bireye dayandırmakta, kadın ile erkeğin
birbirinin iradelerine saygılı bir biçimde
eşit ve özgür yaşamasını savunmak-
tadır. Doğayla dostluğu felsefesinin
temeline oturtmaktadır. Zerdüşt’ün ah-
laklı yaşam felsefesi ilerde gelişecek
olan felsefi yönteme temel oluştururken
diğer yandan ise tek tanrılı dinlere
esin kaynağı olmaktadır. Zerdüşt, iyi
tanrı Ahura Mazda ile kötü tanrı Ehri-
man arasındaki savaş anlayışı ile ha-
kikat arayışçılığına yeni bir yaklaşım
geliştirmektedir. Kendisini hakikat ha-
line getiren kral tanrıların gerçek yüz-
lerini ve hakikatsizliklerini deşifre et-
mektedir. Zalimin, sömürücünün, ta-
hakkümcünün, kötünün hakikat ola-
mayacağını, hakikatin, insandan yana,
insana dost, iyi ve aydınlık tanrıda ol-
duğunu savunarak insan toplumunun
karartılmış ve çarpıtılmış bilinçlerini
aydınlatmaktadır. Kendisini hakikat
yerine koyan zalim karanlık tanrısına
“Söyle, sen kimsin?” diye bağırarak
gölgesinden korkar hale gelmiş insana
güç ve cesaret vermektedir.

Tek tanrılı dinler, Zerdüşt’ün hakikat
arayışçılığını kendilerine güç kaynağı
yapmışlardır. Tek tanrılı dinlerin tanrı
nitelikleri çağının koşullarına göre
farklılıklar taşısa da Zerdüşt’ün iki tan-
rısının toplam özelliklerini bağrında ta-
şımakta ve bu konuda belirgin bir sen-
tez durumu göze çarpmaktadır. Tanrı,
insanlara fazla uzak, yabancı ve düş-

man değildir. İyi insanı cennetle ödül-
lendiren kötü insanı ise cehennemde
cezalandıran, iyilik ve güzellikten yana
bir tanrıdır. Güçlüdür, kudretlidir, gücü
her şeye yetendir, her şeyi yaratan ve
öldürendir. Var eden ve yok edendir.
Gerektiğinde seven ve gerektiğinde
ise tüm hışmıyla üzerine yürüyendir.
Gerektiğinde hoş gören ve gerekti-
ğinde ise zulmedendir. Yeni tanrı da
mutlak gücü temsil etmekte ve insan-

lığın hakikat arayışında son sınırı
oluşturmaktadır. Tanrıya boyun eğ-
mek, buyruklarına uymak, hakikate
uygun yaşamak anlamına gelmekte-
dir. Artık insanlığın tüm çabası sorgu-
lamadan tanrıyı kavramaya ve buy-
ruklarını itirazsız yerine getirmeye
odaklanmıştır. İnsan ve Toplum, tanrı
adına her yere sürülen ağzı var dili
yok, beyni var düşüncesi yok, bedeni
var eylemi yok olan bir sürüye indir-
genmiştir. Bu yöntem başlangıç itiba-
riyle toplumun temel ahlaki ve politik
değerlerine önem vermesinden kay-
naklı ahlaki değerlerin yükselişinde
belli bir anlam ifade etse de ‘mutlak
tanrı’ ve ‘hakikat tanrı’ anlayışıyla in-
sanın ve toplumun başına en büyük
belaları getirmekten de geri kalma-
mıştır. Hakikati açıklamada kullanılan
dinsel yöntem, insanlığı derin bir ka-
ranlığa sürüklemiştir. Sonraki tüm ik-
tidar güçleri bu karanlık çağlardan
beslenerek varlığını sürdürmüştür.
Varlığın ve varoluşun öz yapısını dış-
tan mutlak bir gücün varlığına ve ya-
ratıcılığına bağlayan bu düşünde bi-
çimi, insan ve toplum olgusunu
tümden nesneleştirerek koca bir an-
lamsızlık yığınına dönüştürmüştür. İn-
sanı hiçbir iradesi, gücü ve yeteneği
olmayan basit ve sıradan bir varlık de-
recesine indirmiştir.

Tanrı kavramı ve insan

Bu yöntem, tanrı olgusunu insanın
ve toplumun dışında, insan düşün-
cesinden bağımsız bir olgu biçiminde
ele alarak insanın ve toplumun sosyal
bir olgu olma gerçeğini yadsımıştır.
Oysa tanrı yaratımı, insan toplumunun
yaratımıdır. İnsan ve toplum, tanrı
yaratımı değil, tanrı, insan ve toplum

yaratımıdır. Tanrı kavramını ortaya
çıkaran ve ona her dönemin koşulla-
rına ve karakterine göre çeşitli vasıflar
yükleyen insanın kendisidir. Tanrı, in-
san yaratımı olup insanın dışında bir
gerçeklik değildir. Tanrı, Önder
Apo’nun da ifadesi ile “Toplumun ha-
fızası ve ortak kimliğidir. Toplumun
ortak vicdanı ve zihnidir.” Tanrı, insan
toplumunun kendisini ifadelendirme,
tanımlama ve kimliklendirme biçimidir.

Kadın eksenli hakikat sisteminin hâkim
olduğu doğal toplum sürecinde de
toplumsal kimlik olarak tanrıçalar var-
dı. Totem klanın ortak vicdanı, zihni
ve kimliğiydi. Bu dönem tanrıları top-
lumun üstünde, dışında, veya topluma
düşman tanrılar değildi. Aksine top-
lumu ile iç içe yaşayan, onunla birlikte
sevinen, üzülen, paylaşan, toplumuna
dost ve toplumuyla barışık tanrılardı.
Demek ki toplumsal yaşamın realitesi
ve niteliği toplumun kavramlaştırdığı
tanrının realitesini ve niteliğini de be-
lirlemektedir.

Din de Tanrı da insan ve toplum ya-
ratımı olan metafizik bir olgudur. Tıpkı
ahlak, sanat, kültür, politika, felsefe,
bilim gibi din ve tanrı da metafizik in-
san yaratımıdır. Önder Apo bu olgu-
larla birlikte insanın da metafizik bir
olgu olduğunu söylemektedir. Gerçek-
ten düşünüyorum da insan metafizik
bir olgu olmasaydı toplumsallık geli-
şebilir miydi? İnsan, fiziğin ötesine ge-
çerek toplumsallığı geliştirmiş olmuyor
mu? İnsan, maddi doğadan çıkıp do-
ğayı aşarak ikinci ama metafizik ağır-
lıklı bir doğa yaratmıyor mu? Bir ba-
kıma doğa özgürleşmek için insana,
insan ise doğayı aşmak için toplum-
sallığa yol açmıyor mu? Yani maddi
doğa özgürleşmek için insanı, insan
ise özgürleşmek için toplumu mu ya-
ratıyor? Sonuç buysa peki, bu du-
rumda insan da insanın yarattığı top-
lum da metafizik bir olgu olmuyor mu?
Ve yine bu durumda insan yaratımla-
rının hepsi metafizik kapsamına alı-
nırsa hakikat açıklamasında doğru
yöntem de tutturulmuş olmuyor mu?

İnsanlaşan doğa fiziğin ötesine ge-
çerek kendine özgü ve özel metafizik
bir evren yaratmıştır. İnsanlaşan ve
insanlaşarak toplumsallaşan, toplum-

sallaşarak da insanlaşmasını kalıcı-
laştıran doğa, metafizik bir evren ya-
ratırken dinsel yöntem bu hakikati
tümden gizleyerek tanrı ve din olgu-
larını en kaba ve sığ nitelendirmelere
tabi tutup hakikati katletmiştir. İnsan
metafizik özelliklere sahip olmasaydı
farklı bir doğa ve evren anlamına ge-
len toplumsallık nasıl bir izaha kavu-
şurdu? İnsan olgusunu metafiziksiz
tanımlamak mümkün görünmemekte-

dir. İnsan varoluşu itibariyle metafizik
bir yapıya sahiptir. Bundan uzak bir
insan ve toplum yorumu veya hakikat
yorumu her türlü sapmaya açıktır.

‘Din afyondur, din yobazlıktır, din
bağnazlıktır’ demek ancak insan zih-
nini daha fazla bulandırmaya hizmet
edecektir. İktidarcı hiyerarşik sistem
kurucuları ve sürdürücüleri dinsel
yöntemi iktidar ile bütünleştirerek in-
san ve toplum zihninde en büyük çar-
pıtmayı yaratmakla ünlüdürler. Tek
tanrılı din olgusunu iktidarlarını mut-
laklaştırmada, mutlak hale getirilen
iktidarı meşrulaştırmada çok etkili bir
araç olarak kullanmışlardır. Bu yön-
tem insanları köleleştirmede büyük
bir rol oynamıştır. Bugün halen de
toplumu koyun sürüsüne dönüştüren
kadercilik felsefesi, kaynağını bu yön-
temin kullanım biçiminden almakta-
dır. Bu, hiçbir kuşkuya yer bırakma-
yan çok aleni bir durumdur. Ancak
din olgusu da tıpkı diğer metafizik ol-
gular gibi metafizik insanın metafizik
yaratımıdır. İnsan dış ve iç evren kar-
şısında karşılaştığı acıları, sevinçleri,
kötülükleri, iyilikleri, güzellikleri, çir-
kinlikleri, korkuları, şaşkınlıkları, hay-
retleri kendi yarattığı bu olguyla den-
gelemektedir.

Tanrı yerine devlet

Dinsel yöntem, iktidarcı ve hiyerar-
şik güçlerin eline geçince topluma
karşı çok yıkıcı bir silah haline gel-
miştir. Bu silahı kullanarak devletçi-
tekelci sistem kendisini mutlak yaratıcı
güç olarak lanse etmiştir. İnsanın ya-
ratıcı, oluşturucu yeteneklerini yadsı-
yarak tanrıya mal etmiş kendisini ise
tanrının yeryüzündeki biçimi olarak
meşrulaştırmıştır. İnsan ve toplum, do-

ğal yeteneklerinden uzak düşürülerek,
kulluk anlayışına teslim edilmiş, ken-
disini inkâr üzerinden derin bir yaban-
cılaşma sürecine tabi tutulmuştur. Bu
biçimde tanrı ve özünde de devlet kö-
leliliği bir yaşam biçimi haline getiril-
miş, bu yaşam tarzı değişmez kader
olarak insanların iliklerine kadar işlen-
miştir. İnsanların ruhsal dünyaları hileli
kurguların ürünü olan cennet ve ce-
hennem sınırlarına sıkıştırılmıştır. Din-

sel yöntem çıkış itibariyle toplumun
ahlaki değerlerinde bir yükselişe yol
açsa da iktidar ile bütünleştiği ve ikti-
darın hizmetine girdiği noktada top-
luma ve hakikate düşman kesilmiştir.

Zerdüşt ve çağdaşı sayılan Buda
ile başlayan felsefi yöntem hakikati
açıklamada ve toplumun ahlaki ve po-
litik değerlerini korumada önemli bir
rolün sahibi olmuştur. Dogmaları sor-
gulama, yorum geliştirme, anlamın ve
bilginin-bilmenin izini sürme, bilgiyi
sevme bilgeliğe erme anlamı taşıyan
felsefi yöntem, karanlık çağlarda in-
sanlığın yolunu aydınlatan bir ışık ol-
muştur. Felsefi yöntem akla yüklenerek
aklı, özne haline getirerek insanlara
kader diye benimsetilen dogmaları bir
bir yıkmış ve bilimin-aydınlanmanın
yolunu açmıştır. Böylelikle akıl, ken-
disini kuşatan sınırları bir bir yıkarak
ufuklara yelken açmıştır.

Felsefenin ahlaktan kopuşu

Felsefi yöntem temeline ahlakı al-
dığı ölçüde insanlık değerlerine en bü-
yük katkıyı sunmuştur. Ancak ahlaktan
uzaklaştığı noktada ise insanlığa en
büyük zararları vermiştir. Felsefi yön-
temin ahlaktan uzaklaşmasının ne-
deni iktidar ile kurduğu ilişkidir. Felsefi
yöntemin iktidarın hizmetine girmesi
felsefenin ahlak ile ilişkisini koparmış-
tır. Ahlaktan uzaklaşan felsefe haki-
katten de uzaklaşmıştır. Felsefi yön-
temin hakikat ile ilişkisini belirleyen
nokta toplumun ahlaki ve politik de-
ğerlerine önem vermesi ve toplumun
öz dinamiklerine dayanmasıdır. Fel-
sefi yöntemin toplumun öz dinamikle-
rinden uzaklaşması ve toplumun in-
kârı üzerinden gelişimi, felsefi yöntemi
kullanan iktidar güçlerine yeni sömürü
alanları açmıştır. Etik ölçü gözetme-
den her şeyi sorgulayan akıl, dizgin-
lerinden boşalmış, toplum karşısında
dehşet bir silaha dönüşmüştür.

Felsefi yöntemin ahlaktan kopması
özne nesne ayrımını derinleştirmiştir.
Akıl, özne haline gelirken onun dı-
şında kalan her şey nesneleştirilmiştir.
Akıl, duygudan kopmuştur. Akıl özne,
duygu nesne olmuştur. Akıl, bedenden
kopmuştur. Akıl özne, beden nesne
olmuştur. Akıl, toplumdan kopmuştur.
Akıl özne, toplum nesne olmuştur.
Akıl, doğadan kopmuştur. Akıl özne,
doğa nesne olmuştur. Akıl, kadın do-
ğasının dışında ele alınmış ve erkeğe
ait bir erdem olarak kabul edilmiştir.
Erkek aklı özne, kadın ise akılsız sa-
yılmıştır. Neticede akıl, egemen er-
keğe ait kılınmış, erkek, egemen ikti-
darın öznesi haline getirilmiş ve iktidar
alanının dışındaki her şey nesne gö-
rülerek her türlü saldırıya ve işgale
açık tutulmuştur.

Ahlaktan kopan felsefi yöntem,
Batı düşünce geleneğinin temel taş-
larını döşemiştir. Platon ve öğrencisi
Aristo duygudan kopan analitik akla
dayanan Batı düşünce geleneğinin ilk-
leri ve başlatıcıları olarak egemen ta-
rihin sayfalarında büyük bir yer ve de-
ğer görmüşlerdir. Ardılları Bacon,
Descartes ve Newton, bu mirasa la-
yıkıyla sahip çıkarak kapitalist tekel-
lerin elinde ‘oyuncak’ hale gelen ve
‘makineleşen’ bir dünya görüşü oluş-
turmuşlardır. Bu düşünce yapısıyla
duygudan kopan, ahlaktan, vicdandan
uzaklaşan akıl, toplum üzerinde her
türlü zulmü, baskıyı, şiddeti, katliamı
ve kısacası ahlaksızlığı geliştirmeyi
meşru saymıştır. İktidar eliti dışında
ama her şeyi dizginsiz sömürü ve
gasp alanlarına dönüştürmüştür. İkti-
dar alanlarının dışındaki tüm toplum
en küçük hücrelerine dek sömürül-
müştür. Toplum gibi doğanın sömürül-
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mesi ve tahrip edilmesi de meşru gö-
rülmüştür. Bitkisinden hayvanına, in-
sanından toplumuna, kadınından er-
keğine, çocuğundan yaşlısına her şey
iktidarın hizmetinde görülmüş, köle
muamelesine tabi tutulmuştur. Toplu-
mun öz dinamikleri ciddi anlamda tah-
rip edilmiştir. iktidarın güdümüne gi-
rerek aklı, ‘mutlak-tek gerçek’ ve
‘Hakikat’ haline getiren felsefi yöntem
ilerde gelişecek olan bilimciliğe de en
önemli zemini hazırlamıştır.

Zamanın içinde çağlar aşarak yol
alan insanlık, yitirdiği Hakikati arama
çabasından hiçbir zaman vazgeçme-
miştir. Toplum büyük baskılar ve acılar
yaşasa da geride kalan hakikat kırın-
tılarını korumada ısrar etmiş ve diren-
miştir. Öz dinamikleri, ahlaki ve politik
değerleri ciddi anlamda dağıtılıp tahrip
edilse de toplum, hakikat düşmanla-
rına karşı onurlu duruşunu koruma
mücadelesini kesintiye uğratmamıştır.
İktidar tekellerinin sömürü nesnesi ha-
line getirilmeyi içten içe kabul etmemiş
fırsat bulduğu anda büyük bedelleri
göze alarak isyan ve direniş içine gir-
miştir. Sayısızca isyan ve başkaldırı
yapmış, sayısızca gizli örgütlenmelere
gitmiştir. Çok iyi biliyoruz ki insanlık
tarihi, haddi ve hesabı olmayan gör-
kemli özgürlük direnişlerine, çok güçlü
felsefi ve düşünce akımlarına tanıktır.

Yeni tanrının adı: Bilim

Duygudan, ahlaktan, vicdandan
kopan erkek egemen analitik akıl, ya-
şamı, kâr-sermaye adına kan gölüne
çevirirken bunu bir defa da bilim adına
yapmaktadır. Deneye dayanmayan
hiçbir şeyi gerçek ve hakikat kabul et-
memekte insanlığın başına duygusuz
ve ruhsuz yeni bir zalim tanrı çıkar-
maktadır. Bu yeni tanrının adı da bilim
olmaktadır.

Hakikati açıklama adına yola çı-
kan bilimsel yöntem insanlığa yararlı
birçok teknik ve bilimsel gelişmeye
yol açıp yaşamı kolaylaştıran, dün-
yanın bir ucunu diğer ucu ile buluş-
turan, dünya insanlığını birbirine
karşı duyarlı ve sorumlu kılmaya ça-

lışan, insanları ve toplumları birbirin-
den haberdar kılarak acıları ve se-
vinçleri ortaklaştıran bir rolün sahibi
olsa da ve bu anlamda insanlık haki-
katini açığa çıkarmada belli bir çaba-
nın sahibi olsa da diğer yandan ise
toplum ve doğa düşmanı iktidar odak-
ları ile ilişkisini geliştirip onların gü-
dümüne girerek büyük bir belaya dö-
nüşmekten de kurtulamamıştır.

Ahlaktan kopan felsefi yöntem bi-
limsel yönteme ebelik rolü oynamıştır.
Bilimsel yöntem ile özne ve nesne ay-
rımı çok daha fazla derinleşmiştir.
İdeolojik bir olgu olan düalizm anlayışı
bilimsel yöntem ile zirve yapmıştır. Bu
anlayış ile birlikte toplumsal doğa da
dahil doğadaki her şey karşıtlık teme-
linde ele alınmış, doğal ikilimler dahi
birbirine düşman hale getirilmiştir. Er-
kek özne, kadın ise nesneleştirilerek
erkeğin kadın üzerindeki zulmü ve ta-
hakkümü meşrulaştırılmıştır. İktidar te-
kelleri özne, toplum ise nesneleştiri-
lerek iktidar odaklarının toplum
üzerindeki sömürüsü ve katliamı meş-
rulaştırılmıştır. Yine sömürü mekaniz-
ması özne, doğa ise nesneleştirilerek
doğa üzerindeki her türden tahrip ve
yıkım meşrulaştırılmıştır.

İktidar ile bütünleşen bilimsel yön-
tem, hakikat düşmanlığını geliştirmede
geçmiş yöntemleri aratır duruma gel-
miştir. Akla dayanan, gözün gördüğü
deneyi ve olguyu put haline getirerek
insan zihnini en acımasız tarzda bir
şekillendirmeye tabi tutmuştur. Cansız,
ruhsuz, duygusuz dogmalar ile insan
zihnini doldurarak şiddet kullanmada,
kan dökmede ve acı çektirmede sınır
tanımayan koca insan yığınları yarat-
mış, kâr ve sermayeye endeksli iktidar
zihniyetini ve anlayışını topluma ya-
yarak yapısallaştırmıştır. Toplum adeta
şiddeti ve acıyı üretir duruma gelmiştir.
Baskı ve tahakküm, erkeğin kadına,
kadının çocuğa, çocuğun hayvana,
bir topluluğun diğer bir topluluğa, bir
halkın diğer bir halka karşı kullandığı
bir realite haline gelmiştir. Savaş, şid-
det, tahakküm ve itaat günlük işleyen
ve üretilen toplumsal bir gerçeklik
halini almıştır. Toplum, Önder Apo’nun

ifadesi ile “kanserli, hastalıklı” bir
yapıya bürünmüştür. Ruhsal ve psi-
kolojik hastalıklar tüm hastalıkların
başına yerleşmiştir. Toplumdan, top-
lumsallıktan koparak yalnızlaşma eği-
limi, birçok hastalığın temel nedeni
haline gelmiştir. Bireycileşen insan,
duygusal ve ruhsal bir erimeyi yaşa-
yarak yaşamın anlamından kopmuş,
manevi ve moral gücünü yitirerek derin
bir boşluğa sürüklenmiştir. Depresyon,
yalnızlık, bunalım, intihar, toplum ya-
şamının doğal ve kaçınılmaz bir par-
çası haline gelmiştir.

Bozulan ve canavarlaşan egemen
insan, toplumun olduğu kadar doğa-
nın da dengesini bozmuştur. Doğanın
bozulan dengesi atmosferdeki doğal
gaz dengesini alt üst etmiştir. İklimleri
değiştirmiş, dünyanın bir tarafı sıcak-
tan ve susuzluktan kavrulurken bir ta-
rafı ise her gün kasırgalara, tsunami-
lere maruz kalmış, sellerle, fırtınalarla
boğuşur hale gelmiştir. Bunun sonucu
olarak her gün dünyada binlerce insan
ölmekte bir o kadar insan ise, sakat,
aç, susuz ve barınaksız kalmaktadır.
Açlıktan, fuhuştan dünyaya yayılan
hastalıklar her gün binlerce insanın
yaşamını yitirmesine neden olmakta-
dır. Dünya, adeta acı çeken, kan ve
gözyaşı döken biçare insanların in-
leme mekanı haline gelmiş durumda-
dır. Bütün bu sonuçlar kuşkusuz bü-
yük hakikat yitimleridir. Yaşamın
anlamının bittiği nokta hakikatin de
bittiği noktadır. İktidar ile bilim birliği
hakikatin başında Demokles'in kılıcı
gibi sallanmaktadır. Kanı hiç kuruma-
yan bu kılıç, her gün milyonlarca in-
sanın başını kesmektedir.

İktidar ile bütünleşen bilimsel yön-
tem yeni bir tanrı tapınımı olan pozi-
tivizmi geliştirmiştir. Pozitivist bilimle
maddi olan her şey fetişize edilmiş,
maneviyat yadsınmış ve insan man-
eviyatı alay konusu edilmiştir. Maddi
dünya ve bu dünyanın çarkını çeviren
kâr-sermaye-para üçlüsü tek hakikat
haline getirilmiştir. Felsefe ve ahlak
tümden bilimin dışına atılarak toplum,
temel direniş gücünden yoksun bıra-
kılmak istenmiştir. Pozitivist bilimin

dayandığı liberal ideoloji bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefe-
siyle tüm muhalif güç odaklarını ve
toplumun temel direnç noktalarını er-
kek egemenlikli anlayışın hâkim ol-
duğu sistemin içine çekerek kendi de-
netimine almıştır. Gerçek kapitalizmin
ideolojisi olan liberalizm bu bağlamda
reel sosyalist, sosyal demokrat, anar-
şist, feminist ve oryantalizm karşıtı
geçinen sisteme muhalif güçleri kont-
role almayı başarmıştır. Pozitivist bi-
lime dayanan liberalizm, iktidar güç-
lerinin çıkarına uygun biçimde zaman
zaman özne nesne ayrımını ve kar-
şıtlığını derinleştirmiş zaman zaman
ise bu ayrımı yok sayarak her şeyi
özneleştiren bir durum bir yanılsama
yaratmıştır. Ne zaman hangi kullanım
biçimi daha çok kâr getiriyorsa ona
uygun da bir yöntem belirlemiş, ge-
liştirmiştir. Her şeyi metalaştırıp pa-
ralaştırarak özne nesne ayrımını farklı
bir şekle büründürmüştür.

Bilim savaşlara neden oldu

Hakikati açıklamada en etkili rol oy-
naması gereken bilimsel yöntem, fel-
sefe ve ahlakı tümden dışlayarak,
analitik zeka ile duygusal zeka ara-
sına keskin sınırlar koymuştur. Bilim-
sel yöntemin bu tarzda kullanılması
milyonlarca insanın ölümüne neden
olan atom bombasına, insanlığın ya-
şamını ve doğayı tehdit eden nükleer,
kimyasal, biyolojik silahlara yol açmış-
tır. Bilim yöntemini bilimciliğin hizme-
tine koyan egemen analitik erkek akıl,
4 yılda 20 milyondan fazla insanın ölü-
müne ve bir o kadar insanın da sakat
kalmasına neden olan 1. Dünya Sa-
vaşı’na, 50 milyondan fazla insanın
ölümüne, sakatlanmasına neden olan
2. Dünya Savaşı’na ve bu savaşları
katlayarak süre giden bölge, dünya
savaşlarına yol açmıştır.

Hakikati açıklama ve hakikate
ulaşma adına geliştirilen tüm yöntem-
ler iktidar tekellerince ele geçirildiği
andan itibaren insanlığı hakikatten
daha fazla uzaklaştıran, hakikati daha
fazla gizleyen ve hakikati katleden

kanlı araçlara dönüşmüşlerdir. Bu ger-
çeği derinliğine çözümleyen Önder
Apo, hakikati açıklama adına geliştiri-
len yöntemleri ciddi anlamda sorgu-
lamakta ve eleştiriden geçirmektedir.
Çıkışını ve belli bir döneme kadar ge-
lişimini hakikati açıklama ve savunma
anlamında değerli ve anlamlı bul-
makla birlikte ancak iktidar ile bütün-
leştikleri noktada aldıkları biçimi ise
hakikatin yıkılmasında ve tasfiyesinde
çok tehlikeli görmekte ve bu noktada
kapsamlı, köklü eleştiriler geliştirmek-
tedir. Önder Apo, hâkim tüm yöntem-
ler açısından temel eksikliği hakikati
açıklamada insanı ve toplumu temel
veri almamalarına bağlamaktadır. Ön-
der Apo, hakikati açıklamada yöntemi
gereksiz ve anlamsız görmemekte ak-
sine doğru yöntemin büyük önemini
vurgulamaktadır.

Aşk özgür yaşamdır

Sermaye, kâr ve sömürüye daya-
nan birikim anlayışı, erkek egemen
sistemin hakikat anlayışıdır. Bu anlayış
demokratik toplumun anlayışı değildir.
Önder Apo’nun “Toplumsal gerçeklikler
inşa edilmiş gerçeklerdir” belirlemesi
hakikati açıklamada en çarpıcı belir-
lemedir. İnsanın toplumsallığına dair
tüm gerçeklikler insan eli ve zihniyle
inşa edilen gerçekliklerdir. Dıştan, ola-
ğanüstü bir gücün oluşturduğu gerçek-
likler değildir. Toplumsal gerçeklikleri
dış güce bağlayan anlayış, sömürgeci
ve hakikat karşıtı anlayıştır. Bu anlayış
toplumsal gerçeklikleri dıştan olağan-
üstü bir güce dayandırarak kulluk sis-
temini meşrulaştırmakta ve kulluk fel-
sefesiyle toplumu kontrolde tutmaya
çalışmaktadır.

İnsanı ve toplumu temel almayan
tüm yöntemler toplumdan kopmaya,
iktidar odaklarına kapaklanmaya ve
amacından sapmaya mahkûmdur. Ta-
rihte yaşanan tüm deneyimler bu ger-
çeği çok açık ve çarpıcı bir biçimde
ortaya koymaktadır. Bu durumda başa
dönerek hakikat nedir? Sorusunu tek-
rardan sorma ihtiyacı duyuyorum.
Evet! Hakikat nedir? Önder Apo’nun
ifadesi ile “Hakikat aşktır! Aşk özgür
yaşamdır! Anlamlı yaşamdır!”

Hakikat, insan ve toplum yorumuna
gidilmeden doğru bir açıklamaya ka-
vuşturulamaz. Çünkü hakikatin yaratı-
cısı, insanın kendisi, toplumun kendisidir.
İnsana ve topluma dayanmayan her
türden hakikat açıklamaları ve arayışları,
içinde çok büyük yanılgılar ve yanlışlar
içermekten kurtulamazlar. Hakikati ara-
ma yöntemleri ne kadar insana ve top-
luma dayanıyorsa ve toplumsal sosyo-
lojiyi esas alıyorsa bir o kadar hakikate
yakınlaşmış demektir. Çünkü yaşamın
anlamı olan hakikat, toplumun ahlaki
ve politik değerlerinde gizlidir. Anlam,
toplumun eşitlik, özgürlük, adalet, de-
mokrasi, komünal değerlerinde yeşerir,
filizlenir. Toplumun özgür ahlakından,
özgür politikasından, demokratik-ko-
münal değerlerinden kopuk bir hakikat
olamaz. Hakikat, toplumun eşitlik, öz-
gürlük, adalet anlayışı ve yaşam tarzıdır.
Toplumun paylaşımcı, dayanışmacı,
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve eko-
lojik anlayışına dayanan cinsiyet öz-
gürlükçü komünal yaşam biçimi, haki-
katin somutlaşmış, maddileşmiş, sis-
teme kavuşmuş biçimidir. Bunun adına
Demokratik Konfederalizm demek de
mümkündür. Her renkten insanın, top-
luluğun, halkın, mezhebin, cinsin, ken-
dine özgü renkte ve biçimde örgütle-
nerek bir arada eşitçe ve özgürce ya-
şama sistemi, hakikat rejimini ifade
eder. Hakikat rejimi, iktidarcı-hiyerarşik
sistemin dışında farklılıkların ve çeşitli-
liklerin demokratik, ekolojik, cinsiyet
özgürlükçü birlik sistemidir. 
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Sı nıf kap sa mın da ki bu ye ni
kul bir öz gür lük is yan cı sı
de ğil, ol sa ol sa bir öz gür-

lük ha i ni dir ve ya öz gür ya şam an la -
yı şın dan bo şal tıl mış bir va ka dır, fark lı
bir olay dır. Ha ne dan şe fi de dev let-
ik ti da rı iliş ki le ri ne yö ne lir ken ben zer
bir uy gu la ma için de ola cak tır. Te mel
it ti fak güç le ri için de da ha gö rü nür
sağ lam çı kar la ra da ya lı güç lü bir ör -
güt len me ilk şart tır. Ha ne dan ai le,
ge niş soy iliş ki si için de say gı du yu-
lur, kor ku lur bir meş ru i ye te sa hip tir.
Ka bi le ge le nek le ri hi ye rar şi yi sü rek li
yü cel tir. Ufak ra hat sız lık lar bi le ya
ba rış çıl ola rak ka bi le mec li sin de, ya
da ça tış may la aşı lır. Böy le si iliş ki ler
yu ma ğı için de dev let ol ma ya gi den
bir ha ne da nı nın en za yıf ta ra fı ola-
rak sı nıf ka rak te ri ni gös ter mek stra -
te jik bir yak la şım ola maz. Şu ra ya
var mak is ti yo rum: Sı nıf sal lık uy gar -
lı ğın te mel ka rak te ris tik le rin den dir.
Fa kat sı nıf dev rim le ri için te mel alı -
na cak stra te jik an lam dan, te o rik ola -
rak im kân sız ol ma sa da, pra tik te so -
nuç alı cı ol mak tan uzak tır. Dev ri len
tüm uy gar lık lar, ik ti dar lar kul la rı ve

emek çi le riy le bir lik te dev ril miş ler dir.
Kul la rı ve emek çi le ri ta ra fın dan dev -
ri len ik ti dar lar ya çok az dır, ya da
ol sa bi le ye ni ge ti ri len ik ti dar es ki si-
ni arat ma yan bir zu lüm ve is tis mar
ma ki ne si ol mak tan öte ye bir an lam
ifa de et me miş tir. 

Ta ri hi sı nıf sa vaş la rın dan iba ret
gör mek aşı rı in dir ge me ci bir gö rüş-
tür. Bas kı ve is tis mar uy gar lı ğın ve
do la yı sıy la uy gar lık ta ri hi nin da yan -
dı ğı sür dü rül me tar zı dır, sis tem dir.
Fa kat bu nun ide o lo ji si, po li ti ka sı,
hat ta eko no mi si fark lı ça lı şır. Da ha
doğ ru su, dar sı nı fa-kar şı sı nıf, ta ri-
hin akış tar zı de ğil dir. Bu ra da kö le -
leş ti ril me nin kor kunç lu ğu, sis te mi-
nin al çal tı cı lı ğı, öz gür lük in kâr cı lı ğı
tar tı şıl mı yor. İk ti dar ve uy gar lık sis -
tem le ri nin ku ru luş ve çö küş le ri nin
baş ka an lam ve stra te ji ler le ce re-
yan et ti ği, sı nı fa kar şı sı nıf man tı ğı-
nın var olan ik ti dar sis te mi ne, uy -
gar lı ğı na ya bi le rek ye ni bir ik ti dar
bi çi min de ka tı lın dı ğı ya da tam ter -
si ne, kar şı çı kıl dı ğı hal de ye ni bir
ta ze kan ol mak tan (Sov yet ve Çin
de ne yim le ri) öte ye so nuç ver me di ği
yo rum lan mak is te ni yor. Bu ra sı tar tı -

şı lı yor. Bel ki bu tar tış ma da aşı rı ik ti -
dar in dir ge me ci li ği yap tı ğı mız, ik ti -
dar dan kur tu luş ve çı kış ka pı sı gös -
ter me di ği miz bi çi min de bir eleş ti ri
şim di den ya pı la bi lir. Bu ko nu yu Öz -
gür lük Sos yo lo ji si bö lü mün de kap -
sam lı ca ele ala ca ğı mı zı be lir te rek
ce vap lan dı ra lım. Öz gür lü ğün de en
az ik ti dar ide o lo ji si, po li ti ka sı ve ör -
güt len me si ka dar fark lı bir top lum-
sal ala nı, man tı ğı ve stra te ji si ol du -
ğu nu ce va bın işa re ti ola rak ve re lim.

Uy gar lık lar ik ti dar top lum u 
ol du ğun dan ya şam la en çe liş ki li 
sis tem ler dir

c- Uy gar lık lar ara sı ça tış ma mı, it -
ti fak mı so ru su gü nü müz de pra tik te
tar tı şı lan bir so run ol sa da, ta ri hi an -
la mı da ha kap sam lı dır. 

Uy gar lık top lu mu ge rek ken di için-
de, ge rek fark lı uy gar lık lar ara sın da
esas ola rak ça tış ma üre ten bir ya pı -
lan ma dır. Bu ya pı lan ma nın üre til di ği
an lam ve ama cı, da yan dı ğı sı nıf laş -
tır ma, bu nun için bas kı, is tis mar, sü -
rek li ya nılt ma ve per de le me ger çek li-
ği, ne den sü rek li ça tış ma üre ten ka -
rak ter de ol du ğu nu açık la mak ta dır. İk -

ti dar ve sı nıf laş ma nın ken di si ça tış -
ma dır. Bu nun iç te ve dı şa kar şı ce re-
yan et me si özü nü de ğiş tir me mek te -
dir. Uy gar lık la rı va sıf lan dı ra rak da özü -
nü de ğiş tir mek, fark lı öz dey miş gi bi
yan sıt mak ger çek çi gö rün mü yor. Sa -
vaş çı-ba rış çı, tek tan rı lı-çok tan rı lı, ve -
rim li-ve rim siz, kül tür lü-ca hil, ay nı ka -
vim den-fark lı ka vim ler den oluş la rı öz -
sel lik le ri ni de ğiş tir mez. Yön len di ri ci gü -
cü dün ya nın ta ma mı nı fet he din ce ye
ka dar ken di ni gö rev li sa yar. Ci han gü -
cü ol mak bün ye sel bir has ta lık tır; ik ti-
dar kay nak lı dır. Ge niş le me si dur du ğu
an ge ri le me ye baş lar. Bu nun so nu
nor ma le çe kil mek de ğil, yı kı lış tır. Çün-
kü tüm ik ti dar sis tem le ri nin nor ma li
yok tur. Kan ser has ta lı ğı gi bi ya yok
et mek ya da edil mek zo run lu lu ğu nu
du yar. Ba sit bir aşi ret şef li ğin den olup
da uy gar lık atı na bi nip ken di ni tan rı -
laş tı ran çok ki şi lik var dır. 

Tan rı sal lık id di a sı nın al tın da in -
san lı ğı yok et me gü cü yat mak ta dır.
Sa vaş la bü yük yok eden, bü yük ya -
ra ta ca ğı nı da sa nır. Psi ko lo jik ola-
rak ben lik kon trol edi le mez se, ken -
di ni sı nır sız abart ma has ta lı ğın da-
dır. Uy gar lık sis te mi bu has ta lı ğın

or tam bul du ğu top lu mu su nar. İk ti -
da rın yoz laş tı ra ma ya ca ğı hiç bir top -
lum sal de ğer ve ki şi lik yok tur de ni-
lir. Bu, ik ti da rın özüy le il gi li bir de -
ğer len dir me dir. Uy gar lık lar ik ti dar
top lum la rı ol du ğun dan, ya şam la en
yo ğun çe liş ki li sis tem ler dir. Kar deş-
ten tu ta lım eşe dos ta ka dar ik ti dar
uğ ru na göz den çı ka rı la ma ya cak de -
ğer yok tur. Uy gar lık la rın yö ne tim
güç le ri in ce len di ğin de iş le me dik le ri
ci na yet ler, yap ma dık la rı komp lo lar
yok gi bi dir. Ya lan la rın sis tem leş ti ril -
me si ne po li ti ka adı nı ve rir ler.

Hiç bir kö le lik ka dın kö le li ği ka dar 
meş ru laş tı rıl ma mış tır

d- Uy gar lık top lum la rın da ku rum -
la şan bir özel li ğe çok dik kat çek mek
ge re kir. Bu ger çek li ğe top lu mun ik ti -
da ra yat kın lık ha li de di ye bi li riz. Bir
ne vi ka dı nın ka rı laş ma ge le ne ği üze -
rin de ye ni den ya ra tıl ma sı gi bi, ik ti dar
da top lu mu ka dı nın ka rı laş tı rıl ma sı -
na ben zer bi çim de ha zır la ma dan, var -
lı ğın dan emin ola maz. Ka rı lık, en es -
ki kö le lik ola rak, ana-ka dı nın tüm kül -
tüy le bir lik te, güç lü adam ve ma i ye -
tin de ki ler ta ra fın dan uzun ve kap -

sam lı mü ca de le ler so nun da ye nil gi-
ye uğ ra tı lıp cin si yet çi top lu mun ege -
men kı lın ma sıy la ku rum laş mış tır. Bu
ege men lik ey le mi bel ki de uy gar lık
tam ge liş me den top lum da ye ri ni bul -
muş tur. Bu o den li şid det li ve yo ğun
bir mü ca de le dir ki, so nuç la rıy la bir -
lik te ha fı za lar dan da si lin miş tir. Ka-
dın ne yi, ne re de, na sıl kay bet ti ği ni
ha tır la maz. Bo yun eğ miş bir ka dın lı-
ğı do ğal ha li sa yar. Bu ne den le hiç bir
kö le lik ka dın kö le li ği ka dar iç sel leş ti -
ri le rek meş ru laş tı rıl ma mış tır. 

Bu olu şu mun top lum üze rin de iki
tür lü yı kı cı et ki si ol muş tur: Bi rin ci si,
top lu mu kö le li ğe aç ma sı; ikin ci si, tüm
kö le lik le rin ka rı laş tı rıl ma te me lin de
yü rü tül me si dir. Ka rı laş ma sa nıl dı ğı
gi bi salt bir cin si yet çi ob je de ğil dir.
Bi yo lo jik bir özel li ği çağ rış tır mı yor.
Ka rı laş ma özün de sos yal bir özel lik-
tir. Kö le lik, bo yun eğ me, ha ka re ti sin -
dir me, ağ la ma, ya lan cı lı ğa alış ma,
id di a sız lık, ken di ni sun ma vb gi bi öz -
gür lük ah la kı nın red det mek du ru -
mun da ol du ğu tüm tu tum ve dav ra -
nış lar ka rı lık mes le ğin den sa yı lır. Bu
yö nüy le dü şü rül müş top lum sal ze -
min dir. Kö le li ğin as li ze mi ni dir. En

es ki ve tüm kö le lik le rin, ah lak sız lık -
la rın üze rin de iş lev sel leş ti ği ku rum-
sal ze min dir. İş te uy gar lık top lu mu
bu ze mi nin tüm top lum sal ka te go ri -
le re yan sı tıl ma sıy la da ala ka lı dır. Top -
lu mun bir bü tün ola rak ka rı laş tı rıl -
ma sı sis te min yü rü me si için ge rek li-
dir. İk ti dar er kek lik le öz deş tir. O za-
man top lu mun ka rı laş tı rıl ma sı ka çı -
nıl maz dır. Çün kü ik ti dar öz gür lük ve
eşit lik il ke si ni ta nı maz. Ak si hal de
var ola maz. İk ti dar la cin si yet çi top-
lum ara sın da ki ben zer lik öz sel dir. 

Uy gar lı ğın bü yük aşa ma la rın dan
bi ri sa yı lan Yu nan lı lar da genç ler res -
men tec rü be li bir er ke ğe ‘ oğ lan’  ola-
rak su nu lur du. Uzun sü re bu nun ne -
de ni ni çö ze me miş tim. Sok ra tes gi bi
bir fi lo zof bi le, “Önem li olan oğ la nın
sü rek li kul la nıl ma sı de ğil, efen di sin-
den ter bi ye gör me si dir” der. Bu ra da ki
man tık, ga ye genç le rin oğ lan ola rak
sü rek li kul la nıl ma sın dan zi ya de, ka -
dın sı özel lik le re ha zır lan ma sı dır. Da -
ha da açık la yı cı ola rak, Yu nan uy gar -
lı ğı da ka rı la şan bir top lum is ter. Soy-
lu, asil genç ler ol duk ça bu top lum olu -
şa maz; bu top lu mun oluş ma sı için
ka dın sı dav ra nış la rı iç sel leş tir me le ri
ge re kir. Tüm uy gar lık top lum la rın da
ben zer eği lim ler var dır. Oğ lan cı lık bu
top lum da çok yay gın dır. Bu öy le bir
hal al mış tır ki, her efen di nin oğ lan
sa hi bi ol ma sı ge le nek sel leş miş tir. Oğ -
lan cı lı ğı bir bi rey sel cin sel sa pık lık-
tan, has ta lık tan zi ya de, sı nıf lı top lu-
mun, ik ti dar top lu mu nun yol aç tı ğı
sos yal bir ol gu ola rak an lam lan dır-
mak önem li dir. Cin sel lik ve ik ti dar uy-
gar top lum da top lum sal bir has ta lık-
tır. Hem de kan ser gi bi. Bir bir le ri ol -
mak sı zın ede me dik le ri gi bi bir bir le ri ni
ço ğal tır lar: Tıp kı kan ser hüc re le ri nin
ço ğal ma sı gi bi. Kal dı ki, bi rey sel kan -
ser ler le top lum sal kan ser ara sın da ki
iliş ki yi ka pi ta list mo der ni te de da ha
kap sam lı yo rum la ya ca ğız. 

Şu ra ya gel mek is ti yo rum: Uy gar
top lum lar da ik ti dar ze mi ni bin ler ce
yıl dır özen le ve bir ka rı laş ma mi sa li
ha zır lan mış tır. Uy gar lık ge le ne ği nin
yar gı sı, ka dı nın ‘er ke ğin tar la sı’  ol -
du ğu dur. Top lum da da ben zer ge le-
nek ge çer li dir. Er kek ik ti da ra ken di ni
bir ka dın gi bi sun ma lı dır. İs yan eden,
sun ma yı red de den, sa vaş lar la ha zır
ha le ge ti ril me ye ça lı şı lır. 

İk ti dar sü re ci ni bir ki şi, züm re, sı-
nıf ya da ulu sun ani den olu şan ey le-
mi ola rak gör mek bü yük ya nıl gı içe-
rir. Bel ki hü kü met ler ani ku ru la bi lir.
Ama ik ti dar lar, si ya si sis tem ler uy gar
top lum lar da yüz ler ce vah şi im pa ra -
tor lar, klik ler, ege men güç le rin her
tür lü sü ta ra fın dan ön ce lik le ege men-
lik kül tü rü (tar la sı, ge le ne ği) ola rak
ha zır lan mış lar dır. Top lum lar tıp kı ka -
rı na sıl ko ca sı nı alın ya zı sı gi bi bek ler
ve ka bul eder se, öy le si ne ik ti dar ba -
ğım lı sı, tar la sı ola rak sa hi bi ta ra fın-
dan kul la nıl ma yı bek ler ve ya öy le
alış tı rıl mış lar dır. İk ti dar top lum da ege -
men lik kül tü rü ola rak var dır. Bu nok -
ta da Ba ku nin’ in “En be nim di yen de -
mok rat, ik ti dar da yir mi dört sa at te bo -
zu lur” öz de yi şi an lam lı dır. Açık la ya -
ma dı ğım, ama uzun sü re dir açık la -
ma ya ça lış tı ğım, bu bo zul ma yı sağ -
la ya nın ik ti dar ze mi ni nin ken di si ol -
du ğu dur. Bin ler ce yı lın kan der ya sın -
dan ve is tis ma rın dan (sı nır sız sa vaş-
lar ve sö mü rü ler) olu şan ik ti dar kol -
tu ğu, el bet te ani den üze rin de otu ra nı
yir mi dört sa at te bo zar. Tek şart la bo -
za maz: İba det eder gi bi ken di ni ko -

rur sa! Sı nır sız hi le, sa vaş ve sö mü rü
or ta mın da ku ru lan ik ti dar; ge le nek,
kül tür ve sis tem ola rak çok et ki li ve
ner dey se mut lak an lam da bo zu cu-
dur. Bu nun en çar pı cı ör ne ği ‘ re el
sos ya lizm’ in ya şa dık la rı dır. 

Sis te mi ku ran la rın iyi ni yet ve amaç -
la rı na bağ lı lık tan kuş ku du yu la ma ya -
ca ğı açık tır. Pe ki, re el sos ya liz min ku -
ru cu la rı na sıl ol du da on ca kar şı sın da
sa vaş tık la rı ka pi ta liz me gö nül lü tes-
lim ol du lar? Ba na gö re ik ti da ra ge liş
ve ik ti da rı kul la nış bi çim le ri bu ta rih-
sel tra je di nin te mel ne de ni dir. Sos ya-
lizm ku ru cu la rı uy gar top lu mun kül tü-
rü üze rin de ik ti dar ol du lar. Ya ni çok
kar şı ol duk la rı nı id dia et tik le ri kan lı ve
sö mür gen mi ra sın (dev let ge le nek li ik -
ti da ra alış tı rıl mış top lum) en ka zı üze -
rin de ik ti dar ol mak tan çe kin mek şu ra-
da kal sın, ona dört el le sa rıl dı lar. İk ti-
dar öy le bir fa hi şe dir ki, baş tan çı ka -
ra ma ya ca ğı sa hi bi nin ola ma ya ca ğı nı
an la mak bi le is te me di ler. Bu ko nu da-
ki ba zı eleş ti ri le ri (Kro pot kin’ in Sov -
yet ler’ den hız la dev let ik ti da rı na geç -
ti ği için Le nin’i eleş tir me si) opor tü nizm
ola rak de ğer len dir mek ten ken di le ri ni
alı koy ma dı lar. Wal lers te in, Sov yet ler’ in
ka pi ta list-dün ya sis te min bir le şik et ki-
si ta ra fın dan çö zül dü ğü nü, onu aşa-
cak gü cü nün ol ma dı ğı nı söy ler ken
ger çe ğe ya kın laş mış tır. Fa kat so ru-
nun özü ne do kun mak tan uzak tır. Mic-
hel Fo u ca ult ise, sis te min bil gi-ik ti dar
tek ni ği ni kul lan dı ğı için sis tem le ye ni-
den bü tün leş ti ği ni yo rum lar ken ger çe-
ğe da ha ya kın dır. 

Ben ze ri yo rum lar Pa ris Ko mü nün -
den baş la ya rak sa yı sız ulu sal kur -
tu luş çu, ko mü nist ve sos yal de mo-
k rat gi ri şim ler için de ge çer li dir. Her
tar la ken di ne has bit ki üre tir. Bin ler-
ce yı lın bil gi-ik ti dar tar la sın da ge -
nel de öz gür lük, özel de sos ya lizm
bit ki le ri üre mez. Bu nun için öz gür-
lük ve sos ya lizm ey lem ci le ri nin (ta-
bii ki ku ram cı la rı nın da) ön ce lik le
ken di tar la la rı nı ha zır la ma la rı, ik ti-
dar tar la sın da üre yen bu la şı cı has -
ta lık la ra kar şı sü rek li teş his ve te -
da vi de bu lun ma la rı, en önem li si de
ik ti dar (her tür ku rum laş ma sı, ki şi li-
ği) gi bi ye ti şen bir bit ki fi de li ğin den
uzak dur ma la rı, ken di öz fi de le ri ni
(zen gin de mok ra tik bi çim le niş ler) ye -
tiş tir me le ri ve ek me le ri ge re kir. Ak si
hal de tüm uy gar lık ta rih le rin de ‘ öz -
gür lük ek tim’  de yip de ön ce ki ik ti dar
sis tem le rin den fark lı ol ma dık la rı nı
gö rüp ya şa mak tan kur tu la ma yan bin -
ler ce ör ne ği tek rar la mak tan kur tu la -
maz lar. Bu ra da ya pı sal sos yo lo jiy le
ba ğı nı ha tır lat mak için Öz gür lük Sos -
yo lo ji si’ nde kap sam lı ca yo rum la ya -
ca ğı mız ko nu ya gi riş ka bi lin den de -
ğin me ge re ği duy dum.

Uy gar top lum en az zor ba lık ka dar
di nin meş ru i yet sağ la yı cı et ki si ni 
kul lan mış tır

e- Uy gar lık top lum la rın da din, bi-
lim, fel se fe, sa nat ve ah lak gi bi ku -
rum sal et kin lik le rin ro lü nü gö rü nür kıl -
mak da çok önem li dir. 

İd dia odur ki, uy gar lık la din, bi-
lim, fel se fe, sa nat ve ah la kın ge liş -
me si ara sın da ya kın bağ var dır. Yo -
ru ma en açık bir yar gı da bu alan la-
ra iliş kin dir. Sü mer ra hip dev le tin de
ilk muh te şem çı kı şı nı ya şa yan bu
alan la rın na sıl ve han gi amaç la in şa
edil dik le ri ni so mut ola rak göz lem le -
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di ği miz ka nı sın da yım. Bu alan la rın
asıl rü şeym ha li ni Dic le-Fı rat hav za -
sın da ku rum la şan ne o li tik kül tür den
sağ la dık la rı nı da göz lem le miş tik.

Kut sal lık kav ra mı nın te me lin de in -
sa nın bes len me sin de kul la nı lan gı da -
la ra ola ğa nüs tü de ğer bi çil me si ya-
tar. Bol ve çe şit li gı da la ra
ka vuş tuk la rın da, in san lar bu nu top -
lum sal kim lik le riy le eş tut tuk la rı tan -
rı sal lı ğın lüt fu ola rak de ğer len di rip
şük ret miş ler dir. Bu gün de an la mı na
tam eri şe me di ği miz ya şam bü yü cü -
lük le ve bü yü le yi ci lik le an lam lan dı rıl -
ma ya ça lı şı lır ken, en çok baş vu ru lan
kav ram, bir ne vi oluş tu ru cu il ke ola-
rak tan rı sal lık tır. Tan rı sal lı ğı Al lah’ la
ka rış tır ma mak ge re kir. Se mi tik kül tür
or ta mın da in şa edi len Al lah, fark lı ve
özel ge liş me an la mı na sa hip tir. İn san
top lu mu nun tü mü için oluş tu ru cu luk
il ke sin de ifa de si ni bu lan tan rı sal lık yo -
rum lan ma ya çok açık bir kav ram dır.
Ha len de bu özel li ği ni ko ru mak ta dır.
İn san gi bi kav ra ma ye te ne ği sı nır lı bir
var lı ğın tüm ev re ni yo rum la ya bi le ce -
ği ni id dia et mek, in sa na faz la bü yük -
lük at fet mek olur. Çok sı nır lı bil gi ler
ve bil gi ka pa si te siy le kav ra na ma yan
her şe yi tan rı sal lık kav ra mı na yük le -
mek, bu an la mıy la iyi bir me ta fi zik tir.
Bu nun hiç bir sa kın ca sı nın ol ma dı ğı
ka nı sın da yım. Bu nun ak si in sa nı tek
tan rı ka bul et mek olur ki, bu den li ken -
di ni abart ma nın ev re nin an la mı ola -
ma ya ca ğı ka nı sın da yım.

Sü mer ra hip le ri tan rı imal ci li ği ni
ge liş kin bir me ta fi zik ten zi ya de, in şa
et tik le ri top lum la rı için bir açık la ma
ko lay lı ğı ve mo ral et ken ola rak de -
ğer len dir miş ler dir. Ra hip ler bel ki de
ilk de fa tan rı kav ra mı na ce za ve gü -
nah an la mı nı yük le ye rek, ita at duy -
gu su nu ge liş tir me de kul lan mış lar dır.
Tan rı ya vaş ya vaş devletleştiriliyor.
Re form bu ra da dır. Otur ma me kâ nı-
nı ve fi gür çi zim le ri ni dev let yö ne ti -
ci le ri ni (do la yı sıy la top lum yö ne ti mi-
ni) güç len dir me ye gö re ge liş tir dik le -
ri bir çok röl yef te açık tır. Kral, tan rı sı
adı na sa va şa gi der ken, ken di öz çı -
kar la rı nı çok iyi mas ke le mek te dir.
Tüm çi zim ve ya zı lı an la tım lar da yö -
ne ti ci hep tan rı sı nın sev gi li oğ lu, düş -
man la rı da kah re di le cek şey tan lar-
dır. Ya vaş ya vaş bir tan rı lar gru bu
şe kil len mek te dir. Bu, ye ni yö ne ti min
çok açık bir yan sı ma sı dır. 

Sü mer top lu mun da ol du ğu ka dar
baş ka hiç bir top lum da tan rı ve yö -
ne ti ci öz deş li ği açık ça yan sı tıl ma -
mış tır. Kim ki min mas ke si dir so ru su
ar tık pek de önem li de ğil dir. Tan rı
dev let leş ti ril di ği ka dar, yö ne ti ci sı nı-
fın da şah sın da top lu mun yü ce ya -
ra tı cı, yö ne ti ci, gö zet le yi ci gü cü ola -
rak an lam ka zan ma ya de vam ede -
cek tir. Yö ne ti ci lik ne ka dar özel lik
ka za nır sa, tan rı sı da on dan aşa ğı
kal ma ya cak tır. Top lum ne ka dar er -
dem le yö ne ti lir se, yö ne ti ci nin tan rı -
sal lık ba ğı o den li ka nıt lan mış sa yı-
lır. Top lu mun yö ne ti len ke si mi için
tan rı-yö ne ti ci ay rı mı nı kes tir mek git -
tik çe zor la şa cak tır. Kö tü me ta fi zik
bu ge liş me ler le bağ lan tı lı dır. Ku ru-
lan tan rı sal lık kö tü me ta fi zik ol ma ya
baş lı yor. Bu aşa ma dan son ra tüm
uy gar top lum lar, yö ne ti min meş ru -
laş tı rıl ma sın da din ve tan rı nın si hir li
gü cü nü keş fe de rek hep kul la na cak -
lar dır. Es ki kut sal ve do ğur gan oluş -
tu ru cu tan rı her ne ka dar ezi len le-
rin, gü dü len le rin dü şün ce ve duy gu
kö şe le rin de yer tut muş ola rak kal sa
da, dev let le şen tan rı ve din açık tan
sev gi li yö ne ti ci kul la rı va sı ta sıy la rol
ifa de ede cek tir. 

Tan rı la rın sa yı la rıy la top lum bi çi-
mi ara sın da dik ka te de ğer bir iliş ki
var dır. Çok tan rı cı lık, ka bi le eşit li ği-

nin hü küm sür dü ğü çağ la rın tan rı an -
la yı şı dır. Sa yı la rı nın azal ma sı ve bü -
yük lük sı ra la ma la rı na ta bi tu tul ma sı
yö ne ti ci pro to ko lüy le ya kın dan bağ -
lan tı lı dır. Gi de rek baş tan rı ya yük se-
liş, yö ne ti ci ler ara sın da ki siv ril me ye
sa dık bir ge liş me dir. Gö rün mez, fi gü-
rü ya pıl maz tek tan rı lı din an la yı şıy la
dev le tin şa hıs la ra bağ lı ol mak tan çık -
ma sı ve ku rum laş ma sı ara sın da ol -
duk ça an lam lı ve çö zül me si araş tır-
ma ge rek ti ren il ginç bağ lar var dır. Bu
an lam da te o lo jik bir ça lış ma çok de -
ğer li ay dın lat ma la ra yol aça bi lir. 

Yö ne ti ci güç ler de tan rı nın gi de rek
az yer tut ma sı bir yan dan mas ke le ri-
nin düş me siy ken, di ğer yan dan dev -
le tin ne an la ma gel di ği nin, ki min çı -
ka rı nı ifa de et ti ği nin de açık lık ka -
zan ma sı dır. Di nin ye te rin ce güç lü bir
meş ru laş tır ma ro lü nü yi tir me si dir. Bu
ge liş me le re kar şın, uy gar top lum en
az zor ba lık ka dar di nin meş ru i yet
sağ la yı cı et ki si ni kul lan mış tır. Di nin
dev let leş ti ril me si, özel leş ti ril me si uy-
gar top lum la, özel lik le onun yö ne -
tim sel ge liş me siy le at ba şı gi der. Bu
du rum din ler de mez hep leş me yi ve
ça tış ma la rı da izah eder. Ça tı şan uy -
gar lık lar, ça tı şan din ve mez hep ler-
dir. Ön ce lik le ça tış ma lar din ve mez -
hep ler adı na ya pı lır ki, tüm top lum
ça tış ma la ra ka tıl sın. Bü yük ve uzun
uy gar lık sa vaş la rı hep bü yük din le-
rin ça tış ma sı kı lı fı al tın da yü rü tül -
müş tür. İs la mi yet, Hı ris ti yan lık ve Mu -
se vi lik adı na sa vaş la rın Or ta do ğu uy -
gar lı ğın da ba şat güç ol may la ba ğı
za ten ör tün me ye ge rek duy ma ya cak
ka dar açık tır. Açık lık res mi dev let ide -
o lo ji le ri ola rak ilan edil me le riy le en
üst aşa ma ya var mış tır. Her zir ve den
son ra gö rül dü ğü gi bi, önem le ri de bu
aşa ma dan son ra düş me ye baş la mış -
tır. Mu ha lif mez hep çi lik hep uy gar
top lum dı şın da kal mış mar ji nal top -
lum la rın is yan cı tu tu mu nun bay ra ğı
ol muş tur. Sı nıf çe liş ki le ri ni de kıs-
men yan sı tır lar. Gü nü mü ze doğ ru ka -
pi ta list ulus-dev let in şa sın da mez -
hep le şe rek mil li yet çi li ğin bir tü rü ne
dö nüş müş ler dir. Bu se fer kan lı sa -
vaş la ra, bu kis ve al tın da mas ke gö -
rev le ri ne tek rar bü rün müş ler dir. 

Din ka dar es ki ta ri hi olan bil ge lik
fel se fe nin de baş lan gı cı sa yı la bi lir

Uy gar lık ta ri hin de fel se fe nin ye ri
di ne gö re sı nır lı ol mak la bir lik te önem -
li dir. An lam bi li min ge liş me si, din sel
açık la ma nın ye ter siz li ği fel se fe ye ih -
ti ya cı or ta ya çı kar mış tır. Din ka dar
es ki bir ta ri hi olan bil ge lik, fel se fe nin
de baş lan gı cı sa yı la bi lir. Dü şü nen
in sa nı tem sil eden bil ge, te o lo ji den
fark lı bir an lam kay na ğı dır. Gö rüş le -
ri ne tan rı söz cü le ri ka dar baş vu ru-
lur. Bil ge ler dev let le, uy gar lık la pek
ba rı şık sa yıl maz lar. Res mi top lu mun
dı şın da ki top lu ma da ha çok bağ lı -
dır lar. Ah lak ve bi li min ge liş me sin de
rol le ri be lir gin dir. Ya zı lı kay nak la ra
yan sı ma sa da, ne o li tik top lum da ana-
tan rı ça ka dın lar ve hi ye rar şi nin yoz -
laş ma mış ke si mi bil ge li ğe ya kın dır.
Sü mer top lu mun da bu nun güç lü iz -
le ri ne rast la mak ta yız. Pey gam ber-
sel çı kış lar bil ge lik ler le do lu dur. Or -
ta do ğu’ nun bil ge lik-fel se fe ge le ne ği
araş tır ma yı ge rek ti rir. Yu nan kül tü rü
ön ce sin de fel se fe nin var lı ğı tar tı şı -
la maz. Yu nan fi lo zof la rı nın şan sı,
coğ ra fi me kân la rıy la uy gar lı ğın üst
aşa ma şan sı nı bir lik te ya şa ma la rı-
dır. Na sıl ki Sü mer ra hip le ri din ve
tan rı in şa sıy la ye ni dev let ve top lum
in şa sı nı bir lik te yü rüt müş ler se, Yu-
nan fi lo zof la rı da da ha üst aşa ma da
ye ni uy gar top lu mu ya rı din, ya rı fel -
se fey le iç içe in şa et me de ve sür -

dür me de rol oy na mış lar dır. Ya pı lan
iş ay nı dır: Kav ram sa na tı nı kul lan -
mak. İl ki din in şa sıy la rol oy nar ken,
di ğe ri fel se fi kav ram lar la ay nı ro lü
oy nu yor. Mas ke li tan rı lar yer le ri ni
mas ke siz tan rı lar ve çıp lak kral la ra
bı rak ma ya baş la ya cak lar dır. Bun da
fel se fey le in san dü şün ce si nin kay -
det ti ği ge liş me ara sın da iliş ki var dır. 

Yu nan ve Ro ma top lu mun da sı -
nır lı rol oy na yan fel se fi dü şün ce, Av -
ru pa ka pi ta list top lu mun da bü yük bir
dev rim ya şa ya cak tır. Bu ra da din ler
kar ga şa sı na ben zer bir ge liş me yi
fel se fi kar ga şa da da ya şa ya ca ğız.
Bu kar ga şa da uy gar lı ğın ye ni aşa -
ma sın da ulu sal ve sı nıf sal çı kar la-
rın sis tem ge re ği öne çı ka rıl ma sı -
nın pa yı bü yük tür. Din sa vaş la rıy la
çe liş ki ler çö zül me yin ce, fel se fe ye
da ha çok iş düş tü. 1618-1649 yıl la rı
ara sın da ki sa vaş lar son din sa vaş -
la rı dır. Ay nı 17. yüz yıl fel se fi dev ri-
min yüz yı lı dır. Yu nan ve Ro ma top -
lu mun da so rum lu rol oy na yan fel se-
fe, ye ni uy gar lık top lu mun da ba şat
ide o lo ji bi çi mi dir. Bü yük fel se fi ekol-
ler do ğar. Bir yan dan ‘ Tan rı nın öl dü -
ğü’  ilan edi lir ken, di ğer yan dan ör-
tük kral la rın baş la rı uçu ru lur. Biz zat
tan rı la şan ulus-dev let le bi rer çıp lak

kral dan baş ka bir şey ol ma yan ka -
pi ta list dev let ler dev ri baş lar. 

Ne o li tik dev rim sa nat ta da dev ri-
me yol açar. Ba sit ma ğa ra çi zim le rin -
den son ra, dö nem ana-tan rı ça nın fi -
gür le riy le do lu dur. İlk sa nat nes ne le ri
bu fi gür ler dir. Hey kel ci li ğin ata sı sa -
yı lır. Uy gar top lum la bir lik te tan rı ve
yö ne ti ci fi gür le ri iç içe çi zi lir. Ar tan sı -
nıf laş ma ve yö ne tim er ki sa na tın da
din ka dar dev let leş me si ne yol açar.
Özel lik le Mı sır, Çin ve Hint sa na tın da
tan rı, kral ve ra hip ler güç gös te ri sin -
de ya rı şır lar. Mu az zam hey kel ve ka -
bart ma lar bu güç le rin ta nı tı mı gi bi dir.
Mi mar lık ay nı ro ta yı iz ler. Din ve yö -
ne ti ci ev le ri mi mar lı ğın uy gu la ma alan -
la rı dır. Dev bo yut lu ta pı nak lar ve sa -
ray lar in şa edi lir. Bü yük me zar lar in -
şa edi lir. Bun la rın hep si uy gar top -
lum da in san is tis ma rı nın bas kıy la bir -
lik te han gi bo yut la ra tır man dı ğı nın
kor kunç gös ter ge si dir. Yal nız bir pi -
ra mit, bir ta pı nak için yüz bin ler ce in -
san har ca nır. Güç le nen ti ca ret le bir -
lik te, sa nat ta yan sı yan önem li bir fi-

gür de tüc car lar dır. Tüc car la rın kral-
lar ka dar güç lü olan la rı nı sa nat eser -
le rin de iz le mek müm kün dür. 

Yu nan ve Ro ma uy gar lık aşa ma -
sıy la bir lik te şe hir mi ma ri sin de dev-
rim ya şa nır. Da ha ön ce ki iç ve dış
ka le çev re sin den iba ret olan şe hir ler,
bu gün bi le hay ran lık uyan dı ran ya pı-
sal dö nü şüm ler ge çi rir. Bu nun al tın-
da ya tan emek be de li ise, top lu mun
bü yük öl çü ler de kö le leş ti ril me si dir.
Kö le eme ği nin bü yük kıs mı şe hir mi -
ma ri sin de tü ke ti lir. Kö le li ğin gös ter -
ge si bü yük me zar lar, ta pı nak lar, ka -
le ler ve şe hir ler dir. Bu gös ter ge ler
ay nı za man da uy gar top lu mun han gi
kan ter içe ri sin de in şa edil di ği nin de
gös ter ge si dir. Yu nan ve Ro ma top lu-
mu hey kel ci lik te de uy gar lı ğın ye ni
bir aşa ma sı dır. Bü yük lük ve gü zel lik
hey kel de son suz laş tı rıl mak is te nir.

Rö ne sans’ la di ri len Ro ma ve Yu -
nan sa nat ve kül tü rü, Av ru pa uy gar -
lı ğı nın esin gü cü dür. Di nin hük met -
ti ği fe o dal Av ru pa, an cak öz gür dü -
şün ce ye kıs men açık bu Rö ne sans
kül tü rüy le ye ni bir zi hin sel pen ce re-
ye ka vu şa cak tır. Sa nat ye ni uy gar
sı nıf olan bur ju va ziy le an cak sa yı-
sal bir et kin lik ka za na cak tır. Es ki
gör ke mi ni bir da ha ya ka la ya ma ya -

cak tır. Tüm kent mi ma ri si, mü zi ği,
res mi ve hey kel ci li ğiy le sa nat ka pi -
ta liz min hiz me tin de hız la yoz la şa-
cak, kut sal lı ğı nı yi ti re cek ve sa nat
en düs tri si adı al tın da kim lik siz le şe -
rek tü ke tim me ta sı ha lin de bir an -
lam da tü ke ni şi ni ilan ede cek tir. 

Ede bi yat ve mü zi ğin ana kay na ğı
da ne o li tik ku rum laş ma ya da yan dı rı -
la bi lir. Otan tik mü zik bu dö ne mi ses -
len di rir gi bi dir. Ço ban ka va lı, da vul,
zur na bu dö ne min hü zün, coş ku do lu
ha va sı nı bu gün bi le ya şa tır. Mü zi ğin
ata sı gi bi dir ler. Sü mer top lu mun da
bi çim ve içe rik da ha da ge liş ti ri lir.
Kral la rın sa ra yın da ve ta pı nak lar da
mü zis yen ve çal gı cı lar vaz ge çil mez
bir ye re sa hip tir ler. 

Söz lü des tan lar ilk aşi ret kim li ği nin
kut sal lı ğı nı, öz le mi ni bü yük be la gat le
di le ge ti rir ler. Ya zı lı des tan la rın ana
kay nak la rı dır. Gıl ga meş Des ta nı ta ri-
hin ilk ya zı lı met ni dir. Bel ki de ede bi -
ya tın ve hat ta kut sal me tin le rin ana
kay na ğı dır. Bir çok Sü mer ede bi ve
di ni met ni, Yu nan ede bi ya tı nın ve te -

o lo jik an la tım la rı nın sa de ce esin kay -
na ğı de ğil dir. Yu nan des tan la rı, baş ta
tüm mi to lo jik kur gu la rı, Sü mer des -
tan la rı nın Ana do lu üze rin de geç miş
ve dö nüş müş ver si yon la rı du ru mun -
da dır. Bu ra da bel li bir dö nü şü mü ya -
şa yan ede bi yat ve mü zik kül tü rü, Av -
ru pa bur ju va top lu mun da ro man la son
re viz yon dan ge çi ri lip pop laş tı rı la rak
ve kül tür en düs tri si ne dö nüş tü rü le rek,
baş lan gıç ta ki kut sal lı ğı nı ve bü yü le -
yi ci li ği ni yi ti re rek, ba sit tü ke tim me ta-
sı ha lin de di ğer sa nat lar da ol du ğu gi -
bi tü ken mey le yüz yü ze ge le cek tir.

Top lu mun  ilk ana ya sa sı
ah lak ku ral la rı dır

Ah lak ta ki ‘ iyi’ -’ kö tü’  ay rı mı uy gar
top lum da ki te mel sos yal bö lün mey le
bağ lan tı lı dır. Çı kar grup la rı ara sın da-
ki me sa fe yi bir yö nüy le açık lar. Ge -
nel de ise, iyi ve kö tü top lum ay rı mı nı
ifa de eder. Özü top lum cu luk tur. Top -
lu ma bağ lı lık iyi ah la kı ifa de eder-
ken, top lum dan uzak lık, onun de ğer -
le riy le çe liş me kö tü lü ğü ifa de eder.
Top lum sal ku ru luş baş lan gıç tan iti -
ba ren ah la ki ka rak ter li dir. Ya ni dü -
zen le niş ku ral la rı na gö nül lü ve kut -
sal lık te me lin de bağ la nır. Top lu mun

‘ ilk ana ya sa sı’  ah lak ku ral la rı dır. Top -
lu mun özün de ah lak var dır. Ah la ki te -
me li ni yi ti ren top lum da ğıl mak tan kur -
tu la maz. Top lum sal ku ral lar ise, özün -
de top lu mun kim li ği ne, tan rı sal var lı -
ğı na ve di li ne bağ lı ol mak, di ğer üye -
le ri ne san ki tek bir can mış ça sı na bağ -
lı lık ve ge rek ti ğin de on lar için ölü mü
gö ze al mak tır. Za ten top lu mun dı şı-
na atıl mak ölüm le eş tir. 

Hu kuk uy gar top lu mun önem li icat -
la rın dan bi ri dir. Ke sin lik le top lum sal
bö lün me, sı nıf laş ma ve dev let leş -
mey le bir lik te gün de me gi rer. Te me li
ah lak tır. Fa kat tıp kı di ni kut sal lık la rın
dev let leş ti ril me si na sıl dev let di ni ne
yol aç mış sa, ah la kın dev let leş ti ril me -
si de hu ku ka yol aç mış tır. Hu kuk,
ah lak ku ral la rı nın ye ni dev let li top lu -
mun dü zen le niş esas la rı nı ve yö ne -
ti ci sı nı fın çı kar la rı nı, mal mül kü nü
ve gü ven li ği ni ifa de eder ki, bu da
ye ni top lu mun ‘ ana ya sa sı’  de mek tir. 
Hu ku kun ilk ör ne ği ne Ham mu ra bi ya -
sa la rın dan çok ön ce Sü mer top lu -
mu na ait ya zı lı me tin ler de rast la mak -
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ta yız. Do la yı sıy la hu ku kun do ğu şu
Ro ma ve Ati na’ da de ğil, Sü mer şe -
hir-si te dev le tin de dir. Ati na ve Ro ma
dö ne min de hu ku kun cum hu ri yet ve
de mok ra siy le ba ğı vur gu la nır. Da ha
res mi ve ya zı lı dü zen le ni şi söz ko -
nu su dur. Cum hu ri yet ve de mok ra si-
nin do ğu şu ise, kral lık ve des po tik
(ki şi le rin key fi yö ne ti mi) dik ta tör lük -
le re set çek mek ama cıy la aris tok ra -
si nin (kö le ci top lum efen di le ri, seç -
kin le ri) ko lek tif yö ne tim ara yı şı nı ifa-
de eder. Her ne ka dar Sü mer top lu -
mun da da iz le ri ne rast la mak tay sak
da, ilk ya zı lı ve res mi ifa de si ni Ati na
ve Ro ma top lu mun da ger çek le şen
uy gar lık aşa ma sın da bu lur. Cum hu -
ri yet ve de mok ra si nin do ğu şu yö ne -
tim de ki zor luk la rı ve kar ga şa yı, ka o-
su aş ma ve dü zen le mey le bağ lan tı -
lı dır. Av ru pa bur ju va dam ga lı uy gar -
lık ta ana ya sa cı lık, cum hu ri yet çi lik ve
de mok ra si ci lik hu kuk ta en çok tar tı -
şı lan ko nu la rın ba şın da ge le cek tir.
En son icat ‘ in san hak la rı na’  iliş kin
ola cak tır; top lum sal dü zey de ge niş -
le yen tem si lin ve ge li şen bi rey sel li-
ğin dam ga la rı nı ta şır. 

Her ta rih sel aşa ma ken di bi lim sel 
dev ri miy le ge liş mek te dir

Bi lim sel ge liş me yi bu ana ka te go -
ri le rin bir par ça sı ola rak gör mek ge -
re kir. Bi lin cin bir bi çi mi dir. Tek ay rı ca -
lı ğı, de ney le her kes ta ra fın dan doğ -
ru la nan bil gi kıs mı nı ifa de et me si dir.
Tüm bil gi le ri de ğil, özel an la mı (de -
ney le doğ ru lan ma) olan bil gi le ri ih ti-
va et mek te dir. Ge niş an lam da de -
ney sel ol ma yan bil gi yok tur. De ne ye
da ya nan ve da yan ma yan, po zi tif ve
me ta fi zik, te o rik ve pra tik bil gi ay rım -
la rı uy gar top lum da ge li şir. Bu du rum
bil gi-ik ti dar iliş ki siy le bağ lan tı lı dır. Ta-
rih bi lim sel bil gi an la mın da üç bü yük
dev ri mi ta nı mak ta dır. Ne o li tik ku rum -
laş ma (M.Ö. 6000-4000 Tel Ha laf dö -
ne mi) ve bu nun la bağ lan tı lı ola rak
Sü mer top lu mu nun kat kı la rı bi rin ci
dö ne mi, Ba tı Ana do lu ve Ati na top lu-
mu dö ne mi ikin ci dö ne mi (M.Ö. 600-
300), Ba tı Av ru pa dö ne mi ise (M.S.
1600 ve son ra sı) üçün cü dö ne mi oluş -
tu rur. Bi lim sel bil gi nin uy gar lık aşa -
ma la rıy la bağ lan tı la rı açık tır. Her ta -
rih sel aşa ma ken di bi lim sel dev ri miy-
le ge liş mek te dir. Fa kat bi li mi din, fel -
se fe, ede bi yat, sa nat ve hu kuk la ya-
kın bağ için de gör mek ge re kir. Bi lim-
le fel se fe ara sın da ki ay rı mı fark et-
mek zor dur. Ay nı ola yın te o rik ve pra-
tik yan la rı ola rak da dü şü nü le bi lir ler. 

Bir bü tün ola rak uy gar top lum la
bu an lam ka te go ri le ri ara sın da ku ru -
la cak bağ, an lam-ik ti dar iki le min de
ifa de edi le bi lir. İn san top lu mu nun
pra ti ğin den ve ona yol açan zih ni ye -
tin den do ğan bu bü yük an lam ka te -
go ri le ri ve pra tik ifa de le ri, uy gar top -
lu mun dev let leş miş ke si mi nin gas -
pı na ve çar pı tıl ma sı na uğ ra mak ta-
dır. Bun la rı ken di top lum sal pa ra dig -
ma ve pra tik güç kay nak la rı ha lin de
dü zen le mek, dev let leş miş ke si min
el at tı ğı ilk iş le rin den ol mak ta dır. Her
uy gar lık aşa ma sı ye ni te mel bir pa -
ra dig ma (dün ya ya kök lü ba kış açı sı,
sis te mi) te me lin de dü zen len mek te-
dir. Bu dü zen le me ler ken di le ri açı -
sın dan son de re ce po zi tif (gö rü nür
ol gu lar) iken, yö ne ti len ler du ru mun-
da olan lar için mu az zam ka rart ma,
per de le me ve zincirleme an la mı na
gel mek te dir. Açık zor ba yö ne tim le re
na za ran ye ni pa ra dig ma la rın sağ la -
dı ğı meş ru i yet yö ne tim ler için hep
esas ol muş tur. Tüm ağır lık la rı nı, çı -
kar la rı nı tüm top lu mun çı kar la rıy mış,
hat ta ka de riy miş gi bi sun mak yö ne -
tim le rin te mel uğ raş la rı dır. Bun da

ba şa rı lı ol duk la rı nis pet te uy gar ad -
de di len top lum la rı nın öm rü nü uza -
ta bil mek te dir ler. Te mel de meş ru i ye -
ti ni (ik na edi ci li ği ni) yi ti ren her uy -
gar lık, bir za man lar dev bir ci han
uy gar lı ğı da ol sa yı kıl mak tan kur tu -
la maz. Ör ne ğin Ro ma uy gar lı ğı nın
asıl çö küş ne den le ri iç te Hı ris ti yan-
lık, dış ta ka vim ler gö çü ta ra fın dan
dar be le nip say gın lı ğı nı ve çe ki ci li ği -
ni yi tir me siy le bağ lan tı lı dır. İn san top -
lu luk la rı ye ni di ni top lu luk lar la ka -
vim sel top lu luk lar ha lin de bir leş ti ğin -
de, müt hiş Ro ma gü cü meş ru i ye ti ni
kay be der ve da ğı lır.

Bir an lam da me ta fi zik sel ka te go ri-
ler di ye de ta nım la ya bi le ce ği miz bu
top lum sal ku rum la rı ken di baş la rı na
araş tır mak an lam çar pıt ma la rı na yol
açar. Şüp he siz ma ter ya list ler ce çok
ka ba ve sert eleş ti ri len me ta fi zik ger -
çek lik ler, ken di baş la rı na iyi ve kö tü
di ye ay rım la na maz lar. İn san zih ni ye ti
ve top lu mu me ta fi zik siz ede me ye ce -
ği ne gö re, bir bir le riy le ve top lum la
son de re ce bağ lan tı lı iyi ve kö tü me -
ta fi zik ler bi çi min de yön tem sel de ğer -
len dir me ler da ha an lam lı dır.

Bü yük uy gar lık lar ge nel lik le din uy -
gar lık la rı dır. Ne za man ki din meş ru i-
yet sağ la ma ni te li ği ni (bu fel se fe, bi-
lim ve ya ye ni bir din le olur) yi ti rir se,
ço ğun luk la bu uy gar lık la rın so nu da
ge lir. Tüm bu ger çek ler bü yük an lam
ka te go ri le ri nin (din, fel se fe, sa nat, hu -
kuk, bi lim, ah lak) uy gar (sı nıf lı, kent li
ve dev let li) top lum açı sın dan ha ya ti
öne mi ni gös te rir. Ya pı sal Sos yo lo ji
uy gar top lum da bu ka te go ri le ri ay -
dın lat ma gö re vin dey ken, Öz gür lük
Sos yo lo ji si bu ka te go ri le rin eleş ti ri si
te me lin de öz gür ve de mok ra tik top -
lum sal ya şam la na sıl bü tün leş ti ri le -
ce ği ni yo rum lar. Bu ko nu il gi li bö lüm-
de kap sam lı de ğer len di ri le cek tir.

Tüm mül ki yet leş me bi çim le ri 
ah lak sız ca dır

f- Uy gar top lum da eko no mik yo -
rum lar ta ri hi hem çok kar ma şık kıl -
ma ya, hem de çar pıt ma ya en el ve -
riş li ko nu lar dan dır. Eko no mi nin te o-
rik ve pra tik araş tır ma ko nu su ol ma sı
ka pi ta list uy gar lı ğın ma ri fet le rin den -
dir. Top lum sal ger çek li ğin ‘ ma ter ya li -
ni’  in ce le mek te dir. Ken di ni mad di uy -
gar lık (Fer nand Bra u del’ in doğ ru, hak lı
yo ru mu) ola rak ta rih leş ti ren ka pi ta list
uy gar lık sis te mi ne eko no mik sis tem
de di ye bi li riz. Da ha ön ce ki tüm uy -
gar lık sis tem le ri ne ‘ me ta fi zik sis tem -
ler’  de mek pek sa kın ca ifa de et me di-
ği gi bi, ka pi ta liz me ‘ ma ter ya list sis -
tem’  de mek de ay dın la tı cı ola bi lir.

Ge rek ne o li tik top lum (ilk in san

tü rü top lu luk la rı da hil), ge rek se tüm
uy gar top lum lar (ka pi ta lizm ön ce si)
sı kı sı kı ya kut sal lı ğa, an lam’ a, bü -
yü le yi ci li ğe, bir bü tün ola rak me ta fi -
zi ğe bü yük de ğer bi çer ken, ya şa mı
baş ka tür lü yo rum la maz ken, ka pi ta-
list uy gar lı ğın ken di si ni ade ta ‘ mas -
ke siz tan rı ve çıp lak kral lar’  re ji mi
bi çi min de sun ma sı çok dik ka te de-
ğer bir ge liş me dir. An lam de rin li ği,
kap sam lı lı ğı ge liş kin yo rum lar ge -
rek ti rir. Çar pıt ma, ya nılt ma ve için-
de erit me (asi mi las yon) gü cü en yük -
sek top lum dur. 

Şah si ka nı ma gö re, ‘ eko no mi’  adı
al tın da ör güt le di ği fa a li yet le rin için -
de ki gasp ve hır sız lık bo yu tu nun en
faz la ol du ğu top lum bi çi mi ol ma sı
ka pi ta liz min esas özü nü oluş tu rur.
Eko no mi ke li me si nin Yu nan ca an la-
mı ‘ ai le ya sa sı’  de mek tir. Ai le nin mad-
di ge çim ku ral la rı nı, çev re si ni, mal -
ze me ve di ğer ma ter yal le ri ni ifa de
et mek te dir. Uy gar top lum da kav ra mı
da ha da ge nel leş ti rir sek, kü çük top -
lu luk la rın ‘ ge çim ku ral la rı’  ola rak ifa-
de edil me si müm kün dür. En az dev -
let leş ti ril miş, özel leş ti ril miş top lum-
sal ger çek lik tir. Top lum ko lek ti viz mi -
nin en te mel do ku su dur. Özel leş ti ril -
me si, dev let leş ti ril me si dü şü nü le mez
bi le. Eko no mi yi özel leş tir mek, dev -
let leş tir mek, te mel top lum sal do ku-
yu tah rip et mek de mek tir. Top lu mu
en ha ya ti ya şam ku ral la rın dan yok-
sun bı rak mak tır. Hiç bir top lum ka pi -
ta lizm ka dar bu ne den le özel leş tir-
me ve dev let leş tir me yi top lu mun baş
özel li ği ha li ne ge tir me ye ne ce sa ret
et miş, ne de dü şün müş tür. Şüp he siz
uy gar lık top lu mun da tüm top lum sal
alan lar dev let leş ti ril di ği gi bi, en te-
mel do ku su olan eko no mi si de hem
özel mül ki ye tin hem dev let mül ki ye -
ti nin ko nu su ola bil miş tir. Ama hiç bir
top lum ka pi ta lizm ka dar res men ve
açık ça özel ve dev let mül ki ye ti ni sis -
tem ola rak ilan et me miş tir.

Şu hu sus çok önem li dir: Eko no -
mi nin özel leş ti ril me si ve dev let leş ti -
ril me si er ken den gasp ve hır sız lık
ola rak yo rum lan mış tır. Karl Marks
bu hu su su da ha ‘ bi lim sel’  bir ifa dey-
le or ta ya ko yup, emek-de ğer de ki ar -
tık-de ğe rin hır sız lan dı ğı nı (kâr ola-
rak) söy ler. Ko nu da ha de rin lik li bir
yo ru mu ge rek ti rir. Eko no mi nin özel
ve dev let mül ki ye ti ne ko nu ol ma sı,
ba na gö re ar tık-de ğe rin, da ha ön ce -
le ri ar tık-ürü nün dı şın da bir gasp ve
hır sız lık ola rak de ğer len di ri le bi lir. Top -
lu mun te mel do ku su ola rak eko no -
mi nin, özel ve dev let sel da hil, tüm
mül ki yet leş me bi çim le ri ah lak sız ca-
dır. Gasp ve hır sız lık ko nu su na gi-
rer. Na sıl ki bir in sa nın kal bi ni ve ya

baş ka bir or ga nı nı özel leş tir mek ve
dev let leş tir mek an lam sız sa ve ya çok
sa kın ca lıy sa, eko no mi için de ay nı
şey ge çer li dir. Ka pi ta lizm bö lü mün-
de bu ko nu yu da ha de rin li ği ne iş le -
me yi umu yo rum.

Uy gar top lum da me ta laş ma nın çok
önem li bir ol gu ola rak ge liş ti ği ni göz -
lem li yo ruz. Ya ni me ta laş may la uy gar
top lum (özel mül ki yet li, sı nıf lı, kent li
ve dev let li) ara sın da çok sı kı bir iliş-
ki var dır. Me ta ve me ta laş ma top lu -
mun, uy gar laş ma nın baş ka te go ri le -
rin den dir. O hal de me ta yı ta nım la-
mak çok önem li dir. Ba sit çe in san ih -
ti ya cı nı gi de ren bir nes ne nin kul la nı-
mı dı şın da (bir fay da, bir ih ti ya cı di-
rekt gi der me si dı şın da) de ği şim (alış -
ve riş, ti ca ri de ğer) de ğe ri ka zan ma sı
ha lin de me ta laş tı ğın dan bah se de bi -
li riz. Top lum çok uzun sü re de ği şim
de ğe ri ne ya ban cı dır. Bu nu dü şün-
mez bi le; ayıp sa yar. De ğer li bir nes -
ne yi de ğer li bul du ğu top lu luk ve ya
bi rey le re ar ma ğan eder. Ar ma ğa nın
ye ri ne ‘ de ği şi min’  geç me si, tam bir
uy gar lık ica dı ve ya hi le si dir. Uy gar lık
ön ce si ve ya dı şın da ki top lum için de -
ği şim ayıp tır ve çok zo run lu ol ma -
dık ça ka çı nıl ma sı ge re kir. Top lum de -
rin tec rü be siy le bi li yor ki, bir kul la-
nım nes ne si en te mel do ku su ola rak
eko no mik ku rum dı şı na ta şar ve de -
ği şim ko nu su olur sa, ba şı na her tür
be la yı ge ti re bi lir. Do la yı sıy la de ği şi-
me kar şı çok has sas tır. 

Me ta nın de ği şim de ğe ri ha li ne
gel me siy le ti ca ret ve tüc car çok
önem li bir uy gar lık ka te go ri si ha li ne
gel miş tir. Kı sa ca be lir te yim ki, ben
me ta yı Karl Marks gi bi yo rum la mı -
yo rum. Ya ni me ta nın de ği şim de ğe -
ri nin iş çi eme ğiy le öl çü le bi le ce ği id -
di a sı nı, önem li sa kın ca lar do ğu ran
bir kav ram laş ma sü re ci nin baş lan -
gı cı ola rak de ğer len di ri yo rum. Gü -
nü müz de ner dey se meta laş ma dık
bir de ğe ri kal ma yan top lu mun çö zü -
lü şü nü göz önün de bu lun du rur sak,
ne de mek is te di ği mi da ha iyi açık la -
mış olu rum. Top lu mun me ta laş ma -
sı nı zih nen ka bul et mek de mek, in-
san ol mak tan vaz geç mek de mek tir.
Bu, bar bar lık tan da ha öte si de mek-
tir. Bir ben zet me ya pa cak olur sak,
mez ba ha da par ça par ça edil miş hay -
va nın sa tı lı ğa su nul ma sı nın tüm in -
san top lu mu na ta şı rıl ma sı de mek-
tir. Top lum sal kö tü lü ğün te me lin de
fa iz, fa i zin te me lin de ti ca ret, ti ca re-
tin te me lin de me ta var dır. Eko lo ji nin
yı kı mıy la da ti ca re tin ya kın ba ğı var -
dır. Top lum sal do ku ol mak tan çı kan
eko no mi, do ğa dan kök lü ko pu şun
da baş lan gı cı dır. Çün kü mad de de -
ğer le riy le can lı de ğer le rin bir li ği kök-

lü bir ay rı ma ta bi tu tu lu yor. Bir ne vi
kö tü me ta fi zi ğin to hu mu atı lı yor. Mad -
de ruh suz, ruh mad de siz kı lı na rak
dü şün ce ta ri hi nin zih ni en çok bu -
lan dı ran iki le mi ne yol açı lı yor. Mad -
de ci lik ve ma ne vi yat çı lık bi çi min de -
ki sah te ay rım ve tar tış ma lar, tüm
uy gar lık ta ri hi bo yun ca eko lo jik ve
öz gür ya şa mı or ta dan kal dı rı yor. Ölü
mad de ve ev ren an la yı şıy la ne ol -
du ğu be lir siz bir ruh çu luk, ade ta in-
san zih ni ni iş gal ve is ti la edip sö -
mür ge leş ti ri yor. 

Ar ma ğan tar zı nın ye ni bi çim le ri ni 
ge liş tir mek an lam lı ola bi lir

Bir nok ta da da ha kuş ku mu be lirt -
mek is ti yo rum. Top lum sal de ğer le rin
(bu ara da me ta lar da da hil) öl çü le bi -
le ce ğin den kuş ku lu yum. Yal nız can lı
eme ğin de ğil, sa yıl ma sı ola nak sız
emek le rin ürü nü olan bir mad de yi bir
ki şi nin eme ği nin de ğe ri say ma nın
ken di si, yan lış lık ve de ğer gas pı ve
hır sız lı ğı nın önü nü açan bir yak la -
şım dır. Ne de ni açık tır. Sa yı la ma ya -
cak emek le rin kar şı lı ğı na sıl öl çü le -
cek? Da ha sı, de ğe ri hiç öl çü me gir -
me yen emek çi yi do ğu ran, bü yü ten
ana nın, ai le nin eme ği na sıl öl çü le-
cek? De ğer de nen nes ne nin için de
ger çek leş ti ği tüm top lu mun hak kı na-
sıl öl çü le cek? Tar tış ma yı uza ta bi li-
riz. Do la yı sıy la de ği şim-de ğe ri, ar -
tık-de ğer, emek-de ğer, fa iz, kâr, rant
gi bi kav ram lar hır sız lık la (res mi ve
dev let gü cü yo luy la) or tak tır. De ği-
şim için baş ka öl çü ler bul mak ve ya
ar ma ğan tar zı nın ye ni bi çim le ri ni ge -
liş tir mek an lam lı ola bi lir. Da ha son ra
mo der ni te ve öz gür ya şam bö lü mün-
de bu hu sus la rı aç mak is te rim.

Yu nan kül tü rün de bi le ti ca ret en
hor gö rü len mes lek ti. Yu nan lı lar ti -
ca re tin hır sız lık la ba ğı nın far kın day -
dı lar. Ro ma top lu mun da da tüc ca-
rın pek onur lu bir ye ri yok tu. Me ta
ise çok sı nır lı nes ne ler de ge çer liy-
di. Top lum da ki me ta laş ma dü ze yi-
nin sü rek li dar tu tul ma sı na özen gös -
te ri lir di. Ne o li tik top lum ah la kın dan
bah se di yo rum. Ka pi ta liz min hâ kim
sis tem ol ma dan ön ce ba zı odak lar-
da or tam bul sa da, ser pi lip ge liş me -
si ne uy gar top lum lar bi le izin ver -
mez ler di. Hep mar ji nal dü zey de tu -
tar lar dı. 16. yüz yıl da bu gü nün Hol -
lan da ve İn gil te re’ sin de or tam bul -
ma sı çok öz gül ko şul lar ne de niy le-
dir. Bel ki de Hol lan da ve İn gil te re
ol mak için ka pi ta list sis tem ge rek -
liy di. Öy le de ol du. Dört yüz yıl için-
de tüm dün ya sis tem ya yıl ma sı na
uğ ra dı. Uy gar lı ğın bu dö ne mi ni mo -
der ni te ola rak ay rı bö lüm ha lin de
yo rum la ya ca ğız.

Uy gar lık hak kın da bu çok ka ba ve
kı sa ta nım la ma ka bi lin den gi riş, ta rih
ve sos yo lo jik bil gi mi zi sağ lam bir te -
me le oturt mak için dir. En değ me fi lo-
zof ve ta rih çi le rin bir ömür bo yu için-
den çı ka ma dık la rı ko nu la rı bir çır pı-
da an la şı lır kıl mak ola ğa nüs tü ye te-
nek işi dir. Bu id di a da de ği liz. Ama
öz gür ya şa ma say gı mı zın ge re ği ola -
rak, ta rih sel-sos yo lo jik bir an lam bi lim
ve yo rum gü cü mü zün ol ma sı, ken di-
ne cid di top lum sal ödev ler bi çen her -
kes için ön ce lik li ko şul ol ma lı dır. 

Yüz el li yıl lık ‘ re el sos ya liz min’  tra -
je di le riy le, on lar ca ulu sal kur tu luş dev -
ri mi ve soy sal-de mok rat re çe te le rin
kü re sel fi nans ser ma ye si nin buz dan
he sap la rı için de eri me le ri; ge nel de
uy gar lık, özel de ka pi ta list uy gar lık
hak kın da yet kin yo rum gü cü mü zün,
öz gür ya şam ko nu sun da ki öz gür lük
sos yo lo ji siy le bü tün leş me si ge re kir
ki, bü yük öz gür lük da va la rı için al -
dan ma ya lım ve al dat ma ya lım.
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Biz uygarlığın anası Ortado-
ğu’dur diyoruz. Buradan ya-
yılan kültür neden Ortadoğu

dışında geri yorumlanıyor? Ortadoğu
ile Batı arasındaki kültür farklılıkları ne-
lerdir? Tarihsel dönemlerin kendi içindeki
ilişkileri gibi ayırıcı hususlar da kendi
içinde derinlikli değerlendirilmesi gereken
konular oluyor. Örneğin coğrafyalar
arası farklılıktan, Ortadoğu ile Batı top-
lumları arasındaki farklılıklardan bah-
setmek gerekir. Yine toplum içerisinde
kadın olgusunun kültürel yaratım içeri-
sindeki etkisinden detaylıca bahsetmek
önemlidir. Bizim paradigmamıza göre,
toplumsal yaşamı komünal temelde
başlatan öncü güç kadın ve kadın ya-
ratımlarıdır. Komünal demokratik yaşam
derken biz kadının yaratımlarından,
tanrıça kültüründen bahsediyoruz. Bu
bizde bilinen, biraz da anlaşılmış bir
husustur. Fakat böyle bir değerlendir-
mede değinmek yerinde olur. 

Ancak bu konuya geçmeden yanlış
anlaşılmaması açısından kimi noktalara
bir kez daha dikkat çekmek gerekir.
Tanımlama yapılırken, ‘doğaya rağmen’
diye bir deyim kullanmıştık. Onun üze-
rinden tanımlama geliştirdik. Daha son-
raki bölümde de doğal çevrenin kültür
üzerindeki etkilerini dile getirdik. Önemli
olduğu için doğaya rağmenlik kavramı
yerine doğaya bağımlılık, doğayla et-
kileşim içinde demek daha doğru olur.
Önderliğin demokratik, ekolojik ve cin-
siyet özgürlükçü toplum paradigma-
sında ekoloji tanımlanırken, bu rağ-
menlik aşılıyor. Bunun için ‘doğaya
rağmen’den kasıt yanlış anlaşılmama-
lıdır. Biz bundan egemen sistemlerin
“doğaya hükmet, insanlığını kanıtla;
doğaya hükmet ki var olasın, zengin-
leşesin” mantığını kastetmiyoruz. Do-
ğaya rağmenden kasıt insanların ya-
şamını idame ettirmeleri için gereken
şeylerin birebir doğanın insana sun-
maması, insanların belli bir bilinç, emek
ve pratik sergiledikten sonra bu ihti-
yaçlarını karşılaması doğrusunu ifade
ediyoruz. Yine doğanın fiziki koşullarının
insan üzerindeki etkisi karşısında, en
azından o fiziki koşulları karşısında,
ona rağmen yaşamayı sağlayabilmesi
çabası olarak anlayabiliriz. Burada da
zaten özellikle kültürel çeşitliliğin, zen-
ginliğin insanlar içerisinde nasıl derin-
leştiğini anlatırken, doğanın hangi de-
recede birebir insanın yaratımları üze-
rinde etkide bulunduğunu anlattık. 

Şu tespit edilmiştir: İnsanların doğayı
hiç değiştirip dönüştürmeden, doğanın
fiziki koşulları karşısında bir mücadele
içine girmeden yaşamaları mümkün
değildir. Ama günümüzde yapıldığı gibi
insanların doğayı aşırı zorlayan ve ta-
hakküm altına alan yaklaşımlarıyla da
doğada yaşanamaz. Eğer insanlaşmayı
bir kültürel kimlik olarak ifade edi-
yorsak, bu da insanların ilişkisi, çelişkisi
ve doğayla olan uğraşlarını ifade edi-
yorsa, burada mutlaka bir dengenin
olması gerektiği net bir şekilde ortaya
çıkıyor. Özellikle kapitalist süreçte or-
taya çıktığı gibi, insan öyle istediği bi-
çimde doğaya yaklaşamaz. Zaten eko-
lojik olmak biraz da budur. Bunu da
doğa dayatıyor. İnsanlar doğa üzerinde
yaşayan bir canlı ise, yaşam bunun
üzerinden idame ettiriliyorsa, yaşamı
var eden bütün yaratımlar, bütün ihti-
yaçlar bu doğa üzerinden karşılanı-

yorsa, o zaman doğaya gelişigüzel
yaklaşımın olamayacağı açıktır. 

Bu gerçek her zamandan daha çok
da günümüzde kanıtlanmış bir doğrudur.
Doğanın dili yoktur, yani biz insanlar
gibi konuşmuyor. Ama insanlara sunduğu
imkânlar üzerinden bunu bize hissetti-
riyor, bize fark ettiriyor. Ekolojik sorunlar
son elli yıldır giderek artan bir biçimde
kendini çok ciddi bir şekilde insanlara
dayatmıştır. Günümüzde toplumsal so-
runların ekonomik ve siyasi boyutları
değerlendirilirken, bunlar içerisinde en
fazla gündemleşen ekolojik sorunlar ol-
maktadır. Belki bizim coğrafyamızda,
toplumumuzda çok ciddi şekilde doğayı
tahrip etme yoktur. Fakat Batı toplum-
larında bu çok ciddi bir sorundur.

Analık komünalliği ifade eden 
toplumsal duruşun sembolüdür

İzahını tekrardan yapmamız gereken
bir konuda zorunluluk ifadesidir. Kültürel
değişimde zorunluluk ile ifade ettiğimiz
şeyi şu şekilde anlayalım: Eğer insan-
laşma bugüne kadar gelebilmişse,
bunda ilk dönemin çok doğal şekilde
gelişen yaratımlarının etkisini görmeden
bir değerlendirme yapmak yanlış olur.
Yaşanmış, oluşmuş olan bir durum
vardır. Bu gelişim diyalektiğini değer-
lendirirken, gerçekleşen bir realite söz
konusu olduğu için böyle değerlendir-
dik. Yani zorunluluk derken, ille de her
şey bugün yapıldığı gibi olmalıdır an-
lamında kullanmıyoruz. Bugün bir in-
sanlık vardır. Yani milyonlarca yıl gö-
çebelik biçiminde yarı hayvanlar gibi
sürüp giden, on binlerce yıldır da bilinçli
bir toplumsallık biçiminde devam eden
bir yaşam söz konusudur. Eğer böyle
bir gerçeklik varsa, insanlar kimi zo-
runluluklara cevap verdikleri için böyle
bir gerçekleşme yaşanmıştır, gelişmiştir.
Özellikle doğal toplum aşamasını be-
lirtirken vurgu yaptık; bu dönem in-

sanlığı öyle tasarı kuracak, planlama
yapacak, farklı yol ve yöntemler de-
neyecek kabiliyete henüz sahip değildir
dedik. Doğallık da zaten buradan çı-
kıyor. Bir varlıktır, yaşamak istiyor, do-
ğayla ilişki ve çelişki içerisindedir; ya-
şamak için olması gerekenler ne ise
onları yapıyor. Zorunluluk biraz bu
noktada ortaya çıkıyor ve çok doğaldır.
Sadece yaşamak için; ne etrafını tahrip
ediyor, ne kendisini tahrip ediyor, ne
diğer canlılara çok ciddi tahribatlar ve-
riyor. Bir canlıdır, yaşamak istiyor. Tıpkı
bir ağaç gibi, bir orman gibi kendi öz-
günlüğü içinde var olmak istiyor. 

Değişik yöntemlerle bu gerçekleşebilir
miydi? Bu farklı bir tartışmadır. Ama
bugün üzerinde konuştuğumuz, tecrü-
belerinden ve yarattıklarından yararlan-
dığımız bir insanlık varsa, doğal toplum
ve komünal toplumun neolitik süreçteki
gelişmesi bir anlamda olması gereken
şeyler olduğu kanısını insanda uyandı-
rıyor. Fakat insanda biraz düşünce ge-
liştikten sonra, bir ihtiyacı gidermenin
yol ve yöntemlerinde zenginlik ortaya
çıkıyor. Bu aşamadan sonra uyguladığı
yöntemler zorunlu değildir. Artık orada
insanın bilinci, ihtiyaçları, coğrafyası,
toplumsal değerleri, ihtiyacın kendisini
dayatma şiddeti, velhasıl bir bütün olarak
o anki kültürel varlığını ifade eden her
şey belirleyicidir. Birçok yol, birçok yön-
tem vardır; bunların içinden insanlar
birini seçiyorlar. Neye göre seçiyorlar?
Dediğimiz gibi onları o aşamada var
eden kültürel değerlerine göre bir seçime
gidiyorlar. Burada bir zorunluluk yoktur.
Örneğin komünal toplum gelişmiştir;
yeryüzünde varlığını somutlaştırmış, ka-
nıtlamış insan artık vardır. Bu insan do-
ğanın fizik kuralları karşısında bir duruş
sahibidir. Zorluklar doğadan nasıl gelirse
gelsin, bunların karşısında bir duruş
sağlamış, diğer canlılarla belli bir uyum
geliştirmiştir. Onlara karşı kendisini ko-
ruyabiliyor, ihtiyacı kadar onlardan ya-
rarlanabiliyor. Bu daha fazla nasıl de-

rinleştirilir? Bu gelişme düzeyi kendisiyle
birlikte ne tür yeni ilişkiler yaratır? Artık
o biraz insanın eline geçiyor. Örneğin
koyun evcilleştirilmiştir. Sadece sütünden
mi, yoksa kesip etinden de mi yararla-
nacak? Bu, insana kalmış bir şeydir.
Burada tercihler önemli oluyor tabii.
Sonra da sadece sütünden yararlan-
manın getireceği bilinçle onu kesmek,
onu parçalayıp köpeklere vermek ya
da onu kendi ortamından kovmak, in-
sanın bilincine ve kültürel değerlerine
bağlı gelişebilecek bir şeydir. 

Özellikle erkeğin bir insan olarak
toplumsal yaşama katılımıyla birlikte,
bu durum kültürleşmede toplum içeri-
sinde değişikliğe yol açıyor. Bu, devletçi
toplum olarak gelişiyor. Bu kendisiyle
birlikte yeni şeylere yol açıyor; özünde
insanların kendisini, toplumunu, kültürel
değerlerini nasıl ele aldığıyla bağlantılı
olarak giderek derinleşiyor. Tarla eki-
yorsun, ürün elde ediyorsun. Bir insan
olarak bir köy yaşamını idame ettirmek
için mi tarlayı ekiyorsun; yoksa bu tar-
layı rahiplere, ziggurata peşkeş çekmek
için mi ekiyorsun? Herkes gitsin, o
tarlada çalışıp ürün getirsin, sonra kö-
yün deposunda saklasın, ihtiyacı ka-
darını alsın biçiminde bir üretim ve tü-
ketim mi geliştiriliyor; yoksa herkes
tarla eksin, buğday toplandıktan sonra
ürünü ziggurata teslim edip rahibin
denetiminde yapılan bir üretim ve tü-
ketime tabi olsun biçiminde mi oluyor?
Burada bir zorunluluk yoktur. Seçim
insanların kendi elindedir. Her iki yön-
temden biri ya da daha değişik bir
yöntem geliştirilebilir. Ama tarla ekmek
biraz zorunlu gibi geliyor. Nasıl ekileceği
ve ürünün nasıl dağıtılacağı konula-
rında belirlenmiş yöntemler zorunlu
değildir. Kültürel gelişmede zorunlu
gibi anlaşılan husustan kastetmeye
çalıştığımız biraz böyledir. 

Kadın-erkek farklılığı da bu noktada
devreye giriyor. Belirttiğimiz gibi ilkel
komünal toplum yaşamı ve kültürünün

sistem kazanması bir kadın duruşudur.
Bunun nedenleri vardır. Kadının biyo-
lojik yapısı, bir ana olarak doğurganlığı
gibi özellikleri, yine üretimde bulunurken
kazandığı zihniyet ve duygu dünyasının
somut ürünlere dönüşmesi komünal
bir yaşamı ortaya çıkarıyor. Bu farklı
bir yaşam, farklı bir kültürdür, ana-
kadın kültürüdür. Erkek dışarıdan top-
luma fiziki gücüyle katılan, toplum
içinde ana tarafından eğitilen bir üyedir.
Bununla bağlantılı olarak harcadığı
emek, bir baba olarak kendini fark et-
meye başlamasının yarattığı duygu
ve düşüncesinin ürüne dönüşmesi,
bunun da giderek sistem halini alması,
kuşkusuz farklı bir toplumsal gerçeklik
yaratmıştır. Bunu devletçi toplumun
özü, devletçi toplumun temel kimliği
olarak değerlendiriyoruz. Çok somut
bir ifadeyle analık, komünalliği ifade
eden toplumsal duruşun sembolüdür.
Ya da ananın duygu ve düşüncesi in-
sanlar içinde bir sisteme dönüştüğünde,
bir ürüne ve paylaşıma dönüştüğünde
komünal demokratik duruşu ortaya çı-
karmıştır. Ama babalık ya da erkek ol-
gusu, erkeğin duygu ve düşüncesi sis-
teme ve üretime dönüştüğünde, top-
lumun kendi iç ilişkisini ele alma biçimi
devletçi topluma yol açmıştır. 

Toplumsallık kendi içinde 
değişik biçimler 
ya da formlar alarak gelişmiştir

Ortadoğu toplumları açısından hem
coğrafyanın, hem de toplumsal şekil-
lenişin burada yarattığı gelişmeler, ilk
toplumsal yapı olan komünalizmin de,
bunun aşılmasından sonra oluşan dev-
letçi toplumun da ilk burada ortaya
çıktığını tarih tespit etmiştir. Toplumsallık
kendi içinde değişik biçimler ya da
formlar alarak gelişmiştir. Bilindiği gibi
komünal toplumda temel yaşam formu
klandır. Komünallik derken ifade etti-
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ğimiz kültür, ilk olarak klan biçiminde
örgütleşiyor. Daha sonra klan toplum-
sallığın nicelik ve nitelik kazanmasıyla
birlikte kabileye dönüşüyor. Kabile dil,
tarım ve inanç noktasında daha çok
gelişmiştir. Kabile birliklerinin toplumun
kendi içinde hiyerarşiyi yaratmasıyla
birlikte aşiret oluşuyor. Aşiret örgüt-
lenme olarak köklü işbölümlerine ka-
vuşmuş toplumsal biçimdir. Klan ve
kabileler tamamıyla, aşiret ise kendi
içinde komünaldir. Toplumun bu form
ilerlemesi sonunda etnik yapı dediğimiz
ve bugün ulus olarak tanımlanan top-
lumsal formun hemen hemen tüm alt-
yapısını yaratmıştır. Bunun için top-
lumların etnik yapısı devletçi sistemler
ortaya çıkmadan oluşmuştur diyebiliriz. 

Devletçi toplumlar etnik yapıların
ortaya çıkardıkları kültürel zenginliği
daha da zenginleştirmektense, top-
lumları egemenlikleri altında tutmak
için kullanıyorlar. Örneğin etnik yapının
aşiret konfederalizmi döneminde, aşi-
retlerin “benim dinim ve dilim senin-
kinden daha iyidir, sen bizimkine tabi
ol” tarzındaki dayatmaları çok nadirdir.
Çünkü aşiret yapısı kendi içinde dev-
letleşmeye rahat izin verecek özellikler
taşımamaktadır. Devlet, aşiret yapısının
bozulmasını gerektirir. Aşiret ilişkisi
soy, kan ve akraba ilişkisidir. Aşirette
dayanışma, birbirini koruma duygusu
güçlüdür. Dış saldırılar karşısında kah-
ramanlık kültürü de yaratılır. Bildiğimiz
tüm kahramanlık destanlarının örnekleri
neredeyse tümüyle aşiret kökenlidir.
Bu konuda kahramanlık destanlarının
ve sanatsal ifadeye kavuşmuş tüm
değerlerin giderek oluşmaya başlayan
devletçiliğe karşı direnişlerde ortaya
çıktığını bilmeliyiz. Özellikle sanatla
uğraşanların, halk sanatlarının biçim
kazanması, halk oyunları, halk müziği
gibi ayrışmaları yaratmasının devlet
toplumuna karşı direnişlerden doğdu-
ğunu bilmeleri sanat anlayışı için önemli
olmaktadır. Bu konuda da Kürt kültürü
ve sanatı zengin örnekler sunmaktadır.  

Devletçi toplumun, köleciliğin ve
dinin Ortadoğu’da şekillenmesi, kendi-
siyle birlikte kuşkusuz diğer alanlarda
da farklı toplumsal yapılara yol açmıştır.
Aşiret konfederalizmi de dahil, kavim
ve millet biçimindeki toplumsal formlar
da Ortadoğu kökenlidir. Kavim ve millet
esas alarak daha çok tek tanrılı dinlerin
zihniyet biçimini oluşturmuştur. Kavim,
millet içinde aşiretin kan ve soy bağı
çözülür, yerine aynı dine inanma duygu
ve düşüncesi geçer. Artık aşiretlerin
kendi kültürü içinde yarattıkları çok
önemsenmez. Her etnik yapının kültürü
tabi oldukları dinin kültürüyle ne kadar
uyumluluk gösterirse o kadar esas
alınır. Örneğin İslamiyet Arap kökenlidir.
İslamiyet her ne kadar Arap toplumu
içindeki köleci kültürü dışlayarak iktidar
olmuşsa da, merkezine Arap kültürü
yerleştirilmiştir. Dil, aile içi ilişki, evlilik
biçimi, kılık kıyafet, yine İslam geleneği
denilen yüzlerce davranış kalıbı buna
örnek verilebilir. Zerdüştlük tek tanrılı
dinlere kaynak olmuş doğa, tarım ve
ziraat dini ve kültürüdür; Kürt kökenli
olduğu için adeta silinip yok edilir. Bu
mücadelede ideolojilerin gücünü bir
kez daha hatırlamalıyız. 

Kapitalist sistem 
en kültürsüz sistemdir

Devletçi kültür içinde en etkili olan
kültür arabesk kültürdür. Komünal
dönemin canlı, heyecanlı yaşamı daha
çok şiirsel bir dil ve kültürle somutlaşı-
yor. Devletçi toplum insanın iradesini
kırdıktan sonra, yaşamda umut ve
coşku ortadan kalkıyor. Bundan sonra
insana hükmeden çaresizlik, çözümü
başka yerden bekleme, başkalarına

tabi olma, emeğine yabancılaşma, ka-
derine razı olma, mücadele etmeden
umut ve hayallerinin bir gün gerçekle-
şebileceğine inanma gibi bir ruhsallık
hâkim olmaya başlar. Arabesk kültür
kölecilikle ortaya çıkar. Tek tanrılı din
sistemlerinin hayat damarlarında ak-
maya başladıkça temel biçim olur. Yani
bugün anlaşıldığı gibi arabesk demek,
türkülerde Arap müziği tarzını kullan-
mak demek değildir. Arabesk, devletin
topluma enjekte ettiği ruh ve düşün-
cedir. Arabesk konuşma, arabesk ya-
şam da vardır. Örneğin kendine inanç-
sızlık ve güvensizlik de arabesk ol-
maktır. Dinin alt topluma yaydığı kültürü
ağırlıkta arabesk kültürdür. Yenilgili
ruh hali, yalvarıp yakarma, bağışlanma
isteme, af dileme gibi tutum ve davra-
nışlarla bunları ifade edebilecek her
şeyi arabesk kültür içinde değerlen-
dirmek mümkündür. 

Devletçi toplum kültürünün en iyi
izlendiği yer şehirdir. Köle devletleri
şehir devletleridir. Devlet şehir yaşamı
ve ilişkileri içinde kendisini daha güçlü
sistemleştirir. Şehir yaşamı ile kırsal
yaşam arasında görülen farklar sadece
şehirlerin büyüklüğünden dolayı ortaya
çıkmamıştır. Köleciliği yaşamayan şe-
hirler de olmuştur. Şehir insanın soy,
kan, akraba, dayanışma ve koruma
ilişkilerinin bozulup yerine ekonomik
ve hukuki kuralların geçtiği alandır.
İlişkiler şehirde ahlaki değil siyasidir.
Siyasi çıkarlar ve sistem ne ise, in-
sanlar arasındaki ilişkiler de öyle ku-
rulmaktadır. Devlet sınıflaşma üzerinde
kurulmuştur. Dolayısıyla şehirde akraba
ve aşiret ilişkisi yerine sınıf ilişkileri
gelişir. Mahalleler, okullar, sinema, ti-
yatro, spor alanları, eğlence merkezleri,
alışveriş merkezleri şehrin temel kim-
liğidir. Bu kurumlar sınıflara göre oluş-
muştur. Örneğin üst sınıfın mekânları
köle, kul ve işçilerin mekânlarından
ayrıdır. Her devletçi toplum iktidarını
yürütmek için benzer kurumlar yarat-
mıştır. Bu kurumların biçimine uygun
olarak insana da şekil vermişlerdir.
Örneğin kapalı giysiler, türban, cami,
kilise, dini ilahiler dinin kimliği olurken,
yarı çıplaklık, gökdelenler, anlamsız,
basit sözlü ve hareketli sanat da ka-
pitalizmin kimliğidir.   

Kapitalizme kadar dünya biraz Or-
tadoğu’dur; biraz Güney Asya ve Afri-
ka’nın doğusudur. Avrupa kıtasında
Yunanistan’da, İtalya’da birikmiş insan
toplulukları vardır. Diğer alanlarda da
göçebe biçiminde yaşayan topluluklar
söz konusudur. Avrupa ağırlıkta kapi-
talizmin ürünüdür. Tabii öncesinde Yu-
nan ve Roma uygarlığı vardır. Kıta
kültürü, toplumu olarak Avrupa son
süreçlerde gelişiyor. Bu, M.Ö 800’lerde
başlayan bir süreçtir. Ortadoğu top-
lumsal tarihi açısından bu dün kadar
yakın bir dönemdir. Ortadoğu M.Ö
12.000’li yıllarda toplumsal yaşamı
başlatmıştır. Toplumsallaşma, kültür
yaratma, duygu ve düşüncede derinlik
kazanma, sistem oluşturma, dil geliş-
tirme, din yaratma Avrupa’da yoktur.
Bugünkü hâkimiyetten ötürü Avrupa
bu kadar ön plandadır. Ama kültür ol-
gusunun bütün ürünlerini birlikte ele
alarak tartıştığımızda, Avrupa’nın yeri
kapitalizmdir. Çünkü Yunanistan da,
Roma da Doğu’nun bir yansımasıdır.
Bilindiği gibi Hıristiyanlık da bir Doğu
kültürü, Doğu kimliğidir. Önderliğin ta-
nımlamasıyla, Ortadoğu’ya göre daha
dünkü çocuktur Avrupa. 

Tabii kapitalist gelişmeyle birlikte
Avrupa’yı farklı değerlendirmek yerin-
dedir. Kültürde köklü farklılıklar oluş-
muştur. Ancak Doğu kültürü karşısında
Batı’nın durumu, 60-70 yaşındaki bir
insanın hayat tecrübesiyle dünkü ço-
cuğun hayat tecrübesi arasındaki fark

kadar derindir. Avrupa toplumu Doğu
karşısında zayıf bir toplumdur, zayıf
bir duruştur. Bütün bu son 300-400
yıllık gelişmelere rağmen, Ortadoğu’nun
bir türlü Avrupa’nın istediği noktaya
gelmemesinin nedeni kültürünün gü-
cüdür. Günümüzde bile bu kadar ciddi
çelişkiler ve çatışmaların yaşandığı
‘çok geri’ dedikleri Ortadoğu’da Ame-
rikan emperyalizmine karşı bir direniş
varsa, bu direniş Doğu kültürünün gü-
cünden ötürüdür. Örneğin aynı direnişi
biz Asya’da ve Latin Amerika’da göre-
miyoruz. Ama Batılıların gerici dedikleri
Ortadoğu kendisine ilerici diyenleri ko-
lay kabul etmiyor. Çünkü insanlığın
binlerce yıllık birikimi buradadır. 

Dolayısıyla gericilik, ilericilik, kül-
türlülük gibi tanımlamaları kendi para-
digmamıza göre yapmamız gerekiyor.
Bunun için orası kültürlüdür, burası
kültürsüzdür diye bir tanımlama doğru
değildir. Zaten öyle bir tanımlamayı
biz kabul etmiyoruz. Kültür insanın
kendisini, bütün yaratımını ifade edi-
yorsa, insanlar da milyonlarca yıllık
bir yaşam süreci sonucunda günümüze
kadar gelmişlerse, toplumsal yaşam
içerisinde çok önemli aşamaları kabul
ediyorsak, komünal dönem, kölecilik,

feodalizm ve dinler, bunların hepsi bu-
rada gerçekleşmiştir. Buna karşılık ka-
pitalist biçim Avrupa’da vücut bulmuştur.
Onun için bir kültürsüzlükten bahsedi-
lecekse, en büyük kültürsüzlük Avru-
pa’dakidir. Çünkü komünal toplum da,
kölecilik de, feodalizm de buradan bir
yansıma olarak orada gerçekleşiyor.
Bu da tespitli bir şeydir. 

Her sistem kendisini 
merkez yapmak ister

Dolayısıyla kültürleşme, kültürlülük
derken neyi kastediyoruz? Bir süreç
üzerinden kültürlülük ve kültürsüzlük
tanımlaması yapılamaz. Kapitalist-
leşmek ya da onun tanımlamasına
göre modernleşmek kültürleşmek ise,
o zaman onlara şu soruları soracağız:
Modernleşmenin altyapısını hazırla-
yan zemin nereden geldi? Modern-
leşmenin kendisine kabul ettiği din
nereden geldi? Modern toplumun
inandığı peygamber nereden çıkmış-
tır? Modern toplumun kabul ettiği fel-
sefenin merkezi neresidir? Modern-
leşmenin en çok kullandığı bilimsel
düşüncenin kaynakları nerede ortaya
çıktı? Bu sorular daha çok derinleşti-
rilebilir. Nereden geldi bütün bunlar?
Tüm bu değerlerin köklerinin Orta-
doğu’da olduğu tartışmasızdır. Biz
kültürleşmeyi salt feodalizm üzerinden
de tartışamayız. Putperestlik varmış,
insanlar eskiden çamura tapıyorlar-
mış, Allah yokmuş, onlar geri, kâfir,
putperest insanlardı, vahşiydiler, en
iyisi biziz! O zaman o insana şöyle
bir soru sorulur: Tanrı kavramına ne-
reden ulaştın? Dinin köken aldığı
inanç olgusu nerede ve nasıl ortaya
çıktı? İbadet yeri derken kullandığın
kilise, sinagog, cami neyin uyarla-
masıdır? Sen insanların hangi duygu
ve düşünceleri temelinde bu dini ge-
liştirdin? Peygamberlik kültürü nasıl
doğdu? Kendini ifade ederken kul-
landığın dili, kelimeleri ve benzetmeleri
nereden getirdin? Suç ve ceza olarak
kabul ettiğin efsaneleri nereden ge-

tirdin? Cehennem mitolojisi nereden
geldi, cennet nereden çıkmıştır? Bu
soruları kendilerine yöneltelim, ba-
kalım ne cevap verecekler.

Hiçbir şeyin yoktan var edilemeye-
ceğini biliyoruz. Ne kapitalizm ne de
ondan önceki sistemler yoktan yarat-
mışlardır. Köleci döneme sorulsa, onlar
da “Eskiden insanlar başıboştular, ka-
dının denetimindeydiler, çok ilkelce
yaşıyorlardı ve doğa karşısında zayıf-
tılar. Taşlara ve ağaçlara tapıyorlardı.
Biz onları getirip şehirleştirdik, şehir
ortamını yarattık, öngörüleri yoktu, biz
öngörü yarattık, zavallıydılar, biz onları
geliştirdik” denilecektir. O zaman köle
sahibine de sormak lazım: Sen tarla
sürmeyi nereden öğrendin? Toprağı
kazmayı, kanal açmayı, buğday ekmeyi
kimden öğrendin? Hayvan evcilleştir-
meyi, kerpiçten ve taştan ev yapmayı,
duvar örmeyi kimden öğrendin? Özel-
likle Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah
Öcalan savunmasında benmerkezci-
likten bahsediyor. Her sistem kendisini
merkez yapmak ister; bu özelliğinden
ötürü her egemen sistem her şeyi ken-
disinden başlatır. Bu, devletçiliğin akıl
hastalığıdır. Bugün yaşadıklarımız bü-
tün tarihimizin bir sonucudur. Bu ko-

nuda Önderliğin “Biz tarihin başlan-
gıcında gizliyiz, tarih günümüzde
gizlidir” belirlemesi temel yaklaşımımızı
anlatır. Bireyde toplumu, bir toplumda
da tarihi biliyoruz. Bizim toplumların
tarihine yaklaşımımız, kültürlülüğe ve
toplumsal gelişmişlik düzeyine yakla-
şımımız işte budur. 

Ama her aşamanın kültüre kattığı
iyi ya da kötü şeyler vardır. Toplum-
sallaşma sağlandıktan sonra, zincirin
halkaları gibi toplumda sürekli bir de-
ğişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Değişim
ve dönüşüm kölecilik, feodalizm ve
kapitalizm olsa da olmasa da yaşana-
caktı. Bu, toplumsal gelişme açısından
bir zorunluluktur. Bütün insani değer-
lerin ne kadar komünal, eşitlikçi, ada-
letli, doğayla uyumlu ve özgürlükçü
olup olmadığı kültürlülük için temel
ayraçtır. Bu bizim terazimizdir. Buna
göre bütün toplumsal gelişmeleri ele
alıyor ve değerlendiriyoruz. Devlet de-
nilirken kastedilen toplumsal yaratım
süreci, insan olma gerçekliği karşısında
bir sapmayı ifade ediyor. Bizim her
tanımlama açısından esas alacağımız
şey, paradigmal olarak Önderliğin kendi
savunmalarında ortaya koyduklarıdır.
Bir insan kapitalisttir, moderndir, onun
için de iyidir mi diyeceğiz? Bir insan
Avrupalıdır, onun için çok gelişkindir;
bir insan da Ortadoğuludur, bu yüzden
çok geridir denilebilir mi? Hayır, böyle
bir tanımlama yanlıştır. 

Ortadoğulu bir insan olarak Usame
Bin Ladin teröristtir, insan öldürüyor.
George Bush da daha kötüsünü yap-
mıyor mu? Neden Bush iyi de, Ladin
terörist? Bizim felsefi ve ideolojik yak-
laşımımıza göre kapitalist feodalden
kötüdür, feodal köleciden kötüdür. Yani
egemenler arasında bir çözümleme
yapacaksak, rahip bugünkü devlet
adamlarından daha iyidir; köle sahibi
efendi, patrondan daha iyidir. Çünkü
devletçi toplum ilerledikçe kökleşiyor,
derinleşiyor, sapma giderek derinleşiyor.
İnsanı insan eden kültürden o kadar
uzaklaşma yaşanıyor. Kölecilikte top-
lumsal öz daha güçlüdür. Feodalizmde

bu biraz daha azalıyor, kapitalizmde
ise bir bütün olarak ortadan kalkıyor.
İnsanlık, kültür, toplumsallık ve insani
değerler açısından en kötü sistem ka-
pitalizmdir. Bunun için en büyük kül-
türsüzler kapitalistlerdir, kapitalist sis-
temin kendisidir. Bu konunun daha iyi
anlaşılması için kapitalist dönemde bu
sistemin değer yaratmadan ziyade ya-
ratılan insanlık değerlerine yaklaşımını
ele alarak daha somut vurgular yapa-
biliriz. Kapitalist sistem tüketim üzerin-
den var olduğu için kültürü nasıl tüket-
tiğine bakmak bu sistemi daha iyi tanı-
mamıza olanak tanır. 

Kimi noktalar tekrar gibi gelse de,
kapitalist sistemi izah etmek için ge-
reklidir. Kapitalist sistemin dayandığı
zihniyetin diğer toplumsal sistemlerden
farklı olması, onun anlaşılması için ya-
pılacak değerlendirmelerin de kendi
içinde daha değişik bir dile ihtiyaç his-
settirir. Sistemin iddiası bilimselliğe da-
yandığıdır. Onun bilimsellikten kast et-
tiği, kendisini güç yapan bilimin kulla-
nılma tarzıdır. Bilimsellik insanlığın ilk
dönemlerinden beri var olan bir kültür-
dür. Toplumsal yaşamın kuruluşundan
beri adım adım gelişen bilimsellik ve
bilimsel düşünce hiçbir sisteme ait ola-

maz. Onun için toplumsal bir yasa gibi,
ileriye veya geriyi doğru, her zaman
değişim olur. Fakat toplumsal kültür
değerlerinin kullanılması her sistemin
karakterine göre değişik olur. Kapita-
lizmin de yaptığı, bilimsel düşünceyi
ve buna bağlı olarak yaratılan teknolojiyi
kendi iktidarı için kullanma başarısıdır,
bununla yaşamı kontrol etmesidir. 

Kapitalizmde kültür yaratmak
değil yaratılanlar üzerinde 
popüler olmak esastır

Kültür insanlığın tarih içinde emekleri
sonucunda ürettikleri değerler oldu-
ğundan, tüm tarih boyunca hangi dö-
nemin insanlık açısından daha çok
kültürleşmeyi ifade ettiğini anlamak
mümkündür. Günümüzden geçmiş ta-
rihe kültürel değerler baz alınarak ba-
kılıp bir değerlendirme yapılırsa, çok
ilginç sonuçlarla karşılaşılacağı kesindir.
Hangi dönem insanlığının “İnsan kül-
türel bir varlıktır” belirlemesine göre
yaşadığı daha net ortaya çıkar. İnsanlık
denilen varlığın yeryüzünde kalıcıla-
şarak yaşama olanaklarını yakalaması
insan olmasının gereğidir. İnsan bunu
kültür denilen yaratımlarıyla yapar.
Kültür dediğimiz maddi ve manevi üre-
timlerinin tümü insanı insan yapan de-
ğerleridir. Gerçekleşmiş insanlık, esasta
kültürle dile gelen gelişmelerin içindedir.
Kültür değerlerini yaratma özelliği ol-
masaydı insan olmazdı. Olsaydı da
diğer canlılardan, örneğin kurt koyun
sürüsünden farkı olmazdı. 

Kültür, toplum ve insan ilişkisinden
hareketle, kültür yapan sadece in-
sandır diyoruz. Doğada insandan
başka kültür yapan canlı bulunmaz.
Bunun için insan ve diğer canlılar -
bitkiler, hayvanlar- arasında bilinen
farklar oluşmuştur. Kültürleşme kap-
asitesinin düzeyi, insanın kendini
diğer canlılardan ayrıştırarak arala-
rında mesafenin açılması ile sonuç-
lanmıştır. Ne kadar toplum o kadar
kültür, yine ne kadar kültür o kadar
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“Kültür, toplum ve insan ilişkisinden hareketle, kültür yapan sadece insandır diyoruz. Doğada insandan
başka kültür yapan canlı bulunmaz. Bunun için insan ve diğer canlılar -bitkiler, hayvanlar- arasında 

bilinen farklar oluşmuştur. Kültürleşme kapasitesinin düzeyi, insanın kendini diğer canlılardan 
ayrıştırarak aralarında mesafenin açılması ile sonuçlanmıştır. Ne kadar toplum o kadar kültür, 

yine ne kadar kültür o kadar insanlaşma gibi karşılıklı bir ilişki de böylece ortaya çıkmış olmaktadır”
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insanlaşma gibi karşılıklı bir ilişki de
böylece ortaya çıkmış olmaktadır. 

İnsanlığın şimdiye kadar tanıdığı
temel iki toplumsal biçim vardır. Bun-
lardan birincisi toplumsallığın ilk şekil-
lendiği doğal süreci ve bunun sistem
kazanmış olduğu neolitik dönemidir.
İkincisi ise, kanıtlandığı gibi bin bir
hile ve kurnazlıkla kurulan devletçi
toplum biçimidir. İlk dönem kültürleş-
mesi, toplumsal yaşamı var eden temel
yaşam sahalarının hemen hepsinde
kalıcılaşarak günümüze gelen çok sa-
yıda ilk yaratımları yaratarak insanlığın
var olmasını sağladı. Toplumsallığın
ikinci aşamasında hâkim kılınan iktidar
olduğu için, ilk aşamanın yaratılan de-
ğerlerinin üstüne konmayı ve iktidar
kültürünün gerektirdiği yaratımları ya-
ratmayı ifade eder. Bu aşama bir bütün
insan toplumunu ve bireyini geliştirmek
için değil, egemen olan kesimlerin bu
egemen hallerinin devamı için kültür
geliştirmiştir. Günümüzde tartışılan ya-
bancılaşma olgusunun dayandığı bu
yaklaşım ilerledikçe, kültür değerleri
insan toplumunun gelişmesine değil,
kendinden uzaklaşmasına yol açtı.

Ürettiği halde karnını doyuramayan
insan, giderek ektiği buğdaya yaban-
cılaştı. Kızarmış ekmeği doyasıya yi-
yemeyen insan, buğdayın yeşil ve sarı
renklerinin kendisi için bir anlam ifade
etmediği duygu ve düşüncesine ka-
pılmaya başlamıştır. Bu ise, temelde
insanın kendisine ve toplumuna karşı
yabancılaşmaya başlamasıdır; kendi
emeğine yabancılaşmasıdır. Bu ya-
bancılaşma her geçen gün daha da
hız kazanarak devam ede gelmiştir. 

İnsan olgusunun yarattığı tüm 
kültürel değerleri bir bütünlük 
içinde ele almak gerekir

Kuşkusuz kültürel üretim olgusunu
ve toplumsallığın binlerce yıllık değişim
ve dönüşümünü birkaç cümle ile ifade
etmek mümkün değildir. Bu konuda
yaşananların anlaşılması için, belki de
şimdiye kadar yazılmış tüm kitaplara
bakmak gerekecektir. Ancak insanın
kültürleşme düzeyini göz önünde bu-
lundurarak, çok zengin ve derin olan
bu konuda bir iki genel belirlemeyle

olmasa da, birkaç sayfalık bir yazı
içinde her gözün görebileceği bir resim
çizilebilir. Bir kitap da yol gösterebilir.
Toplumun devletleştirilerek yönetilmeye
başlanması süreci özde aynı, biçimsel
olarak renk değişikliğine uğrayarak
bugüne kadar gelip dayanmıştır. 

Devletçi ve iktidarcı toplum biçimi
söz konusu olduğunda, hem güncel
olması, hem de yarattığı kültürel tah-
ribatlardan dolayı hakkında en fazla
söz söylenmesi gereken sistemin ka-
pitalizm olduğundan kuşku duyulma-
malıdır. Bu yaklaşım, tanımı gereği
en kapsayıcı kültürel bir yaklaşımdır.
Kültür denilen değerler dünyasının
üretim biçimi ve bu üretimlerin insan-
lıkla ilişkisi göz önünde bulundurul-
duğunda, kapitalizm konusunda söy-
lenecek çok şey olduğu görülecektir.
Kapitalizm biçiminde devam eden ik-
tidar olgusunun kültür-toplum-birey
bağlamında izah edilmesi günümüzün
en temel insani görevdir. 

Kapitalizm konusunda doğru de-
ğerlendirmeler geliştirmek için yapıl-
ması gereken ilk iş, bu sistemin ken-
disini meşru kılmak için ortaya koy-

duğu maddi ve manevi kültürel izah-
lardan uzak durmak olmalıdır. Kurt
yırtıcı bir hayvansa, onu yırtıcı bir
hayvan olmasına neden olan özellik-
leriyle tekrar tekrar tarif etmenin bir
anlamı olmaz. Önemli olan bu hay-
vanın yırtıcı olmasına yol açan biyolojik
organizasyonu anlamak ve bundan
kaynaklanan özelliklerini izah ederek
ona karşı tedbirler almaktır. Yani kurda
habire “sen yırtıcı bir hayvansın” de-
mek yerine, ondan korunmak ve kur-
tulmak daha doğrudur. Kapitalizm ko-
nusunda da sıkça yapılan, tüm kötü-
lüklerine rağmen, onu modernliğin in-
san düşüncesinde yarattığı ideolojik
hâkimiyetle ‘ilericilik’ olarak anlatmak
olmuştur. Hayatın doğrularına karşı
kurulmuş en büyük kapitalist tuzak,
toplumu bir bütün olarak ele alma-
maktır. İnsan olgusunun yarattığı tüm
kültür değerleri ile bir bütünlük içinde
ele alırsak, gerçek daha bilimsel ve
daha sade olarak anlaşılır. 

Kapitalizmin en büyük gücü, ama
aynı zamanda en büyük zaafı, olaylar
ve olguları parçalı ele almasıdır. Ko-
numuz gereği belirtirsek, tüm çirkin-

liklerine rağmen, zorlanarak olsa da
kapitalizmin devam ediyor olmasının
nedeni, insanlık kültürünü parça parça
edip pazara sürmesidir. Bunu bilimcilik
adına yapması kendisine ‘yeni putlar’
inşa etmesine neden olmuştur. Tarihte
defalarca görüldüğü gibi, en büyük
kültürel değişimler putların kırılmasıyla
yaşanmaya başlanmıştır. Kapitalist
putları kırmak için yapılacak ilk iş, her
olay ve olguyu zaman ve mekân bağ-
lamında bütünlüklü ele almaktır. Eğer
insan aklını ve duygularını kapitalist
kültür ve yaşama olan yaklaşımlarından
kurtarmak istiyorsa, bunu bilim yönte-
mini değiştirmekle yapmak durumun-
dadır. Bu konuda kültür olgusunu birkaç
noktada ele alıp, kapitalist iktidar dö-
neminin hâkim hale getirdiği popüler
kültürün ne olduğu sorusuna cevap
vermek kadar, neden popüler kültür
sorunsallığına bakarak bu iktidar şek-
linin ne olduğunu anlatmak oldukça
yararlı sonuçlar verecektir. Çünkü kül-
türel bakış açısıyla, tarihi ve toplumu
değerlendirme yöntemiyle kapitalist
kültürü incelemek çok çarpıcı sonuç-
ların ortaya çıkmasına yol açacaktır.
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Anlatması zor elbette ki benzini
içip de yüreğini bile içten
yakma eylemine soyunmuş

bir insanı, bir devrimciyi anlatmak. Ege-
men sistemin sadece acıyı yaratan de-
ğil, aynı zamanda acıyı yönlendiren o
uğursuz hakikatine karşı acıyı direnişe,
anlama, ateşe döken hakikatteki biri.
Kendini ve kendindeki sistemi hücrele-
rine kadar sorgulayan ve sorgulamayla
birlikte çözümü yakıcı bir direniş eyle-
minde bulan Eser yoldaşı anlatmak!
Eleştirinin ve özeleştirinin bu denli ya-
kıcılığını hissederek O’nu anlatmak! 

Zor, ama O’nu anlatmak da bir so-
rumluluk ve bir görev… 

Mevsimin bahar müjdesi verdiği,
güneşin soğuğun karanlığını yırtarak
baharla dünyamızı aydınlatıp canlan-
dırdığı günlerdi. ’93’ün baharıydı. 

Berlin’deyiz. Kapitalist uygarlığa
mekânlık eden o ünlü şehir. Ve biz
PKK’liler, bu aynı mekânda halkların
eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için
mücadele ediyoruz. O zaman bazı ça-
lışmaların yanında dernekte de kütüp-
haneye bakıyordum. Hatırladığım ka-
darıyla öğlen vaktine az bir zaman
kalmıştı. Bir arkadaş bana seslendi,
adımın seslenilmesiyle, sese doğru
baktım. Derneğimizin normal çalışma-
ların yürütüldüğü bir odası vardı, ama
oraya geçmeden bir salonu bulunu-
yordu. İşte sese doğru baktığımda,
tam o salonun kapısında duran selvi
boylu, sarışın, dikkat çekici gözleri olan
ve üzerinde yeşil renge çalan parkesi
bulunan biri duruyordu. Bana “Mer-
haba heval, arkadaşlara sordum, se-
nin dernek kütüphanesine baktığını
söylediler. Ben Önderliğin bir kitabını
istiyorum” dedi. Bu kapıda duran ve
Önderliğin kitabını isteyen kişi, ilk ba-
kışta insanı istemeden etkisine alan
bir izlenimi bırakıyordu. Tabii böyle bir
mekâna gelmenin sorumlulukları var-
dır, ne de olsa PKK’nin derneğidir.
Söylenen tüm sözler, ağızdan çıkan
tüm kelimeler özenerek söylenmeliydi.
Etkilendim. Adımını bir türlü kapıdan
içeriye doğru atmıyordu, öylece kala-
kaldı. Ben de şaşkınlık içinde buyur
bile edemedim. Gerçekten de karşım-

daki insanın durumu, içinde birçok
duygu ve davranışı belirten vaziyeti,
beni şaşkınlığa sürükledi.

Denilir ya ilkler insanda iz bırakır.
İşte Eser arkadaşı bu ilk görüşüm de
bende böyle bir iz bıraktı. Bir yandan
duraksamıştım, bir yandan da örgüt-
leyebileceğimiz, kazanabileceğimiz bi-
rinin gelmesi nedeniyle de sevinmiş-
tim. Bir süre sonra duraksamamı
aşarak O’na “Derneğin kütüphanesin-
den bir kitap alındığında, bunu önce
kayıt defterine yazarız. Kitabı alanın
adı, soyadı, adresi, telefonu ve yine
ne zaman geri getireceğini kaydederiz”
dedim. O hala bir sınır gibi belirlediği
salon kapısının eşiğinde, sanki “benim
hakkım sadece buraya kadar” derce-
sine duruyordu. Ve söylediklerime ce-
vaben kendinden emin bir şekilde
“Ben bunları zaten biliyorum” dedi. Ta-
bii öyle söyleyince ben çelişkiye düş-
tüm. Çünkü gelen kişinin yeni birisi ol-
duğunu düşünmüştüm ve mücadeleye
kazanabileceğimiz için sevinmiştim. 

Şehit Eser’le böyle tanıştım. Ruhu-
nun yüzüne yansıması, insanın içini ra-
hatlatıp huzura kavuşturuyordu. O za-
man fazla konuşmadım, ama duruşu,
gül yüzündeki tebessüm, gözlerindeki
ifade yıldızları kıskandırırcasınaydı. İs-
tediği kitabı O’na verdim ve o da kayıt
işlemleri için gereken bilgileri verdi. Ki-
tap, Önderliğin çözümlemelerinden ki-
tap haline getirilen Önderlik Gerçeği ki-
tabıydı. Daha sonra benden hatır
isteyerek dernekten ayrıldı. 

Eser arkadaş dernekten ayrıldıktan
hemen sonra, diğer arkadaşlar yanıma
gelerek “Sen neden o kitabı okumak
için veriyorsun? Biz parti yayınlarını,
hele hele Önderliğin kitaplarını oku-
mak için dışarıya vermiyoruz. Bir de
böylesi insanlara hiç vermiyoruz. Sen
yeni olduğun için, bunları ve bu kişileri
bilmiyor, tanımıyorsun” dediler. 

Bu söylenenler beni düşündürdü.
Berlin’in durumunu daha önce biraz bi-
liyordum. Bu önemli tarihsel-toplumsal
olaylara mekânlık eden eski kent, ya-
şadığı nice güzellik ve kötülüğün ya-
nında, bir de 20. yüzyılda kara bir leke
olarak bir duvarla ikiye ayrılmıştı. Yüreği

parçalara ayrılmıştı. Batı parçası, adeta
tüm özgürlük ve demokrasi hareketlerini
liberalize edip tasfiye etmenin, kendi
potasında eritmenin merkezi rolünü oy-
nuyordu. Bu rol temelinde Kürt Özgürlük
Hareketi’ne karşı da birçok oyun bu
kentte sergilendi, çok ciddi tahribatlar
da yaşandı. Fakat süreklileşen özgürlük
mücadelesi ve onun güçlü ideolojik ya-
pısı, bu tasfiye politikaları karşısında
sürekli mücadele etti ve boşa çıkardı. 

Gençliğin verdiği tez canlılığı
hareketliliği ve zekiliği hemen 

dikkat çekiyordu

Arkadaşların beni uyarması karşı-
sında biraz düşündüm. Tamam, devletin
Hareketimize yönelik politikalarını bili-
yorum, kişileri bu amaçla kullanma yak-
laşımları var, ancak bu kitabı verdiğim
insanda hiçbir olumsuz durum hisset-
medim. Durumu düzeltmek için “Heval
bir daha olmaz. Kitabın fiyatı neyse, ben
veririm. Bir hata oldu işte” dedim. Söz-
lerimi bitirmeden bir arkadaş hemen
araya girdi ve “Neden parasıyla almı-
yor? Parası mı yok? Hele bizden çaldığı
paranın hesabını versin önce! Sen onu
tanımıyorsun, duygusal yaklaşıyorsun.
O bizden kaçan birisidir, ailesi de, çev-
resi de olumsuzdur zaten, Resul Altı-
nok’un (Davut’un) akrabasıdır” dedi. 

Ben tabii anlatılanları dinleyip anlam
verdim. Davut’u pati tarihinden biliyor-
dum. Ancak Eser arkadaşın duruşu, is-
temindeki hal ve hareketleri, “zama-
nında getiririm heval” deyişi, “arkadaşlar
ablamı ve eniştemi tanıyor” demesi ve
bende yarattığı karmaşık duygular…
Çelişik duygular yaşadım. 

Özgürlük mücadelesi, gerilla bo-
yutunun yanında kitle boyutuyla da
bu yıllarda ivmesinden bir şey kay-
betmeden yürüyordu. Müthiş bir ilgi
ve katılım vardı, tabii fedakârlık da…
Avrupa’da sürgündeki halkımız da
kendi gücü oranında ayaktaydı.

Güzel bir Mayıs gününde Eser ar-
kadaş tekrar derneğe geldi, Kitabı bi-
tirdiğini, artık kitap almayacağını ve
arkadaşlarla konuşmak istediğini söy-
ledi. Arkadaşın bu önerisini Berlin

bölge yönetimi değerlendirdi ve arka-
daşla konuşma kararı aldı. 

Yeniden doğuşlar olur ya, onca
sancılardan, acılardan ve özlemlerden
sonra, Eser arkadaş da böylesi bir
doğuş duygusunu yaşadı. Eser arka-
daşla konuşuldu ve bir rapor yazması
istenildi. Arkadaş raporunu yazdı, yö-
netim tarafından değerlendirildi ve ar-
kadaşın çalışmalara katılması şartlı
olarak kabul edildi. Şart da halk ça-
lışmalarında olmayacak, bir arkadaşın
denetiminde olacak ve üzerinde değer
taşımayacak biçimindeydi. Yani sa-
dece kendini ispatlayacak, sarstığı
güveni tekrar oluşturacaktı. 

Eser arkadaşın ailesi de öz top-
raklarından koparılmış ve Avrupa’ya

göç ettirilmişti. Adeta köklerinden sö-
külüp saksıya dikilen ve büyüyen bir
bitki gibiydi. Köksüz, özsüz, manevi
değerlerden kopuk bir şekilde yaşa-
mıştı. Tabii bir de buna Avrupa uygar-
lığının merkezindeki yabancılaşmayı
ve bu yabancılaşmanın duyguda, dü-
şüncede ve ruhta derinleşmesini ek-
lersek, tam da enkaza dönüşen bir
gerçeklikle yüz yüze olduğu görülür.
Bu, sadece Eser arkadaşın ailesi
içinde değil, genelde insanlık, özelde
Kürdistan halkının yaşadığı bir ger-
çekliktir. Bir taraftan yaşanan bu ya-
bancılaşma gerçekliği, diğer tarafta
yaşanan insanlık ve diriliş mücade-
lesi, kendi özüyle gerçek kökleriyle
buluşma mücadelesi... 

İHANETE KARŞI ATEŞLE HAKİKATİNİ 
YARATAN KELEBEK RUHLU YOLDAŞA
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İşte bu çelişkiyi ve insanlık müca-
delesini hisseden Eser arkadaş, daha
on altı veya on yedi yaşındayken, Ber-
lin’de mücadeleyle tanışıyor ve gençlik
faaliyetlerinde yer alıyor. Gençliğin ver-
diği tez canlılığı, hareketliliği ve zekiliği
hemen dikkat çekiyordu. Kendisine
Mazlum Doğan ve Ali Çiçek arkadaş-
ları hep örnek alıyor. O sıralar sürekli
arkadaşlarla hareket ediyor ve kendi
eğitimine çok önem veriyor. Belli bir
süre sonra –ya 1991’in sonu ya da
1992 başında- temel eğitime gidiyor.
Artık profesyonel olarak mücadeleye
katılıyor. Eğitim esnasında derinleşme,
yoğunlaşma ve kendi gerçekliğine in-
dirgemede zayıflıklar yaşıyor. Bununla
birlikte yine de eğitime katılımda ve
yaşamda fazla sorun yaşamıyor. Eği-
timden sonra da Hollanda’ya kitle ça-
lışmalarına gönderiliyor. Burada yaşa-
dığı bazı sorunlar oluyor ve mevcut
sorunları çözmedeki yetersizlikleri, onu
kopuşa kadar götürüyor. Ve kopuşa
gidince bazı değerleri de beraberinde
götürüyor. İşte derneğimize gelişinden,
arkadaşlarla konuşup yeniden katılım
talebinde bulunmasından önce böyle
bir süreç yaşıyor. Mücadeleden kopuk
bir şekilde yaşayamayacağını gö-
rünce, tekrardan katılmak istiyor. 

Raporunu yazdıktan sonra Eser
arkadaş artık tekrar örgütsel yaşamın
içindedir, ancak şartlı ve bir arkadaşın
denetiminde olarak… Kitle faaliyetle-
rinin dışında, özgün bazı çalışma-
larda yer alabileceği kendisine iletildi.
Eser arkadaş 1993’ün ilkbaharın so-
nun da, büyüdüğü, ilk partiyle tanış-
tığı ve profesyonel katılım kararı al-
dığı şehirde, yani Berlin’de, tekrar
halkının mücadelesinin içindeydi. De-
mokratik Esnaflar Birliği çalışmamız
vardı, burada bir grup arkadaşla bir-
likte çalışmaya başladı. Bu çalışma-
larda sezon sonuna kadar önemli ba-
şarılar elde etti ve kendini sorgulayıcı,
doğru sonuçlar çıkartan bir çabası
oldu. Parti çalışmalarına kapalı olan
bu kentte, daha önce yaratılan de-

ğerler üzerine bu sezon da değerler
katılarak önemli bir gelişme yaratıldı. 

Görmede ve algılamada zekiydi 
pratiği de öyleydi

1993’ün sonunda bir eğitim devre-
sine katıldı ve eğitimden sonra 1994’ün
başlarında Avusturya’nın Graz bölge-
sinde sorumlu olarak çalışmalara baş-
ladı. Canlı ve atikti. Fakat toydu. So-
runları çözmede yetersizdi, ama yap-
ma-geliştirme çaba ve azmi tartışıl-
mazdı. Kısa bir zamanda halkın ve
arkadaşların sempatisini kazandı. Düş-
man da bunun farkındadır.

Bu selvi boylu, gül yüzlü ve yıldızları
gözleriyle kıskandıran çocukla yaşamak
ve yakınından izlemek gerekiyordu. Ya-
şamda çok sade ve alçak gönüllüydü.
Geçmişte yaşadıklarından hep intikam
almanın istem ve çabası içindeydi.
“Bana yeter ki bir fırsat verilsin. Hiç
sorun değildir; şartlı katılmak, halkın
içine gitmemek ve maddi değerler ta-
şımamak, bunlar benim için sorun ol-
maz” diyordu. “Ben Altınok’ların kaderini
değiştireceğim” diyordu. “Halkımın di-
renişi ve ihaneti ne kadar yaşadığını
biliyorum, bu yüzden de Mazlum arka-
daşın izinden gideceğim” sözleri çok
anlamlıydı. Bu sözleri defalarca tekrar-
ladığına tanık olunmuştur. Değerlerle
bütünleşme, yurtseverlik görevlerini ye-
rine getirme ve gerilla olma arzusunu,
yine ülkeye olan hasretini hep dillendi-
rirdi. Bu yüzden de bizleri hep ailesiyle
tanıştırmayı, kardeşleriyle ilişkilendirmeyi
çok istiyordu. “Ben eğer gerillaya gi-
dersem, benim ailem de ‘bir gerilla oğ-
lumuz var’ deyip sahip çıksınlar ve be-
nimle gurur duysunlar” diyordu. Bu ne-
denle ailesini, ablası ve eniştesini ar-
kadaşlarla tanıştırdı. Özellikle kitle faa-
liyetlerinde bulunan arkadaşları, ailesiyle
ilgilenmeleri konusunda her defasında
tembihliyordu. Eser arkadaş buna müt-
hiş seviniyordu. 

PKK’de gerçekten kendini buluyor,
sürekli bir iç mücadele veriyordu. PKK

ideolojisinin insanı değiştireceğine, esas
moral güç kaynağı olduğuna yürekten
inanıyordu. Yaşamının bazı dönemle-
rinde buna denk bir duruşunun olma-
yışı, bu gerçeğin olmadığı anlamına gel-
mez. O’nun gidişleri ve tekrar dönüşleri,
yüreğindeki bu inancı çok net gösteriyor.
Bir defasında arkadaşın anlattığı bir
olay, beni oldukça etkilemişti. Avrupa’da
yaşayan gençler için devletin bir sosyal
hizmet olarak geliştirdiği psikolojik da-
nışmanlık hizmeti vardır. Bilinen sistem
içi terapi yöntemlerini gençler üzerinde
uygulamaktadırlar. İşte Eser arkadaşın
da böyle bir kadın danışmanı vardı.
Eser arkadaş bu kadınla ciddi tartışma-
lar yürütüyor. “Senin bu tedavi yöntem-
lerin beni iyileştirmez” diyor. Kadın bu
yaklaşıma çok kızıyor ve “o zaman seni
ne iyileştirir” diye soruyor. O da “halkı-
mın yanında olmak ve davama hizmet
etmek beni iyileştirir” diyor. Çözümün
PKK’de olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Tabii kadın küçümseme ve şaşkınlık
duygusuyla karışık olarak böyle bir şe-
yin olamayacağını ifade ediyor, ancak
Eser arkadaş bu gerçekte ısrarlıdır.
Çünkü gerçek umudu, morali, coşkuyu
PKK’de görmektedir. Aslında burada ya-
şanan, iki zihniyetin çatışmasıdır. Kadın,
aslında Batı merkezli zihniyetin merke-
zinden bakarken, PKK’nin toplum ve in-
san eksenli yaklaşımına anlam veremi-
yor. Zaten Eser arkadaş da o kadına
“sen bu gerçeği anlayamazsın” diyor.  

Çalışmalarda duruşuyla ve fedakâr-
lığıyla neler yapabileceğini ve değişti-
receğini ispatlamıştı. Çok yoğundu.
Canlı, atik, heyecanlı ve coşkuluydu.
Eğitimine çok önem verirdi. Herhangi
bir konu veya durum hakkındaki belir-
lemeleri, düşünceleri arkadaşlar ve
dinleyenler tarafından dikkatle izlenirdi.
Kendine güveni gelmişti, değerlendir-
meleri derin ve kapsamlıydı. Bazen
yazdığı yazı ve şiirleri arkadaşlara
okurdu. Görmede ve algılamada ze-
kiydi, pratiği de öyleydi. Fakat örgüt
bilincinde bir çoğumuzun yaşadığı ye-
tersizlikleri o da yaşıyordu. Eylemlere

katılımda gözü karaydı, fakat sonuç-
larını fazla hesaba katmazdı. Eser ar-
kadaş daha ziyade manevi değerlere
önem verirdi. Hep şunu derdi, “bu şa-
tafatlı şeyler bizi, ailemizi ve insanımızı
bozdu, bunu halkımıza anlatmalıyız.”
Bir de “bir gün gerillaya gidersek ya
da yakalanırsak, bunların hiçbirini belki
görmeyiz, kendimizi şimdiden hazırla-
malıyız” diyordu. Bu yüzden arkadaş-
lar ve yurtseverler hep eleştirirlerdi.
Kendisi de cevap olarak “biz dervişler
gibi yaşamak zorundayız” diyordu.
Uzun bir zaman maddi değerleri üze-
rinde taşımadı, sadece bazı zaruri ih-
tiyaçlarını karşılamak için biraz taşırdı. 

Eser arkadaş Avusturya’da bir süre
faaliyet yürüttükten sonra orada bir so-
run yaşanıyor. Arkadaşı şiddet kullan-
maya zorluyorlar -ki bunda bir oyun
veya komplo da olabilir- ve sonra po-
lise ihbar edilip tutuklatılıyor. Düşman,
çirkin emellerini burada başlatıyor, ar-
kadaşı zorluyorlar. Tabii örgütsel bazı
yetersizlikler de var, mesela yeteri ka-
dar ilgilenmeme, sahip çıkmama gibi
özeleştiri konuları da var. Ve sonra Al-
manya’ya gönderiliyor, Alman devleti
tarafından düşürülüyor. Artık kara gün-
lerin başlangıcıdır… 

Eser arkadaş PKK ruhuna tutunuyor
ve bununla kendine karşı savaşıyor

arınmaya çalışıyordu

Eser arkadaşın yaşadığı kara gün-
ler, elbette olumlu bir izlenim bırakma-
mıştı. Sanki tarih tekrardan ibaretti. O
karşısında tek tek mücadele ettiği
olumsuzluklar baskın çıkmış ve adeta
kendini bir kader gibi dayatmaya çalı-
şıyordu. Fakat mektuplarından da an-
laşıldığı kadarıyla büyük bir çelişki, ta-
rihi bir sorgulama yaşıyor kendi içinde.
Bir yandan halkına ve mücadelesine
karşı bir ihaneti yaşarken, diğer yan-
dan –kendi deyimiyle- vicdanında bir
toz zerreciği olarak kalan PKK ruhuna
tutunuyor ve bununla kendine karşı
savaşıyor, arınmaya çalışıyor. Bazen
mahkemeye çıktığında anlattıkları, ba-
zen de mahkemeye çıkmama istemi,
sanki bir şeylerin haberini verir gibiydi. 

Gül yüzlü, kelebek ruhlu çocuk, Pro-
metheus’tan ateşi çoktan almıştı. “Toz”
diyecekti, “kırıntı kalmış ruhumda
PKK’den” diyecekti. Ve PKK’lileşmenin
bir toz zerreciği halinde bile ne büyük
direnişleri ve arınmayı yaratabileceğini
gösterecekti. Kardelen edasında buzlu
yüreklere ve köhnemiş beyinlere inat,

güneşe, güne, yaşama bir daha “mer-
haba” diyecekti. İçindeki PKK ile volkan
gibi patladı, bir alev topuna dönüştü.
Çağdaş Zeus’ları şok etti. Çünkü onlara
göre Truva Atını özgürlük hareketine
karşı gereği gibi oynatmış ve kendilerine
göre de sonuç almışlardı. Fakat arka-
daşın bu kirli oyuna karşı kendi bede-
nini, yüreğini, beynini ateş topuna dön-
üştürerek verdiği cevap, gerçekten de
çok anlamlı ve tarihi bir cevap oldu. Ar-
kasından bıraktığı mektup, bir manifesto
değerindedir. Buna rağmen bile belki
bazıları anlam veremedi, gereken de-
ğerde anlaşılamadı. Ta ki yaşam pına-
rımız ve insanlık değerlerinin bileşkesi
ve yaratıcısı Önderliğimiz o eşsiz çö-
zümlemeyi yapana kadar… Yaşam pı-
narımız diyordu ki “hep geç anlıyor ve
geç uyguluyorsunuz: Burada bir zihin
kavgası veriyor, bir beyin kavgası veri-
yor. İnsan savaşı meydanda kazanmaz,
beyinde kazanır. Yine yaşama, kabul
edilebilecek bir yaşama nasıl sıçrana-
bileceğine dair bir vasiyettir!”

Bu vasiyeti nasıl anlamalıyız? Nasıl
cevap olabiliriz? İnsanlığa bu tür saldı-
rılarla doludur tarih. İnsanı, bireyi ken-
dinden yok etmek. İnsanlığın sürekli
kendisiyle karşı karşıya getirildiği, hiç-
leştirildiği, kendine ihanet ettiği, insani
anlamda bittiği, sapkınlaştığı, dolayı-
sıyla toplumsuz kaldığı bir süreçtir. Uy-
garlık tarihinin karanlık yüzü budur. Eser
arkadaşta süregelen kişilik savaşımı,
tarihin aydınlık ile karanlık yüzünün sa-
vaşımının bireydeki devamıdır. Önce
kararan sonra PKK ruhu ile inişli-çıkışlı
da olsa aydınlanan ve aydınlatan bir
devamıdır. Çok anlamlıdır. Mektubun-
daki sözleri çok çarpıcıdır. Toplum ve
kişilik çözümlemesi, içinin derinliklerin-
den gelerek ve çok cesurcadır. 

Tarihte süreçler değişir ve ilerler-
ken, devrimci kişiliklerin rolü, önemi,
görevleri çok büyüktür. Hatta tarihin
dönüştürücüleri olarak anılırlar. Avru-
pa’da bir sistem olarak yeşeren kapi-
talist uygarlık, her tür değeri kullana-
rak ve alım-satım konusu yaparak
korkunç bir sistem ve birey gerçekli-
ğini geliştirmiştir. Artık bitkin düşmüş
uygarlık kapitalizmle birlikte, daha
asalakça bir hal almış, sermaye te-
kelleriyle tüm insanlık birikimlerini, de-
ğerlerini sömürmüş, bireyi toplumun-
dan koparmış ve egemenliğini böyle
inşa etmiştir. Bütün amaç kişilikleri dü-
şürmek, kendi toplumundan etmek,
ahlaki ölçüleriyle oynamak ve deyim
yerindeyse insana ihanet eden bir dü-
zeye getirmektir. Bu anlamda Avrupa
uygarlığının merkezinde Eser arkadaş
şahsında gerçekleşen; egemen uy-
garlık karşısında, insanın kendi kişili-
ğine ne pahasına olursa olsun sahip
çıkma savaşımıdır. “Yanlış hayat
doğru yaşanmaz” belirlemesinin kişi-
likteki en devrimci eylem tarzı, Eser
arkadaş şahsında böyle gerçekleşti.
Batılı bir filozofun tespitini, Doğulu,
Kürt bir insanın pratikleştirmesi ise,
anlamlı olduğu kadar tesadüfi değildir. 

Eser arkadaşı, eylemini, mektubunu
tekrar tekrar okumalıyız. Sorgulamala-
rına, çağrılarına derinden, yürekten ku-
lak vermeliyiz. Bizler nerede olursak
olalım, koşullarımız ne olursa olsun,
Eser yoldaşın eylemini doğru anlar ve
bu eylemi yaratan gücün kaynağını duy-
guda, düşüncede ve ruhta özümsersek,
o zaman Eser arkadaşa ve tüm şehit-
lerimize, Önderliğimize, halkımıza ve
yoldaşlarımıza layık olabiliriz. 

Son sözü bir arkadaşın ifadelerine
bırakıyorum: 

“Eser yaşıyor, yaşayacak. Eser gü-
zel bir eser bıraktı ve onun bu eseri
bize ve gelecek kuşaklara çok şey an-
latacak”

Mücadele Arkadaşları
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arınmayı yaratabileceğini gösterecekti. Kardelen edasında buzlu yüreklere ve köhnemiş beyinlere inat, 
güneşe, güne, yaşama bir daha ‘merhaba’ diyecekti. İçindeki PKK ile volkan gibi patladı, bir alev topuna 
dönüştü. Çağdaş Zeus’ları şok etti. Çünkü onlara göre Truva Atını özgürlük hareketine karşı gereği gibi
oynatmış ve kendilerine göre de sonuç almışlardı. Fakat arkadaşın bu kirli oyuna karşı kendi bedenini, 

yüreğini, beynini ateş topuna dönüştürerek verdiği cevap, gerçekten de çok anlamlı ve tarihi bir cevap oldu”
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Değerli Anneciğim!

Senin acın, senin üzüntün kadar
ben de üzgünüm. Sana ilk defa evlat
kaybetmenin acısını verdiğim için üz-
günüm. İnan anne sana bu acıyı ver-
mek istemezdim. Ben gerilla sen de
yurtsever bir anne olsaydın, cena-
zemde zılgıt çeker, halay çekerdin. Fa-
kat gerçek öyle değil. Bizim acılarımı-
zın değeri nedir? Biçimi ne, özü nedir?
Sana şu kadarını söyleyebilirim; her
acı olayın kaynağı düşmandadır. 

Düşman sadece acıyı yaratmıyor,
onu yönetiyor. Evet, insanlık bu du-
rumlara kadar gelecek bir varlıktır.
Dünya insanlığı acıyla doğmadı, sa-
dece bugün böyle bir aşamadan ge-
çiyor. Gelecekte acı denen karanlık
da ortadan kaybolacak. Çünkü insanlık
acıyla başlamadı, huzurla başladı.
Dolayısıyla huzurla da bu kavga so-
nuçlanacak. Çünkü her başlangıç so-
nucu belirler. Başlangıç nasılsa sonuç
da öyledir. Başlangıç sonucu yaratır.
Sonuçta başlangıcın karakterini içinde
taşır. Başlangıç sonucu bağrında taşır
ve sonuç yaratılınca onu doğurmuş
sayılır. Bunun altını çiziyorum:

Her başlangıç sonucu belirler! Baş-
langıç nasılsa sonuç da odur. Eğer
ortasında bir dönüş olmazsa. Bu be-
nim için bir kanundur. Bu kanun her
şey için geçerlidir. Bu kanunu eğitme-
nim Yılmaz arkadaştan duydum. O bu
kanunu herhalde PKK Genel Başkanı
Abdullah Öcalan'ın çözümlemelerin-
den çıkarmıştır. PKK Genel Başkanı
Abdullah Öcalan şunu belirtiyor: "PKK
değiştirilemez. PKK nasıl başlamışsa
öyle de bitecek." Dünya insanlığı
acıyla başlamadı hayatına. Günü-
müzde böyle bir aşamadan geçiyor,
acı çekiyor. Fakat bu her zaman böyle
olacak biçiminde umutsuz bir duruma
girmeyi gerektirmez. Niye? Çünkü
başlangıcı böyle değildir. 

Dolayısıyla sonucu da böyle olma-
yacak. Bununda gerçekleşmesi kendi
kendiliğinden olmaz. Her şey yapılır
ama hiçbir zaman çekilen acıyı akıtı-
lan kanı ve gözyaşını parçalanmış
bir toprağı, bu toprağın sahiplerinin
paramparça olmuş beyinlerini kabul-
lenmemeli. Sonucun başlangıca ben-
zemesi için müdahale gerekir. Düzen
kanunlarına karşı çıkmış bir insan na-
sıl ki kanunların geçerlilik kazanması,
iktidar biçiminin yarışması olan bu
kanunların işlemesi ve ayakta tutul-
ması için yargılanıyorsa her başlan-
gıç sonucu belirler kanununun da
oturtulması başlangıç tarzını bozan-
ların cezalandırılmasını gerektirir.
PKK içi sınıf savaşımı, acıyı ortadan
kaldırmaya çalışanların, acıyı ayakta
tutmaya çalışanlarla giriştiği savaştır.
PKK'nin başlangıç tarzını bozmaya
çalışanlar bir tarafta, PKK Genel Baş-
kanı Abdullah Öcalan bir tarafta. Bu
iki tarafın PKK içinde yürüttükleri sa-
vaş düşmana karşı yürütülen savaş-
tan daha yoğundur. Bu yoğunluğu
ben kendim de hissettim, her gün ya-
şadım. Benim katılım tarzımda yanıl-
gılar, PKK dışı anlayış ve kişilik özel-
likleri vardı. Bu kişilik özellikleri
pratiğime de yansıdı. 

Pratiğim an be an PKK dışı pra-
tiktir. Katılım tarzımda PKK içinde ta-
şımış olduğum kişilik özellikleri "ay-
rılış" tarzıma yansıdı. Bu yansımalar,
PKK dışı kişilik özelliklerinin en yo-
ğunlaşmış en fıttırmış biçimiydi. So-
nuç başlangıcın karakterini içinde ta-
şıdı. Çünkü ortasında müdahale

gerçekleştirip, başlangıç tarzımda var
olan olumlu özelliklerin, olumsuz
özellikleri yıkarak yükseliş, partileşme
biçimine bürünmesini başaramadım.
Tersine olumsuz özellikler olumlu
olan yönleri yani özlülüğü yıkmakla
kalmadı ayakları altında çiğnedi. Bu-
nun sorumlusu benim! Yeni bir kişilik
müdahale ile gerçekleşir. Yeni bir ki-
şiliğe kavuşmak, duygu dünyasını ye-
niden biçimlendirmek beyni yeniye
göre ayarlamak, bunların hepsi mü-
dahale ile olur. Kişilik yapılanmasına
müdahale edip olumlu yanları genel-
leştirip partiye göre ayarlamak, duygu
ve düşünce gücünü bu hedef etra-
fında birleştirmek, son tahlilde ruhta
düşmanı yenmek ve bu temelde Ön-
derliği yaşamak, yaşatmak ve etra-
fına saçmak politikleşmeyi gerektirir.
Çünkü politika pratik bir alanı, yani
müdahale sahasını ifade eder. Politik
kişilik eksiklikleri görüp değiştiren,
müdahale eden kişidir, politikanın
başka bir anlamı yoktur. Benim katı-
lım tarzımda olan yanılgılar sonucu
tayin etti. Çünkü ben politikayı kişi-
liğe müdahale etmek için kavrama-
dım. Parti içinde bireysel çıkarları ge-
liştirmek için kullandım. Görüp
değiştirmenin bir aracı olan politikayı,
kitlelerin içinde en PKK'li görünmek,
parti içinde de "sorunlarımı anladım"
biçiminde kendimi sergilemek için
kötüye kullandım. Senin yanında da
"ne kadar akıllıyım" dercesine, ken-
dine sevdalanmanın örneğini göster-
dim. Ben PKK'nin P'sini bile doğru
temelde anlayamadım. PKK'yi sa-
dece düşüncede yaşadım. Hiçbir za-
man yaşamıma indirgemedim. Ben-
deki PKK'nin politik terbiyesi değil,
düşmanın politik terbiyesizliğiydi. Bu
terbiyesizliğin en açık biçimini, hiç
saklamadan düşmana teslim olarak
ortaya koydum. 

Sen şimdi benim gibi bir kişi için
mi ağlayacaksın? Benim için gözyaşı
dökmeye gerek var mı? Evet ben se-
nin oğlunum, fakat sen çayını içtiği,
pilavını yediği insanları hapise attıran
bir oğlu nasıl seversin. Kendine isyan
etmen lazım. Bırak benim çocuğum
demeyi, benim yüzüme tükürmen la-
zım. Yani onlar Kürttür diye doğrumu
yaptım. Kürtler insan değil mi? Hangi
nedenden olursa olsun, suçsuz insan-
ları düşmana teslim eden düşmana
bilgi veren kişi, kişi değil kişiliksizdir.
Sen benim yukarıda belirttiğim, PKK
dışı pratiğin, Önderlik tarzının ne ol-
duğunu şimdilik anlayamazsın.

Eski Kürt’ün kurumuş kurutulmuş 
çiçeğinin bir yaprağıyım

Fakat senden istediğim, Serxwe-
bun'dan ve kitaplardan bu konuda
bilgi sahibi olman. Bu konuda bilin-
çlendikçe acın azalacak, dolayısıyla
bilimselleşecektir. Benim ölümümü
acıyla karşılıyorsun, ortasında dönüş
yapmaz bu acıyı bilimselliğe kavuştu-
ramazsan ömür boyu bu acıyla yaşar-
sın. Senden istediğim müdahale et-
men, yoksa bugüne kadar çektin
gelecekte de çekersin. Çünkü her
başlangıç sonucu belirler. Benim ölü-
müme acıyla başlayıp acıyla yaklaşa-
caksın, bunu biliyorum. Eğer bilinçlen-
mezsen bu böyle devam edecek.
Yurtseverleşeceksin, Kürdistan halkını
seveceksin anne. Bu, bütün aile üye-
leri için de geçerlidir. Yurtseverleşin
ve savaşı yaşayın. İhanetimden sonra
sizlere karşı nasıl davrandım? Hiçbir
gün size değer verdim mi?  İşte bu

ihanet kişiliğidir. Bir hain her şeye
karşı haindir. Sevgi ve saygı aramayın
onda. İhanet kişiliği sevgi ve saygıya
karşı saldırganlıktır, düşmanlıktır. İha-
net her zaman arkadan vurmaz, insa-
nın iki kaşının arasından vurur. Ben
sadece Kürdistan halkının ihanetçisi
değilim. Ben dünya insanlığına düş-
manım. Ben kimseye saygı duyma-
dım, sevgi göstermedim. Ben neyim?
Bilmi-yorum. Sadece hain diyerek
kendimi kavramam yetmiyor. Kişili-
ğimi, dünya ve Kürdistan devriminin
içinde ararsam, çamurdan başka bir
şey bulamıyorum. 

Eski Kürt’ün kurumuş, kurutulmuş
çiçeğinin bir yaprağıyım. Ki ben bu
çiçeği canlandıran deryanın bir dam-
lası olmak istedim. Eskiyi yıkayım
derken kokuşmuşluğu yaşadım.
Duygu adına duygusuzluğu yarattım.
Bir dirhem zevk için beynimi kilitle-
dim. Kilitlenmiş beyin şahlanmış
zevktir. Şaha kalkmış zevk onu tat-
min etmek için her şeyi göze alır. Gi-
der düşmana teslim olur, Berlin'de,
Münih'te, Stutgart'ta mahkemelere
çıkar; "PKK terörist, PKK Genel Baş-
kanı da diktatördür" der. Dün sevdi-
ğine kin duyar. Dün yattığı yatağı
ateşe verir. Dün yemeğini yediği ki-
şinin yüzüne tüküren, "bak sen ha-
pistesin ben dışarıdayım" dercesine
sırıtır. Bu kişiliksizlik nasıl sevilir? 

Ben ucuz kahramanlık peşinde
koşmu-yorum. Ben onurunu tekrar ka-
zanmaya çalışan bir insanım. "İtirafçı"
düşüncesi bende hiçbir zaman eksik
olmadı. Dönem dönem geldi, dönem
dönem de tekrar kaçtı. İki yıldır bu
böyle. Geçen sene çok keskin bir bi-
çimde geldi, psikiyatri bölümündeyken.
Ben pişmanlık yüzünden ruh hastası
olmuş biriyim, evet demek ki bir damla
insanlık var halen bende. Dolayısıyla
hastanede damarlarımı kesmiştim.
Sen geldin "neden intihar ediyorsun,
biz varız" demiştin. Anne sen belki piş-
manlık duygusunun sıcaklığını ru-
hunda hiç keskin bir biçimde hisset-
medin. Bu öyle sürekli bilinçte olan bir
duygu değildir. Senin ruhunun insanın
ruhunun bir köşesine saklanır. Bu duy-
gunun ruhtaki egemenliğini engelleyen
diğer özellikler, ki bunlar güçlü özellik-
lerdir, zayıflamaya başladığı güçlülü-
ğünü yitirdiği zaman saldırıya geçer
ve ruhu zapt eder. Duygu ve düşün-
ceyi eliyle tutar. Eğer maddi şartlar piş-
manlık duygusunu gidererek, ona hu-
zur verecek bir ortamsa, pişmanlık
duygusunun yerini şükrana bırakır. Fa-
kat bu ortam yoksa, eğer pişmanlık
duygusunu yaratan nedenleri ortadan

kaldırıp huzura kavuşamıyorsan, bu
duygu ruhta egemenliğini tam zıddına
bırakır; günün birinde patlamak için
köşesine çekilir. Bu süreçte, pişman
olduğun olayı, durumu bunun biçim ve
özünü haklı çıkaran duygu ve düşün-
celer ruhta egemen olur. Pişmanlık
duygusu saman alevi gibi yanıp sönen
bir ateş değil, kimi zaman duran kimi
zamansa patlayan bir volkandır. Benim
ruhuma dönem dönem egemen oldu,
dönem dönem ezilen oldu. Kendimi
yakarken çok mutluyum. Çünkü bu se-
fer, bu sefer bu duygunun teselli ve si-
nir haplarıyla ezilmesine asla mü-
saade etmeyeceğim!  Ateşim
Newroz’un değil bu duygunun bayramı
olacak! Mahkemelere çıkaran bu duy-
guyu tamamıyla tasfiye edeceğimi, or-
tadan kaldıracağımı, düşmanla teori
ve pratikte tamamıyla birleşince bu
duygunun duygu olmaktan çıkacağını
sandım. Ve mahkemelere de bu he-
defle çıktım. Oysa ruhumun bir köşe-
sine saklanmış. Bunun saklandığı bu
köşe PKK'nin ruhumdaki izidir. PKK
böyleymiş. Bir defa ruha girdi mi bir
daha çıkmıyor. PKK ruhumda bir "toz"
gibiydi. Fakat canlandı, canlanacak.
Bu sefer bu duygunun, bu yüce, benim
için insanlığımın özü olan bu duygu-
nun bu sefer içimdeki düşman tarafın-
dan bastırılmasına müsaade etmeye-
ceğim! Tuttum, şu anda ruhuma
tümden egemen, günlerdir, haftalardır,
egemendir, bırakmayacağım. Bu sefer
hayatımda ilk defa tuttuğumu kopara-
cağım! Bunu yaparken onurumu kur-
tarmayı hedefliyorum. Bu duyguyu gi-
derecek maddi şartları yine pişmanlık
duygusu hatasını düzeltmek maddi
şart arar. Bu benim için yoktur. İhanet
dönüşü olmayan bir yoldur. İhanet,
düşman için gemileri yakmanın özü-
dür! Maddi koşulların yokluğu bende
büyük korku yaratıyordu ömür boyu.
Ki yaşım 23. Bu alnımdaki lekeyle mi
yaşayacağım diyorum. Nasıl evlenir
çocuk büyütürüm? Nasıl çocuklarıma
ben itirafçı parçasıyım ben döküntü bir
bozguncuyum diyebilirim? Hangi
yüzle. Çocuk, babanın erkeğin demir
gibi olanını sever. Ben neyim? Eğer
benim için ağlayacaksan, bir senesini
halkı için Avusturya'da hapiste geçiren
insan için ağlayacaksın, ağlayacak-
sın... O zamanlar temizdim. O zaman-
lar sahte isim altında cezaevinde yat-
tığım için Salih Çetin adıyla
Serxwebun'a şiirlerimi gönderdim. Bu
şiirleri Serxwebun'dan iste o şiirleri oku
ve onu yazanı sev. Benim bugünümü
değil, cezaevinde yattığım anları sev.
Gözyaşı akıtıyorsan, o şiirlerin üstüne

akıt. O yazılarda benim en temiz duy-
gularım yazılı. En özlü, en güzel.
PKK'de kazandığım insanlık anlayışı
var. PKK'yi bir ev olarak gördüğüm için
ben bu günlere geldim. Oysa PKK bir
işyeridir. PKK emek harcayanların fab-
rikası kara sevdasıdır. Bir evde oturup
yemek yer gibi, PKK'de oturup yemek
yedim sadece. Bundan sonra ruhum-
daki düşmanı konuşturmayacağım.
Pişmanlık duygusu bana şunu söylü-
yor. Bir hainin en güzel yanı kül olmuş
yüreğidir. Eğer yüreksizlikten, yürekli-
lerin yüzüne tükürdüysen o yüreğini
ateşe ver. Ver ki, yüreğindeki kan ateş
altında demlensin. Ki ben Kürdistan
köyleri boşaltılıp yakılırken, gökyüzüne
dumanlar yükselirken, o dumanı içime
çekip düşmanı geri püskürten halkımın
nefesi olmak istedim. Ben bir Kürt’üm.
Evet, ben bir Kürt’üm! Ben de Ateşin
ve Güneşin çocuğuyum. Fakat ben
Mazlum DOĞAN, RONAHİ ve BERİ-
VAN gibi yanmayacağım. Onların
ateşi, dumanı, külleri Kürdistan halkına
yol gösterdi. Benim intiharım yol gös-
termiyor. Ben kendi onurumu, insanlık
onuru için kendimi yakıyorum. Benimki
kitle için değil kendim içindir. Aslında
sana yazmak istediğim daha çok şey
var. Benim ruhumdaki düşman, PKK
yaşamının kısmını yaşarken azdı.
PKK yaşamından kopunca yavaş ya-
vaş büyüdü; küçükken çoğaldı. Tıpkı
bir harfin bir kavrama dönüşmesi gibi.
Kendimle beraber düşmanı da yaka-
cağım. Ben bir kişiyi değil bir sınıfı ya-
kacağım, içimdeki emperyalizmi ya-
karken, yüreğimi küle döndürmek
istiyorum. Benzini yutar içime de akı-
tırsam, yüreğimi içinden yakmış ola-
cağım. Kaleyi içten fethediyorum. Anne
üzülmeyin Kürdistanlaşın, savaşı ya-
şayın. Bütün Altınoklar bütün Narinler
benden ibret alsınlar. Senin yaşamın
ibret versin, onlara son olarak yazmak
istediğim şudur: Çok mutluyum hiç ağ-
lamıyorum. Hatamı düzeltmek için in-
tihar etmem lazım. Siz benim yarattı-
ğım tahribatları gidermeye çalışın.
Başka belirtmek istediğim beni Ber-
lin'deki Müslüman mezarlığına gömün.
Orada gömülmek istiyorum. Ne İstan-
bul ne Bingöl. Berlin kişiliğinin yeri Ber-
lin'dir. Ellerinden öpüyorum. Ablamın,
eniştemin, kardeşimin, yeğenlerimin
gözlerinden öpüyorum. Bana yapaca-
ğınız tek şey acınızı bilinçlendirmektir. 

- Kahrolsun ihanet!
- Yaşasın direniş!

05. 01. 1998
Eser ALTINOK
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UY GAR TOP LU MU DOĞ RU YO RUM LA MAKUY GAR TOP LU MU DOĞ RU YO RUM LA MAK

Sü mer top lu mu nu yo rum la-
ma ça ba mı zı ge nel leş ti rip
bi raz da ha ay rın tı lan dır mak,

ay dın lan ma ve an la ma gü cü mü zü
art tı ra cak tır. Ya pıl ma sı ge re ken, uy -
gar lı ğı çö züm le ye rek, zih ni yet ve ku -
rum la rın da ki mu az zam bir ye kûn tu-
tan mas ke le ri in di re rek ar dın da ki yüz -
le ri, ger çek çı kar la rı, ya lın ve so mut
top lum hal le ri ni gö rü nür kıl mak tır.

Ta rih sel-top lu mu muz ka dim uy -
gar lı ğın yaş lı lı ğı nı öne sü re rek, ken -
di ni ‘ ye ni çağ, ya kın çağ’  adıy la genç
gös ter mek is ter. Bu ra da bir ga rip lik
var dır. Genç lik bir ol gu nun do ğuş ve
do ğu şu na ya kın za ma nı nı ifa de eder.
Eğer ka nıt la dı ğı mız gi bi Sü mer top -
lu mu uy gar lı ğı mı zın do ğuş anı nı tem -
sil edi yor sa, genç lik de ona gö re be -
lir len me li dir. Bu du rum da ye ni, genç
sı fat la rı bir al dat ma ca olup, en yaş lı
uy gar lık top lu mu ol du ğu muz an la şı -

la cak tır. Za ma nı ter sin den oku ya rak
yaş lı yı genç gi bi gös ter mek, uy gar
top lu ma iliş kin ya pı lan mas ke le me -
le rin bir de va mı dır. 

So rul ma sı ge re ken te mel so ru şu -
dur: Kent uy gar lı ğı da di ye bi le ce ği -
miz uy gar top lum ne den yo ğun mas -
ke le me le re ih ti yaç gös ter mek te dir? 

Sü mer ra hip le ri nin müt hiş mas -
ke le me us ta lı ğı dur ma dan sür dü rül-
dü. Baş lan gıç ha lin de soy lu ve an -
lam lı bir içe ri ği olan tan rı sal lık, ne-
den en çok dü şür me ve an lam sız lı-
ğın baş kav ra mı na dö nüş tü?

Uy gar top lu mun le hin de ve aley -
hin de bir çok gö rüş di le ge ti ril miş tir.
Fa kat en zor ifa de edi len ve ba şa rı -
lan, uy gar lı ğın ra di kal eleş ti ri si ve
aşıl ma pra ti ği dir. Bu da ya pı lan yo -
rum la rın ba şa rı sız lı ğı nı gös ter mek -
te dir. İn san lı ğın öz gür lük ar zu su üze -
rin de mu az zam bir bas kı nın oluş tu-
ğu da or tak bir yar gı dır. Sür dü rü le -
mez bir ko nu ma çok tan ge lin di ği
sık ça söy len mek te dir. He gel uy gar-
lık ta ri hi ni ‘kan lı mez ba ha lar’  se re -
mo ni si ola rak yar gı lar. Sa vaş sız ge -
çen bir yı lı yok tur. Bas kı lı ya şam
san ki do ğa ka nu nuy muş gi bi yan sı -
tıl mak ta dır. İs tis mar tam bir ya şam
ku ra lı se vi ye si ne yük sel til miş tir. Dü -
rüst lük, saf lık, ah la ki ka la bil me ena -
yi lik ye ri ne ko nul mak ta dır. 

Şu na var mak is ti yo rum: Uy gar top -
lu mu onu aş mak is te yen bir eleş ti ri ye
im kân su na cak bir içe rik te yo rum la-
mak ge re kir. Ka pi ta list mo der ni te yi
ken di ba şı na eleş tir mek le uy gar top -
lu mun aşı la ma ya ca ğı, baş ta Mark -
sist ler ol mak üze re bir çok eko lün ça -
ba la rın da açı ğa çık mış tır. Bun da da
en te mel et ken, bir zin cir gi bi bağ lı ol -
du ğu uy gar top lu mun çö züm len me -
me si dir. Av ru pa mer kez li dün ya gö -
rü şü en sert mu ha lif le ri ni bi le et ki siz -
leş tir miş gi bi dir. Ne o li tik kül tür-Av ru-
pa uy gar lı ğı iliş ki sin de ol du ğu gi bi,
Av ru pa uy gar lı ğı-ön ce ki uy gar lık lar
ta ri hi ve top lu mu iliş ki si nin an la şı lır
bir yo ru mu en çok ih ti yaç duy du ğu-
muz hu sus tur. Çok ama tör ce de ol -
sa, bu uy gar lı ğın en sert bas kı sı al -
tın da ki mah kû mi ye tim, yo rum ge liş -
tir me yi be nim için hem hak hem de
gö rev ola rak önü me koy mak ta dır.

Ge nel sos yo lo ji nin bi ri cik gö re vi 
top lu mun teş his ve te da vi si dir

a- Uy gar lık yo ru mu ön ce lik le ya pı-
sal sos yo lo ji nin bir so ru nu dur. Bi lim
ol ma nın te mel ko şu lu eğer po zi ti vizm
ba tak lı ğın da de be len mek ol ma yıp,
öz ne-nes ne ay rı mı nı aşan ‘ an lam bi -
lim’  ise, bu na en çok ih ti yaç ya pı sal
sos yo lo ji ala nın da var dır. Ge nel sos -
yo lo ji nin bi ri cik gö re vi (na sıl dok to run
yap tı ğı teş his ve te da viy se), top lu-
mun teş his ve te da vi si dir. Bil me nin
bir tek ge rek çe si ola bi lir: Çok bağ lı
ol du ğu muz ya şa mı an lam lan dır mak.
Ya şa mın an lam lan dı rıl ma sı ise, ya pı -
sal lık lar so ru nu nu an la ma mı za ve var -
sa sağ lık sız lık la rı ye ni den ya pı lan dır -
ma mı za im kân ve re cek tir. 

Uy gar lık top lu mu, an lam bi li min en
zor lan dı ğı ya pı sal lık lar yı ğı nı dır. Bu
yı ğı nın var lı ğı biz zat an lam bi li min
sap tı rıl ma sı ve an lam bi lim ol mak tan
çı ka rıl ma sıy la ya kın dan bağ lan tı lı dır.
El de tüm si lah la rı nı ku şan mış ola-
rak, var sa can çe kiş mek te olan bir
kur ba nı na son söz ola rak ‘ yalanı’
iti raf et tir mek, ak si hal de her tür yön -
tem le ‘imha’ et mek olan ga rip bir
var lık, bir Le vi at han’ dır o. Bu var lık,
ya ni uy gar lık, ye rin de bir ta vır ola rak
her tür ca na va ra ben ze ti le bi lir. Fa-
kat bu çok ge ri bir yak la şım dır. He le

bi lim ada mı hü vi ye ti miz var sa, bu bi -
zi ço cuk luk ha ya lin den (ca na var lık
ha yal le ri) öte ye gö tür mez. Ca na va-
rın yet kin bir teş hi si de yet mez. Aci-
len ya pıl ma sı ge re ken te da vi dir. Bü-
tün te da vi de ne me le ri nin bo şa çık tı-
ğı or ta da dır. En son aşa ma sın da
oluk oluk akan kan, kor kunç acı lı,
soy kı rım lı ge çen ya şam lar, be te rin
be te ri aç lık, iş siz lik, her tür has ta lık-
lar ve eko-çev re nin (mut lak ge rek li
olan ya şam çev re si) yı kı mı en son
du ru mun bir cüm le ye sığ dı ra bi le ce -
ğim ra po ru dur. Eğer ya pı sal ve öz -
gür lük sos yo lo ji miz sos yal bi lim yap -
tı ğı nı id dia eden bin ler ce si nin ya şa -
dı ğı bir çöp yı ğı nı ol mak tan kur tul-
mak is ti yor sa, teş his ve te da vi sin de -
ki gü cü nü ka nıt la mak du ru mun da-
dır. Ak si hal de Ador no’ nun söy le di ği
gi bi, “Soy kı rım kamp la rın dan son ra,
tüm gök te ki tan rı la rın -söz cü bi lim

adam la rı nın- söy le ye cek le ri tek bir
söz cük le ri ola maz.”

Uy gar lık sa de ce bir ‘ kan lı mez -
ba ha lar’  (He gel) se re mo ni si de ğil,
da ha faz la sı olan bir şeydir; insan
yaşamının biricik nedeni olan öz-
gürlüksel anlamının sürekli soykırıma
tabi tutulmasıdır. Gerisi yaşamın po-
sasıdır. Uygarlık en yalın teşhisle
özgür yaşam anlamının boşaltılma-
sından ge ri ye ka lan dır. 

En ba sit can lı ya şa mı na bak tı ğı -
mız da gör dü ğü müz şey ya şa ma ver -
di ği an lam dır. Bu öy le bir an lam ki,
mil yon lar ca çe şi de ula şa bil me, ka -
ya lık la ra kök sal ma, ge rek ti ğin de
ku tup so ğuk la rın da var lı ğı nı sür dür -
me, ge rek ti ğin de uç ma, in san bu -
luş la rı nın ya nın dan bi le ge çe me ye -
ce ği sı nır sız tek nik le ri ge liş tir me gü -
cü ne eriş ti rir. Uy gar top lum ise, baş -
lan gı cın da ya lan do lan la, ör güt len-
miş zor la en ge liş miş ya şam var lı -
ğı nı an lam yi ti mi ne uğ rat ma; son
aşa ma sın da ise in ti ha rın eşi ği ne ge -
tir me gü cün den baş ka han gi an lam
ve ya an lam sız lı ğa sa hip tir? 

Sos yo lo ji Av ru pa mer kez li uy gar-
lık aşa ma sın da ona bu gü cü nü ye ni -
den ta nıt ma sö zü ol muş tur. Hı ris ti -
yan lık ta ki de yiş le Tan rı nın son ‘ sö -
zü’  ol muş tur. Bu söz le ri terk et mek,
en ba sit can lı nın sa hip ol du ğu ya şam

an la mı na say gı nın ge re ği dir. Ah la kın
en ge liş kin var lı ğı, bu ka dar ah lak sız -
lı ğı hiç bir şey le izah ede mez. Tek rar
ha tır la ta lım: İlahların söyleyebileceği
tek sözü kalmamıştır.

Ta rih di ye bel le ti len, dev let ku -
rum la rı ve yar dım cı sı do lay lı ku rum -
la rın ku ru luş, yı kı lış öy kü le ri de ğil
mi? Bi ri cik amaç ha ne dan yük se liş
ve çö küş le ri, ye ni ha ne dan la rın en -
tri ka ve zor ba lık la ik ti dar ta cı de ni len
‘ sü rü ço ban lı ğı’ nı el de et me le ri de ğil
mi dir? Bu nun ise bi ri cik ama cı yü nü,
sü tü, ge rek ti ğin de eti ve de ri si için
is tis ma rı de ğil mi dir? 

Kah ra man lık öy kü le rin den han -
gi si zor ba lık tan aza de dir, is tis mar-
dan uzak tır? Aşi re ti, kav mi, di ni için
aya ğa kalk tık la rı nı ilan eden ler, ik -
ti dar ta cın dan baş ka bir de ğer ka -
nıt la mış lar mı dır? 

Sa vaş sız bir yı lı ve in san ala nı
kal ma mış uy gar top lum, ger çek ten
‘ mez ba ha’  ku ru mun dan baş ka han-
gi adı an lam lı ca hak ede bi lir? 

Bi lim, sa nat ve tek ni ğin ge li şi mi di -
ye hi kâ ye edi len ler han gi ger çek mu -
cit le ri nin ba şı nı al ma dan ger çek leş ti -
ril miş ler ve ya gasp edil miş ler dir?

Dü zen, is tik rar, ba rış di ye öy kü le -
nen ger çek lik ku zu la rın ses siz li ği de-
ğil mi dir ya da kul la rın (kö le, serf, iş -
çi ler, emek çi ler, tüm ezi len ler) bo-
yun eğ di ril me si ni an la tan ti yat ro se -
ans la rın dan baş ka han gi de rin an la-
ma sa hip tir? Bu uy gar lık ko nu sun da
so ru lar sı nır sız art ma ve de rin leş me
an la mı na sa hip tir. Asıl deh şet ve ri ci
olan, bu öy kü nün şan lı ta rih, kut sal
din, gü zel lik ve aşk des ta nı, ha ri ka
bu luş lar, bir gün eri şi le cek cen net
ha ya li, dost luk, cen til men lik, it ti fak
ge re ği di ye san ki in san lı ğın mut lak
ka der yü rü yü şüy müş gi bi su nul ma sı
ce sa re ti ve küs tah lı ğı dır.

Şüp he siz bu so ru la rı üret me de ki
ama cım, ya şa mın öz gür lük ten iba ret
olan an la mı uğ ru na ge li şen tüm di re -
niş çi le rin ger çek kah ra man lık, kut -
sal lık, aşk des tan lı ğı ve yol daş lık olan
özü ne ve on la rın söy len me miş son
söz le ri ne duy du ğum de rin il gi, anı la -
rı na say gı ve bağ lı lık tır. Eğer bir gül
ağa cı ka dar di ken le riy le gü ze lim gül -
le ri ni sa vun mak için di ken len mek ge -
re ki yor sa bu nu yap mak, an lam gü cü
bel ki de son suz gü zel lik te olan öz gür
in san ya şa mı nın sa vu nul ma sı uğ ru-
na sa va şı mı bil mek tir. 

Ta ri hi sı nıf sa vaş la rın dan iba ret 
gör mek aşı rı in dir ge me ci bir gö rüş tür

b-Ah la ki yar gı la rı mız dan te o rik yar -
gı la rı mı za bi raz ge çe lim. Mo der ni te
(ka pi ta list) dö ne min de mu ha lif le rin çok
sö zü nü et tik le ri ‘ sı nıf sal lık’  kav ra mı nı
bü tün yön le riy le, özel lik le ta rih sel akış -
ta ki ro lüy le an la mak çok önem li dir.
Ak si hal de en ya van ‘ de ma go jik sa -
kız’  ve an lam bi li mi ni per de le me araç -
la rın dan bi ri ol mak tan öte ye gi de mez.

Sı nıf sal lı ğı ger çek ten kav ra mak
için bi lin me si ge re ken ilk hu sus, onun
güç or ga ni ze si nin el ve ayak kı sım -
la rı nı teş kil et ti ği dir. Bu or gan la rın
ken di baş la rı na bir an lam de ğer le ri
yok tur. Bel ki ben zet me aşı rı sos yo -
bi yo lo jik tir, ama ye rin de dir. Gü cün,
top lum da ki ik ti da rın, uy gar top lum -

da ki Le vi at han’ ın en or ga ni ze güç
ol du ğu her hal de tar tı şıl maz. Eğer
dev le ti sı nıf lı top lu mun ge nel bas kı
ve is tis ma rı müm kün kı lan en ge liş ti -
ril miş ik ti dar iliş ki le ri bü tün lü ğü ola-
rak yo rum lar sak, bas kı al tın da ki ler
ve is tis mar edi len ler bu iliş ki ler ağı-
nın ay rıl maz par ça la rı de ğil mi dir?
Uy gar lık yal nız dev let ör güt len me -
sin de de ğil, din den eko no mi ye ka-
dar tü müy le bir ya pı lan ma, ör güt le-
me gü cü de ğil mi dir? Esas ola rak da
or ga ni ze edil miş kö le yi, ser fi, iş çi yi,
sa yı la ma ya cak ka dar çok ya tay-di-
key top lum sal kat man la rı oluş tur mak
bu gü cün esas iş le vi de ğil mi dir? 

Şu nu önem le be lirt mek is ti yo rum:
Güç ör güt len me sin de el ve ayak la-
rın öz ne de ğe ri ol ma sı na as la fır sat
ta nın maz. Eğer ik ti dar ba şa rıl mış
bir or ga ni ze ise, ka ba di ye ta bir et ti-
ği emek çi le ri ne mut lak hâ ki mi yet
sağ la mış de mek tir. Bu da da ha ön -
ce var sa bi le, ik ti dar ko şul la rın da
öz ne de ğe ri ni yi tir me le ri de mek tir.
Bu ne den le Spar ta küs’ ten Pa ris Ko -
mü nar la rı na ka dar kö le emek çi is -
yan cı la rı nın ba şa rı şan sı yok tur. Bir
şart la olur: İk ti dar için ta ze kan de -
ğe rin de ola bi le cek ler se! Bu da ye -
ni den uy gar top lu ma ek lem len mek -
ten baş ka an la ma gel mez. Yüz el li
yıl lık bi lim sel sos ya lizm de ne me le ri
bu ger çek li ğin ve ciz bir açık lan ma -
sın da çar pı cı ör nek de ğe rin de dir. 

Pe ki, ik ti dar iliş ki le ri kap sa mı na
alın mak la bu so nuç lar ara sın da iliş ki
yok mu dur? Esas an la şıl ma sı ge re-
ken hu sus, res mi ik ti dar iliş ki sin de ki
sı nıf sal lı ğın bağ lı lık dü ze yi dir, ni te li -
ği dir; sı nıf sal lı ğın ken di ba şı na bir
ey lem, an lam de ğe ri ta şı yıp ta şı ma -
dı ğı dır. İs ter sı nıf sal lı ğın üst kat ma nı
efen di, sen yör, pat ron, bur ju va ol-
sun, is ter alt kat ma nı kö le, serf, iş çi
ol sun, ik ti dar iliş ki sin de ay nı ide o lo -
jik-po li tik yak la şım da an la şı lır lar. İç -
le rin de iti raz et me le ri faz la de ğer ta -
şı maz. Bu iliş ki öy le bir ağ dır ki, bin-
bir dü ğü mü var dır. Bi ri ne iti raz et-
sen, hat ta yırt san bi le, 999 ta ne si
he men dev re ye gi rer. Yır tı ğı ta mir
et ti ği gi bi, yır ta nı en sağ la mın dan
bağ la ma yı ba şar ma dan bı rak maz.
Ge re kir se ba şı nı ala rak bu nu ya par.

Sü mer ra hip le ri ve ha ne dan şef -
le ri ta ra fın dan te sis edi len ilk tas lak
dev let-ik ti dar iliş ki le rin de ki ça lı şa nı,
ka bi le nin emek çi le ri ni dü şü ne lim. Ra -
hi bin kul laş tır ma ya baş la dı ğı ça lı şan,
bir de fa iki kat üst te ki ye ni imal edil-
miş tan rı la rın (Kut sal lık kav ram la rı;
ki, bi rey üze rin de ki et ki le ri ni hiç bir
mad di güç sağ la ya maz) müt hiş meş -
ru laş tı rı cı et ki si al tın da dır. Böy le ol -
maz sa za ten ora ya alın maz. İkin ci si,
es ki ye gö re da ha iyi bes len mek te-
dir. Da ha iyi bes len me nin ken di si için
baş ka bir al ter na ti fi gö rü nür de yok-
tur. Üçün cü sü, cin sel tut ku la rı açı -
sın dan es ki siy le kı yas la na maz, gü -
zel lik sa çan hu ri ler ger çe ği ile sü rek li
ha ya li süs len di ril mek te dir.

Gü nü müz de med ya nın sun du -
ğun dan ve or du la rın sağ la dı ğın dan
bel ki de kat be kat da ha faz la ita a te
ve dü zen düş kün lü ğü ne kat kı su-
nan ka dın su nul ma la rı!

Bu yazı Rêber Apo’nun UYGARLIK adlı kitabından alınmıştır
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