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Demokratik siyasi çözümün önünü aç›n

RÊBER APO DE⁄ERLEND‹R‹YOR

Lanetli tarihin tekerrürünü önlemek
özgürlük devriminin baflta gelen görevidir
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rumundad›r. Bir tavuk ve köpek için adam vurur; ama tarihin
art›k kan›tlanm›fl ilk büyük insanl›k devrimi olan ‘neolitik devrimi’ gerçeklefltiren kültürün toplumsal dokusunun ayakta kalan
en eski halk› oldu¤u halde, en az›ndan on befl bin y›ll›k biçimlenen kültürel varl›¤a sahip ç›kmaya, bunun için bir damla ter
dökmeye yanaflmaz. Ucubelik, ironi buradad›r. Tüm lanetlilik,
zorbal›k, yalan ve gerilik bu gerçeklikte gizlidir.
Benim ç›k›fl›m›n en genel anlam›yla bir özgürlük hareketi olma imkânlar›n› ortaya ç›karmas›, bu tabloyu bafltan afla¤›ya
sarst›. ‹flbirlikçisinden tüm stratejik ç›kar sahibi devletlere kadar bir araya gelerek tedbir gelifltirmeye çal›flt›lar. 1990'lar
sonras› bunun yo¤un çabas›na tan›kt›r. Özellikle ABD, AB,
Rusya ve Ortado¤u ülkeleri çok ilgilendiler. Benim basit bir
kukla olarak kullan›lmayacak durumda olmam, her oda¤› kendi ç›karlar›na
göre bir PKK ve Kürt politikas› gelifltirmeye itti. Bu politikalar›n da önünde
en büyük engel oldu¤um anlafl›l›nca,
beni d›fllamaya ve giderek tasfiye etmeye niyetlendiler. Asgari temel insan
haklar› ve demokratik yaklafl›mlar
esirgendi. Kendi Kürt iflbirlikçilerine
alan açmak için aç›k-gizli iflbirli¤ine
yöneldiler. Özellikle Irakl› Kürt iflbirlikçilerle Türk, ABD ve ‹ngiliz yetkilileri Ankara-Londra-Washington hatt›nda ifli resmi bir antlaflmaya kadar vard›rd›lar. Bunun baflar›s› için AB nötralize edilirken, Atina oligarflisi mafla
olarak kullan›lmaya çal›fl›ld›.
Komplonun dayand›¤› zemin, geliflim felsefesi ve siyaseti böylesi bir öze
sahiptir. E¤er kendime ve flahs›mda
Kürt halk›na ve dostlar›ma karfl› oynanan komplo ve ihaneti
büyük bir onur savafl›na dönüfltüremezsek, lanetli tarih bir
kez daha hükmünü icra etmifl olacakt›r. Halbuki yaln›z bu
olaya iliflkin yüzleri aflk›n can yoldafl›, genç k›z ve erkek kendilerini cay›r cay›r yakt›lar, kurflunlara hedef oldular, tutukland›lar. S›rf onlar›n an›s›na, olaya kapsaml› yaklaflmak gere¤i
tart›flmas›zd›r. Daha da ötesi, lanetli tarihin tekerrürünü önlemek özgürlük devriminin baflta gelen görevidir. Tarihsel k›r›lmay› lanetli kölelikten özgürlük yönüne do¤ru çevirmek, bu
görevin baflar›s› olacakt›r.
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Özelde Atina’da, genelde Avrupa'da flahs›ma yönelik olarak
gerçeklefltirilen komplovari yaklafl›mlar›n s›radan bir kifliye
karfl› tesadüfen veya savc›n›n çok ustaca ve en ince ayr›nt›lar›na kadar sözde anlatmak istedi¤i gibi olmad›¤› kesindir; çok
aç›k olmas›na ra¤men, yine de bu yaklafl›mlar› do¤ru ele al›p
yorumlamak, tarihi oldu¤u kadar çarp›c› geliflmeleri de do¤uracak anlama sahiptir. Bunlar flahs›mla s›n›rl› olsayd›, bu kapsamda bir savunmay› gerekli görmezdim. Kiflili¤imde bir halk
ve dostlar› ‘vurdumduymazl›¤a’ getirilerek muazzam bir eme¤in
ürünü olan özgürlük çabalar›, ç›karlar u¤runa en alçakça biçimde peflkefl çekilmek istenmifltir. fiüphesiz komplo ve ihanette suçu sadece Atina oligarflisine yüklemek do¤ru de¤ildir. Çok
taraf› vard›r. Hepsini s›n›rl› da olsa özlüce ifade etmek büyük
öneme sahiptir. ABD'nin hesaplar›ndan AB'nin hesaplar›na, Arap ülkelerinden baz›lar›n›n tutumundan ‹srail'in ve Rusya'n›n ç›karlar›na kadar çok
say›da devlet düzeyinde siyasi gücün
rol oynad›¤›n› belirtmek gerekir.
Neden sorusuna verilecek yan›t,
flüphesiz Kürt olgusundaki zay›fl›klar
ve sorunsal›n ucuz hesaplara kurban
edilebilecek özelliklere sahip olmas›d›r.
Tarih boyunca hakim iflbirlikçi tabakalar da dahil, üzerinde hüküm süren
güçler, fazla bedel ödemeden diledikleri
gibi bu alan› halk ve ülke olarak kullanabilmifllerdir. Hesap sorabilecek bir
ayd›n siyasi güce yeterince sahip olunamam›flt›r. Bir fleyler yapmaya kalkanlar, e¤er onurlar›n› koruyarak sonuç almak istemifllerse bafllar›na felaketler y›¤›lm›fl, hesab›n› sonradan soran› da pek olmam›flt›r. Yak›flt›r›lan, ‘Alavere-dalavere, Kürt
Mehmet nöbete’ deyifli adeta bir kural olmufltur.
Çok ac› da olsa söylemek durumunday›m ki, kerhane iflletmesinde, patron, bekçi ve kullan›lan kullar iliflkisinde bir ticaret
ve yaflam mant›¤› vard›r. Az çok herkes ne yapt›¤›n› bilir. Kader
felsefesine derinden boyun e¤erek, gereken neyse düzeni öyle
sürdürüp giderler. Kürdistan ve içindeki Kürt toplumsal olgusu
o hale getirilmifltir ki, k›rk haramilerin soygun düzeninden bile
daha geri insanl›k d›fl› uygulamalara sahne olmufltur. Ne do¤ru
dürüst hesap alan›, ne de soran› vard›r. En baflta kendine karfl›
katmerli ihaneti ve yabanc›laflmay› yaflayan sözde Kürt bireyi,
üstteki iflbirlikçisinden en diptekine kadar kendi öz varl›¤›na
karfl› ya kara cahil, ya ukala-lafazan, ya da çok bilinçli hain du-

* Bu yazı Rêber Apo’nun Özgür İnsan Savunması adlı
kitabından alınmıştır

‹çindekiler
Verimli hilal kaynakl› toplumsal geliflme
ve yaflam› do¤ru yorumlamak

Rêber Apo
Bu baﬂl›k alt›nda büyük bir önemle aç›klamaya
çal›ﬂt›¤›m husus, belli bir toplumsal zaman ve mekân
boyutunun belli bir yaﬂam tarz›... (13’te)

Komploya karfl› mücadele
Kürt halk›n› güçlendirdi ve olgunlaflt›rd›
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Uluslararas› komplonun küresel sistemi yeniden
oluﬂturmak isteyen ABD politikalar› do¤rultusunda
gerçekleﬂtirdi¤i bir gerçektir. Bu, asl›nda...((21’de)
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Demokratik siyaseti derinlikli ve ustaca yürütmek
en do¤ru ve kazand›ran tutum olacakt›r
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Önderli¤in 9 Ekim tarihli görüﬂme notunda, siyasi
sürecin ilerletilmesi, var olan t›kan›kl›¤›n aﬂ›lmas› ve
müzakere sürecinin geliﬂmesi... (33’te)

Demokratik siyasi çözümün önünü aç›n
Rêber Apo
Bu Kürt Konferans› önemli. Tüm Kürtlerin kat›laca¤›
Konferans ya da Kongrenin kararlar› çok önemlidir.
Hayret ediyorum, siyasetçiyiz diyorlar, bu Kongre’nin
önemini nas›l anlam›yorlar?... (45’te)

Pratikte yaflanan zay›fl›klar
zihniyet gerili¤inden geliyor

rin yaﬂand›¤› bir süreçten geçmektedir. Bu
siyasal sürecin merkezinde ise Kürt sorunu
vard›r. Kürt halk›n›n Özgürlük Mücadelesi
sonucu gelinen aﬂamada Türk devletinin
eski Kürt politikalar› iflas etmiﬂtir. Art›k
eski politikalar›n... ” (2’de)

Kültür sanat çal›flmalar› bir halk›n
yaflam faaliyetleridir
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Kürt halk› inkar politikas›n›n
yeni biçiminin hakim k›l›nmas›na
izin vermeyecektir

w

w
w

.a

rs

‹deolojik mücadele aç›s›ndan bu geçen sürecin en önemli olay›, Önder Apo’nun geliﬂtirdi¤i savunmalar oldu. Bu
“Türkiye dikkat çekici siyasal geliﬂmele- savunmalar› Demokratik Toplum... (57’de)

4. TEV-ÇAND Konferans› ülkemizde ve bölgemizde
yo¤un siyasi ve toplumsal geliﬂmelerin yaﬂand›¤› bir
dönemde gerçekleﬂti. Konferans›m›z... (68’de)

Akademiler neden gerekli
Önderli¤imizin uzun zamandan beri gündemde tuttu¤u
ve oluﬂumu için hayli ›srarl› oldu¤u akademiler konusunda bir ad›m at›ld› ve akademilerin... (81’de)

‹nsan toplumuyla toplum ahlak›yla ayakta durur
Evrende varl›k olmay› baﬂarm›ﬂ her olgunun bir anlam›
vard›r. Evrende anlams›z herhangi bir ﬂeyin var
oldu¤unu düﬂünmek mümkün... (86’da)

E¤itim zaman›
Güneﬂ gittikçe kendini daha ﬂiddetli hissettirmeye
baﬂlam›ﬂt›. Havalar ›s›nm›ﬂ, ilkbahardan yaz mevsimine yavaﬂ yavaﬂ geçiliyordu. Art›k... (91’de)

Da¤l›lar›n intikam yemini
Ad›, nam›, tarihteki kadim yeriyle bilinen Zagroslarda
gerillac›l›k yap›yordum. Gerillaya kat›lmadan öncede
Zagroslar hakk›nda çok ﬂey okumuﬂ ve duymuﬂtum.
Çocukluk günlerimde ninem... (94’te)
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KÜRT HALKI ‹NKAR POL‹T‹KASININ YEN‹ B‹Ç‹M‹N‹N
HAK‹M KILINMASINA ‹Z‹N VERMEYECEKT‹R
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Özgürlük Hareketini yenilgiye

iv

u¤ratmak için d›fl destek de al›nm›flfltt›

Özellikle yerel seçimler öncesi TRT
6 gibi baz› fleyler yaparak, yine Kürdoloji bölümleri kuraca¤›z gibi aç›klamalarda bulunarak siyasi pozisyonlar›n› güçlendirip 29 Mart seçimlerinde Kürt Özgürlük Hareketini yenilgiye u¤ratmak istemifllerdir. Bunu
baflard›klar› takdirde, bak›n Kürtler
PKK’yi desteklemiyor; Kürtlerin temel sorunu afl-ifl sorunudur; Kürtler
AKP’nin seçimden önce belirtti¤i gibi
tek millet politikas›na onay vermifl
diyeceklerdi. Böyle bir seçim baflar›s›na dayanarak askeri ve siyasi sald›r›lar›n› artt›r›p Özgürlük Mücadelesini tümden bast›rmaya yöneleceklerdi. Bu konuda d›fl destek de al›nm›flt›. Yine Güney Kürdistan’daki siyasi güçlerin deste¤i al›nacak, PKK’ye silah b›rakt›rma dayatmas› yap›lacakt›. PKK silah b›rakt›¤› takdirde
zaten tasfiye olmufl olacakt›. B›rakmad›¤› takdirde, bir Kürt konferans›n›n ald›¤› kararlar› bile kabul etmeyen PKK’nin üzerine Türk devleti her
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bak›mdan daha fazla kolayca gidip
tasfiye etmeye yönelecekti.
Ancak 29 Mart seçimlerinden sonra bu plan tutmad›. Att›klar› ad›mlar›n, ald›klar› tedbirlerin yeterli olmad›¤› görüldü. Bu aç›dan birçok boyutlar› olan ve sisteme kavuflturulmufl
yeni bir politika gelifltirme ihtiyac›
duydular. Cumhurbaflkan› iyi fleyler
olacak dedi; f›rsatlardan söz etti. Böylelikle Kürt politikas›na yeni bir yaklafl›m göstereceklerini aç›kça ilan ettiler. Nitekim seçimden sonra bu tutumlar›n› ortaya koydular. Bir yandan seçimlerden hemen sonra askeri
operasyonlar› artt›rd›lar, di¤er yandan 13 Nisan’da DTP’lilere yönelik
operasyon yapt›lar. Tam da ayn› günlerde Genelkurmay bas›n›n karfl›s›na
ç›karak Türkiye’deki en temel sorunlarda siyaseti belirleyen güç oldu¤unu gösterdi. Yapt›¤› uzun konuflma
ile infla edecekleri yeni Kürt politikas›n›n çerçevesini çizdi. Atatürk’ün
1920’lerde söyledi¤i “Türkiye’de yaflayan herkes Türkiye halk›d›r” sözünü
kulland›. “Türkiye halk›” kavram›n›
ortaya att›, ama arkas›ndan da “Türkiye’de yaflayan herkes Türk’tür,
Türk milleti içindedir” diyerek yeni
Kürt politikas›n›n ideolojik ve teorik
temelinin nas›l olaca¤›n› ortaya koydu. Ordunun belirledi¤i çerçeve asl›nda bütün siyasilere ve bütün topluma
dayat›lacak çerçeve olmufltur. Bu yönüyle Kürtler gibi baflka topluluklar
da vard›r, bunlar›n tümüne Türkiye
halk› denilir, ama hepsi Türk milleti-

ur
d

manlarla yenilerken, di¤er taraftan
da askeri sald›r›lar ve siyasi bask›larla Özgürlük Hareketini etkisizlefltirip
marjinallefltirme hedeflenmifltir. Bu
yönüyle siyasal sald›r›larla askeri sald›r›lar›n yan yana yürütüldü¤ü bir
süreç bafllat›lm›flt›r. Siyasal mücadele ve psikolojik savafl›n artt›r›ld›¤› yeni bir dönem bafllat›lm›flt›r.
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Türkiye dikkat çekici siyasal geliflmelerin yafland›¤› bir süreçten
geçmektedir. Bu siyasal sürecin
merkezinde ise Kürt sorunu vard›r.
Kürt halk›n›n Özgürlük Mücadelesi
sonucu gelinen aflamada Türk devletinin eski Kürt politikalar› iflas etmifltir. Art›k eski politikalar›n Özgürlük Hareketi ve mücadelesi karfl›s›nda dayanma gücünün kalmad›¤›
görülmüfltür. Türk devletinin tarihinde olmad›¤› kadar bir siyasal s›k›fl›kl›k yaflamaktad›r. Kürt halk›n›n
Özgürlük Mücadelesi karfl›s›nda dikifl tutturamayan, sürekli gerileyen,
teflhir ve tecrit olan bir Türkiye gerçe¤i ortaya ç›km›flt›r. Özellikle 29
Mart seçimleriyle birlikte Türk devletinin Kürdistan’daki klasik politikalar›n›n etkili olamayaca¤›, bu klasik
politikalar hangi araç ve yöntemlerle
sürdürülürse sürdürülsün, hangi
imkânlar kullan›l›rsa kullan›ls›n,
kimden destek al›rsa als›n Özgürlük
Mücadelesi karfl›s›nda gerileyece¤i
ve yenilgiye u¤rayaca¤› anlafl›lm›flt›r.
Türk devletinin Kürt Özgürlük Hareketi karfl›s›nda sürekli gerilemesini
durdurmak ve Kürt Özgürlük Hareketini etkisiz k›lmak için Zap direniflinden sonra Baflbakan Erdo¤an ve
‹lker Baflbu¤’un yapt›¤› bir görüflme
vard›. O görüflmede Kürt halk›n›n Özgürlük Mücadelesini bast›rmak için
yeni yöntem, araç ve üsluba ihtiyaç
duyuldu¤u konusunda görüfl birli¤ine varm›fllard›r. Bir taraftan ifllemez
hale gelen eski politikay› baz› enstrü-
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Ordunun çerçevesini çizdi¤i yeni Kürt politikas› Mecliste de tart›flfl››lacakt›r. Büyük ihtimalle CHP yumuflflaayacak,
“O
söylemi de¤iflfleecektir. Zaten CHP'nin politikas›nda da yeni bir millet yarat›lmad›¤› taktirde bireysel haklar
kullan›labilir ifadesi bulunmaktad›r. Ordunun ortaya koydu¤u yeni Kürt politikas›nda Kürtleri farkl› bir kimlik, farkl›
bir ulus, farkl› bir halk olarak kabul etme yoktur. MHP ise milliyetçili¤in gere¤i tek millet, tek bayrak, tek devlet,
tek ulus nakarat›n›n en kat› savunucusu oldu¤undan bu konuda üslupta, araçta, yöntemde de yumuflflaamaya karflfl››
ç›kmas›n› sürdürecektir. Tüm bu tutumlar ve politikalar devletin verdi¤i rol çerçevesinde ortaya konulmaktad›r”
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Bu yönüyle iki politika çarp›flmaktad›r. Birincisi, s›k›flan, zorlanan, eski politikalar› iflas eden Türkiye; s›n›rl› baz› ad›mlar atarak yeni bir
Kürt politikas› infla ederek, bu yeni
politikas›n› iç ve d›fl kamuoyuna kabul ettirip Kürt Özgürlük Hareketine
karfl› sald›r›p tasfiye etmeyi ve bu sorundan kurtulmay› amaçlamaktad›r.
Yani Kürt sorununda köklü bir çözümü de¤il, bir restorasyonu düflünmektedir. Zihniyette, politikada köklü de¤ifliklikler yapma yerine, araçta,
yöntemde, üslupta de¤ifliklikler yaparak, çok s›n›rl› ad›mlarla cilalanm›fl yeni bir politika benimseyerek
Kürtler üzerinde hâkimiyetini sürdürme karar› alm›fllard›r. Yani siyasi
meflruiyeti kalmayan eski Kürt politikas›n› yeni enstrümanlarla yenileyerek meflruiyet kazand›r›p bu temelde
Kürtler üzerindeki egemenli¤ini sürdürmeyi hedeflemektedir.
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Kürt sorununda restorasyon de¤il

‹kinci politika ise Kürt Özgürlük
Hareketinin, Kürt halk›n›n izledi¤i
politikad›r. Türk devletinin askeri
zorla yürüttü¤ü inkâr ve imha politikas›n›n en bask›c› yollarla ve özel
savafl yöntemleriyle bu mücadeleyi
ezemeyece¤i netleflmifltir. Gelinen
aflamada Türkiye aç›s›ndan bir politika de¤iflikli¤i zorunlu hale gelmifltir. Kürt Özgürlük Hareketi Türkiye’nin politika de¤ifltirmesi gerekti¤i
bir noktada bu politika de¤iflikli¤inin
kal›c› bir demokratik çözümle sonuçlanmas›n› sa¤layacak bir politikaya ihtiyaç oldu¤unu görüp buna
göre ad›mlar atmay› önüne koymufltur. Bu yönüyle Türk devletinin eski
politikay› restore etmesine f›rsat vermeden, demokratik siyasal yöntemlerle, demokrasi güçlerini demokratik çözüm etraf›nda toparlayarak ve
Kürt halk›n›n demokratik siyasal
mücadelesini gelifltirerek Türkiye’ye
kal›c› bir çözüm projesini dayatma
politikas›n› benimsemifltir.
Nitekim Önder Apo, demokratik
çözüm imkânlar›n›n artt›¤›n›, ama
Türk devletinin bir çözüm politikas›
izleme yerine, Kürt halk› üzerindeki
egemenli¤ini ve tasfiyeyi farkl› biçimde sürdürmek istedi¤ini görmüfl
ve buna f›rsat vermemek için Kürt
sorununun çözümü için yol haritas›
haz›rlayaca¤›m diyerek inisiyatifi ele
geçirmifltir. Çünkü iç ve d›fl kamuoyunda esas olarak bu sorunun fliddetle çözülemeyece¤i, siyasal yöntemlerle mutlaka köklü bir çözümün gelifltirilmesi gerekti¤i konusunda bir kanaat oluflmufltur. Kürt
Özgürlük Hareketi ve Önder Apo,
Türkiye toplumunda ve uluslararas›
güçlerde ortaya ç›kan çözüm e¤ilimini kal›c› bir çözüm projesi etraf›nda toparlayarak Türkiye’nin demokratikleflmesini ve Kürt sorununun
çözümünü amaçlayan bir yaklafl›m
içinde olmufltur. Nitekim Önder
Apo’nun yol haritas›n› aç›klayaca¤›m demesiyle birlikte iç ve d›fl kamuoyu Önder Apo’nun bu projesine
kilitlenmifltir. Çünkü iç ve d›fl kamuoyu Türk devletinin bir siyasal
proje üretemeyece¤ine, bir çözüm
yaratamayaca¤›na inanmaktad›r.
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ye’nin böyle bir yol ay›r›m›na geldi¤ini, böyle bir durumla karfl› karfl›ya oldu¤unu tespit etmifltir. Bunun için de
demokratik siyasal mücadeleyi yükseltip Kürt halk›n›n özgürlük mücadelesiyle kazand›¤› inisiyatifi elde tutarak ve demokratik siyasal mücadele
araçlar›n› ve yöntemlerini gelifltirerek
böyle bir süreçte Türkiye’yi demokratik çözüme zorlamak istemifltir.

rs

dir de¤erlendirmesiyle farkl›l›klar› kabul ediyoruz, ama hepsini Türk milleti içinde eritece¤iz denilmifltir. Türkiye’de farkl› bir etnik toplulu¤u, farkl›
milleti, farkl› bir ulusu kabul etmeyeceklerini, böyle bir uluslaflma ve böyle bir kimlikle muhatap olarak görülmeyi kabul etmeyeceklerini net bir biçimde ortaya koymufllard›r. Etnik
kökleri söylenebilir, bireysel olarak
Kürt’üm diyebilirler, Kürtçe de konuflabilirler, ama bir halk olarak bir toplum olarak, bir ulus olarak, toplum
olmaktan kaynakl› haklar›n kabul
edilmeyece¤ini ortaya koyan yeni bir
Kürt politikas› belirlenmifltir. Daha
do¤rusu Genelkurmay baflkan›, ideolojik ve teorik olarak Kürt politikas›n›n çerçevesini çizmifl, AKP’ye de böyle bir politikan›n oluflturulmas›n› ve
bunun pratik politikayla Kürtlere,
Türkiye toplumuna ve dünyaya kabul
ettirilmesini istemifltir.
Türk devleti, Kürt sorununda yeni
bir politika izleyece¤ini, aç›l›m yapaca¤›n›, bunun art›k zaman›n geldi¤ini söyleyerek, askeri yöntemler yan›nda siyasi yöntemleri de deneyerek Kürt Özgürlük Mücadelesinin
önünü almay› amaçlamaktad›r. Böyle bir yeni politika tespit etmek zorunda kalm›flt›r. Kürt Özgürlük Hareketine karfl› mücadeleyi baflka türlü yürütemeyece¤ini görmüfltür.
Kürt Özgürlük Hareketi ise Türk
devletinin eski politikas›n›n iflas etti¤ini, art›k yeni bir Kürt politikas› benimsemek zorunda kald›¤›n›, Türki-
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Önder Apo’nun yol haritas›n› haz›rlayaca¤›m demesinden sonra hükümet ben de aç›l›m yapaca¤›m demifltir. Ancak toplumun merak etti¤i
esas olarak Önder Apo’nun yol haritas› olmufltur. Bu çerçevede Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda önemli tart›flmalar olmufltur.
Gerçekten de Kürt sorununun demokratik çözümü aç›s›ndan Türkiye
toplumunda bu sorunu tart›flma, bu
sorun etraf›nda bir çözüm zihniyeti
oluflturma konusunda önemli bir geliflme yaflanm›flt›r. Hatta Türkiye toplumunun önemli bir bölümünün Kürt
sorununun demokratik çözümünü istedi¤i daha iyi anlafl›lm›flt›r.
Bu gerçeklik, Türk devleti ve hükümetinin bir çözüm politikas› olmasa da, Türkiye’nin demokratikleflmesi
ve Kürt sorununun demokratik çözümünü içeren bir programla hareket
edilip demokrasi güçleri bu do¤ru politika etraf›nda toparlan›p demokratik
siyasal mücadele gelifltirdi¤inde, Türkiye’de Türk toplumuna dayanarak
Kürt sorununun demokratik çözümünü gerçeklefltirmenin imkân dahilinde oldu¤u görülmüfltür. Türkiye
toplumuna dayal› olarak böyle bir geliflme yarat›labilece¤inin ortaya ç›kmas› hem Türkiye aç›s›ndan hem de
Kürt Özgürlük Hareketi aç›s›ndan temel bir kazan›m olarak de¤erlendirilmelidir. Kuflkusuz halklar›n kardeflli¤ine dayal› demokratik ve adil çözüm
de esas olarak böyle bir toplumsal ve
siyasal zemine dayanarak geliflebilir.
Bu yönüyle Kürt sorununun demokratik çözümü aç›s›ndan Türkiye toplumunun uygun hale geldi¤ini söylemek gerekir. Dolay›s›yla Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleflmesi aç›s›ndan
umutlu olmak, eskisinden çok daha
fazla böyle bir çözümün, böyle bir geliflmenin ortaya ç›kma imkânlar›n›n
artt›¤›n› görmek gerekiyor.
Bu yaz ortaya ç›kan tart›flmalar
çerçevesinde bu gerçe¤i Türk devleti
de gördü. Özellikle yeni Kürt politika-

züm olmayan, Kürt Özgürlük Hareketini tasfiyeyi amaçlayan yeni Kürt politikas›n› kabul ettirmeyi hedeflemifllerdir. Ortaya ç›kan çözüm e¤ilimini,
Kürt sorununda çözüm yaklafl›m›n›
bertaraf edip Kürt halk›n› ve demokrasi güçlerini kendi politikalar›na
mecbur k›lmak için bir ideolojik ve siyasi sald›r› bafllatm›fllard›r.

Psikolojik savafl yan›nda siyasi

ve askeri sald›r›lar da t›rmand›r›lm›flfltt›r

.o

demokratik bar›flflçç›l çözümünü istiyor

s›n› infla etmenin ideolojik ve teorik
çerçevesini ortaya koyan ordu, e¤er
bu geliflmelerin önü al›nmazsa kendilerinin s›n›rl› ad›mlarla yaratacaklar›
yeni Kürt politikas›n›n bofla ç›kaca¤›n› görmüfllerdir. Böylelikle yeni bir
Kürt politikas› infla ederek Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye etmelerinin
önünün al›naca¤›n› ve inisiyatifin ellerinden kaçaca¤›n› görerek bu sürece
müdahale etmifllerdir. 22 A¤ustos’ta
toplanan MGK, önü al›nmad›¤›
takdirde Türkiye’de, Kürdistan’da ve
dünya kamuoyunda Kürt sorunu ekseninde ortaya ç›kan geliflmelerin
kendilerinin politikalar› aç›s›ndan
olumsuz olaca¤›n› ve Kürt sorununun
demokratik çözümünü getirebilece¤ini, PKK’nin izledi¤i politikalar›n baflar›ya ulaflaca¤›n› düflünmüfllerdir.
Türkiye toplumunda, iç ve d›fl kamuoyunda Kürt sorununun çözümü
aç›s›ndan olumlu geliflmelerin oldu¤u
bir süreçte Önder Apo da yol haritas›n› teslim etmifltir. Önderli¤in yol haritas›yla Türkiye’de oluflan bu ortam
birleflti¤inde, Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçamayacaklar›n›, çözmek zorunda kalacaklar›n›
görerek pani¤e kap›lm›fllard›r. MGK’da hem Türkiye’deki bu geliflmelerin
önünü almak hem de Önder Apo’nun
haz›rlad›¤› yol haritas›n›n toplumda
etkili olmas›n›n önüne geçerek kendi
yeni Kürt politikalar›n›n bofla ç›kmas›n› engelleyip inisiyatifi ele geçirerek
kendi politikalar›n› pratiklefltirme konusunda kararlar alm›fllar ve pratikleflmeye gitmifllerdir. Nitekim bu
MGK’dan sonra söylem de¤iflmifltir.
Kürt Özgürlük Hareketi ve DTP aleyhinde yo¤un bir ajitasyon ve propaganda bafllatm›fllard›r. Türkiye toplumundaki bu geliflmeleri geriletmek,
ortaya ç›kan çözüm e¤ilimini etkisizlefltirmek için sert söylemlerle demokratik güçleri bask› alt›na almaya yönelmifllerdir. Türkiye toplumunun demokratik çözüme yatk›n hale geldi¤i
böyle bir ortamda gerçek demokratik
çözümden kaçmak için, “DTP ve Kürt
Özgürlük Hareketi ç›tay› yükseltiyor,
çözüme yard›mc› olmuyor” diyerek,
bir psikolojik savafl sald›r›s› içine girmifllerdir. Bununla kendilerinin çö-

Bu karar ve planlamadan sonra
bas›n elbirli¤iyle Kürt Özgürlük Hareketinin çözüm projesi ve kazand›¤›
inisiyatifi geri plana itip AKP’nin politikalar›n› destekleyen bir çaba içine
girmifllerdir. Bu psikolojik savafl yan›nda askeri sald›r›lar ve siyasi bask›lar da t›rmand›r›lm›flt›r. DTP’lilere
yönelik bask› ve tutuklamalar günlük
bir uygulama haline gelmifltir. Böylece Kürt sorununun gerçek anlamda
demokratik çözümü için ortaya ç›kan
rüzgârlar› durdurup siyasal ortam›
kendi lehlerine çevirmeyi amaçlam›fllard›r. Nitekim bu MGK’dan sonra
Kürt aç›l›m› kavram› b›rak›l›p demokratik aç›l›m denmifl, sonradan bu da
b›rak›l›p Milli Birlik ve Beraberlik
projesi olarak tan›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Özellikle CHP ve MHP sert bir muhalefet yapmaya yönelmifllerdir. Böylelikle iç ve d›fl kamuoyuna ve herkese bu sorun kolay çözülmez, fazla bir
fley istememek laz›m, AKP ne verirse
onu kabul etmek gerekir gibi bir siyasal iklim ortaya ç›karmay› amaçlam›fllard›r. Bu politikan›n koordinatörlü¤ünü yapan ordudur. Ordu, iflas
eden eski politika karfl›s›nda yeni
Kürt politikas› infla etme görevini
AKP’ye vermifltir. Bu politikan›n da
Kürt halk›n›n kimli¤ini, iradesini ve
varl›¤›n› tan›yarak gerçek bir çözümü
gerçeklefltirmeyi de¤il de siyasi meflruiyeti yenileyen baz› s›n›rl› ad›mlarla
iç ve d›fl kamuoyunun deste¤ini alarak Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye
etmeyi amaçlad›¤› her geçen gün daha iyi anlafl›lm›flt›r. Bu aç›dan ordu,
CHP ve MHP’nin sert politika yaparak
iç ve d›fl kamuoyunu, Kürtleri, Türki-
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Türkiye halk› da Kürt sorununun
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AKP’nin herhangi bir çözüm anlay›fl› da yaklafl›m› da yoktur. Tamamen
Özgürlük Hareketini tasfiye etmeye
yönelik bir politika gütmektedir. Devlet ve ordu yeni bir Kürt politikas›n›
infla etmek için böyle bir sürecin önünü açm›flt›r. AKP devletin bu politikas› üzerinden kendi ömrünü uzatmay›
hedeflemektedir. Asl›nda AKP için
Kürt sorununun çözümü çok öncelikli, önemli olmad›¤› gibi, asl›nda öyle
çok kararl›, tutarl› bir biçimde yeni bir
Kürt politikas› infla edecek bütünlüklü bir yaklafl›m içinde de de¤ildir. Önder Apo’nun da belirtti¤i gibi ne toplumu ne devleti düflünmektedir. Bu yönüyle çok ç›karc›d›r. Dolay›s›yla en
tehlikeli bir politik duruflun içindedir.
Bu aç›dan da AKP’nin bir çözüm politikas› olmad›¤›n›, sadece devletin tasfiye politikas›nda kullan›lan bir siyasi
güç oldu¤unu, daha do¤rusu kendisini kulland›rarak ömrünü uzatmay›
hedeflemesi söz konusudur. Devlete
yeni Kürt politikas› infla etmek istiyorsan, Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye
etmek istiyorsan benden baflka seçenek yoktur diyerek kendisini tek seçenek haline getirerek bir dönem daha
iktidarda kalmay› hesaplamaktad›r.
7 y›ld›r bu yönlü politikalarla kendisini asl›nda ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel olarak palazland›rm›flt›r. Kendisini tek seçenek olarak
dayat›p hükümet olma imkânlar›ndan yararlanarak kal›c› bir siyasal
güç yapmaya çal›flmaktad›r. Siyasal
‹slamc› kesimler geçen yüzy›lda ekonomik, siyasal ve sosyal alandan
d›fllanm›fllard›r. Böyle bir s›k›nt› ve
zorluk yaflam›fllard›r. fiimdi ele geçen bu imkânlar›, f›rsatlar› kaybetmemek için çok pragmatik bir politika izlemektedirler. Kendini yaflatmaktan baflka bir fley düflünmemektedirler. Bu aç›dan da asl›nda toplu-
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fiimdi AKP’nin yürüttü¤ü politika
budur. CHP’nin de amac› budur. MHP
ise her zaman Türk devletinin inkâr
ve imha politikas›nda kulland›¤› bir
siyasal ak›m olmaya devam edecektir.
Onlar her zaman her türlü demokratik geliflmeye karfl› ç›karak devletin
antidemokratik karakterini korumada, toplum ve çeflitli güçler üzerinde
bir bask› arac› olarak kullan›lan bir
hareket olacakt›r. Dün de bugün de
görevi budur, yar›n da görevi bu olacakt›r. Asl›nda MHP k›sa sürede tasfiye olacak bir harekettir, ama devletin
derinlikleri böyle bir harekete Türkiye’nin her zaman ihtiyac› oldu¤unu
düflünerek belirli bir gücü olan siyasal ak›m olarak elde tutmaktad›rlar.
Türk devleti infla etmek istedi¤i yeni Kürt politikas›n› kabul ettirmek
için birçok taktik izlemektedir. Yine
farkl› siyasi argümanlarla, söylemlerle, iliflkilerle bu yeni Kürt politikas›n›n
iç ve d›fl kamuoyunda kabul edilmesini sa¤lamaya çal›flmaktad›r. CHP,
MHP bu rolü oynayan odaklar oldu¤u
gibi, Türk devleti savafl tezkeresiyle de
Güney Kürdistan’› ve Irak’› da bask›
alt›na alarak bu politikaya destek olmalar›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›rlar.
Savafl tezkeresi bu amac› gerçeklefltirmek için hem Kürt Özgürlük Hareketi
üzerinde hem Kürt halk› üzerinde
hem de Güney Kürdistan’daki siyasi
güçler üzerinde bir bask› kurmay›
amaçlamaktad›r. Ya benim yeni infla
etmek istedi¤im bu Kürt politikas›n›
kabul edersiniz ya da sizin üzerinize
her türlü askeri, siyasi sald›r›yla gelerek ezerim mesaj›n› vermektedir. Tezkere bu yönüyle hem Kuzey hem de
Güney Kürdistan için bir tehdit ve
flantaj arac› olarak kullan›lmaktad›r.
Zaten Kuzey Kürdistan’da operasyonlar› sürekli yapmaktad›rlar.
Medya Savunma Alanlar›na hava

AKP kendi ömrünü uzatmaya çal›flfl››yor

ur
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Kürdistan’da savaflflaa devam karar›d›r

züm politikalar› olmay›fllar›n› bu tür
bir özel savafl politikas›yla örtmeye
çal›flmaktad›rlar. AKP’nin ve devletin
flu anda yürüttü¤ü psikolojik savafl›n, politikan›n amac› budur.

ak

Tezkere Kuzey ve Güney

sald›r›lar› yap›lmaktad›r. Karadan
karaya at›lan füzelerle bu sald›r› süreklileflmektedir. Bunlar›n kesinlikle infla edilmeye çal›fl›lan yeni Kürt
politikas›yla alakas› vard›r. Bütün
askeri, siyasi sald›r›lar ve bir merkezden yönlendirilen propaganda
çabalar› bu yeni Kürt politikas›n›
kabul ettirmeye yöneliktir. Kürt halk›n›n ve demokrasi güçlerinin bu
gerçe¤i çok iyi bilmesi gerekir.
Son zamanlarda DTP’ye yönelik
sald›r›lar artm›flt›r. Kürt sorununun
demokratik çözümü için en a¤›r bedelleri ödeyen, en temel amaçlar›ndan biri Kürt sorununun demokratik
çözümü olan bir partiye, Kürt halk›n› inkâr ve imha etmek isteyen bir
devlet ve onun hükümeti, sen aç›l›ma destek vermiyorsun, yan çiziyorsun demektedir. Bu anlafl›l›rd›r. Bu
asl›nda DTP’yi bask›yla, zorla teslim
alarak tasfiye politikalar›na alet etmek için yürütülen bir özel savafl
takti¤idir. S›n›rl› bir iki ad›m at›yoruz, bununla tatmin olun, TRT 6 yay›n yap›yor, Kürtçe kurs var, yar›n
isim de¤ifltiririz, hastanelerde, belirli
yerlerde Kürtçe tercüman kullan›r›z,
yerel yönetimlere de biraz daha yetki
veririz ve bunu da kabul etmelisiniz
demektedirler. Ama Kürt Özgürlük
Hareketi ve DTP bunu kabul etmeyince, bu defa bir karfl› sald›r›ya geçmifllerdir. Kürt Özgürlük Hareketinin ve DTP’nin yaratt›¤› demokratik
çözüm e¤ilimini, toplumdaki demokratik çözüm iste¤ini, demokrasi güçlerinde ortaya ç›kan çözüm iste¤ini,
Kürt Özgürlük Hareketi aleyhinde
kullanmaya çal›flmaktad›rlar. Biz
Kürt sorununda aç›l›m yapmak istiyoruz, ama DTP ve Kürt Özgürlük
Hareketi çözüm istemiyor, diyerek
bu güçleri Kürt Özgürlük Hareketinin ve DTP’nin üzerine sürme takti¤i
izlemektedirler. Asl›nda bu politikan›n esas amac›, Kürt sorununda çözüm olmayan yaklafl›mlar›n›n psikolojik bir savafl temelinde, sanal biçimde örtülmesidir. Yapacaklar›n›n,
ad›m dedikleri tedbirin Kürt Özgürlük Hareketi taraf›ndan, Kürt halk›
taraf›ndan, DTP taraf›ndan kabul
edilmeyece¤ini bildiklerinden, bir çö-

iv

ye toplumunu, demokratlar› kendi
projelerine, infla edilecek yeni Kürt
politikas›na mahkûm olmalar›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›rlar.
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AKP gerçekten çok kurnaz bir politika izlemektedir. Kendisinin bir çözüm politikas› olmad›¤› gibi, ordunun, devletin kendisine verdi¤i yeni
Kürt politikas› infla etme görevini de
kendisi için kullanmaya çal›flmaktad›r. Devletin yeni infla edilen Kürt politikas›n›n çözüm olmad›¤›n› bildi¤i
için, gerçek yüzünün aç›¤a ç›kmamas› için bunu da hemen aç›¤a vurmamaktad›r. Nitekim bu sorun k›sa, orta, uzun vadelidir, kolay çözülmez diyerek, asl›nda çözüm projesi olmayan
kendi gerçekli¤ini gizlemeye çal›flmaktad›r. Böylelikle seçimler öncesi
beklenti yaratarak oyalama, baz› ufak
tefek fleyleri seçimden önce yapma,
daha baflka fleyleri de ancak seçimden sonra yapabiliriz diyerek beklenti yarat›p oyalamayla yeni bir seçim
daha kazanmay› hesaplamaktad›r.
fiu anda AKP’nin izledi¤i politik stratejiyi bu çerçevede de¤erlendirmek
gerekmektedir. Devlet ise AKP’yi kullanarak, CHP’yi ve MHP’yi kullanarak
PKK’yi tasfiye etme planlamas› yapm›flt›r. “PKK’yi tasfiye etmek için baz›
ad›mlar atabiliriz, yeni bir Kürt politikas› infla edebiliriz” diyerek aç›l›m
ad›n›n verildi¤i bu politikan›n inflas›
görevi AKP’ye verilmifltir. Dolay›s›yla

Ordunun çerçevesini çizdi¤i yeni
Kürt politikas› Mecliste de tart›fl›lacakt›r. Büyük ihtimalle CHP yumuflayacakt›r. Daha do¤rusu bu söylemi
de¤iflecektir. Zaten CHP’nin politikas›nda da yeni bir millet yarat›lmad›¤›
taktirde bireysel haklar kullan›labilir
ifadesi bulunmaktad›r. Ordunun ortaya koydu¤u yeni Kürt politikas›nda
Kürtleri farkl› bir kimlik, farkl› bir
ulus, farkl› bir halk olarak kabul etme
yoktur. Bu aç›dan CHP, AKP ile ordunun benimsedi¤i bu politikaya ilk önce ayak sürtecek, ama daha sonra benimseyecektir. Daha do¤rusu bu politikan›n iç ve d›fl kamuoyuna kabul ettirilmesi imkân› do¤arsa ve Kürtlere
de kabul ettirilece¤ine inan›rsa, yani
bu politikan›n ifle yarayaca¤›n› görürse eski tutumunu b›rakacak ve bu
devlet politikas›n› destekleyecektir.
Ama bu politikay› Kürt Özgürlük Hareketi bofla ç›kar›rsa, bu politikan›n
ifle yaramad›¤› görülürse CHP eski üslubunu ve sertli¤ini b›rakmayacakt›r.
Görülmektedir ki ordu, asker-sivil
bürokrasi, AKP bu politikan›n ifle yarayaca¤›n›, iç ve d›fl kamuoyunu ikna
edeceklerini, buna dayanarak da
Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye etme ve bu sorundan kurtulma imkân›
bulabileceklerini düflünmektedirler.
Bu yönüyle CHP’nin meclisteki oturumlardan sonra engel olmaktan ç›kmas›, bu politikaya destek vermesi ya
da daha pasif bir yaklafl›m göstermesi beklenebilir. MHP ise milliyetçili¤in
gere¤i tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek ulus nakarat›n›n en kat› savunucusu oldu¤undan bu konuda
üslupta, araçta, yöntemde de yumuflamaya karfl› ç›kmas›n› sürdürecektir. Tüm bu tutumlar ve politikalar
devletin verdi¤i rol çerçevesinde ortaya konulmaktad›r. Dolay›s›yla MHP
Kürt halk› üzerinde sürdürülecek
egemenlik için kullan›lan bir aktör olmaya devam edecektir. Sadece Kürt
politikas›nda de¤il, floven-milliyetçi
zihniyeti dillendirerek ulus-devlet hâkimiyetini flöyle veya böyle devam ettirmek için MHP kullan›lan bir araç
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AKP devletin eski Kürt politikas›n›n

Kürt sorununda çözüm politikas›
olan bir AKP de¤il de, s›k›flan Türk
devletinin bu s›k›fl›kl›ktan kurtulmak
için öngördü¤ü politik restorasyonu
bir aç›l›m gibi Kürt toplumuna, dünyaya, Türkiye toplumuna yutturmak
isteyen bir AKP gerçe¤i vard›r.
AKP flimdi bu politikay› yürütmektedir. Gelinen aflamada görüldü¤ü gibi
bu politikas›n› mecliste görüflmeler yaparak tüm topluma kabul ettirmeye
çal›flmaktad›r. Tabii meclis oturumu
flu aç›dan önemlidir: Türkiye tarihinde
ilk defa Kürt politikas›n› belirlemek
için bir oturum yap›lmaktad›r, bir tart›flma yap›lmaktad›r. Her ne kadar
ad›na Milli Birlik Beraberlik projesi denilse de, demokratik aç›l›m denilse de
asl›nda ordunun, Genelkurmay›n ortaya koydu¤u yeni Kürt politikas›n›n
mecliste bir milli irade haline getirilmesine çal›fl›lmaktad›r. Nitekim AKP
bu benim politikam de¤ildir, devletin
politikas›d›r demifltir. Gerçekten de bir
devlet politikas›yla karfl› karfl›yay›z.
Asl›nda asker-sivil bürokrasisi s›k›flmasayd›, Kürt politikas›nda yeni siyasi argümanlara ihtiyaç duymasayd›
AKP’nin aç›l›mdan söz etmesi düflünülemezdi. Ordu önünü açmasayd›, cesaretlendirmeseydi AKP bu konuda tamamen klasik söylemi sürdürmeye
devam eder ve sonunda da bitmeyle
karfl› karfl›ya kal›rd›. Ama AKP’nin
flans› devletin eski Kürt politikas›n›n
iflas etti¤inin aç›kça görmesidir. Bu
durum, AKP’ye Kürt Özgürlük Hareketi karfl›s›nda bitmesini engelleyen, ona
bir nefes alma ve oyalama f›rsat› vermifltir. Yoksa AKP biterdi. AKP’yi ayakta tutan, asker-sivil bürokrasinin, ordunun eski politikalar›n sonuç almad›¤›n› görerek yeni bir Kürt politikas›
infla etme ihtiyac› duymufl olmas›d›r.
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mun demokrasi özlemlerini de, özgürlük özlemlerini de, Kürt sorununun demokratik çözüm imkânlar›n›
da kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanmaya çal›flmaktad›rlar. Her
fleyi kendi ç›karlar› do¤rultusunda
kullanan, yozlaflt›ran böyle bir politik güçle karfl› karfl›yay›z.

Kürt politikas› Mecliste de tart›flfl››lacakt›r
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Devlet AKP'yi kullanarak, CHP'yi ve MHP'yi kullanarak PKK'yi tasfiye
“D
etme planlamas› yapm›flfltt›r. ‘PKK'yi tasfiye etmek için baz› ad›mlar atabiliriz,
yeni bir Kürt politikas› inflflaa edebiliriz’ diyerek aç›l›m ad›n› verdi¤i bu
politikan›n inflflaas› görevini AKP'ye vermiflt
fltir. Dolay›s›yla Kürt sorununda
çözüm politikas› olan bir AKP de¤il de, s›k›flflaan Türk devletinin bu
s›k›flfl››kl›ktan kurtulmak için öngördü¤ü bir AKP gerçe¤i vard›r”
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Aç›l›m projesinin özü tasfiye
konseptinin yaflflaama geçirilmesidir

Kürt Özgürlük Hareketi tabii ki bir
taraftan meflru savunmay› sürdürecek, bir taraftan da demokratik siyasal
mücadeleyi yürütecektir. Çünkü Türk
devleti içerde ve d›flar›da yaratt›¤› siyasal ittifaklarla, yine büyük bir propaganda savafl›yla, özel savaflla kendisinin çözüm istedi¤ini, Kürt Özgürlük
Hareketinin bunu engelledi¤ini, sorunun çözümsüzlü¤ünün nedeninin
Kürt Özgürlük Hareketi oldu¤unu göstermeyi ve bu temelde de tasfiye politikas›n› rahat gerçeklefltirmeyi düflünmektedir. Bu yönüyle de tabii ki Kürt
Özgürlük Hareketi de hem ajitasyon ve
propaganda da hem de siyasal taktiklerinde kendisinin hedefledi¤i gerçek
demokratik çözümü topluma benimsetme, devletin özel savafl›n› ve demagojisini bofla ç›kararak bir çözüm poli-
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tikas› olmad›¤›n›, bu nedenle de çözümsüzlü¤ü dayatan›n, eski politikada ›srar edenin Türk devleti oldu¤unu
gösterme çabas›n› bundan sonra da
sürdürecektir. En önemlisi de demokrasi güçlerini arkas›na alarak, Türkiye
toplumunu arkas›na alarak Kürt sorununun demokratik temelde çözülmesi
politikas›nda dün oldu¤u gibi bugün
de ›srarl› olacakt›r. Kürt Özgürlük Hareketinin flu andaki temel politikas›
budur. Benimsedi¤i yeni stratejinin
gere¤i de bu politikay› izlemektedir.
Türk devletinin tasfiye planlar›n›
bofla ç›karmak ve demokratik siyasetin
önünü açmak için de meflru savunmay› güçlü tutacakt›r. Çünkü Kürt Özgürlük Hareketi ezildi¤i taktirde demokratik çözüm ortam› tamamen ortadan kalkacakt›r. Demokratik çözüm
zemininin devam etmesi, geliflmesi,
gündemde kalmas›, Kürt sorununun
demokratik çözümünün gerçekleflmesi
aç›s›ndan kesinlikle Kürt Özgürlük
Hareketinin meflru savunma gücünü
güçlü tutmas›, ayakta tutmas› ve demokratik siyasal mücadeleyi serh›ldanlar baflta olmak üzere sürdürmesi
gerekmektedir. Türk devleti de Kürt
Özgürlük Hareketini askeri ve siyasi
sald›r›larla ezerek demokratik çözüm
seçene¤ini gündemden ç›karmaya,
onun yerine tasfiye seçene¤ini dayatmaya ve böylelikle sonuç almaya çal›flmaktad›r. fiu anda da k›yas›ya süren
mücadele bu çerçevede sürmektedir.
Türk devleti Kürt Özgürlük Hareketini ezme aç›s›ndan uluslararas› güçlerin deste¤ini almaya büyük ihtiyaç

ur
d

du¤unu görmüfltür. Demokratik çözüme haz›r olmad›¤›ndan belli bir süre kendisi için de gerekli olan yumuflak ortam› b›rakarak siyasi ve askeri
aç›dan sert bir politikaya yönelmifltir.
Tezkerenin ç›kar›lmas›n›, DTP’ye yönelik sald›r›lar›, siyasal çal›flma alan›n›n daralt›lmas›n›, bas›n›n üzerindeki
bask›lar›, Türk devletinin kendi politikas›n› kabul ettirmek için önündeki
engelleri temizleme operasyonu olarak
görmek gerekiyor. Özcesi bu politikay›
kabul etmeyenler üzerinde bask› kurmak istedi¤i aç›kça görülmektedir.
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olmaya dün oldu¤u gibi bugün de
devam edecektir.
Devletin genel politikas›, yaklafl›m›
budur. Ancak Özgürlük Mücadelesi de
Türk devletinin bu yeni konseptini,
tasfiye plan›n› bofla ç›karmak için
hem siyasal mücadele yürütmektedir
hem ajitasyon-propaganday› bir demokratik çözüm do¤rultusunda gelifltirmeye çal›flmaktad›r. Di¤er taraftan
da askeri ve siyasi sald›r›lara karfl›
meflru bir savunma pozisyonunu korumakta ve güçlendirmektedir. Tasfiye planlar›n› bofla ç›karmak için baflta
serh›ldanlar olmak üzere siyasal mücadeleyi çok yönlü gelifltirmektedir.
Gelinen aflamada tümden Kürt sorununun demokratik çözümünü dayatacak bir baflar› elde edememifltir, ama
Kürt sorununun demokratik çözümünü gündemlefltirmifl ve mücadele yükseltildi¤i taktirde yak›n zamanda gerçekleflebilir bir düzey ortaya ç›karm›flt›r. Bu yönüyle özellikle 29 Mart seçimlerinden sonra izledi¤i politika
do¤rudur ve sonuçlar alm›flt›r. Ama
Türk devletinin Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye etmede bir meflruiyet zemini olarak düflündü¤ü yeni Kürt politikas›n› tümden bofla ç›karamam›fl
olsa da, önemli oranda deflifre etmifltir. Kürt toplumu aç›s›ndan Türk devletinin bu yeni politikas›n›n deflifre
edilmesi, onlar›n tasfiye politikalar›n›,
planlar›n› olumsuz etkilemektedir.
Hem Kürt kamuoyunu hem Türkiye’deki demokratik kamuoyunu hem
Güneyli güçleri hem de uluslararas›
güçleri yan›na almak için yürüttü¤ü
çabalar engelle karfl›laflmaktad›r.
Bu yönüyle askeri ve siyasi mücadelenin fliddetle sürece¤ini söylemek
gerekiyor. Kürt Özgürlük Hareketi
flimdiye kadar tek tarafl› ateflkeslerle
tek tarafl› bir sonuç ald›. Siyasal mücadeleyle de belirli bir sonuç ald›. Ancak gelinen aflamada art›k tek tarafl›
ateflkes imkânlar› azalm›flt›r. Çünkü
Türk devleti bu demokratik siyasal
mücadelenin önünü askeri ve siyasi
bask›larla alm›flt›r. Çünkü geliflmelerin aleyhine döndü¤ünü, Kürt Özgürlük Hareketinin ve Önder Apo’nun inisiyatif kazand›¤›n› ve bunu önlemezse
demokratik çözümün kaç›n›lmaz ol-
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Kürtlerin ortak tutum tak›nmaya
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ihtiyac› yaflflaamsal düzeydedir
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Türk devleti, Kürt Özgürlük Hareketinin ezilmesinin d›fl koflullar›ndan
söz ederken en baflta da ‹ran’›, Irak’›,
Suriye’yi yan›na almay› çok önemli
görmektedir. Zaten Kürt sorunu olan
bu ülkelerle geçmiflte de ortak politikalarla Kürt halk›n›n Özgürlük Mücadelesini ezmeyi hedeflemifllerdir. fiimdi
de ayn› politikay› sürdürmektedirler.
Özellikle Irak ve Güney Kürdistan hükümetini yanlar›na almay› Kürt halk›n›n Özgürlük Mücadelesini ezmek için
çok önemli görmektedirler. Bu aç›dan
y›llard›r ABD üzerinden, Irak üzerinden ve çeflitli biçimlerde Güney Kürdistanl› güçler üzerinden askeri ve siyasi bask› kurmufllar ve onlar›
PKK’nin üzerine sürmeyi hedeflemifllerdir. Mevcut durumda da hala bu
politikadan vazgeçmifl de¤illerdir. Davuto¤lu’nun Ortado¤u’da mekik dokumas›, Irak’a gitmesi, Güney Kürdistan-
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tedir. Baflka biçimlerde de Türk devletinin politikas›na destek verilece¤ini
öngörmek gerekir. Bu yönüyle bu giriflimlerin tümden bofl oldu¤unu, hiç sonuç almayaca¤›n› söylemek yanl›flt›r.
Önümüzdeki dönemde KDP ve
YNK’nin Kürt Özgürlük Hareketine
karfl› baz› s›k›nt›lar yarataca¤›n› flimdiden söylemek mümkündür. Bu aç›dan tabii ki Kürt demokratik güçlerinin de Türk devletinin ve çeflitli güçlerin politikalar›n› bilerek Kürt kamuoyunu bilgilendirme, bu konuda duyarl› k›lma ve böylelikle Güneyli güçlerin
Kürt Özgürlük Hareketine karfl› olumsuz tutumlar içine girmelerinin önüne
geçmesi do¤rultusunda çaba göstermeleri gerekmektedir. Bunun için de
29 Mart seçimlerinde Kürt Özgürlük
Hareketinin aleyhine kullan›lmak istenen konferans› bu defa Kürt kamuoyu, Kürt Özgürlük Hareketi, yurtsever demokratik çevreler dayatarak
böyle bir konferans›n bir an önce sa¤lanmas›n› isteyerek özgürlük ve demokrasi do¤rultusunda ve tüm parçalar›n ç›karlar›n› gözeten ulusal politikalar belirleyerek bu tür dayatmalar›n
önüne geçilmesi gerekmektedir. Kald›
ki bölge güçlerinin hala Kürtlerin varl›¤›n› kabul etmemeleri, f›rsat buldu¤u
taktirde ezme, tasfiye etme politikalar›
gütmeleri nedeniyle Kürtlerin böyle
bir konferansa, ortak tutum tak›nmaya ihtiyac› yaflamsal düzeydedir.
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l› güçlerle görüflmesi tamamen Kürt
Özgürlük Hareketinin uluslararas›
alanda kuflat›lmas›yla iliflkilidir. Erdo¤an da Irak’a gitmifl ve bu yönlü anlaflmalar yapm›flt›r. Irak hükümetinin
Güney Kürdistan üzerinde bask› yapmas›n› hedefleyen bir görüflme oldu¤u
aç›kt›r. Tüm bu görüflmelerdeki esas
amaçlardan biri de inkâr ve imhan›n
yeni koflullarda sürdürülmesini ifade
eden aç›l›m ad›n› verdikleri politikas›na Irak’›n ve Güney Kürdistan’›n deste¤ini almakt›r. Nas›l ki 2007 seçimlerinde Güney Kürdistanl› güçlerin deste¤ini alarak Kürdistan’da etkili olmaya çal›flm›flsa, yine 29 Mart seçimleri
öncesi de belirli düzeyde destek alm›flsa, flimdi de bu yeni Kürt politikas›na
destek alarak Kürt Özgürlük Hareketinin ezilmesinin bu önemli aya¤›n› da
tamamlamaya çal›flmaktad›r.
Tabii bu konuda sonuç almalar› eskiye göre kolay de¤ildir. Özellikle 29
Mart yerel seçimlerinden sonra haz›rlanmak istenen tasfiye amaçl› Kürt
konferans›n›n etkisizlefltirilmesinden
sonra, Kürt kamuoyunda Kürt Özgürlük Hareketinin ve DTP’nin etkisi artm›flt›r. Eskisi gibi Güney Kürdistan siyasi güçlerini içine alan bir tasfiye plan› gerçeklefltirmek kolay de¤ildir. Tabii
tümden olmayaca¤›n› söylemek de
do¤ru de¤ildir. Türk devleti bunun için
çaba göstermektedir. Yine uluslararas›
güçler bu konuda Türk devletine destek vermektedirler. Güneydeki siyasi
güçler de bu konuda tutars›zd›rlar.
Ama Kürt halk›n›n mücadelesinin geldi¤i düzey, Kürt kamuoyunda ulusal
demokratik düflüncelerin etkili hale
gelmesi, Kürtler aras› bir savafl› istememeleri, özellikle Türkiye’nin Kürt
sorunundaki politikalar›na karfl› bütün Kürt örgütlerinin ve Kürt kamuoyunun kuflku duymas›, devletin bu
politikalar›n›n baflar›l› olmas›n› engelleyen önemli bir faktör olarak görülmelidir. Ancak Türk devletinin bu bask›larla tam olmasa da Güneyli güçlerden belirli konularda destek alaca¤›
anlafl›lmaktad›r. Nitekim daha ne oldu¤u belli olmayan, daha do¤rusu
esas olarak bir tasfiye konseptinin
parças› olarak ele al›nan aç›l›m söylemine destek vermesi bunu göstermek-
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duymaktad›r. Bu deste¤i almadan Özgürlük Hareketini ezemeyece¤ini düflünmektedir. Ne var ki 29 Mart seçimlerinden sonra uluslararas› güçler de
eski politikan›n yürümedi¤ini görerek
Türkiye’ye sorunun çözümü konusunda yeni bir yaklafl›m göstermesi gerekti¤ini söylemektedirler. PKK’nin askeri
yöntemlerle ezilmeyece¤ini görerek
farkl› yollarla kendi politikalar›na çekme yaklafl›m› içine girmifllerdir. Kürt
halk›n›n özlemlerini karfl›lamasa da
böyle bir yaklafl›m içinde olmalar›,
Türkiye’yi zorlayan bir etken olmaktad›r. Onlar da art›k Türkiye’yi, Kürt sorununun varl›¤›n› kabul etmesi ve bu
konuda bir çözüm bulmas› konusunda s›k›flt›rd›klar› da söylenebilir. Bu
aç›dan Türk devleti son zamanlarda
diplomasisini artt›rm›flt›r. Yeni bir
Kürt politikas› oldu¤unu ortaya koyarak içerde ve d›flar›da demokratik çözüm bask›s›n› hafifletmeye, azaltmaya, üstünden atmaya çal›flmaktad›r.
Türk devletinin aç›l›mdan söz etmesinin bir nedeni de, iç ve d›fl kamuoyundaki demokratik çözüm bask›lar›n›
hafifletmek, savuflturmakt›r.
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Ulusal konferans dönemsel bir
çal›flflm
ma olarak görülmemelidir
Kürt halk›n›n özgürlük umutlar›n›n
artt›¤›, örgütlü ve mücadele gücünün
yüksek oldu¤u bir süreçte, yine uluslararas› ve bölgesel güçlerin hala belirli düzeyde Kürtlerin lehine oldu¤u bir
dönemde böyle bir ulusal konferans
inkârc› sömürgeci güçleri bofla ç›karaca¤› gibi, Kürtlerin onlarca y›ld›r ortaya ç›km›fl mücadelesini, enerjisini birlefltirerek Kürt sorununun demokratik
çözümünü tüm parçalarda gerçeklefltirme imkânlar›n› da yaratacakt›r. fiu
bir gerçektir ki Türkiye’de Kürt sorunu
çözüldü¤ü takdirde Ortado¤u’da Kürt
sorunu çözülecektir. Türkiye’de Kürt
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E¤er bu ulusal konferans olur,
Kürtler ortak tutum içine girer ve
Türk devletinin tasfiye politikas›na b›rakal›m cesaret vermeyi, Türk devletinin Kürtleri birbirine karfl› kullanarak PKK’yi, Kürt Özgürlük Hareketini
tasfiye etme umutlar›n› k›rarlarsa,
Türkiye Kürt sorununu demokratik
çözüme kavuflturmak zorunda kalacakt›r. Bu temelde demokratikleflen
Türkiye gerçe¤i, asl›nda Kürt sorununun bütün parçalarda çözülmesinin
ve sadece Türkiye’nin demokratikleflmesini de¤il de bölge ülkelerinin demokratikleflmesinin de önünü açacakt›r. Bu yönüyle de ulusal konferans›, kongreyi toplamak, dönemsel
bir çal›flma olarak görülmemelidir.
Kürtler aç›s›ndan tarihi ve stratejik
bir çal›flma görülerek bir an önce toplanmas› gerçeklefltirilmelidir. Bunun
için de tüm demokratik güçlerin, siyasi güçlerin sorumlu davranarak
fazla gecikmeden böyle bir konferans›n pratikleflmesi için üzerine düflen
sorumlulu¤u yerine getirmesi gerekir.
Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümünün gerçekleflmesi aç›s›ndan demokrasi güçlerinin bir araya
gelmesi, ortak hareket etmesi de çok
önemlidir. Demokratik siyasi ve sosyalist hareketler ülkenin sorunlar›n› çözmek için vard›r, halk›n sorunlar›n› çözmek için vard›r. Halk›n ve ülkenin sorunlar›na alternatif çözüm üretmekle
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Kürt sorunu çözülemez

dir. Esas olarak da böyle zamanlarda
siyasete müdahale gerekmektedir.
Tam da böyle zamanlarda devrimcilik
gerekmektedir. Böyle zamanlar tam
da mücadele etmenin, devrimci olman›n, sosyalist olman›n, demokrat olman›n zaman›d›r. Bunun en do¤ru
biçimde kullan›lmas› gerekmektedir.
Tabii ki Kürt sorununun demokratik çözümünü esas sonuca götürecek
olan, Kürt halk›n›n özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Bu konuda
gösterece¤i irade ve kararl›l›kt›r. Böyle bir karar içinde oldu¤unu da 9
Ekim komplosunun y›ldönümünde
Kürt halk› aç›kça ortaya koymufltur.
Önder Apo muhatap al›nmadan, yol
haritas› verilmeden, operasyonlar
durdurulmadan sorunun çözülmeyece¤ini aç›kça dile getirmifltir. ‹çiflleri
Bakan› Amed’e gitti¤inde kepenklerin
kapat›lmas›, Kürt sorununun muhatab›n›n kim oldu¤u, kiminle çözülmesi gerekti¤ini aç›kça ortaya koymufltur. Bu yönüyle Kürt halk›n›n demokratik çözüm konusunda duyarl›l›¤› ortadad›r. Kürt halk›n›n iradesi dikkate
al›nmadan bir çözüm olamayaca¤› da
ortaya konulmufltur. Demokratik bir
çözümün ancak bir halk›n iradesi ve
talepleri dikkate al›narak sa¤lanaca¤›
9 Ekim’de bir daha gösterilmifltir.
Kürt halk› bütün bask›lara ra¤men
bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürme iradesini gösterebilece¤ini bu eylemleriyle aç›¤› ç›karm›flt›r.
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Önder Apo muhatap al›nmadan

anlaml› hale gelebilirler. Bu yönüyle de
flu anda Türkiye’de en temel sorun
olan Kürt sorununun demokratik çözümü ve Türkiye’nin demokratikleflmesi demokrasi güçlerinin öncelikleri
aras›nda olmak zorundad›r. Türkiye’nin önceli¤inin Kürt sorunu oldu¤u
aç›kça görülmektedir. Bunu sa¤a sola
çekmenin hiçbir anlam› yoktur. Tabii
ki Türkiye’nin baflka sorunlar› da vard›r; ekonomik sorunlar› vard›r, sosyal
sorunlar› vard›r, kültürel sorunlar›
vard›r, sa¤l›k sorunlar› vard›r, e¤itim
ve birçok sorunlar› vard›r. Ancak en
temel sorun ve di¤er sorunlar›n çözümünü engelleyen Kürt sorunudur.
Kürt sorunu çözülmedi¤i takdirde Türkiye demokratikleflmiyor, Türkiye demokratikleflmedi¤i için de baflta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkenin
di¤er sorunlar›n› emekçilerin, demokrasi güçlerinin ve tüm halk›n iste¤i
do¤rultusunda çözmek de zorlafl›yor.
Türk devletinin demokrasiye karfl›
bu direnci esas olarak Kürt sorununun çözümsüzlü¤ünden kaynaklan›yor. Kürt sorunu çözüldü¤ü takdirde
Türkiye’nin demokratikleflmesinin
önü aç›lacak, demokratik mücadelenin imkânlar› artacak, bu aç›dan da
ülkenin di¤er sorunlar›n› çözmek de
daha fazla imkân dahiline girecektir.
Bu aç›dan demokrasi güçlerinin bir
an önce ortak hareket etmesi gerekiyor. Bu çat› hareketi olabilir, demokratik anayasa hareketi olabilir, demokrasi için birlik hareketi olabilir,
ismi ne olursa olsun esas amac› Türkiye’nin demokratikleflmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü olacakt›r. Bu yönüyle gelinen siyasal aflamada radikal demokratlar baflta olmak üzere tüm demokratik güçlere
tarihi sorumluluk düflmektedir.
Önder Apo’nun yol haritas›n› haz›rlayaca¤›n› aç›klamas›ndan sonra
Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümünün tart›flmalar› artm›flt›r
ve halk›n büyük bir ço¤unlu¤unun
bu sorunu çözmek istedi¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu asl›nda güçlü bir toplumsal zemindir. Bunu demokrasi güçlerinin de, sol güçlerin de, radikal demokratlar›n da, sosyalistlerin de tümüyle de¤erlendirmesi gerekmekte-
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sorunu çözüldü¤ü takdirde Güney
Kürdistan’daki Kürt federasyonu rahatlayacakt›r. Bu aç›dan bütün Kürt
kamuoyunun, özgürlük ve demokrasi
güçlerinin Kürt sorununun demokratik çözümünün yak›nlaflt›¤› Türkiye’de
bu durumu de¤erlendirmek, bir ulusal
konferansla ortak tutum ortaya koyarak, Türkiye’nin politika de¤ifltirmek
zorunda kald›¤› bu süreçte, bu politikan›n yeni bir tasfiye politikas› biçiminde ortaya ç›kmas›n› de¤il de, demokratik çözüm temelinde bir politikan›n hâkim k›l›nmas› için do¤ru bir tutumu ortaya koymalar› gerekmektedir.
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Uluslararas› komplonun baflflaar›ya
ulaflflm
mad›¤› aç›¤a ç›km›flfltt›r
9 Ekim’de ortaya konulan tutum,
komplonun önemli oranda bofla ç›kar›ld›¤›n›n ifadesidir. Komplo esas olarak Önder Apo’yu, Önder Apo flahs›nda PKK’yi tasfiye etmeyi, Ortado¤u
politikalar›nda ve Kürt politikas›nda
bir aktör olmaktan ç›karmay› amaçl›yordu. Ancak gelinen nokta bu politikan›n baflar›ya ulaflmad›¤›n› göstermifltir. Aksine Önder Apo ve PKK’nin
eskisinden daha fazla Kürt halk›n›n
siyasi iradesi oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.
Son y›llar›n aç›kça kan›tlad›¤› gibi
Kürt halk› gerçekten örgütlenmeye de
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Türk devletinin aç›l›m politikas› ancak somutlaflt›¤› taktirde bir anlam
bulabilir. Somutlaflmad›¤› müddetçe,
laflarla, sözlerle bu sorunun çözülemeyece¤i aç›kt›r. Demirel de Kürt iradesini tan›m›flt›, Çiller Bask modelinden bahsetmiflti, Mesut Y›lmaz AB’nin
yolu Diyarbak›r’dan geçer demiflti,
CHP Kürt raporlar› haz›rlam›flt›. Baflbakan›n söyledi¤i gibi CHP’nin Kürt
raporlar› bugünkü AKP’nin söylediklerinden daha ilerdeydi. Geçmiflten bu
yana bu konuda çok fley söylendi¤i
halde flimdiye kadar Kürt sorunu konusunda TRT 6 d›fl›nda ciddi bir ad›m
at›lmam›flt›r. Bu ad›m›n da Kürt sorununun demokratik çözümü için de¤il
de, Özgürlük Hareketinin tasfiye edilmesi için at›ld›¤› tart›flmas›zd›r. Çünkü zihniyet de¤iflmemifltir. Zihniyette
hala inkârc›l›k vard›r. ‹nkârc›l›¤› yeniden cilalama, imaj tazeleyerek Kürt
Özgürlük Hareketini ezme, buna dayanarak sadece Kuzey Kürdistan’da de¤il, bütün parçalar üzerinde sömürgeci egemenli¤i sürdürme amaçlanmaktad›r. Ancak Kürt halk› art›k bunlar›
kabul etmiyor. Politikleflmifl bir halk-
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Tutuklamalar DTP’nin iradesini

t›r. Özgürlü¤ünde ve demokrasisinde
›srarl›d›r. Türkiye devletinin de özgürlük ve demokrasi iradesine sayg› göstermesini beklemektedir.
Ne var ki Türk devleti askeri operasyonlarla, siyasi operasyonlarla, belirli
siyasi enstrümanlarla eski politikalar›
farkl› biçimde sürdürmek istemesi,
Özgürlük Hareketi üzerindeki tasfiye
politikas›ndan vazgeçmedi¤ini, bunda
›srarl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Aç›kt›r ki Kürt halk› buna izin vermeyecektir. Art›k operasyonlarla sonuç
almak mümkün de¤ildir. Siyasi operasyonlar oluyor, birçok demokratik
siyasetçi tutuklan›yor, ama Kürt halk›
yerini dolduruyor. Son demokratik
Toplum Kongresinde oldu¤u gibi tutuklamalar›n yeri doldurulmufltur.
Tutuklamalar b›rakal›m DTP’nin iradesini k›rmas›n›, daha da kararl› hale
getirmifltir. Özel savafl yöntemleriyle
DTP üzerinde bask› yaparak, DTP’yi
bölüp parçalayarak, DTP’yi ürküterek,
DTP’ye geri ad›m att›rarak Türk devleti kendi politikas›n› kabul ettirmek istiyor. Ama DTP de bir günlük parti de¤ildir. 1990’lar›n bafl›ndan beri bir siyasi tecrübesi olan, topluma dayanan
bir partidir. Bu aç›dan DTP’nin iradesi
toplumun iradesidir, toplumun iradesi
DTP’nin iradesidir. Bu yönüyle Türk
devletinin de bu politikalardan vazgeçmesi, DTP’yi tek muhatap olarak de¤il,
ama muhataplardan biri olarak görerek sayg›l› olmas› gerekmektedir.
Di¤er yandan operasyonlarla sonuç alma politikas›n› b›rakmas› gerekmektedir. E¤er bu devam ederse
Kürt halk› bu operasyonlar› durdurmas›n› da bilecektir. Kürdistan’da bu
operasyonlara giden operasyon birliklerinin önünü kesecektir. Bunlar›n
operasyon yapmas›na müsaade etmeyecektir. Operasyonlar›n olmad›¤›, si-
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mücadeleye de haz›rd›r. Her türlü bedel vermeye de haz›rd›r. Zaten sürekli bedel vermektedir. Bu kadar bedel
veren, bu kadar bedellerle mayalanan
bir Özgürlük Mücadelesinin tasfiye
edilmesi kolay olmayacakt›r. Bu aç›dan Kürt halk› ortaya ç›kan demokratik çözüm imkân›n› sonuna kadar
zorlayarak Türk devletini tasfiye politikas›ndan vazgeçirip halklar›n kardeflli¤ine dayal› demokratik çözüm
noktas›na getirecektir.

rg

Kürt halk› gerçekten örgütlenmeye de mücadeleye de her türlü bedel
“K
vermeye de haz›rd›r. Bu kadar bedel veren, bu kadar bedellerle mayalanan
bir Özgürlük Mücadelesinin tasfiye edilmesi kolay olmayacakt›r. Bu aç›dan
Kürt halk› ortaya ç›kan demokratik çözüm imkân›n› sonuna kadar
zorlayarak Türk devletini tasfiye politikas›ndan vazgeçirip halklar›n
kardeflfllli¤ine dayal› demokratik çözüm noktas›na getirecektir”

lahlar›n konuflmad›¤› bir ortamda demokratik siyasal çözümün sa¤lanmas› için üzerine düflen bu sorumlulu¤u
yerine getirecektir. Art›k bu operasyonlar›n ne hakl›l›¤› ne meflruiyeti
kalm›flt›r. Kürtler art›k ne hakl›l›¤› ne
de meflruiyeti olan bu operasyon güçlerinin kollar›n›, konvoylar›n› durduracakt›r. Bu, Kürt halk›n›n, demokrasi güçlerinin en temel hakk›d›r. Türk
devleti e¤er mevcut politikalardan
vazgeçmezse Kürt halk› bunu da
mutlaka baflaracakt›r. Türk devletinin, hükümetinin operasyonlar› durdurma, savafl› durdurma konusunda
gösteremedi¤i siyasi iradeyi, bar›flç›l,
demokratik çözüm konusunda gösteremedi¤i siyasi iradeyi, Kürt halk›
operasyonlara karfl› durarak Kürt sorununun demokratik çözümünün koflullar›n› ortaya ç›karacakt›r.

.o

Ekim 2009

Bar›fl elçileri Kürtlerin ne istedi¤ini

partilere ve Meclise sunacaklar

Kürt Özgürlük Hareketi 13 Nisan’da
6. defa tek tarafl› eylemsizlik karar›n›
vermifltir. Böylece çat›flmas›zl›¤› sa¤layarak sorunun demokratik siyasal çözümüne f›rsat vermek istemifltir. Ancak gelinen aflamada Türk devletinin
ben eylemsizlik ve çat›flmas›zl›k dinlemem, tek bir gerilla kalana kadar operasyonu sürdürür ve Kürt Özgürlük
Hareketini ezerim yaklafl›m›nda ›srar
etmektedir. Kürt aç›l›m› dedi¤i politikas› da sonra demokratik aç›l›m, daha
sonra Milli Birlik ve Bütünlük projesine dönüflmüfltür. Bu durum karfl›s›nda Kürt Özgürlük Hareketi mevcut pozisyonunu koruyaca¤›n›, ama yeni bir
eylemsizlik karar›n›ysa Türk devletinin
politikalar›na bakarak verebilece¤ini
söylemifltir. Türk devletinden eylemsizlik karar›na olumlu cevap vererek bunu iki tarafl› bir çat›flmas›zl›¤a götürmeyi talep etmifltir. Kürt sorununun
çözümünün silah b›rak, teslim ol ça¤r›lar›yla mümkün olmayaca¤›n›, zihniyet de¤iflikli¤i temelinde Kürt halk›n›n
siyasal güçlerini muhatap alma ve demokratik müzakereyle temel demokratik haklar›n›n kabul edilmesi temelinde gerçekleflebilece¤ini vurgulam›flt›r.
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Kürt Halk Önderi, Meclis’te Kürt sorununun tart›fl›ld›¤› süreçte halk›n taleplerinin ne oldu¤unu ortaya koymak
ve Türk devletinin tutumunu netlefltirmek için iki pratik öneri sunmufltur.
Birincisi; Avrupa’dan, Maxmur ve
Kandil’den bar›fl gruplar›n›n gelmesini
istemifltir. Bu bar›fl elçilerinin Kürtlerin ne istedi¤ini siyasi partilere, hükümete ve meclise sunmas›n› önermifltir.
Böylece Meclis’te Kürt sorunu tart›fl›l›rken Kürtler de bu tart›flmaya kat›lm›fl olacakt›r. Meclis’te Türkiye’nin en
ciddi sorunu tart›fl›l›rken bu sorununun esas muhatab›n›n ne düflündü¤ü
önemlidir. Çünkü Kürt sorunu gerçek
ve kal›c› çözüme ancak böyle kavuflur.
Kürt Halk Önderi bu bar›fl gruplar›n›n gitmesini isteyerek Kürtlerin demokratik çözüm ve bar›flta ne kadar
›srarl› oldu¤unu göstermifltir. Geçmiflte gönderilen bar›fl gruplar› dönemindeki f›rsat›n bir defa daha kaç›r›lmamas› gerekti¤i mesaj›n› vermek istemifltir. 1999 y›l›nda giden bar›fl
gruplar›na bir bar›fl elçisi gibi yaklafl›lmam›flt›r. Elçiye zeval olmaz derler.
Ne var ki Türkiye elçi melçi dinlememifl, giden bar›fl gruplar›n› cezaevine
atm›flt›. Böylece insanl›k tarihindeki
bir gelene¤i de çi¤nemiflti. Kürt Halk
Önderi bu giriflimlerle bizde demokratik çözüm ve bar›fl iradesi var, sizde
de bu irade varsa bu sorun k›sa sürede çözülür diyor. Meclisin bu tarihi
f›rsat› de¤erlendirmesini istiyor. Bugün gerçekten de Kürt Özgürlük Hareketinin tasfiyesi için de¤il, Kürt sorununun çözümü için bir tarihi f›rsat
ortaya ç›km›fl bulunuyor.
Özgürlük Hareketi Önder Apo’nun
bu ça¤r›s›na uyarak Maxmur ve Kandil’den bar›fl gruplar›n› demokratik
siyasetin önünü açmak için Türkiye’ye gönderdi ve Kürt halk› demokratik çözüm elçilerini muhteflem bir biçimde sahiplendi. PKK’yi Kürt halk›ndan ay›rmak isteyen tüm politikalar
çöktü. Baflbakan’›n PKK ve DTP Kürt
halk›n›n temsilcileri olamaz söyleminin ne kadar bofl oldu¤u bir daha gö-

geçildi¤i an çözümün yar›s›n›n gerçekleflece¤ini düflünüyor. Hükümetin göstermedi¤i operasyonlar› durdurma iradesinin halk›n giriflimiyle
gerçekleflmesi gerekti¤ini söylüyor.
Kürt Özgürlük Hareketi eylemsizlik
karar› al›yor, çat›flmas›zl›¤› sa¤lamak
istiyor. Ne var ki Türk devleti operasyonlar yaparak çat›flmas›zl›¤›n gerçekleflmesini engelliyor. Bu nedenle Kürt
Özgürlük Hareketinin tek yanl› çabalar› sonuçsuz kal›yor. Kürt Halk Önderi operasyonlar›n durdurulmas›n› sa¤layarak çözüm önündeki bu t›kan›kl›¤› da aflmaya çal›fl›yor. Bu çabalar›n
sonuç vermesi için tüm demokrasi
güçlerinin hem demokratik çözüm elçilerine hem de halk›n operasyonu
durdurma çabalar›na destek vermeleri
gerekir. Bar›fl elçilerine sahip ç›karak
onlarla beraber hareket ederek Kürt
sorununun demokratik çözümünü
birlikte dile getirmelidirler. Yine operasyonu durdurmak isteyen inisiyatiflerle birlikte hareket ederek, halk›n giriflimine destek vererek bu operasyonlar›n durdurulmas› sa¤lan›lmal›d›r.
Kürt Halk Önderinin çözüm için yapt›¤› bu ça¤r›lar›n Kürt halk› ve tüm demokratik güçler taraf›ndan güçlü bir
biçimde sahiplenilerek demokratik çözüm ve siyasal sürecin önünün aç›lmas› için çal›fl›lmal›d›r.
Kürt halk›, Özgürlük Hareketi ve
demokrasi güçleri gerçekten demokratik ad›mlar at›ld›¤›nda, Kürt sorununun demokratik çözümünde herhangi bir irade ortaya ç›kt›¤›nda bunu
kesinlikle destekleyecektir. Bu konuda kararl›d›r. Kürt Özgürlük Hareketinin ve Kürt halk›n›n temel demokratik
haklar›n›n kabulü d›fl›nda bir siyasal
s›n›r de¤ifltirme, bir devlet iktidar› isteme anlam›nda bir talebi de bir yaklafl›m› da yoktur. Aksine devletin ve
iktidar›n özgürlük ve demokrasi olmad›¤›n›, devletin halklar›n sorunlar›na
çözüm getirmedi¤ini söyleyen bir siyasal hareket söz konusudur. Bu yönüyle Kürt halk› da Özgürlük Hareketi de, Kürt halk Önderi de Kürt sorununun demokratik çözümü için kabul
edilebilir makul bir yaklafl›m içindedirler. Bu yaklafl›ma cevap vermemek
asl›nda inkârc›l›¤›n devam ettirilmek
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muhteflfleem bir biçimde sahiplendi

rüldü. Asl›nda halk bir yönüyle de
Kürt halk Önderi, PKK ve DTP’nin
Kürtleri temsil etmeyece¤ini söyleyen
Baflbakana cevap verdi. Ortaya ç›kan
bu foto¤raftan Türkiye’de herkes ders
ç›karmal›d›r. Bu sorunun çözümsüz
kalmas›n›n Türkiye zarar verdi¤ini
görmelidir. Çünkü bu sorun bir gün
mutlaka çözülecektir. Türkiye’den
baz› çevreler Kürt halk›n›n demokratik çözüm elçilerinin coflkulu karfl›lanmas›ndan rahats›z oluyor. PKK’liler kahramanlar olarak karfl›lan›yor
diyorlar. Hiç k›zmaya gerek yok. Devletin politikalar› sonucu Kürtlerle
Türkiye toplumunun duygular› farkl›laflm›flt›r. Bunu bir yönüyle yaratan
Türk devletinin psikolojik savafl›d›r.
Kürt halk›n›n tepkileri ve bu gruplara
sahiplenmesi normaldir. Normal olmayan, kardefl denilen Kürt halk›n›n
duygular›n›n anlafl›lmamas›d›r.
Gelenler demokratik çözüm ve bar›fl için geliyor. Bar›fl›n ve kardeflli¤in kazanmas› için geliyor. Halk da
sahip ç›karak Türk devlet yetkililerine sorunu demokratik temelde çözün diyor. Kürt halk› sahip ç›kmasayd› kim bu gruplar›n att›¤› ad›m›
ciddiye al›rd›? Halk demokratik çözüm ve bar›fl ciddiye al›ns›n diye bu
elçilere sahip ç›km›flt›r.
Kürt halk› ve Özgürlük Hareketi
adil, demokratik bir çözüm ve bar›fl
istiyor. Kürt halk›n›n bu tutumu
Türkiye için bir flanst›r. Böyle bir halk
sorunu Türkiye ile aram›zda çözelim
diyor. D›fl güçlerin etkisine girmeden,
Türkiye halklar›n›n ç›kar›na bir durufl
gösteriyor. Türkiye’yi seven herkesin
böyle bir halk› selamlamas› gerekir.

iv

Kürt halk› demokratik çözüm elçilerini

Halk›n operasyonlar› durdurma
çabalar›na destek verilmelidir
Kürt Halk Önderinin ikinci pratik
önerisi: Operasyonlar›n durdurulmas›na yöneliktir. Halk›n, askeri birliklerin ya da karakollar›n bulundu¤u
yerlere giderek, buran›n komutanlar›ndan operasyona ç›kmamalar›n› istemelerini öneriyor. Halk›n da operasyonlar› durdurma elçisi olmas›n›
istiyor. Çünkü operasyonlardan vaz-
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terör sorunu olarak görülüyor
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Türk devletinin içerde ise Kürt Özgürlük Hareketini ya da Kürt halk›n›
muhatap almayaca¤›n›, kesinlikle sorunu bir terör sorunu olarak gördü¤ünü, hala terör ve terörist kavram›n› s›k
s›k kullanmaya devam etti¤ini görüyoruz. Kürt sorunu, terör ve terörizm sorunu olarak görüldü¤ü müddetçe, bu
dil b›rak›lmad›¤› müddetçe, yani bu
sorunun Kürt sorunu ve Kürt sorunundan kaynaklanan halk›n bir direnifli oldu¤u kabul edilmedi¤i takdirde
tabii ki sorunlar›n çözülmesi de mümkün de¤ildir. Bu durumda da Kürt
halk›n›n ve demokrasi güçlerinin mücadeleyi yükseltmekten baflka yolu
kalmamaktad›r. Nitekim bir taraftan
aç›l›m denilecek, di¤er taraftan savafl
tezkeresi ç›kar›lacak. Çocuklar›n,
gençlerin vurulmas› sürdürülecek;
DTP üzerinde bask› kurulacak; DTP
milletvekilleri tutuklanmayla tehdit
edilecek, demokratik güçler, çeflitli
güçler üzerinde yarg›lama terörü estirilecek. Tüm bu uygulamalar Türk
devletinin hala bir demokratik çözümde karar k›lmamas›n›n, bir tasfiye
konsepti yürütmesinin sonucudur.
Demokratik aç›l›m dedi¤i yeni Kürt
politikas›n› infla etme ve kabul ettirme çal›flmalar› bu çok boyutlu bask›larla birlikte sürdürülmektedir. Bunlar birbirine tezat görünmektedir.
Gerçek anlamda demokratik aç›l›m
ve Kürt sorununu çözme yaklafl›m› ve
iradesi olsayd› tabii ki bu tür uygulamalar olmazd›; bu tür çeliflkili durumlar olmazd›. Ama mevcut durumu çeliflkili olarak görmemek laz›md›r. Çünkü çözüm politikalar› yoktur,
tasfiye politikalar› vard›r. Bunlar birbirini tamamlayan politikalar olarak
sürmektedir. Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt halk› da bu gerçe¤i görmüfltür. Bu aç›dan önümüzdeki dönem
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Kürt sorunu hala

mücadelenin k›yas›ya sürece¤ini söylemek gerekmektedir.
Türk devleti iç ve d›fl kamuoyunun
da deste¤ini ald›¤›na inand›¤› taktirde
kapsaml› bir operasyonu hem Kuzey
Kürdistan’da hem de s›n›r ötesine geçerek gerçeklefltirip gerillay› ezmeyi
deneyecektir. Bu aç›dan Türk devleti
tezkereyi bofluna ç›karmam›flt›r. Gerekti¤inde, f›rsat›n› buldu¤unda, iç ve
d›fl kamuoyunun buna imkân verdi¤ini düflündü¤ü ve böyle bir operasyona tepkilerin gelmeyece¤ini ya da
az gelece¤ini düflündü¤ü anda askeri
operasyona baflvuracakt›r. Hatta iç ve
d›fl kamuoyunu demokratik çözüm
denen, aç›l›m denen tasfiye projesine
inand›rabilirse, bu konuda destek
alabilirse, sadece askeri operasyonlar› de¤il, bugünkü siyasi operasyonlar›, DTP’yi grup olarak ç›karmak ve
kapatmak dahil, her türlü bask› sistemini de gündeme sokacakt›r.
Bu aç›dan Kürt Özgürlük Hareketine, kadrolar›na, sempatizanlar›na, taraftarlar›na, halka önemli görevler
düflmektedir. Bu görevler en baflta da
örgütlülü¤ünü güçlendirmesidir. Örgütlülü¤ünü sokaktan, mahalleden,
köyden, kasabadan bafllayarak yayg›n bir örgütlenme a¤› haline getirmesidir. Her taraf› örgütlenmeyle öre öre
tüm toplumu örgütleyen bir güce kavuflmas› gerekmektedir. Demokratik
konfederalizm dedi¤imiz tabandan
demokratik örgütlenmenin gerçekleflmesi ve bunlar›n konfederal bir iliflki
temelinde örgütlenerek demokratik
bir kurumlaflma haline getirilmesi gerekmektedir. Bunu gerçeklefltirdi¤i
taktirde Türk devletinin politikalar›
Kürt halk›n›n kendi iradisiyle, kendi
öz örgütlenmeleriyle önemli oranda
bofla ç›kar›lm›fl olacakt›r. Kald› ki
böyle bir örgütlülük Türk devletinin
politikalar›n› bofla ç›karaca¤› gibi,
böyle bir örgütlülü¤ün ortaya ç›kt›¤›
bir toplumla mücadelede çok boyutlu
olarak kesintisiz sürecektir. Böyle bir
örgütlenmeye dayal› olarak kesintisiz
bir demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi sürecektir. Bu karakterdeki bir
mücadele de Kürt sorunun demokratik çözümüne ve Türkiye’yi demokratiklefltirme amac›na ulaflt›racakt›r.

.o

çeklefltirdiler. Anlafl›l›yor ki tümden
olmasa da belirli bir destek alm›flt›r.
Bu tür diplomatik görüflmelerle, diplomatik faaliyetlerle kuflatmay› tamamlamaya çal›flmaktad›r.
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istendi¤i anlam›na gelmektedir. ‹nkârc›l›ktan vazgeçenler derhal Kürt
Özgürlük Hareketiyle ve Önder
Apo’yla diyalog kurarlar ve bu sorunu
çözerler. Çünkü bundan daha makul
bir siyasal yaklafl›m gösterecek bir
Kürt politikas› ve Kürt politikac›s› bulunamaz. Bu makul yaklafl›ma cevap
vermeyen aray›fllar kesinlikle tasfiye
aray›fllar›d›r. Ya da iflbirlikçi Kürt aray›fl›d›r. Art›k bunu Kürt halk› da görüyor, Kürt Özgürlük Hareketi de görüyor. Bu yönüyle Türk devleti kendini
kand›rmadan bu makul yaklafl›m›
Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan, Türkiye’nin istikrar› aç›s›ndan, Türkiye’nin
demokrasisi aç›s›ndan b›rakal›m bir
tehlike, bir flans olarak görüp diyalogu ve demokratik müzakereleri bafllatmas› gerekmektedir. Yoksa ben
yapt›m oldu yaklafl›mlar› olamaz. Bu
demokratik bir yaklafl›m de¤ildir.
Demokratik çözüm demek, demokratik aç›l›m demek, muhatab›yla
konuflup tart›flmak demektir. Ya da
talep edenin makul haklar›n› kabul
etmek demektir. Bu aç›dan Türk
devletinin çözümde samimi olup olmad›¤›n›n ölçütü demokratik bir durufl göstermesi, sorunlar›n çözümünde demokratik yöntemi esas almas›d›r. Bu da kendini dayatmayla
de¤il, Kürt halk›n› ve siyasal temsilcilerini muhatap al›p müzakereyle
çözmekle olur. Bunun d›fl›nda farkl›
aray›fllar kesinlikle sonuçsuz kalacakt›r. ‹stenildi¤i kadar d›fl destek
al›ns›n, istenildi¤i kadar bölge ülkeleriyle iliflki kurulsun Kürt halk›n›n
bu iradesi, örgütlülük düzeyi ve mücadele kararl›l›¤› karfl›s›nda bütün
bu tasfiye planlar›, klasik zihniyetten kaynaklanan bast›rma politikalar› kesinlikle sonuç alamayacakt›r.
Ancak Türk devletinin gelinen aflamada inkâr ve imhadan vazgeçip bir
çözüm politikas› noktas›na geldi¤i görülmemektedir. Suriye ile iliflkileri,
Irak’la iliflkileri PKK’nin tasfiyesi üzerine kurulmaktad›r. Hatta Ermenistan’la iliflkilerin yumuflat›lmas› bile
Kürt Özgürlük Hareketinin tasfiye
edilmek istenmesiyle ilgilidir. Zaten
tasfiye politikas›na destek almak için
Amerika’da bir dizi görüflmeler ger-
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VER‹ML‹ H‹LAL KAYNAKLI TOPLUMSAL
GEL‹ﬁME ve YAﬁAMI DO⁄RU YORUMLAMAK
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“Verimli Hilal'deki toplumsal geliﬂmeleri bir kez de bu sosyolojik bak›ﬂ aç›lar›yla araﬂt›rd›¤›m›zda; özgürlük
sosyolojisinin bölgede neolitik devrim sürecinde toplum tarihi aç›s›ndan en verimli bir kaos aral›¤›na tan›kl›k
etti¤ini görürüz. Gezginci avc› ve toplay›c›l›kla geçinen gruplar, buzullar›n h›zla da¤lar›n doruk noktalar›na
çekilmesiyle daha önceki dönem tecrübelerinden kaynakl› toplum yap›lanmalar›n› çözerek yerleﬂik yaﬂama,
tar›mla geçinmeye dayal› bir aray›ﬂa girdiler. Yüz binlerce y›ll›k klan topluluklar› yerini daha geniﬂ yap›lara
b›rakmayla karﬂ› karﬂ›yalar. Tam bir zihniyet dönüﬂümü, patlamas› yap›lan bir aﬂamaday›z”

Bu yaz› Rêber Apo’nun UYGARLIK kitab›ndan al›nm›flt›r
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‘Dünyan›n günefl etraf›nda döndü¤ünü’ aç›klayan eserini yay›nlatmay›
ihmal etmez. Benzer birçok hakikat
yorumlay›c›s› hem Bat›da, hem Do¤uda vard›r. Postmodernite elefltiricileri modernitenin yaflam suçuna
çok bulaflt›klar› için, gerçekleri biraz
da utangaçça dile getirirler. Yani köleli¤e, iktidara bulaflm›fl, onun bilgi
sistemati¤inden flerbetlenmifl, bulaflm›fl olanlar›n ortak üslubunu
kullan›rlar. Biraz da Ezop üslubu!
Aç›klamaya çal›flt›¤›m›z husus,
tekrar edelim ki, do¤ru ve yanl›fl hayat kurgulamalar›d›r. Sadece modernitenin (kapitalist) de¤il, di¤er eski
uygarl›klar›n dayatt›¤› hayat do¤ru
kurgulanm›fl olabilir mi? Sümer rahiplerinden tanr›-krallar›na, M›s›r
tanr›-krallar›ndan ‹ran Kisralar›na,
‹skender’den Roma imparatorlar›na,
‹slam sultanlar›ndan Avrupa monarklar›na kadar hayat› resmen temellendiren sistemleri de hayat›
yanl›fl temellendirmede en az kapitalist modernite kadar sorumlu tutulamazlar m›? Bir zincirin halkalar› misali toplumsal geliflmenin boynuna
takt›klar› bu halkalarla yanl›fl yaflam
gittikçe temellendirilmifl olmuyor
mu? Yanl›fl hayat tarz›ndan yaln›z
moderniteyi ve onun savafl ve soyk›r›m düzenini sorumlu tutmak yetmez. Sorunun kökü kadar cevab› da
derindedir. Verimli Hilal’deki büyük
kültürel devrim ve yol açt›¤› yaflam
tarz› üzerinde dururken, tüm bu sorunlar›n kayna¤›na inmek istedik.
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ibaret oldu¤unu hangi ç›lg›n veya cahil idea edebilir? Eflatun’un görüflüyle olgular görüntü bile say›lmaz. Olsa
olsa Nietzsche bak›fl›yla basit birer
alg› olabilirler. Alg›-olgu iliflkisi üzerinde durulabilir. T›pk› nesne-özne
üzerinde durdu¤umuz gibi.
Ne yaz›k ki, modernite olguculuk
üzerine infla edilmifl bir yaflam›n resmidir. Bilinçli olarak ‘resmidir’ kelimesini kullan›yorum. Çünkü modernite yaflam›n özüyle de¤il, en yüzeysel biçimiyle ilgilidir. Adorno’nun dile
getirip de çözemedi¤i “Yanl›fl hayat
do¤ru yaflflaanmaz” deyimi, Yahudi
soyk›r›m› karfl›s›nda duydu¤u büyük
hayal k›r›kl›¤›n›n sonucudur. Bu asl›nda kilit bir deyimdir. Ama aç›klamas›zd›r. Hayat›n temel yanl›fll›¤› nerededir? Yanl›fl hayattan kim sorumludur? Nas›l infla edilmifltir? Hâkim
toplum sistemiyle iliflkisi nedir? Benzer bu tip sorular›n cevab› yoktur.
Sadece kökenlerini Ayd›nlanma ve
rasyonalite sürecine dayand›rmakla
yetinmifllerdir. Konu, yani yanl›fl olan
hayat biçimi mu¤lâk b›rak›lm›flt›r.
Benzer çaba Michel Foucault’da
da vard›r. Foucault, “Modernite insan›n ölümüdür” der ve b›rak›r. Bu
kadar ünlü bir filozof nas›l da insan›n ölümü gibi çok hayati bir konuyu bir cümleye s›¤d›r›p b›rakabilir?
Aç›klayacakken, erken ölümden
bahsetmek fazla anlam tafl›maz.
Önemli bir hakikat, yorum son nefeste de olsa aç›klanmay› gerektirir.
Kopernik ölüm döfle¤indeyken,
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Bu bafll›k alt›nda büyük bir önemle aç›klamaya çal›flt›¤›m husus, belli
bir toplumsal zaman ve mekân boyutunun belli bir yaflam tarz› üzerindeki etkisine iliflkindir. Yöntem sorununda da uzunca üzerinde durmaya
çal›flt›¤›m konu, toplumsal gerçekliklerin insan eliyle ‘infla edilmifl gerçekler’ oldu¤udur. Bu konu o kadar
önemlidir ki, tam anlam›n› bulmadan
giriflilecek her tür bilinçlenme faaliyeti ‘ö¤renmeyi’, ‘anlam›’ cehaletin ve
anlams›zl›¤›n konusuna dönüfltürülebilir. ‹ddiam odur ki, kapitalist modernitedeki cehalet, büyük dinlerin
ç›k›fl koflullar›nda elefltirip lanetledikleri ‘Ebucehil’ cehaletinden daha büyüktür. Bunun da en temel nedeni,
belki de en s›¤ materyalizm ç›k›fll› din
olan pozitivizmdir. ‘Olguculuk’ olarak
tercüme edebilece¤imiz bu din, bizzat
insan zihniyetinin ürünü olma karakterinden ötürü zaten metafiziktir.
‹nsan›n zihniyet itibariyle metafizik karakterli bir varl›k oldu¤unu bu
amaçla yöntem bölümünde uzunca
ifllemifltim. Pozitivizm, fark›nda olmadan, bu olguculu¤un eski dönemin
en s›¤ ‘putçulu¤u’ oldu¤unu göremiyor. Olguculuk = putçuluk ideam›
önemle ileri sürüyorum. Olguculuk
bir gerçe¤i yorumlay›fl biçimi de¤ildir.
Ne kadar tersini iddia etse de, olgulara dayal› bilimin felsefesi de de¤ildir.
Çünkü böyle bir felsefe olamaz. Göze
çarpan, kula¤› titreten her görüntü
ve ses olgudur. Her hissedifl de olgudur. Evren gerçekli¤inin bunlardan
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Her büyük kültür kuﬂa¤› büyük ve
farkl› bir yaﬂam›n geliﬂmesi demektir

O halde kültürel geliflme, zihnin
esnekliği ve simgesel dilin geliflmesiyle birlikte artan maddi nesnelerin
toplam ifadesidir. Dar anlamda kültür bir toplumun zihniyetini, düflünme kal›plar›n›, dilini ifadelendirirken, genifl anlamda buna maddi birikimlerinin de (ihtiyaçlar› gideren
tüm araç gereçler, besinle besin
üretme, saklama, dönüfltürme biçimleri, ulafl›m, savunma, tap›nma,
güzellik araçlar›n›n toplam›) eklenmesini ifade eder. Kültür zihniyeti ve
araçlar›ndaki benzerlik ve farkl›l›klarla yoksulluklar› ve zenginlikleri
aras›ndaki eflitsizlikler, farkl› ve benzer yaflam düzeylerini belirler.
Zihinsel ve maddi birikimlerin bizzat insan yeteneğiyle infla edildiklerini, bu anlamda toplumsal gerçeklik
halinde ifadeye kavufltuklar›n› yine
tekrar belirtmeliyiz. Bu durumda tüm
eski tafl devrinde milyonlarca y›l sürmüfl klan-toplum yaflam›n›n benzerliğini ve özgün farkl›l›klara pek sahip
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bir özellik gösteren klan toplumundaki yaflam›n anlam› benzerdir. Dil
ve düflünce yap›s› iflaretlerle yürütülmektedir. Primatlarla, dolay›s›yla
hayvanlarla aras›ndaki mesafe fazla
aç›lmam›flt›r. Bir klan yaflam›n› hikâye etmek, hepsini anlatmak gibidir. Zorunlu ihtiyaçlar, güvenlik ve
çoğalma, canl›lar›n neredeyse tümünü bağlayan üçgendir. Bunun s›n›rl›
zihniyetle bağ›n› yorumlam›flt›k. Yaflamda fark›n geliflmesi demek, zihniyetin esnekliğinin geliflmesi, dilde
simgesel anlat›ma geçifl ve bunun
mümkün k›ld›ğ› maddi yap›lanmalara daha çok eriflim demektir.
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fiüphesiz kültürle toplumu tamamen izah edemeyiz. Birçok öğeyi buna eklemek gerekecektir. Ama temelin kültür olduğu da çok az yads›nabilir. Geçerken ‘kültür’ kavram›na
yüklediğimiz anlam› da aç›klamal›y›z. Bununla anlaml› bir ‘uzun süre’
tarihle toplumun yaflamas›nda vazgeçilmez özelliklere sahip bir mekân›,
coğrafyay› kastediyoruz. Toplumu s›f›rdan bu süreli tarih ve coğrafyayla
anlamland›rm›yoruz. Fakat çok say›da olan infla edilmifl toplumsal yaflam biçimlenmesinde temel rol oynad›klar›n› belirtmek istiyoruz. Toplumlar›n zaman ve mekânla kay›tl›
yaflam halkalar›ndan olufltuğunu,
her halkan›n diğerine bağl›l›ğ› kadar
kendine özgü bir fark› olduğunu da
bu aç›klaman›n gereği saymaktay›z.
Semitik ve Çin toplumlar›n›n on
bin y›l önceki temellere dayal› yaflam
farkl›l›klar› günümüzdeki yaflamlar›n› belirleyici ölçüde anlamland›rmaktad›r. Aryenik yaflam kültürü için de
ayn› husus belirtilebilir. Öte yandan
temeldeki bu yaflam kültürünü, hiyerarflide ve devlette, kendi maskeli veya maskesiz, örtük ve ç›plak krallar
yönetiminde resmilefltirerek büyük
anlam çarp›tmalar›na, sapt›rmalara
uğrat›p her türlü çirkinliğe, savafllara ve soyk›r›mlara aç›k hale getirdiklerini ‘anlambiliminden’ ç›karabilmekteyiz. Dikey olarak resmi-gayri
resmi yaflamlar kadar, yatay olarak
da farkl› halkalar halinde yaflamlar
söz konusu olabilmektedir. Yine de
ana kaynaktaki toplumsal yaflam
tüm bu halkalardaki biçimleri belirleyen öz niteliğindedir.
Kültür kavram›n›n içeriğini biraz
daha açal›m. fiüphesiz klan toplumu
da bir kültüre, dolay›s›yla yaflama
sahiptir. ‹nsan toplumunda evrensel

olmad›klar›n› belirtmek ciddi bir anlam kayb›na yol açmayacakt›r. Büyük
kültürel kuflaklar›n ortaya ç›k›fl›na bu
nedenle yüksek anlam biçtik. Zira her
büyük kültür kuflağ›, büyük ve farkl›
bir yaflam›n geliflmesi demektir. Toplumsal geliflmeyi bu anlamda kültürel
geliflmeyle özdefllefltirmek mümkündür. Formüllefltirirsek, ne kadar zihin
esnekliği, özgürlüğü, o kadar simgesel
dil anlamc›l›ğ›, düflünce zenginliği,
buradan da daha çok maddi kültür
araçlar›na sahip olmak o denli toplumsal yaflam›n geliflmesi demektir.
Bu bölümün temel varsay›m› olan
infla edilmifl gerçeklik olarak toplumsall›k, esas olarak insan yarat›m› demektir. fiüphesiz ondaki madde miktar›, biyolojik geliflim göz ard› edilmiyor. Bunlar›n fizik, kimya ve biyoloji
gerçekleri olarak araflt›r›ld›klar›n› biliyoruz. Ayr›ca insan› tür ve zihin
olarak inceleyen antropoloji ve psikoloji kendi alanlar›nda anlam üretmektedirler. Elefltirilerimiz de olsa,
bilimin parçalanm›fl halinden öğrenebildiklerimiz vard›r. Toplumsal
gerçekliğin farkl› bir alg›lama düzeyi
olduğunu s›kça belirtmemiz, diğer
bilimlerle aradaki fark› iyi kavramak
içindir. Bu fark› yakalamadan, pozitivistlerin düfltüğü büyük hataya düflüp ‘bilimcilik’ hastal›ğ›ndan kurtulamay›z. Bunun sonucu ise, kapitalist modernitede sonuçlanan soyk›r›md›r. Soyk›r›m, tekrar vurgulamal›y›m ki, Adorno’yu dehflete düflüren
ve olmas›n› hiçbir tanr›sal ve insani
yaklafl›m›n izah edemeyeceği, bütün
kitaplar›n bir anlamda atefle at›lmas›
gerektiğini düflündüğü ve hayat›n
yanl›fl kurulmas›na dayand›rd›ğ› büyük suçtur. Soyk›r›m mazlumlar›n›n
bunun d›fl›nda bir anlamla an›lamayacağ› önemli bir tespittir. Modern
yaflam, pozitivizm bu gerçeği kabul
etmemekte direniyor. Sanki yine de
soyk›r›mlara rağmen toplumsal yaflam›n yaflanabileceğini san›yor. Veya bu suçu temel dayanaklar›yla yok
etmeden, o suça yol açan zihniyet
çarp›tmalar› ve maddi uygarl›k değerleriyle birlikte yaflanabileceğine
cüret ediyor. Adorno hiçbir kitapta,
dolay›s›yla zihinde yer bulmamas›
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“Zorunlu ihtiyaçlar, güvenlik ve ço¤alma, canl›lar›n neredeyse tümünü
ba¤layan üçgendir. Bunun s›n›rl› zihniyetle ba¤›n› yorumlam›ﬂt›k. Yaﬂamda
fark›n geliﬂmesi demek, zihniyetin esnekli¤inin geliﬂmesi, dilde simgesel
anlat›ma geçiﬂ ve bunun mümkün k›ld›¤› maddi yap›lanmalara daha çok
eriﬂim demektir. O halde kültürel geliﬂme; zihnin esnekli¤i ve simgesel
dilin geliﬂmesiyle birlikte artan maddi nesnelerin toplam ifadesidir”
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Benim yapmaya çal›flt›¤›m, bu
‘CÜRET’in kaynaklar›n› ve olas› afl›lma biçimlerini sorunsallaflt›r›p cevap
verme yeteneklerimizi aç›¤a ç›kararak anlam ve eyleme kavuflturmakt›r. Sürüp giden modernitenin gittikçe kurumlaflm›fl soyk›r›m odaklar›na
yol açt›¤›n› hiç göz ard› edemeyiz. Gözümüzün önündeki Irak gerçe¤i, aç›k
veya örtük, Ortado¤u’nun tüm rejimlerinin soyk›r›msal niteli¤ini ve suç
ortakl›¤›n› gayet aç›k ve dehflet içinde, sadece içerisinde yanarak eriyenlere de¤il, gözlemleyenlere de hissettirmektedir. Ama di¤er yandan muazzam bir özgür yaflam aray›fl› da
vard›r. Ya özgür yaflam, ya soyk›r›m
asla birlikte yaflanacak bir ikilem
olamaz. Böyle yaflayarak bu suça asla ortak olamay›z. Nas›l oldu da yaflam›n en zengin anlam›na yol açan bu
topraklar, bu tarih bu hale geldi? Bir
taraf›nda yaflam›n ilk anlam›na yol
açm›fl etnisitelerin savafl›, di¤er yandan modernitenin son büyük tanr›s›n›n önderli¤indeki savafllar? Demek
ki, konuya döne dolafla yüklenmekten, cevab›n› vermek ve eylemini gerçeklefltirmekten kaç›n›lamaz.
Verimli Hilal’deki yaflam›n tad›n›
biraz da edebi dille anlatmal›y›m.
Sözüme Diyarbak›r-Çayönü kaz›lar›n› bafllatan Bradway’›n bir gözlemiyle bafllayay›m. Bradway, “Yaflam
dünyan›n hiçbir yerinde Zagros-Toros da¤ silsilelerinin kavisli eteklerindeki kadar anlaml› olamaz” der.
Acaba çok uzak bir kültürde yetiflmifl bu insana, bu sözü neler hissettirdi? Uygarl›¤› iyi tan›yan bir arkeolog, tarihçi olarak, neden en anlaml› yaflam› bu kültürel sahada görüyor? Hâlbuki buralar›n bugünkü
yaflayanlar› Avrupa’daki en düflük
bir ücrete bile k›rk takla at›p vebadan kaçar gibi bu topraklardan
kaçmak istiyorlar. Hiçbir kutsallar›
ve estetik de¤erleri kalmam›fl, bir

düflüflü zihnime asla yedirmedim. Benim için kad›n ya tanr›ça kutsall›¤›
içinde olacak, ya da hiç olmayacakt›.
fiu sözün do¤rulu¤unu hep düflünürüm: “Bir toplumun kad›nlar›n›n yaflam düzeyi, o toplumun tan›m›nda
esas ölçüttür.” Anam için neoliti¤in
‘ana tanr›ça kültüründen kalma’ sözünü kullanm›flt›m. Onlar gibi fliflmand›. Modernitenin yapay ana inflas› ondaki kutsall›¤› görmemi engellemiflti. Hayat›mda büyük ac›lar yaflamama ra¤men, hiçbir olaya ciddi olarak a¤lamad›m. Fakat modernite kal›plar›n› y›kt›ktan sonra, baflta anam
ve onun flahs›nda tüm bölge (Ortado¤u) analar›n› hep içim burkularak ve
gözlerim yaflararak hat›rlar›m, bakar›m. Anam›n zorbela tafl›d›¤› kuyu
bakrac›ndan daha yar› yoldayken yere indirip yudumlad›¤›m suyun anlam›na, en seçkin ve yürek burkucu
hat›ralar›m olarak bakar›m. Herkesin
yaflad›¤› ana-baba iliflkilerine, moderniteyi tüm zihin kal›plar›nda y›kt›ktan sonra bakmalar›n› tavsiye ederim. Ayn› bak›fl aç›lar›n› tüm neolitikten kalma ‘köyün iliflkilerine’ de yans›tmalar›n› isterim. Modernitenin en
büyük zaferi, flüphesiz on befl bin y›ll›k infla edilmifl kültür bak›fl›m›z› y›kmas› ve hiçe indirgemesini baflarmas›d›r. Bu kadar y›k›lm›fl ve hiçe indirgenmifl birey ve topluluklar›ndan soylu, özgür bir bak›fl, direnifl ve yaflam
tutkusu beklenemeyece¤i anlafl›l›rd›r.
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Hâkim kültürün kad›n› kapatmas›na
asla hoﬂgörü göstermedim

daha elde edilemeyecekmifl gibi, göçü kader gibi karfl›l›yorlar.
‹tiraf etmeliyim ki, bir dönem ben
de modernite hastal›¤›na tutularak,
ana-baba dahil, bu topraklar›n her
fleyinden kaçmak istedim. Hayatta en
büyük yan›lg›m›n bu oldu¤unu kendime s›kça itiraf ederim. Ama Bradway’in gözleminden tümüyle kopmad›¤›m› biliyorum; o eteklerin çocu¤u
olarak, da¤lar›n bafl›n› tanr› ve tanr›çalar›n kutsal taht›, eteklerini ise bolca yaratt›klar› cennetin köfle parçalar› olarak görüp hep dolaflmak istedim. Ad›m daha çocukken ‘da¤ delisi’ olarak ç›km›flt›. Bu yaflam›n daha
çok tanr› Dionysos’a ait oldu¤unu
sonradan ö¤rendim. Dionysos, peflinde ve pafl’›nda (Kürtçe, önünde ve arkas›nda) Bakha’lar adl› özgür ve sanatkâr k›zlar grubuyla dolafl›rm›fl.
Birlikte yiyip içip e¤lenirlermifl. Bu
tanr›sal yaflam› sevmifltim. Filozof Nietzsche de bu tanr›y› Zeus’a tercih etmifl. Hatta birçok özdeyiflinin alt›na
‘Dionysos’un Çömezi’ unvan›n› atarm›fl. Köydeyken ve dinin gereklerine
pek uymasa da, k›zlarla niflan, bafl
göz oyunlar›ndan çok, birlikte oynamaya çok istekliydim. Do¤al› da bana
göre böyle olmal›yd›. Hâkim kültürün
kad›n› kapatmas›na asla hoflgörü
göstermedim. Namus dedikleri kanunu tan›mad›m. Halen kad›nla s›n›rs›z
özgür tart›flmaya, oynamaya, yaflam›n di¤er tüm kutsallar›n› paylaflmaya yan›t›m evet, ama birbiriyle ad›na
ne dersek diyelim, gerekçesi ne olursa olsun, güç temelinde ve mülkiyet
kokan köleliklere ba¤l›l›klara ise yan›t›m sonuna kadar hay›rd›r.
Bu da¤larda özgür kad›n gruplar›n› hep tanr›ça esiniyle selamlay›p öyle ‘anlamlaflmaya’ çal›flt›m. S›kça haberlerde geçen “Kamyon ve traktör
kasalar›na doldurulmufl bir grup Güneydo¤ulu kad›n filan bölgede ›rgatç›l›¤a giderken yol kazas›nda öldüler”
cümlesini duydukça, sözde bu kad›nlar›n sahibi erkek, aile, hiyerarfli ve
devletine olan öfkemi hiçbir olaya daha göstermedi¤imi de s›kça hat›rlar›m. Tanr›ça soyundan geriye bu kadar düflüfl nas›l olabilir? Akl›m›n, ruhumun kesinlikle kabullenmedi¤i bu
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gereken bu cüretten dolay› irkiliyor,
kabu¤una çekiliyor ve ölüyor.
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Köyden kaçarcas›na kente s›¤›nmay›
bir suç gibi görüyorum
Kavisin da¤ eteklerindeki her bitki
ve hayvan canl›s› benim için bir tutku nesnesiydi. Onlarda sanki kutsal
bir mana varm›fl gibi bakard›m. Onlar benim için, ben onlar için yarat›lm›fl birer arkadaflt›k. Pefllerinden çok
kofltum. Aflkla. Benim aflk›m biraz
böyleydi. Halen bu konuda en affetmedi¤im hareketim, avlad›¤›m kufllar›n bafl›n› hiçbir ac›ma hissi duymadan koparmamd›. Özne-nesne anlay›fl› alt›ndaki derin tehlikeyi görmemde bu olaylar kadar hiçbir anlat›m
beni etkilemedi. Ekolojik tercihim ço-
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Amanoslardan Zagroslara kadar
bu silsileler alt›nda yaflam›fl ve halen
yaflayan halklar›, da¤lar›n zirvesindeki tahtlar›nda oturan tanr› ve tanr›çalar›n kutsal yolcular› olarak de¤erlendiririm. Moderniteye göre gerilik suçlamas›n›n art›k kesinlikle tersinin do¤ru oldu¤una inan›yorum.
‹lerilik-gerilik bir ideolojik yarg›
olup, sadece geri de¤il, insanl›k düflman› olan kapitalist-modernite zihniyetini iyi çözmek, gerçek insani temellere inmek oldu¤undan, özgürlü¤e büyük dönüfl sa¤lad›¤›ma inan›yorum. Kârc›l›k, endüstriyalizm ve
ulus-devletçilikten ibaret modernite
cehenneminden kurtulmakla her fley
daha iyi anlafl›l›yor ve yaflam›n anlam zenginli¤ine yol aç›yor. Neolitikten kalma bir höyü¤e gösterdi¤im ilgiyi ve tutkuyu Newyork’la de¤iflmem. ‹çinde hiçbir anlam bar›nd›rmayan, bütün kap›lar›n› daha ‘kârl›
yaflam’a, insan›n ‘demir kafes’ alt›na
al›nmas›na ve yaflam katili ‘endüstriyalizm canavar’lar›na açm›fl kent;
hiç kimsenin birbirinden bir fley an-
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Modernitenin aptallar›n›
oynamaktan kurtulmal›y›z

lamad›¤› ‘yetmifl iki dilli Babil’in daha da anlams›z kopyalar›ndan baflka
anlama sahip de¤ildir. ‹nsanl›¤›n
kurtuluflunun bu kentizmin kanserli yap›s›n›n y›k›lmas›ndan geçti¤ine
dair kuflkum yoktur.
Bu k›sa öyküyü hangi yaflam kültüründen geldi¤imize iliflkin bir ça¤r›flt›rma yapmak için anlatt›m. ‹nfla
edilen toplumsal gerçekli¤in bir üretimi olan bu yaflam tarz›n› yetkince
anlayamazsak, ‘modernitenin aptallar›n›’ oynamaktan kurtulamay›z.
Da¤daki çobana kadar herkesi esir
alan, özünde yaflam›n bitmesi anlam›na geldi¤ini en yetkin filozoflar›n
a¤z›ndan ç›kan sözlerle vermeye çal›flt›¤›m›z ve hepsinden çok kendimin
de öyle oldu¤undan kuflku duymad›¤›m kanserli modernite yaflam›ndan
kurtulmad›kça, zihniyet ve irademizle (düflünce-örgüt-eylem) mümkün
k›ld›¤›m›z özgür yaflam›, kayna¤›yla
birlikte edindi¤i tüm zenginlikleri
içinde yaflayamay›z. Er veya geç ‘yanl›fl kurgulanm›fl hayatlar›m›z›n do¤ru
yaflanmayaca¤›n›’ anlayaca¤›z.
Bilimsel dille öykümüzü biraz daha açal›m. Verimli Hilal’de infla edilen
toplumsal gerçeklikler ana hatlar›yla
bugünkü yaflam›n sürdürülmesinde
de varl›klar›n› sürdürmektedir. Hem
zihniyet hem maddi kültür unsurlar›
baz› nicel ve nitel de¤iflikliklere ra¤men özde benzerdirler. Dil temel yap›s›nda ortakt›r. Düflünce biçimleri bilimsel, dinsel ve sanatsal alanlarda
ayr›mlanm›fl olarak sürmektedir. Savunma ve sald›r› savafllar› dün de,
bugün de vard›r. Temel kurum olarak
aile, gerçekli¤ini sürdürmektedir.
Aradaki farklar devlet kurumunun büyümesine dayal› olarak geliflmifltir. Toplumun aleyhine sürekli
alan›n› geniflleten devlet, ihtiyaçlar›
temelinde toplumsal zihniyet ve
maddi kültür birikimlerini mülkiyetine geçirdikçe, sürekli nicel ve nitel
de¤iflime u¤ratm›flt›r. San›ld›¤›n›n
aksine, toplumsal geliflmeler devlete
ra¤men sürdürülmüfltür. Sümer rahip devletinden kapitalist modernitenin ulus-devletine kadar devlet
oluflumlar›n›n toplumsal sonuçlar›n›
ve yol açt›klar› uygarl›k denilen kent
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yaflam›n modernitenin (tüm uygarl›¤›n) kanserli kent yap›s›nda de¤il,
ekolojik köylerinde sa¤lanaca¤›ndan
kuflku duymuyorum. Kent ancak ekolojik köylerle tam uyumlu oldu¤unda
izin verilecek bir mekân olabilir.

rs

cuklu¤umun bu tutku ve suçunun
itiraf›yla yak›ndan ba¤lant›l›d›r. Avc›l›k kültüründen kalma bu büyük ruh
tehlikesini birer avc›l›ktan ibaret olan
‘güçlü sömürgen, buyurgan adam›n’
sanat› olan iktidar ve savafllar›n›n
maskesini düflürmekle (maskeli ve
maskesiz tanr›larla örtük ve ç›plak
krallar) ancak giderebilecektim. Bitki
ve hayvanlar›n dilini anlamad›kça ne
kendimizi anlayabilecek, ne de ekolojik toplumcu olabilecektik. Beni b›rakmayan bitki ve hayvanlar›m›n
an›lar›na böyle anlam verecektim.
Da¤lar›n eteklerinden hemen
bafllayan ovalar›n bahar aç›l›fl›ndan
güz kapan›fl›na kadar üretime haz›rlanmas›n›, ürünlerin derlenmesini,
harmanlanmas›n›, tanelerin toplanmas›n› babam›n çiftçili¤inden hat›rlad›kça, hiçbir roman›n vermedi¤i
duygu yüklenimlerimi zor tutar›m.
Büyük hay›flanmam var: Neden o
tanr› yolcular›n› tam anlay›p arkadafl olamad›k? Gerçi tüm iliflkilerim
arkadafll›k içindeydi. Ama o korkunç modernite iliflkileri yüzünden,
babam›n ölümünün bile büyük yas›n› tutamamay› halen affedemiyorum. Babam belki de babalar›n en
güçsüz, ama saf, temiz tanr› kullar›ndan biriydi. Fakat bana göre çiftçi babalar en de¤erlisidir yine.
Tüm köy iliflkileri bana vaktini doldurmufl, bilinmeyen bir dönemin ölgün çabalar› gibi gelmifltir. Köyden
kaçarcas›na kente s›¤›nmay› da bir
suç gibi görüyorum. ‹nsan için ideal
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Fernand Braudel’in süre kavram›n›n toplumsal geliflmedeki rolünün yeterince kavranmad›¤› kan›s›nday›m. Özellikle süre-kültür,
süre-uygarl›k ve süre-toplum biçimleri aç›mlanmaya muhtaç kavramlard›r; tarihe güçlü bir katk›d›r.
Fakat tarih bilimine yetkince uygulanamamaktad›r. Buradaki çözümlemede bu kavram› cesaretlice açarak kullanmaya çal›flaca¤›m.
a- ‘En uzun süre’, dördüncü buzul döneminin sona ermesinden
sonra, neolitik devrimde ana nehri
oluflturan Verimli Hilal toplumu
için, ancak ya benzer yeni bir buzul
dönemi, ya nükleer bir felaket ve önlenemeyen bir hastal›k veya benzeri
nedenlerle varl›¤›n› fiziksel olarak
sürdüremez zamana kadar geçerlili¤ini sürdürmek durumundad›r. Çin
ve Semitik kökenli kültürler birer
kol olarak bu ‘uzun süre’ toplumunda yer al›rlar. Di¤er küçük kültürel
kollar ana nehir için birer ›rmak gibidir. Tezin içyap›s›n› iyi anlamak
gerekir. ‹nfla edilen toplum zihniyet
ve maddi kültürel ö¤eleriyle o denli
güçlüdür ki, hiçbir iç toplumsal neden bu süre dahilinde bu toplumu
y›kamaz. ‘Temel kültürel toplum’
kavram›n› bu süre karfl›l›¤›nda kullanabiliriz. Kal›plar›n›, içerik ve birikimlerini tekraren de olsa s›kça vermemin nedeni budur; ‘en uzun süre’ kavram›na denk düflen ‘temel
kültürel toplum’ tan›m›na ulaflmak
içindir. Çünkü süre ve toplum kavramlar› bu yeni anlamlar›yla toplumbilimine katk› sa¤lay›c› niteliktedir. Liberal toplumcular daha flimdiden ‘tarihin sonu’ kavram›yla kendi toplumsal alg›lar›n› sahte bir metafizikle sonsuza dek geçerli saymak
isterler. Marksistler ve di¤er ‘mah-

dar sürece¤ini iddia etmek, bunu temel inan›fl haline getirmek bu kültürün etkileyici gücünü göstermektedir. Düflünelim: Milyonlarca y›l klan
olmaktan ve bir nevi primat olmaktan kurtulamam›fl insan kümeleri,
Verimli Hilal’deki devrimle çok ola¤anüstü, ancak mucize terimiyle
izah edilebilecek bir toplumsal inflayla karfl›lafl›yorlar. Bunu kutsal,
yüce, ilahi, bayramsal olarak karfl›lamaktan geri kalabilirler mi?

‹nsanl›k kendi öyküsünün derin
haf›zas›na sahiptir
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Süre kavram›n›n toplumsal
geliﬂmedeki rolü kavranm›yor

flerci’ yaklafl›mlar, zaman-mekân
boyutundan kopuk bir ‘ebedi saadet
ça¤›’n› vaat ederler. Kötümserler daha çok geçmifl ‘alt›n ça¤’ anlay›fl›n›
an›msayarak, flimdiki ‘teneke ça¤›’n›n anlams›zl›¤›ndan dem vururlar.
En uzun süre kavram› tüm bu
toplumsal teorilere göre daha bilimseldir. Somut koflullar kadar,
toplumsal sistemin bafl› ve sonu
için anlafl›l›r argümanlar sunmaktad›r. Tarihi ne olaylar y›¤›n› halinde bo¤makta, ne de dar toplum biçimlerinin dönemsellik basitli¤ine
düflmektedir. Ne anl›k olaylar ne de
toplum biçimleri hayat›n anlam›n›
kapsaml› yorumlama yetene¤inde
olamaz. Bunlar ancak k›smi anlat›mlar› baflarabilirler.
En uzun süre kapsam›nda temel
kültürel toplumda her tür din, devlet, sanat, hukuk, ekonomik, politik
ve di¤er temel kurumlara yer vard›r.
Kurumlar nicel ve nitel yönleriyle sürekli de¤iflirler. Baz›lar› çok küçülür,
karfl›tlar› büyür. Az› yok olurken, ifllevleri ya baflka kurumlarda ya da
yenilerinde anlam›n› sürdürür. Toptanc› bir anlay›flla diyebiliriz ki, tüm
kavram ve kurumlar› aras›nda oluflturucu bir diyalektik iliflki vard›r.
Ana kültürel toplumun tekli¤i, onu
güçlü ortaklar›ndan ve yeni iç oluflumlar›ndan yoksun k›lmamaktad›r.
Bu noktada ‘evrimcilerle’ ‘yarat›mc›lar’ aras›ndaki kavgay› anlayabiliriz. Yarat›mc›lar ‘en uzun süre’
kavram›n›n fark›ndad›rlar. Esas
güçlerini buradan almaktad›rlar.
Tanr›n›n evreni yarat›m süresi ve sonu hakk›ndaki ayetleri kültürel anlay›flla aç›klanabilir. Sosyolojik olarak yorumlarsak, yarat›c› görüfl infla
edilen toplumun kutsal, yüce, görkemli özelli¤inin fark›ndad›r. Zaten
Kitab› Mukaddeslerin üçü de (Tevrat, ‹ncil ve Kuran) Verimli Hilal’deki
büyüleyici, kutsal yaflam› izah etmeye çal›flan yorumlard›r. ‹nsanl›¤›n
büyük ço¤unlu¤unun bu üç dine
mensubiyeti, oluflturduklar› yorumlar›n niteli¤inden ileri gelmektedir.
Mucizevî olarak gerçekleflen (dönem
insanl›¤› için bu kavram anlafl›l›rd›r)
yeni kültürel yaflam›n ebediyete ka-

Hemen hat›rlatal›m ki, Durkheim
gibi sosyologlar ve di¤er bilimciler,
toplumu olaylar ve kurumlar toplam›ndan oluflmufl insan gruplar› saymaktan öteye gitmifl say›lmazlar. S›n›fsall›k, devlet, ekonomi, hukuk,
politika, felsefe ve din gibi anlat›mlar olay ve kurum mant›¤›n› aflmaz.
Fakat bu yaklafl›mlar neden bir Kitab› Mukaddes kadar de¤er bulmad›klar›n› bir türlü anlamak istemezler. Anlat›mlar›n›n en önemli zaaf›,
en uzun süre toplumunun önemini
kavramam›fl olmalar›nda yatar. fiunu yine önemle belirtmeliyim ki, insanl›k kendi öyküsünün derin haf›zas›na sahiptir ve bunu kolay terk
etmez. San›ld›¤›n›n aksine, toplumlar›n kutsal din kitaplar›na ba¤l›l›¤›
soyut bir tanr› ve baz› ritüelleri teflkil etmesinden ötürü de¤ildir. Kendi
yaflam öykülerinin anlam›n› ve izini
bu kitaplarda sezdikleri için büyük
sayg› duyarlar. Bir nevi yaflayan
toplumun haf›zas› rolünü oynad›klar› için bu kitaplar vazgeçilmezler
aras›ndad›rlar. ‹çindeki olay ve kavramlar›n do¤ru olup olmamas› ikinci planda kalan ayr›nt›lard›r. Fernand Braudel, çok yerinde olarak,
“Tarih sosyolojikleflmeli, sosyoloji
tarihselleflmeli” derken, temel bir
yöntem ve bilim yanl›fll›¤›na dikkat
çekmektedir. Tarihin de süre-toplum iliflkileri anlaml›ca belirlenmedikçe, ayr› ayr› tarih ve sosyoloji anlat›mlar› toplumsal gerçekli¤i büyük
yaralamaktan, anlam yitimine u¤-
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kültürünün esas ifllevini anlamlaflt›rmaya çal›flaca¤›z. Özellikle s›n›fsallaflman›n devleti de¤il, daha çok
devletin s›n›flaflmay› dal budak halinde yayd›¤›n› görece¤iz.
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Bireyin toplumsallaﬂma faaliyetleri
de k›sa sürenin baﬂ konular›ndand›r

c- Orta ve k›sa süre konular› hem
say›sal, hem niteliksel olarak çoklu
olay ve olgular› konu edinirler. K›sa
ve orta süreler dahilinde tüm kültürel
ve yap›sal de¤iflim ve dönüflüm olaylar›n› temel konu edinirler. Orta dönem konular› biraz daha uzun ömürlü olan, ama ayn› yap›sal kurumlar
içinde meydana gelen de¤ifliklikleri
konu edinirler. Örne¤in ekonomik
bunal›mlar, siyasi rejim de¤ifliklikleri,
ekonomik, sosyal, siyasal ve eylemsel
her tür örgüt kurulufllar› bu kapsamda düflünülebilir. Bireyin tüm toplumsal ve toplumsallaflma faaliyetleri
de k›sa sürenin bafl konular›ndand›r.
Medya daha çok k›sa süreli olay ve olgular› esas al›r. Her yap›sal kurumdaki günlük olaylar da k›sa sürenin
baflköflesinde yer iflgal ederler.
K›sa süre dahilindeki olaylar› temel
ald›¤› için, bu sosyolojiye Auguste
Comte sosyolojisi demek yerinde bir
adland›rma olabilir. Di¤er deyiflle ‘pozitif sosyoloji’ adland›rmas› (temel
elefltirisini göz ard› etmeden) uygun
düflebilir. Gerçekten sosyolojinin olaylar dal›n› inceleyen bir bölümü olmal›d›r. Özellikle kaotik dönemlerde olaylar a¤›rl›k ve belirleyicilik kazan›rlar.
Sosyolojinin temel kültür ve yap›sal
sosyolojiyle birlikte olaysal anlat›m
olan pozitif sosyolojiyle bütünlefltirilmesi tamamlay›c› nitelikte olacakt›r.
d- Ayr›ca toplumsal olaylar dahil,
tüm evrensel olay ve oluflumlar, kuantum ve kaotik dedi¤imiz bir ortam› gereksinirler. Kuantum ve kaotik
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Evrimciler olay ve olgular› daha iyi
tespit etmelerine ra¤men, toplumsal
süre kavram›n›n anlam›ndan yoksun
olduklar› için elefltirilmekten kurtulamazlar. Toplumsal haf›za olgular ve
olaylar›n evriminden daha önemlidir.
‹nsan için anlambilim, olgu kay›tlar›ndan önce gelir. Orada yaflamlar›n›n nehir gibi ak›fl› söz konusudur.
Tanr›dan da vazgeçmeyiflleri toplumsal haf›zan›n gücünden ileri gelmektedir. ‹leride daha kapsaml› yorumlayabilece¤imiz gibi, toplum tanr› kavram›yla geçmifl haf›zas›n› özdefllefltirmektedir. Olguculuk bir modernite
hastal›¤› olup, esas›nda toplumun
haf›zas›na, dolay›s›yla metafizi¤ine
karfl› durdukça elefltirilmekten kurtulamaz. Nas›l haf›zas›z insan yaflamda büyük güçlüklerle karfl›lafl›p
çocuklafl›rsa, haf›zas›n› yitirmifl toplumlar da kendilerini unutup yitirme
tehlikesiyle karfl› karfl›ya kal›rlar.
Haf›zas›n› yitirmifl toplumlar kolay
sömürülme, iflgal edilme ve asimile
edilmekten kurtulamazlar.
Pozitivist olgucular toplumu bilimsel olarak tan›mlad›klar›n› iddia
etmelerine ra¤men, pozitivist olguculuk toplumun gerçek ak›fl›n› en
az tan›yan düflünce okuludur. Toplumu tarihsiz, kaba materyalist bir
y›¤›n gibi yorumlayarak, en çarp›k,
eksik bir tan›m›yla en tehlikeli toplumsal operasyonlar›n yolunu açarlar. Toplumsal mühendislik kavram› pozitivizmle ba¤lant›l›d›r. Bunlar d›fltan müdahaleyle topluma istenilen flekli verebileceklerini san›rlar. Modernitenin de resmi anlay›fl›
olan bu yaklafl›mlar, toplumun

tarzlar› olarak (neolitik, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist) ayr›mlayan
konular da yap›sal süre konular›ndand›r. Kurumlar›n çöküfl konusu
da yap›sal süre dahilindedir.
Yap›sal konular› inceleyen sosyoloji alt dal›na ‘yap›sal sosyoloji’ demek uygun bir adland›rma olabilir.
En uzun süre inceleme konular›n›
da ‘temel kültür sosyolojisi’ olarak
adland›rmak, bütünleyici kapsam
itibariyle yerinde olacakt›r.
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Haf›zas›n› yitirmiﬂ toplumlar
asimile edilmekten kurtulamazlar

içinde ve d›fl›nda yürütülen iktidar
ve istismar savafllar›n›n meflru gerekçelerini olufltururlar.
b- Yap›sal süre kavram›n› toplumsal geliflmede temel kurumsal
dönüflümlere uyarlayabiliriz. Temel
yap›lar›n infla edilifl ve y›k›l›fl sürelerini tan›mlamak, toplumsal gerçekli¤in anlamland›r›lmas›nda katk› yapabilir. ‹nsan›n bask› ve istismar
durumu baz al›narak köleci, feodal,
kapitalist ve sosyalist toplum ayr›mlar› anlaml› yorumlara konu olabilir.
Yap›sal süreleri bu toplum biçimleriyle ba¤lant›land›rmak önemli bir
literatüre yol açm›flt›r. Fakat en
uzun ve k›sa süre kavramlar›yla
ba¤lant›s›n› anlaml› kuramad›¤› için
pek verimli olamamakta, klifle anlam tekrar›na düflmektedir.
Neolitik toplum hem yap›sal toplum, hem temel kültürel toplum süreleriyle iç içe yorumlanabilir. Kendisine özgü kurumsal yap›lar, zihniyet
ve maddi yaflam birikimlerinin olmas› ‘yap›sal süreyle’ izah edilebilece¤i
gibi, halen sürüp giden kültürel etkilerinin fiziksel imha veya y›k›l›fla kadar devam etmesi nedeniyle ‘en uzun
süre’ kavram›yla da izahat› mümkündür. Temel kültürel toplum sürelerinin konusunu esas olarak bilim, sanat, din, dil, aile, etnisite-kavim gibi, sürenin sonuna kadar çeflitli de¤ifliklikler geçirseler de, hep
ayakta kalmas› kuvvetle muhtemel
olan zihniyet biçimleri ve genifl insan
gruplar› teflkil eder. Ayr›ca ekoloji,
tüm bilim kollar›n›n sonuçlar›yla
ba¤lant›l› olarak, bu dönemde ekonomik kurumlaflma bilimi olarak
bafl köfleye oturtulabilecek konulardand›r. Demokratik siyaset de hem
bilim hem kurum olarak sürekli yaflamas› gereken konulardand›r.
Yap›sal sürelerin en temel kurumu devlet kurulufl ve yaflamlar› olmakla birlikte, devletle birlikte var
olan hiyerarfli, s›n›flar, devlet s›n›rlar› olarak mülk, toprak-vatan, devlet biçimleri olarak rahip devleti, hanedanl›k devletleri, cumhuriyet ve
ulus-devletler önemli konulardand›r. Din biçimleri de önemli konu
teflkil ederler. Toplumlar› üretim
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ratmaktan kurtulamazlar. ‹stedi¤iniz kadar belgelere dayal› olay y›¤›n,
istedi¤iniz kadar toplumsal kurum
ve kural belleyin, belgelerle aç›klay›n; nerede, ne zaman, hangi içerikte, yaflayanlar ne diyor sorular›na
yan›t verilmedikçe, tarih ve sosyolojinin anlambilimine katk›lar› kaba
malzeme olmaktan öteye gitmez.
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Klan ba¤lar› etnik ba¤lara dönüﬂüyor

Sosyolojik inceleme yöntemi hakk›ndaki bu düflüncelerimizi yeri geldikçe ilgili konulara iliflkin hem açaca¤›z, hem de uygulamaya çal›flaca¤›z. Deneme niteli¤inde çal›flt›¤›m
unutulmamal›d›r. Düflüncelerimizin
tasar›sal de¤er arz etmeleri do¤ald›r.
Verimli Hilal’deki toplumsal geliflmeleri bir kez de bu sosyolojik bak›fl
aç›lar›yla araflt›rd›¤›m›zda; özgürlük
sosyolojisinin bölgede neolitik devrim sürecinde toplum tarihi aç›s›ndan en verimli bir kaos aral›¤›na tan›kl›k etti¤ini görürüz. Gezginci avc›
ve toplay›c›l›kla geçinen gruplar,
buzullar›n h›zla da¤lar›n doruk
noktalar›na çekilmesiyle daha önceki dönem tecrübelerinden kaynakl›
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toplum yap›lanmalar›n› çözerek yerleflik yaflama, tar›mla geçinmeye dayal› bir aray›fla girdiler. Yüz binlerce
y›ll›k klan topluluklar› yerini daha
genifl yap›lara b›rakmayla karfl› karfl›yalar. Tam bir zihniyet dönüflümü, patlamas› yap›lan bir aflamaday›z. Eski klan zihniyeti ve iflaret dilinden tam kopmam›fl dil yap›s› yerine, daha genifl köy halk› ve etnisitesi zihniyetine geçifl söz konusudur. Simgesel dil düzeni h›zla geliflmektedir. Say›s›z besin maddeleri,
ulafl›m, dokuma, çömlek, ö¤ütme,
mimari, dinsel ve sanatsal konular
ortaya ç›km›fl olup, hepsi yeni bir
adland›rma düzeni ve zihin kal›plar›
gerektirmektedir.
Yeni toplum a¤›rl›kl› olarak köy yaflam›na dayan›rken, klan ba¤lar› etnik ba¤lara dönüflüyor. Maddi yap›lanman›n bu yeni biçimleri daha anlaml› zihniyet çerçevesi olmadan yürüyemez, hatta bafllayamaz. Zihniyet
dönüflümü ve dili, eski klan toplumunun kimli¤i olan ‘totem’ sürmekle
birlikte, neolitik toplumun simgesi
‘ana-tanr›ça’ figürüdür. Totem figürleri azal›rken, ana-tanr›ça figürleri
ortal›¤› kaplamaktad›r. Ana kad›n›n
yükselen rolünü simgeliyor. Dinsel
aç›dan bu bir üst aflama olup, çok
zengin bir kavramlaflt›rmay› beraberinde getiriyor. Dilde kad›n eki öne ç›k›yor. Simgesel dil eklerinde kad›n
ö¤esi baflat durumunu uzun süre koruyor. Bugün bile birçok dilde bu
özelli¤i bulmaktay›z. Ana-tanr›çayla
birlikte toplumsall›k yo¤un bir kutsall›¤a da bürünüyor. Yeni toplum
yeni kavram ve adland›rma demektir.
Zihniyet devrimi dedi¤imiz süreç yarat›c›l›¤› gerektirdi¤inden, özgürlük
sosyolojisine dahil etmemiz gerekir.
Bu sürecin yo¤un yafland›¤› önde gelen tarihçilerin üzerinde birlefltikleri
bir konudur. Binlerce olgu, binlerce
zihniyet devrimi ve ad demektir. Avrupa’daki zihniyet devriminden daha
kapsaml›, orijinal ve yarat›c› çaba isteyen bir patlama söz konusudur.
Bugün kulland›¤›m›z tüm kavram ve
bulufllar›n büyük ço¤unlu¤unun bu
dönemde yarat›ld›klar› tarihen tespit
edilebilen bir husustur.
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ve ‘kaos aral›¤›’ en çok toplumsal alan› kapsad›¤›ndan, dolay›s›yla ilgilendirdi¤inden ötürü, özgürlük sosyolojisi en çok gelifltirilecek sosyoloji konular›n›n bafl›nda gelmektedir.
Ayr›ca konumuzu ilgilendirmeyen, genel fikir bab›nda bir de ‘astronomik süre’den bahsetmek gerekir.
Henüz bu sürenin konular› belirlenememifltir. Fakat ana hatlar›yla
‘günefl’ ve ‘gök adalar›’n›n oluflumlar›, çöküflleri, evrenin muhtemel ‘geniflleme’ ve ‘daralma’ karakteri ve
buna ba¤l› olarak temel ‘çekim’ ve
‘itim’ kuvvetlerini ‘astronomik süre’
kavram ve konular›na dahil edebiliriz. Evrenin ömrü de tart›fl›lacak konular›n bafl›nda gelmektedir.
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ortamlar yarat›l›fl ortamlar›d›r. Henüz derinli¤ine incelenmemifl olsalar
da, varl›klar› kesindir. Tüm uzun,
orta ve k›sa süreli oluflumlar›n hem
‘her an’, hem ‘k›sa aral›klarda’ki
‘olup bitenler’ taraf›ndan ayakta tutulduklar›, bilimin giderek ilgilendi¤i
temel konulardand›r. ‘Kuantum
an›’ ve ‘kaos aral›¤›’ olarak da adland›rabilece¤imiz bir nevi ‘yarat›l›fl
an›’ ihmale gelmez. Evrende özgürlük olas›l›¤› bu ‘an’da gerçekleflmektedir. Özgürlü¤ün kendisi ‘yarat›l›fl
an›’yla ilgilidir. Tüm do¤a ve toplumdaki yap›lar hem infla olarak, hem
ayakta kalma ve yaflam süreleri bak›m›ndan farkl› nitelikleri de olsa,
‘yarat›l›fl anlar›’na ihtiyaç duyarlar.
O halde k›salar›n en k›sa süresindeki yarat›l›fl konular›n› toplumsal
aç›dan ele alan sosyolojiye de bir ad
düflünmek uygun olacakt›r. Benim
flahsi önerim, ‘yarat›l›fl an›’n› toplumsal olaylarda konu edinen sosyolojiye
‘özgürlük sosyolojisi’ demenin yerinde olaca¤›d›r. Daha da önemlisi, toplumsall›k taraf›ndan eflsiz bir kabiliyete eriflen insan zihniyetindeki müthifl esneklik ve yol açt›¤› yarat›l›c›l›k
nedeniyle bir nevi zihniyet sosyolojisi
de diyebilece¤imiz özgürlük sosyolojisinin son derece gerekli bir dal oldu¤u kan›s›nday›m. Özgürlük düflüncesini ve iradesini incelemek en baflta
gelen konu olsa gerekir. Kald› ki, yarat›l›fl an›ndaki geliflme özgürlük yan› olan geliflme oldu¤una göre, bir nevi Yarat›l›fl Sosyolojisi de diyebilece¤imiz bu k›salar k›sas› ‘kuantum an›’
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iflgal ve istila etmesi, sömürgelefltirme
ve kolonilefltirmeye tabi tutmas›, d›fl
etkenlerin mucizevî bir deste¤i olmadan (örne¤in Çin kültür bölgesi d›fl›nda büyük do¤al ve toplumsal felaketler) çok zay›f bir olas›l›kt›r.
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Uygar toplum esas olarak
Verimli Hilal’in kültürüne dayan›r
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Temel kültür sosyolojisini genel
sosyolojiyle de özdefllefltirebiliriz. Bu
durumda zihniyet biçimleri, aile kurumu ve etnik-kavimsel varl›klar›n
(baflta üç büyük kültüre dayal› olmak üzere, di¤er tüm kültürlere dahil olanlar) de¤iflim ve dönüflümleri
genel sosyoloji konusu yap›labilir.
Daha da önemlisi, özgürlük sosyolojisiyle yap›sal sosyolojinin karfl›laflt›klar›, dayanaklar› ve sonuçlar› olarak yaflad›klar› ‘kaos ve çürüme ortamlar›’ konu olarak genel sosyolojinin kapsam›nda incelenebilir.
Verimli Hilal’de yükselen toplumun
ikinci büyük aflamas› olan ve ‘Sümer
Rahip Devleti’yle bafllayan aflamas›
‘uygar toplum’ aflamas› olacakt›r. Uygar toplum esas olarak Verimli Hilal’in kültürüne dayanan hiyerarflihanedan kökenli bir ç›k›flt›r. Özü, besin bollu¤u ve çeflitlili¤inin üretim
tarz›yla ba¤lant›l› olan s›n›fsall›k olanaklar› kentleflmeyle birleflince, herhangi bir hanedan-hiyerarflik grubunun eskiden kalma ‘güçlü adam’›n
olanaklar›n› harekete geçirip ‘devlet’
örgütlenmesine geçebilmesidir. Verimli Hilal’de sadece Afla¤› Mezopotamya’da de¤il, Yukar› ve Orta Mezopotamya’da da bu yönlü çok say›da
giriflime tan›k olmaktay›z. Baz›lar› kal›c›laflt›klar› halde, baz›lar› koflullar
gere¤i tutunam›yor. Devlet Kutsal Kitapta Leviathan (denizden ç›kan canavar) olarak yorumlan›r. Bu canavar›n toplumsal geliflme üzerindeki kanl›, istismarc› ve zaman zaman soyk›r›mc› yürüyüflünü; maskeli ve maskesiz, örtük ve ç›plak krallar yönetiminde insan› kölelefltirerek sömürme biçimleri ve bunu meflrulaflt›rma avadanl›klar›yla birlikte incelemek bundan sonraki konular›m›z olacakt›r.
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Kaba bir tasnif yaparsak, yar›dan
az say›lamayacak bir toplumsal yarat›c›l›k dönemi söz konusudur. Din,
sanat, bilim, ulafl›m, mimari, tah›l,
meyve, s›¤›r (büyük ve küçükbafl
olarak), dokuma, çömlekçilik, ö¤ütücülük, mutfak, bayram, aile, hiyerarfli, yönetim, savunma ve sald›r›,
arma¤an, tar›msal araçlar ve daha
da s›ralanabilecek bir liste, nicel ve
nitel geliflmeye u¤ram›fl haliyle bugün de toplumsal yaflam›n temel listesi düzeyindedir. Neolitik’ten kalma
köy ve aile yap›s›na bakt›¤›m›zda, en
asil ve topluma güç veren, yaflam›
anlaml› k›lan toplumsal ahlak; sayg›, sevgi, komfluluk, yard›mlaflma
baflta olmak üzere, kapitalist modernitenin de¤er yarg›lar›n›n (veya ahlaks›zl›¤›n›n) çok üstündedir. Hiç eskimeyecek toplumun temel zihniyet
kal›plar› esas olarak bu dönemin
damgas›n› tafl›maktad›r.
Pozitif sosyoloji aç›s›ndan bölgedeki olaysal yaflam da dönemine göre
çok zengindir. Klan toplumunun yeknesak avc›l›k, savunma ve toplay›c›l›k yaflam›na k›yasla Verimli Hilal’deki olaylar ve yeni olgular tam patlama
halindedir. Yeni bir adland›rmaya kavuflmufl say›s›z olay ve olgu insan sesini, eylemini en zengin haliyle sergilemektedir. Dönemin insan zihnine
b›rakt›¤› temel anlam›n daha sonralar› ‘cennet’ kavram›na yol açt›¤›n›
Kutsal Kitaplardaki anlat›mlardan da
ç›karabilmekteyiz. Belki de pozitif
sosyolojinin en flansl› anlar›ndan biriyle karfl› karfl›yay›z. ‹nsanl›k üzerinde y›ld›z ya¤muru misâli bir geliflme söz konusudur. Dünyan›n dört
yan›n› birer ›fl›k, y›ld›z ayd›nl›¤›nda
olan olay ve olgularla ya¤murlamakta, toplumsal geliflmenin cennet hayalini, hatta gerçekleflme anlar›n› ekmektedir; Kültürlefltirmektedir.
Yap›sal sosyoloji aç›s›ndan toplumsal geliflmeye damgas›n› vurmufl
tüm kurumsal düzenlemelerin izini
Verimli Hilal’de gözlemek mümkündür. Özellikle M.Ö. 6000-4000 dönemi tam bir kurumlaflma dönemidir.

Tüm köy ve kent yap›lar›n›n temel
alaca¤› yerleflim alanlar› belirlenmifl,
yerleflkelere geçilmifl, hiyerarfli do¤mufl, din kurumlaflm›fl, ilk mabetler
ortaya ç›km›fl, etnisite varl›k kazanm›fl, dil yap›lar› netleflmifl, komfluluk
gelenekleri oturmufl, ahlakla yönetim
en güçlü dönemini kurmufl gibidir.
Di¤er bir deyiflle neolitik toplumun,
tar›m ve köy devriminin kal›c›l›¤›, dolay›s›yla kurumlaflmas› kesinleflmifl
gibidir. Yap›sal sosyolojinin temel konusunu oluflturan toplumsal yap›lar
ilk defa Verimli Hilal’de bu denli güçlü bir oluflum sergilemektedir. Orijinal kurumlaflmalar olarak bugün de
incelenmeyi gerektiren bu yap›laflma
gerçe¤inden halen ö¤renece¤imiz çok
fley vard›r. Hatta insanl›¤›n ilk kurumlaflm›fl de¤erleri olarak alandaki
yap›lar› ne kadar incelersek, yap›sal
sosyolojinin kuruluflu hakk›nda o
denli sa¤lam sonuçlara eriflebilece¤iz. Çok iyi bilmek gerekir ki, günümüz yap›sal sosyolojisi ciddi bir ‘anlambilim’ yoksunlu¤u yaflamaktad›r.
Genel sosyolojinin bir parças› olarak
kendini gözden geçirirse, anlambilimin yetkin bir ifadesi olabilir.
Temel kültür sosyolojisinin konusu
olarak Verimli Hilal’de temeli at›lan dil
ve kültürün yeri orijinal kaynak de¤erindedir. Alanda kurulan toplum en
uzun süreli olma konumundad›r. Daha önce belirtti¤imiz gibi, do¤al veya
toplumsal bir afetle insan yaflam› ciddi oranlarda ortadan kalkmad›kça
(mesela yeniden klan ça¤›na dönülmedikçe), Verimli Hilal’e dayal› olarak
ortaya ç›kan toplumsal kültür ve uygarl›k kufla¤› baflatl›¤›n› sürdürebilecek kapsamdad›r. Çin veya Semitik
kültür kaynakl› bir uygarl›¤›n hegemonik güç haline gelebilmesi, kapsam
itibariyle teorik olarak imkâns›z olmasa da, pratik olarak çok zordur. Nitekim hem ‘‹slami sald›r›lar’ hem de
‘Mo¤olitik’ kaynakl› çok büyük sald›r›lar gerçeklefltirilmesine ra¤men, HintAvrupa kültürü (dolay›s›yla kaynak
kültür, Aryen dil ve kültürü) hegemonik karakterini hiç yitirmedi. ‹lerde
belki Çin yeni bir sald›r›ya giriflebilir.
Fakat dünya çap›nda anlaml› bir yerleflikli¤e sahip Hint-Avrupa kültürünü

iv

Toplumsal yap›lar Verimli Hilal’de
güçlü bir oluﬂum sergilemektedir
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KOMPLOYA KAfiRI MÜCADELE KÜRT HALKINI
GÜÇLEND‹RD‹ VE OLGUNLAfiTIRDI
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Birincisi: Kürdistan’da geliflen ve
Ortado¤u’yu etkileyen PKK hareketiydi. PKK, Kuzey ve Bat› Kürdistan’da, yurtd›fl›nda Kürt toplumu içinde
etkili hale gelmiflti. Güney ve Do¤u
Kürdistan’a yay›lmak üzereydi. Kuzey Kürdistan’da yaratt›¤› geliflmeyle
Türkiye yönetimini ciddi bir zorluk
içine sokmufltu. Halk serh›ldanlar›
geliflmiflti, gerilla büyük bir kuvvet
olarak Türk ordusunu zora sokuyordu. Türk devletinin yaflad›¤› siyasi, ekonomik ve askeri zorlanma
elbette içinde yer ald›¤› sistemi, onun
öncülü¤ü olarak da ABD’yi, NATO’yu
zorluyordu. Türkiye’deki bu mücadele do¤rudan NATO’ya yans›yordu.
PKK’ye karfl› yürütülen savafl› ABD
ve NATO yürütüyordu. Türk ordusunun, devletinin ard›nda bu güçler
vard›. Türk devletine, PKK’ye karfl›
savaflta her türlü askeri, ekonomik,
siyasi destek veriliyordu. Di¤er yandan PKK sadece Kuzey’le kalm›yor,
Irak politikas›n›, ‹ran politikas›n›,
dolay›s›yla bütün Ortado¤u politikas›n› etkileme yönünde geliflme kaydediyordu. Güney Kürdistan’› da, dolay›s›yla Irak’› da t›pk› Türkiye’deki
gibi etkiler hale gelme olas›l›¤› tafl›yordu. Bu etki Do¤u’ya da tafl›nd›¤›nda Kürt sorununun çözümü temelinde yeni bir Ortado¤u siyasi yap›s› flekillenecekti. Bu, ABD’nin küresel sisteme entegre edilmifl bir Ortado¤u yaratma politikas›yla çelifl-
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iyordu. Dolay›s›yla hem PKK’nin
Kürdistan’›n di¤er parçalar›na yay›lmas›n› engellemek, hem de Kuzey’deki etkinli¤ini k›rmak ABD’nin Ortado¤u’yu küresel sisteme entegre etme politikas› için gerekliydi. Bunun
için yeni geliflmekte olan ve halklar›n
kardeflçe, demokratik birli¤ine dayal› bir Ortado¤u yaratmak isteyen
PKK’nin etkisizleflmesi gerekiyordu.
‹kincisi de, Birinci Dünya Savafl› ard›ndan ‹ngiltere, Fransa ittifak› temelinde oluflturulmufl ulus-devlet sisteminin o diktatoryal, kat› yap›s›n› biraz
törpülenmesi, çok partililik sistemi dahilinde k›smen Bat› demokrasisi denen sistemle uygun hale getirilmesinin
sa¤lanmas›yd›. Bu çerçevede de ulus
devlet sistemini en merkezden, çok kat›, diktatoryal bir düzeyde temsil eden
güçlerin bafl›nda Irak geliyordu. Bu
bak›mdan da ulus-devleti törpüleme
hedefinde birinci s›raya Irak girdi.
Böylece körfez savafl› ABD-Irak savafl›
olarak bafllad›. Savafl›n sonunda ABD
Ortado¤u’da bir sistem oluflturdu.
1990-91 Körfez Savafl› ve buna yol
açan Saddam Hüseyin yönetiminin
Kuveyt’i iflgali çok önemlidir. Bunlar
adeta bir senaryonun parças› olarak
da de¤erlendirilebilir. Sanki her fley bir
merkezden planlanm›fl, yap›lm›fl gibidir. Böyle bir savafl sonunda ABD Ortado¤u’ya girdi, birçok yerde askeri üst
kurdu. fiimdi Ortado¤u’nun en büyük
askeri gücü konumundad›r. Bu askeri
güç olman›n bafllang›c› 1991’deki körfez savafl›d›r. Ondan önce ABD’nin
böyle bir askeri gücü yoktu.
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PKK’ye karfl› yürütülen savafl›
ABD ve NATO yürütüyordu
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Uluslararas› komplonun küresel
sistemi yeniden oluflturmak isteyen
ABD politikalar› do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤i bir gerçektir. Bu, asl›nda 1998 öncesinden bafllad›. Sovyetler Birli¤i çözülüflü ard›ndan Yeni
Dünya Düzeni ad›yla ABD yeni bir
strateji gelifltirdi. Buna yeni küresel
sistemin infla edilmesi de deniliyor.
Bu süreç Üçüncü Dünya Savafl› olarak da tan›mland›. Bu stratejinin
dünyan›n bütün de¤iflik alanlar›na
dönük planlar› vard›. Kuflkusuz bunun merkezinde de Ortado¤u vard›.
Zaten dikkat edilirse Sovyetler Birli¤i’nin çözülüflü ard›ndan ilk büyük
çat›flma Ortado¤u’da oldu. Körfez Savafl› süreci denen süreç 1990-91 y›llar›nda geliflti. ABD’nin dünya çap›nda Sovyet sisteminin çözülüflüne dayal› olarak yapt›¤› ilk gövde gösterisi
oldu. ABD’nin yeni Ortado¤u politikas› bu süreçte flekillendi ve planland›. Bugüne kadar da bu uygulan›yor.
Giderek ad›na büyük Ortado¤u
projesi denildi. Asl›nda 20. yüzy›lda
ortaya ç›kan Ortado¤u’daki ulus-devlet yap›lar›n›n küresel sistemle çeliflen yanlar›n› törpüleyerek, küresel
sermayeye hizmet eden yeni bir Ortado¤u yaratma hareketi oluyor bu. Bu
temelde mücadelenin seyrine göre
ABD politikalar oluflturuyor, planlar
yap›yor. Büyük Ortado¤u Projesi olarak tan›mlad›¤› bu stratejik planlaman›n içini dolduruyor. Bu çerçevede
küresel sistemin, onun öncülü¤ünü
yapan ABD’nin Ortado¤u’ya müdahalesinde iki hedef seçildi.
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“Gerçekten de 11. y›lda komplo öldü. Art›k daha fazla çürüme, yozlaflma, zehirleme yaratmamas›
için bu ölmüfl cesedin yok edilmesi gerekiyor. 12. y›l›nda komploya karfl› mücadele ile bu
yap›lmal›d›r. PKK’nin imhas› art›k imkâns›z hale gelmifltir. Stratejik olarak bu kan›tland›.
Dolay›s›yla PKK’yi içine alacak bir büyük demokratik aç›l›m, demokratikleflme süreci geliflmek
durumundad›r. ‹flte komploya karfl› 12. mücadele y›l› bu tür geliflmelere aç›kt›r. Bunun kap›lar›
aç›lm›flt›r. Halk olarak tüm emekçiler, iflçiler, kad›nlar, tüm demokratik çevreler olarak 12. y›lda
uluslararas› komploya karfl› böyle bir yaklafl›mla ve bu hedefler temelinde mücadele etmeliyiz”
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Komplo küresel sistemin Ortado¤u’ya
dönük gelifltirdi¤i bir müdahaleydi
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PKK ve Önderlik var oldukça bu
siyaset hayata geçirilemiyordu.
ABD’nin asl›nda 1990’l› y›llarda Körfez Savafl› ard›ndan Yeni Dünya Düzeni ad›yla oluflturdu¤u stratejinin
ilk aflamas›, 1990’l› y›llarda Ortado¤u’da stratejik noktalar› oluflturma,
hedefleri belirleme ve onlar› kontrol
alt›na alma, s›n›rlama, kuflatma hareketiydi. Dünyan›n di¤er alanlar›nda buna dayanarak sald›r›lar yürüttü. Örne¤in Balkanlarda, Kafkaslarda, Do¤u Avrupa’da, hatta Amerika’n›n, Latin Amerika’n›n, Asya’n›n
baz› alanlar›nda kendisiyle karfl›t
olan siyasi geliflmeleri tasfiye etmek
üzere sald›r›lar yürüttü¤ü bilinmektedir. Di¤er alanlar› bu biçimde küre-
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etti. Hem Afganistan hem de Irak yönetimlerini y›kt›. ‹ki binli y›llar boyunca Afganistan ve Irak yönetimlerini y›k›p buralarda belirli bir etkinlik kurma temelinde Ortado¤u’ya
dönük müdahalesini baflar›ya götürmek istedi. Herhalde buna dayanarak bir üçüncü hamle yapmak istiyordu. Çünkü hedefinde ‹ran ve Suriye vard›. ‹ki binlerin bafl›nda iktidara getirilen Bush yönetiminin askeri hedefleri bu yönlü bir kapsamdayd›. Fakat Afganistan ve Irak yönetimlerini y›km›fl olsa da tam bir
istikrar sa¤layamad›. Yeteli bir askeri sonuç elde edemedi. Bu nedenle
siyasi sistem oluflturmakta da zorlan›yor. Hem Irak’ta hem Afganistan’da örnek olacak siyasi sistemler
gelifltirilemedi. Henüz kukla denilebilecek düzeyde yönetimler var. Dolay›s›yla yeni sald›r›lara giriflemedi.
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sel sistemle uyumlu hale getirirken,
Ortado¤u’da kendine karfl› geliflmeleri s›n›rland›rma, kontrol alt›na alma
ve güç haz›rl›¤› yapma sürecini sürdürdü. ‹kinci aflama di¤er alanlarda
edindi¤i geliflmelere dayanarak, yine
Ortado¤u’da oluflturdu¤u etkinli¤e,
yaratt›¤› haz›rl›klara dayanarak bir
sald›r› süreci gelifltirildi.
‹flte bu sald›r› sürecinin birinci
hamlesi 9 Ekim 1998’de Önder Apo
flahs›nda PKK’ye karfl› bafllat›lan
uluslararas› komplodur. Bu, küresel
sistemin Ortado¤u’ya dönük Sovyet
sisteminin çözülmesi ard›ndan gelifltirdi¤i, Körfez Savafl›yla bafllatt›¤›
müdahalenin ikinci aflamas›yd›. Birinci aflama, Körfez Savafl›na dayal›
olarak bölgede gelifltirdi¤i etkinlik
sistemi ve bu temelde oluflturdu¤u
haz›rl›klard›. ‹kinci aflama ise var
olan hedeflerin tasfiye edilmesini
amaçl›yordu. 9 Ekim uluslararas›
komplosu, Önder Apo’nun 15 fiubat’ta esaret alt›na al›nmas›na kadar sürdürüldü. Bu sald›r›n›n bölgeye dönük daha somut, pratik, yeni
bir savafl, askeri sald›r› haline gelmesi için çeflitli gerekçeler yarat›lmak istendi. 11 Eylül 2001 sald›r›lar› böyle ortaya ç›kt›. Bu sald›r›lar gerekçe yap›larak 1998’de PKK’ye karfl› komplo temelinde bölgeye dönük
bafllatt›¤› müdahaleyi var olan ulus
devlet yap›lar›na karfl› yürütülen savafl düzeyine ç›kard›. 2001 sonunda
Afganistan’a dönük askeri sald›r›y›
gelifltirdi. Bunu 2003 Mart’›nda
Irak’a yönelik kapsaml› sald›r› takip
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Askeri güce dayanarak siyasi etkinlikler gelifltirmeye yöneldi. Saddam Hüseyin yönetimini Ba¤dat etraf›na s›k›flt›rd›. Di¤er yandan ise
Güney Kürdistan’› çekiç güç denen
güçle bir güvenceye ald›. Buray›
Saddam Hüseyin yönetimine karfl›
koruyor izlenimi verildi. Fakat gerçekte PKK’ye karfl› korumay› ifade
eden bir sistem oluflturuldu. Çünkü
Türkiye-ABD ittifak›yla oluflturuldu.
Güney Kürdistan sahas› Türk ordusunun sald›r›lar›na aç›ld›. Türk ordusunun sald›r›lar›yla Güney Kürdistan’da PKK’nin geliflmesinin önü
al›nmaya, PKK varl›¤›n›n ve etkinli¤inin yok edilmesine çal›fl›ld›. Böylece
ilk önce PKK’yi s›n›rland›rma politikas› izlediler. 1998’e kadar gelen süreç budur. PKK’nin Güney’e ve Do¤u’ya yay›lmas›n› s›n›rland›rmak,
Kuzey Kürdistan’da da belli bir kontrolde tutmak bu politikan›n temel
hedefiydi. ‹kinci hamle 9 Ekim 1998
uluslararas› komplo dedi¤imiz sald›r›yla da Kuzey Kürdistan’da sözde
kuflat›lm›fl olarak görülen PKK’nin
imha ve tasfiye edilmesi sald›r›s›
bafllat›ld›. Önder Apo’nun imhas›,
PKK’nin tasfiyesi hedefine dönük bir
sald›r› gelifltirildi. Bununla Kürdistan üzerindeki inkâr ve imha siyaseti baflar›ya götürülmek isteniyordu.

Ekim 2009

Obama yönetimi ABD’nin bölgeye
müdahalesinin bir parças›d›r

fiimdi Obama yönetimiyle 1990’l›
y›llarda Clinton yönetimi alt›nda yap›lana benzer yeni bir siyaset izlenmeye
çal›fl›yor. Üçüncü aflama böyle gelifliyor. Bush yönetimi alt›nda geliflen
sald›r›lar daha ileri gidemedi. Gücü
yetmedi ABD’nin. 1990’l› y›llarda nas›l ki baba Bush’un körfez savafl› ard›ndan “demokrat” Clinton yönetimi
büyük bir haz›rl›k yaparak yeni bir
ABD sald›r›s›n›n zeminini oluflturduysa, flimdi de “demokrat” Obama
yönetimi alt›nda Afganistan ve Irak
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ABD ileride bölgeye
yeni bir askeri hamle yapabilir
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fiimdi yeniden ekonomik siyasi
bask›lar›n öne ç›kar›ld›¤› bir dönem
yaflan›yor. Çünkü 2001’den 2007’ye
kadar Bush yönetimi alt›nda yo¤un
bir askeri sald›r› içinde olundu ve ancak bu kadar yap›labildi. ABD siyasi,
askeri olarak y›prand›. Askeri sald›r›yla daha ileri gidemez hale geldi.
fiimdi Obama yönetimi ekonomik-siyasi bask›y› öne ç›kartan bir siyaset
izliyor. Bunun iki yönü vard›r. Bir:
Geçen dönemde yürütülen sald›r›larla ABD’nin elde etti¤i kazan›mlar› örgütlüyorlar, sa¤lamlaflt›r›yorlar; kal›c›
bir siyasi yap›ya dönüfltürüyorlar.
‹kincisi ise: Tabii gelecek için haz›rl›k
yap›yorlar. Ekonomik-siyasi bak›mdan kendi etkinli¤ini güçlendirir, askeri olarak da konumlanmas›n› yeniden düzenlerse ABD ilerde bölgeye
yeni bir askeri hamle yapabilir. E¤er
var olan karfl›tlar›n›, örne¤in ‹ran’›
Obama yönetiminin uygulad›¤› ekonomik-siyasi yöntemlerle etkisizlefltiremez, kendi sistemine tümüyle entegre edemezse, ard›ndan bu süreçte
sa¤layaca¤› geliflmelere dayanarak
yeni bir sald›r› gelifltirebilir.
Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz:
Asl›nda stratejide bir de¤ifliklik yoktur. Yeni Dünya Düzeni denen, ard›ndan Büyük Ortado¤u Projesi olarak adland›r›lan stratejik siyasi
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flan›yordu. Asl›nda Kürt inkâr› ve imhas›nda, Kürtlerin reddedilmesinde
bir stratejik birlik vard›. Zaten 20.
yüzy›l boyunca Kürdistan üzerindeki
hâkimiyet bölge devletlerinin uluslararas› sisteme dayal› olarak gelifltirdikleri ittifak temelinde yürütülmüfltü. Fakat dünyadaki, çeliflkiler ve
ABD Sovyet çat›flmas›na dayal› olarak
‹ran-Irak çeliflkisi, Türkiye-Suriye çeliflkileri öne ç›kt›. Bu çat›flma da bu
güçlerin taktik olarak belli ölçüde
Kürtlere dayanmalar›n› beraberinde
getirdi. ‹ran ve Suriye’nin PKK’ye karfl› 1980’li-90’l› y›llarda biraz müsamahakâr davranmas› bundan kaynakland›. Farkl› bir Kürt politikalar›, anlay›fllar› olmas›ndan dolay› de¤il.
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planlama do¤rultusunda 1990’lar›n
bafl›ndan bu yana ABD stratejik bir
sald›r› yürütüyor. Bu, Ortado¤u’yu
küresel sermaye sistemine entegre
etme sald›r›s›d›r. Görüldü¤ü gibi dönemlerin karakterine göre bu sald›r›n›n yöntemlerinde de¤ifliklik oluyor.
1990’l› y›llar Körfez Savafl›na dayal›
olarak yap›lan bir planlamayd›.
2000’li y›llar farkl› bir planlamayd›.
Hem uluslararas› komploya hem
2001 11 Eylül olaylar›na dayanarak
bölgeye dönük askeri sald›r› gelifltirildi. Bir yandan uluslararas› komployla PKK zay›flat›larak, önü al›narak, di¤er yandan da 11 Eylül olaylar›yla bölgeye askeri müdahalede
bulunman›n kabul edilir, herkesçe
itiraz edilmez zemini yarat›larak askeri sald›r› yürütüldü.
Obama’yla gelifltirilen üçüncü
hamle böyle bir sürecin arkas›ndan
gelmektedir. Ekonomik, siyasi a¤›rl›kl› bir süreç yaflat›lmak isteniyor.
Irak’ta elde edilen kazan›mlar siyasi
yap›ya dönüfltürülmeye çal›fl›l›yor;
Filistin-‹srail sorunu bir siyasi sürece sokulmak isteniyor. Kürdistan’da, Kürt sorununda yaflanan çat›flmalarda bir siyasi durum yarat›lmaya çal›fl›l›yor. El Kaide, Taliban
darbelenerek Afganistan’da Pakistan’la birlikte askeri- siyasi hâkimiyet yarat›lmaya çal›fl›l›yor. Ancak Afganistan’da durumlar›n›n zor oldu¤u görülüyor. E¤er yapabilirlerse
burada da Taliban’la kendilerini rahatlatacak bir anlaflmaya gidebilirler. ‹ran’la da gizli gizli iliflkiler kuruluyor. Bütün bunlar dikkat edilirse ‹ran’›n kuflat›lmas› oluyor. Di¤er
yandan da ‹ran’la da iliflki sürdürüyorlar, uzlaflmaya çal›fl›yorlar. ‹ran’›
kuflatarak el uzat›yorlar. Yani bir
tehdit var, gel bir yerde teslim ol, bizimle uzlafl diyorlar. Uzlaflmazsan
arkada tehdit vard›r. ‹ran’›n ne yapaca¤›n› gelecekte görece¤iz. ‹ran,
flimdiye kadar çeflitli güçlere dayanarak bu durumu etkisizlefltirmeye
çal›flt›. Ama bu nereye gider, daha
ne kadar bu durumu sürdürebilir
önümüzdeki süreçte görece¤iz.
Kürt politikalar›nda görünüfltü de¤ifliklik vard›, ama özde bir birlik ya-
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savafl sonuçlar›na dayanarak daha
etkili bir askeri müdahale için yeni bir
haz›rl›k süreci yaflat›lmak isteniyor.
Dolay›s›yla müdahale devam ediyor.
Obama yönetimi de ABD’nin bölgeye
müdahalesinin bir parças›d›r. 1992’de somut olarak planlad›klar›, Yeni
Dünya Düzeni dedikleri küresel stratejinin uygulanmas› oluyor. ABD o
stratejiyi devam ettiriyor. Obama yönetiminin uygulad›¤› politikalar da o
strateji dahilindedir. Fakat stratejinin
askeri boyutu var, siyasi, ekonomik
boyutu var. Baz› dönemler askeri sald›r› öne ç›kar›l›yor, baz› dönemler
ekonomik, siyasi bask›lar, sald›r›lar
öne ç›kar›l›yor. Bunlar yaflanan çat›flman›n durumuna göre belirleniyor.
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Önderli¤in Suriye’den ç›kart›lmas›nda
en aktif olan güçlerden birisi ‹ran’d›r

9 Ekim 1998 komplosunun içinde bu
güçler de yer ald›lar. Önder Apo’nun
Suriye’den ç›kart›lmas› sürecinde en
aktif olan güçlerden birisi ‹ran’d›r.
Dönemin ‹ran D›fliflleri Bakan›’n›n
Tahran, fiam, Ankara aras›nda mekik dokudu¤unu biliyoruz. Ard›ndan
Önder Apo Moskova’ya ve Roma’ya
gidince ‹ran D›fliflleri Bakan› da Moskova ve Roma yollar›n› tuttu. Önder
Apo’nun özgür hareket eden bir konuma gelmesinden ürküyorlard›. Öyle bir duruma gelir, denetimden ç›karsa kendileri için de tehlikeli olur
kayg›s›n›, korkusunu tafl›yorlard›.
‹ran’›n diplomasisi tamamen bunun
üzerineydi. Biz bunlar› iyi biliyoruz,
aç›¤a ç›kard›k. 15 fiubat Komplosu
olduktan sonra bu güçler de Önder
Apo denetim alt›na al›nd› diye rahatlad›lar. Ondan sonra da PKK’nin kalan gücü, miras›n› kendi ç›karlar›
için kullanabilir miyiz diye bir aray›fl›n içine girdiler. Özellikle ‹ran bu
tür hesaplar› çok yapt›. Çünkü Ortado¤u politikas›n› birçok örgüte dayand›rarak yürüten bir güçtür. PKK
de böyle bir örgüt haline getirilemez
mi diye böyle bir aray›fl ve çabalar›n
içine girdi. Lübnan’daki, Filistin’deki
baz› örgütler gibi, Irak’taki baz› örgütler konumuna getirmek istiyordu.
Öte yandan çeflitli güçlerle ittifaklar
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‹nkâr ve imha zihniyeti devletin
siyasetini belirlemeye devam ediyor

Aç›l›m ad› alt›nda Türkiye’de yaflananlar, AKP’nin 29 Mart yerel seçim
sonras›nda ortaya ç›kan siyasi durumun etkisi alt›nda ortaya ç›km›flt›r.
Herhalde di¤er devletler de izliyorlar.
Zaten Suriye devleti de yak›ndan izlediklerini aç›klad› ve Türkiye’nin politikalar›na destek verdiklerini söyledi.
‹ran’la da görüflmeler çerçevesinde
bu politikalar› yürütüyorlar. Türkiye’nin yürütmeye çal›flt›¤› politika,
yenilgiye u¤ram›fl, baflar›s›z kalm›fl
yöntemlerin yenilenmesi oluyor. ‹nkâr ve imha siyasetinde ve zihniyetinde bir de¤ifliklik yoktur. Fakat
bunlar› hayata geçiren yöntemler,
araçlar baflar›s›z kald›. Geçen dönemde kaba ret ve fliddet yöntemi
vard›. fiimdi aç›ktan o biçimde inkâr
ve imha siyasetini yürütemiyor. Çünkü bu yaklafl›m içte ve d›flta kabul
görmüyor. Onun yerine demokrasi,
aç›l›m söylemleriyle eski politikay›
hayata geçirmek için f›rsat toplamaya, yeni bir meflruiyet yaratmaya, yani yenilgiye u¤ram›fl yöntem ve araçlar›n› yeni araçlarla takviye etmeye,
restore etmeye çal›fl›yor. Asl›nda
mevcut durumda Türkiye yönetiminin yapmak istedi¤i budur.
Zihniyette ve amaçlarda özde bir
de¤ifliklik yoktur. Yani inkâr ve imha
zihniyeti, devletin siyasetini belirleyen merkezde sürüyor. Politikay› da
bu merkezin zihniyeti belirliyor.
Uluslararas› komplonun bafllang›c›ndan bu yana geçen 11 y›ll›k süre
içerisinde çok yo¤un bir mücadele
yürüttüler. Öncesinde savafl›n her
türünü gelifltirmifllerdir. Topyekûn
sald›r› yapm›fllard›, özel savafl uygulam›fllard›. PKK mücadelesini d›fl
destekle yürütüyor dediler, ulus-
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düler. Günümüzde de onlara benzer
bir durum var. Asl›nda ‹ran’la Türkiye Kürtler d›fl›nda di¤er her konuda
karfl›tt›rlar. Fakat ittifaklar› askeri,
siyasi, ekonomik ittifaklar› var. Bu
sadece Kürt karfl›t› politikadan kaynaklan›yor. fiu anda iflbirlikleri sadece Kürtleri denetleme üzerinedir.
Henüz yeni bir Kürt politikas›
oluflturabilmifl de¤iller. Asl›nda öncelikle Güney Kürdistan’daki geliflmeleri de engellemek istiyorlard›, fakat
ABD askeri zorla Irak yönetimini y›k›nca Güney Kürdistan’daki mevcut
durum geliflti. Onu art›k engelleyemiyorlar. Güney Kürdistan yönetimiyle
ittifak yaparak onlar› s›n›rland›rmaya, Güney’deki geliflmelerin Kürdistan’›n di¤er parçalar›na yans›mas›n›
engellemeye çal›fl›yorlar. Politikalar›
bu çerçevededir. Bu ülkelerin Kürt
politikalar› birbirine yak›nd›r. Esas
olarak Türkiye’nin sert, kat›, inkâr ve
imha politikas› ve bu temelde PKK’ye
karfl› yürüttü¤ü savafl bütün di¤er
devletlerin de Kürt politikas›n› yönlendiriyor. Giderek bu temelde PKK
karfl›t› bir ittifak olufltu. fiimdi siyasi
olarak, askeri olarak, ekonomik olarak, psikolojik olarak her bak›mdan
ortak politikalar yürütüyorlar. Do¤u’da, Bat›’da, Güney’de uygulanan
politikalar Türk devletinin PKK’ye ve
Kürtlere karfl› uygulad›¤› politikalard›r. Toplan›yorlar, birlikte planlama
yap›yorlar. Örne¤in gerillaya kat›l›m›n engellenmesi, gençli¤in yozlaflt›r›lmas›, ajanlaflt›rma çal›flmalar›,
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ABD Türkiye ittifak›n›n ortak düflman diyerek PKK’ye karfl› yürüttü¤ü
topyekûn imha sald›r›s›na bir uç olarak ‹ran da kat›ld›. ‹lginçtir, dünyada
en karfl›t olan güç ABD ve ‹ran’d›,
bunlar›n ikisi 2007-2008 sürecinde
PKK’ye karfl› savaflta ortak cephede
birlefltiler ve ortak savafl yürüttüler.
Bu objektif olarak böyle olmad›, bu
do¤rultuda ABD-‹ran yönetimleri birçok görüflme yapt›lar, aralar›nda anlaflma yapt›lar, askeri ittifak yapt›lar.
Örne¤in ABD belli bir alan› ‹ran topçusunun at›fl›na açt›, izin verdi. Yoksa ‹ran Irak topraklar›na nas›l top
atabilir! Hatta bazen asker bile sokuyor. Irak’a komflu ülkelerin d›fliflleri
bakanlar› toplant›lar› oluyordu. O
toplant›lar›n esas gündemi Kürtleri,
Kürdistan’› kontrol alt›nda tutmayd›.
Yine bu ABD’nin Irak savafl› ard›ndan Türkiye-‹ran-Suriye ittifak› gelifltirildi. Bu, Kürtleri denetim alt›nda
tutmak, PKK’ye karfl› ortak siyaset
gelifltirme ittifak›yd›. Bu ittifaka giderek Irak yönetimini katmaya çal›flt›lar. fiimdi Güney Kürdistan yönetimini katmaya çal›fl›yorlar. Mevcut
durumda Kürdistan üzerinde egemenli¤in nas›l sürdü¤ü, parçalanm›fl
Kürdistan’›n her parças› üzerinde
egemen olan devletin di¤er devletlerle nas›l bir iflbirli¤i içinde oldu¤u aç›¤a ç›kt›. Asl›nda daha bafltan Kürdistan üzerinde bu egemenlik gelifltirilirken bu sistem oluflturulmufltu.
Kahire Konferans› denen sistem asl›nda Kürdistan’›n böyle bölünüp bu
temelde ortak bir inkâr ve imha sürecine al›nmas›n› ifade ediyordu. Daha
sonra SENTO ve Ba¤dat Pakt›yd›, bu
devletler de Kürtlere karfl› uluslararas› sisteme dayal› olarak ortak
politikalarla egemenliklerini sürdür-

ekonomik olarak yoksullu¤a yol aç›p
halk› göç ettirmek, s›n›rlar›n kontrolü, askeri ittifak ve ortak operasyonlar böyle gelifliyor. Bütün bunlar›n
hepsi Türkiye-‹ran-Suriye yönetimlerinin ortak politikalar› olarak sürdürülüyor. Dolay›s›yla henüz ciddi bir
politika de¤iflikli¤i yoktur.
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Birbirine en karfl›t güçler bile PKK’ye
karfl› ortak cephede birleflti

“Esas olarak Türkiye’nin sert,
kat›, inkâr ve imha politikas›
ve bu temelde PKK’ye karfl›
yürüttü¤ü savafl bütün di¤er
devletlerin de Kürt
politikas›n› yönlendiriyor.
Giderek bu temelde PKK
karfl›t› bir ittifak olufluyor.
fiimdi siyasi, askeri, ekonomik,
psikolojik ve her bak›mdan
ortak politikalar yürütüyorlar”
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yaparak PKK’yi kuflat›p teslim almaya çal›flt›. Fakat bütün bunlar PKK
yönetimi taraf›ndan bofla ç›kart›l›nca
yeniden Türkiye yönetimiyle ittifaka
yöneldiler. En somut örne¤ini 20072008 sürecinde gördük. fiimdi de
k›smen devam ediyor.
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Uluslararas› komplo stratejik
de¤iflimi engelleme hareketiydi

2007-2009 aras›nda ABD, ‹ran,
Türkiye birlefltiler, PKK’yi tasfiye etmek için topyekûn sald›r› yürüttüler.
Askeri alanda yürüttüler, ideolojik
alanda yürüttüler, siyasi alanda yürüttüler. Her üç alanda da bu sald›r›lar k›r›ld›. 29 Mart yerel seçimi ard›ndan ortaya ç›kan sonuç PKK’ye karfl›
bütün alanlarda yürütülen sald›r›n›n
k›r›lmas›yd›. PKK her alanda bir baflar› sa¤lad›. Bu iflte stratejik de¤iflikli¤i gerçeklefltirdi¤inin iflaretidir, kan›t›d›r. Öyle olmasayd› bu baflar›lar
sa¤lanmazd›. Bunun önemi nedir?
Uluslararas› komplo yenilmifltir.
Çünkü uluslararas› komplo stratejik
de¤iflimi engelleme hareketiydi.
Uluslararas› komplo neydi? PKK eski
stratejiyi de¤ifltirip stratejik de¤iflim
ve örgütsel yeniden yap›land›rmay›
gerçeklefltirmek isterken bunu yapmadan vurup imha ve tasfiye etmekti. Asl›nda PKK’nin Kürt sorununu
siyasi mücadele alan›na çekmesini ve
kendini bu siyasi mücadeleyi yürüten örgüt haline getirmesini engelleme giriflimiydi. Bunu bofla ç›kartma
hareketiydi. PKK stratejik de¤iflimi
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29 Mart yerel seçim sonuçlar› bu
noktada önemlidir. 29 Mart seçimleri
için referandum denildi. Kimler aras›nda oldu bu referandum? AKP ile
DTP aras›nda. Neyin referandumuydu bu? Erdo¤an seçimden önce s›k
s›k tek milletten söz etti. AKP, inkâr
ve imha zihniyetini ve politikas›n›
temsil ediyordu. Bütün iç ve d›fl güçler AKP arkas›nda birlefltiler. DTP de
Kürt sorununun demokratik siyasi
çözümünü benimsiyordu. Kürt sorununun demokratik çözümünden yana
olanlar da DTP’yi desteklediler. Referandumu DTP kazand›. Hem de yüzde
70’in üzerinde bir oranla. DTP’nin
Kürt sorununu demokratik özerklik
temelindeki çözüm politikas›na evet
denildi, onay verildi. AKP yenilgiye
u¤rad›. Yani inkâr ve imha siyaseti
yenilgiye u¤rad›. Bu sonuç net ç›kt›
ortaya. Bu seçim bir referandumdu ve
Kürt halk›n›n görüflünü ortaya koydu. Halk›n PKK’nin politikalar›yla birli¤ini, uyumunu ortaya koydu.
Bu geliflme, elbette ki PKK’nin yürüttü¤ü mücadeleye dayand›. Önder
Apo’nun gelifltirdi¤i yeni çizgiye dayand›. Asl›nda referandum kazanacak kadar güçlü bir siyasi sonucu almak, izlenen bir stratejinin, çizginin
baflar›s› oldu. Bu Apocu çizginin kazand›¤› baflar›d›r. Bu çizgi nas›l böyle
bir baflar› kazand›? Demek ki PKK
Kürt sorununun çözümünü gerçeklefltirecek bir güç haline geldi de ba-
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yapt›¤› ve bu temelde baflar›lar sa¤lad›¤›na göre o zaman uluslararas›
komplo baflar›s›z kalm›flt›r. 11.
Komplo y›l›nda yaflanan, kan›tlanan
en büyük gerçekleflme budur. Art›k
flunu söyleyebiliriz: Uluslararas›
komplo ölmüfltür, gömmek laz›m.
Fakat bu cesedi gömecek güç bulunmuyor. Ortada o yoktur. Kimse buna
cesaret edemiyor, ortaya ç›kam›yor.
Bu durum da her tarafa koku sal›yor, zehir saç›yor, hastal›k yay›yor.
Türkiye toplumunun yaflad›klar›na
bakal›m, bölgede yaflananlara bakal›m; cinnet geçiriyor insanlar neredeyse. Çünkü çürümüfl, çökmüfl, baflar›s›z kalm›fl uluslararas› komployu
kald›r›p atam›yorlar. Bu durumda bu
sorunlar ilgili herkesi çökertiyor.
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29 Mart yerel seçim sonuçlar›
PKK’nin yeni stratejisinin baflar›s›d›r

flar› kazand›. Bu bir ideolojik yenilenmeydi, stratejik de¤iflimdi, örgütsel
yeniden yap›lanmayd›. Asl›nda 29
Mart yerel seçimleri ard›ndan sa¤lanan geliflme PKK’nin yeni stratejisinin kazand›¤› baflar›yd›. Kürt sorunu
siyasi sorun haline getirme ve siyasi
mücadeleyle çözme stratejisinin baflar› kazanmas›yd›. Seçim sonucu flu
anlama geldi: Demek ki PKK stratejik
de¤iflimi baflarm›flt›r. Eski ulusal
kurtulufl stratejisini de¤ifltirmifl, yerine yeni bir kurtulufl strateji koymufltur. Eski halk savafl› stratejisini de¤ifltirmifl yerine yeni bir strateji koymufltur. Bu stratejiyi hem tan›mlam›fl
hem özümsemifl hem de örgütünü
buna göre yeniden yap›land›rm›flt›r.
Böyle olmasayd› 29 Mart yerel seçim
sonuçlar›n›n sa¤lad›¤› geliflme ortaya
ç›kmazd›; referandum kazan›lamazd›.
Dolay›s›yla ortaya ç›kan sadece bir
seçim sonucu de¤ildir.
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lararas› komployla Önder Apo’yu ‹mral› sistemi alt›na ald›lar. Buna dayal› olarak PKK’yi tasfiye etmek için 11
y›ld›r her türlü ekonomik, sosyal, siyasi, psikolojik, askeri, kültürel sald›r› yürüttüler. ‹lker Baflbu¤ PKK’ye
karfl› mücadelenin hangi alanlarda
yürütüldü¤ünü birçok kez ifade etti.
Ne var ki kaba inkârc›, retçi ve fliddete dayal›, yok etmeyi öngören politikalarla tasfiye yapmay› baflaramad›lar. Asl›nda flimdi gelinen nokta budur. Uluslararas› komplocular taraf›ndan da bu durumun iyi de¤erlendirilmesi gerekiyor.
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Strateji de¤ifltiren PKK herkese
stratejiyi de¤ifltirmeyi dayat›yor

Uluslararas› komplonun bofla ç›kmas› karfl›s›nda zorlanan AKP birkaç
fley söylüyor, ama hem nal›na hem
m›h›na vuruyor. Yani güçsüzdür, ilkesizdir. Çok oportünist, çok pragmatist, çok iktidarc›d›r. ‹lkelerden,
dinden söz ediliyor, edebiyattan, flairlikten söz ediliyor, ama öyle bir düzeyi yoktur. Asl›nda 29 Mart seçimi
ard›ndan referandumun DTP taraf›ndan kazan›lmas›yla birlikte flu gerçekleflti: PKK stratejik de¤iflimle yeniden yap›lanmay› baflarm›flt›r. Art›k
Kürt sorunu siyasi mücadele alan›nda yürütülen bir sorundur. Dolay›s›yla PKK stratejisi baflar› kazan›yor,
süreci yönlendiriyor. Stratejiyi de¤ifltiren PKK, her kese stratejiyi de¤ifltirmeyi dayat›yor. Bu, Kürdistan’la,
Kürt sorunuyla ilgili herkesin o zamana kadar izledi¤i stratejinin yenilgisi anlam›na geliyor. 29 Mart referandumunun AKP taraf›ndan kaybedilmesi, AKP’yi destekleyen bütün
stratejilerin yenilgisi oldu.
Bu temelde ABD hemen de¤ifliklik
yapt›. Bir hafta bile geçmeden yeni
baflkan Obama geldi Ankara’da Ahmet Türk’le görüfltü. Oysa 15 gün
önce D›fliflleri Bakan› gelmifl, Ahmet
Türk’e karfl› yeni bir lider aram›flt›.
Ama 29 Mart seçimlerinde DTP’nin
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Türkiye yönetimi bu geliflmeleri
önlemek için seçim ard›ndan eski
yöntemlerle sald›r›ya bafllad›. Halka
sald›rd›, gerillaya sald›rd›, DTP’ye
sald›rd›, komplolar yapmaya çal›flt›.
Maz›da¤›’ndaki komplo baflar›l› olamad›. Maz›da¤› komplosunu gizleyemediler. Halk direndi, gerilla direndi,
komplo aç›¤a ç›kt›. Bunun üzerine
yöntem de¤iflikli¤i yapmak zorunda
kald›lar. Gördüler ki eski yöntemleriyle, yani kaba retle, fliddetle art›k
PKK’ye karfl› mücadele edemiyorlar.
Direnç oluyor, bu mücadelede kimseden destek alam›yorlar. Türk halk›
destek vermiyor, ABD destek vermiyor, Avrupa destek vermiyor. Onun
için bir söylem de¤iflikli¤ine gittiler.
fiimdi bir aç›l›m deniliyor. Önce Kürt
aç›l›m› denildi, demokratik aç›l›m
dendi, flimdi milli birlik projesi diyorlar. Ordu müdahale etti biraz de¤ifltirdiler. AKP’nin tutarl› politika yapacak ne zihniyeti ne de gücü var. AKP
hem nal›na hem m›h›na vuruyor. Öyle bir siyaset de¤ifltirme ve onu yürütme cesareti, ilkesi yok. Fakat devlet de eski politikay› yürütemiyor.
Onun için flimdi söylemleri farkl›laflt›.
Aç›l›m diyorlar ama aç›lam›yorlar.
Aç›l›m diyorlar, ama eskiyi cilalay›p
yeniden öne sürüyorlar. Kürt aç›l›m›

kapsayacak kadar, yani bütün Kürtleri kapsayacak kadar aç›l›m›n genifllemeye ihtiyac› var. Bunun d›fl›ndaki
bir yaklafl›m sorunu çözmez. Türkiye’nin demokratikleflmesi de ancak
böyle kapsaml› bir yaklafl›mla gerçekleflebilir. Bu olmadan öyle Türkiye’de
demokratikleflme gerçekleflmez.
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AKP’nin tutarl› politika yapacak
ne zihniyeti ne de gücü var

söylemini bile birkaç hafta sürdüremediler. Bir hafta birini söylüyorlar
bir hafta baflka bir fley söylüyorlar.
AKP’nin yöneticileri bu konuda
gerçekten de usta, haklar›n› vermek
laz›m. Müthifl yeni deyimler üretiyorlar. Her hafta aç›l›m bir ad al›yor,
bir deyimle yürütülüyor. En son
Tayyip Erdo¤an AKP Kongresinde
aç›l›mlardan söz etti; yani devletin
flimdiye kadar ret ettiklerini almak
istiyor, ama nedense ölüleri almak
istiyor. Diriler yoktur. Gömülmüfl
olanlar zaten yeni bir fley yapam›yorlar. Bunlar› zikrederek güya aç›l›m yapt›¤›n› göstermeye çal›fl›yor.
Bu yaland›r, sahtedir. Böyle aç›l›m
falan olmaz. ‹smini zikrettiklerinin
düflüncelerini benimseme ve uygulama anlay›fllar› da zaten yoktur.
AKP aç›lam›yor, aç›l›m yapam›yor.
Türkiye’nin gerçekten de aç›l›ma ihtiyac› var, demokratikleflmeye ihtiyac›
var. Hem de çok genifl aç›l›ma ihtiyac› var. Türkiye PKK’yi içine alacak kadar aç›lmak zorunda. Geniflleyerek
büyümek durumunda. AKP’nin birkaç ölmüfl insan› düzene entegre ederek bir fley kazanmas› mümkün de¤ildir. Öyle yaparsa süreci yeniden fliddetli bir çat›flmaya götürür. Bu çat›flmal› süreçte Türkiye’nin bafl›na neler
gelir hiç belli olmaz. Oyun oynar gibi
yap›yorlar, bu oyun oynanacak bir
durum de¤il, çok tehlikeli bir pozisyondalar. Türkiye’nin aç›l›m tart›flmas› böyle olamaz. Türkiye’nin demokratik aç›l›m›n›n çok genifl olmas› gerekiyor. PKK’yi içine alacak, PKK’yi de
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kazand›¤› oy oran›n› görünce, art›k
PKK’nin tasfiye edilemeyece¤ini görerek politika de¤ifltirdi. Bu politika
de¤iflikli¤ine Kürt politikas›nda stratejik de¤ifliklik de denilebilir. fiiddetle PKK’nin yok edilemeyece¤ini gördü. Kürt sorununu sadece bir Irak
sorunu, Kürtleri sadece Güney Kürdistan Kürtleri olarak görmekten
vazgeçti. ‹lk defa Türkiye’de bir Kürt
siyasi liderle görüflüyorum, dedi. Yani Kürtler Türkiye’de de var, Kürt sorunu Türkiye’nin de bir sorunudur.
Dolay›s›yla bu ayn› zamanda ‹ran
için de, Suriye için de bir sorun görme anlam›na geliyor. Böylece ABD
de¤ifliklik yapt›. Baflka güçler de
Kürt politikas›nda de¤iflikli¤e gitme
ihtiyac›n› duydular.

Ekim 2009
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Türkiye’yi demokrasi birlefltirir
milliyetçilik birlefltirmez

ABD’nin politika de¤iflikli¤inden
bahsettik. Bunu söylerken ABD’nin
PKK karfl›tl›¤›ndan vazgeçmifl oldu¤unu kast etmiyoruz. Ama flunu gördü, fliddetle PKK yok edilemez. Uzlaflmayla etkisizlefltirebilir miyim
aray›fl› içindedir. ‹stedi¤i kadar çal›fls›n Türkiye’nin fliddet politikas›na
art›k destek vermez. 26 y›ld›r savafl›yor bu ordu ve devlet PKK’yi yok edemedi. Uluslararas› komplo da oldu,
tasfiye edemediler. Dolay›s›yla PKK
ne imha edilebildi ne tasfiye edilebildi ne de eritilebilir. O zaman ne yapmak laz›m? Demokratik aç›l›mla
PKK’yi de içine alacak kadar, Kürtleri içine alacak kadar bir demokratik
aç›l›mla büyümek laz›m. Sorunlar›
böyle çözmek laz›m. Bu Türkiye’yi
zay›flat›r m›? Hay›r, güçlendirir. Bu
Türkiye’yi böler mi? Hay›r, birlefltirir. Türkiye’yi demokrasi birlefltirir,
milliyetçilik birlefltirmez. Türkiye
Kürt’ü Türk yaparak güçlenmezler.
Bu flekilde birlik de olmaz. Asl›nda
bu politika kendi içinde çat›flma etkenini tafl›r. Bu zihniyetler nedeniy-
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Komplonun 12. y›l›na girerken
Kürt sorununun durumu budur. Yani çözümün yolu ayd›nlanm›flt›r,
aç›¤a ç›km›fl, birçok fley netleflmifltir. Art›k PKK yok edilemiyor, edilemez. Hiç kimse yok edemez. Bunu
herkes kabul etmek zorundad›r,
baflka çare yoktur. Demokratik çözümün yolunu da Önder Apo gösterdi. Bunun için yol haritas›n› kamuoyuna sunmal›lar. Bu temelde herkes
tart›flmal›, tart›flarak birlikte de¤ifliklikler yap›lmal›d›r. Ama bunlar
olmaz, yol haritas› gizlenir, sahte
birkaç aç›l›m söylemiyle sözde iç-d›fl
kamuoyu aldat›larak zaman kazan›lmaya, PKK bu arada tasfiye edilebilir
mi diye oyunlar içerisine girilmeye
çal›fl›l›rsa, bu her fleyden önce bunu
yapanlar›n bafl›nda patlar. AKP alt›ndan kalkamaz. Bu siyaset AKP’yi
de bitirir, Türkiye’ye de zarar verir.
fiimdi komplonun 12. y›l›nda bu durum netleflecek. Asl›nda Türkiye siyaseti de¤iflebilecek mi Kürt sorununda, gerçekten de demokratik aç›l›m yapabilecek mi, yoksa yalan söylemlerle eski fliddet politikas›n› sürdürecek mi bu aç›¤a ç›kacak. E¤er
fliddet politikas›n› sürdürürse flunu
söyleyebiliriz: Zorla AKP’ye bu durumu kabul ettirirler. Kürtler de kabul
ettirir, dünya da kabul ettirir.

rg

rim süreci bafllad›. Bu, 1990’lar›n bafl›nda en zor koflullarda olmas›na ra¤men k›sa sürede halk ayaklanmas›na, serh›ldan›na yol açt›. Büyük bir
kimlik devrimi, kiflilik devrimi, kültür
devrimi, sosyal devrim, demokratik
devrim, dirilifl devrimi gerçekleflti. Art›k bu horlanmaya, hakarete edi bese
dedi Kürt toplumu, Kürt insan›. Ulusal kimlik ve kültürünü onurla, gururla yaflama, bedeli ne olursa olsun
büyük bir cesaret ve fedakârl›l›kla,
ama onurlu bir halk ve insan olarak
yaflama gücü kazand›. 1990’lar›n bafl›ndaki dirilifl devrimiyle yeni bir halk
olarak do¤ufl gerçekleflti. Kürt insan›,
kad›n›, gençleri büyük coflku ve heyecan yaflad›. Gerçekten bu heyecan›
baflkalar›na da tafl›rd›lar. Komflu
halklara, uluslararas› alana tafl›rd›lar. ‹nsanl›¤›n coflku ve heyecan gücü
haline geldi Kürt halk›, Kürt toplumu.
Bunlar yaflanm›fl gerçeklerdir.
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Kürt halk›ndaki geliflme, de¤iflim,
yetkinleflme, yenilenme, özgürleflme,
demokratikleflme hususlar› çok çok
önemli fleylerdir. ‹nkâr ve imha süreci içerisinde Kürt halk› büyük ac›lar
yaflad›. Dünyada hiçbir halka reva görülmeyen, uluslararas› sistem taraf›ndan, ‹ngiltere’nin oluflturdu¤u sistem taraf›ndan Kürtlere reva görüldü.
Fiziki katledilmelerine, iflkence görmelerine de¤inmiyoruz bile. Kürtler
bunlara katlanmaya ve mücadele etmeye yatk›nd›rlar. Do¤ayla yaflamlar›
da bu çerçevededir. Fiziki ac› çekmeye al›fl›k bir toplumdur. Bunlar› böyle
olmas› do¤rudur anlam›nda söylemiyoruz, ama böyle bir yaflam durufllar›
var. Bu tür durumlar Kürtleri bu kadar zorlamazd›. Fakat yok say›lmalar›, inkâr edilmeleri bir hakaretti. Ortado¤u’nun en eski ve bu kadar nüfusa sahip bir halk›n›n böyle yok say›l›p
inkâr edilmesi ve her fleyinin yasaklanmaya, asimile edilmeye, yok edilmeye çal›fl›lmas› en kötü soyk›r›md›r.
Büyük hakaret içeriyor. Bu anlamda
geçen süreçte ac› çekmifllerdi. Asl›nda
12 Eylül askeri faflist askeri darbesi
ard›ndan gelifltirilen iflkenceler ve yasaklamalar bunu daha da katmerli
hale getirdi. Buna karfl› PKK bir ›fl›k
oldu, bir kurtulufl bilinci, gücü, öz suyu oldu. Zindan direnifli bu noktada
önem tafl›d›. Bütün bu hakarete ve iflkenceye karfl› insani durufl, özgür durufl ne olmal› sorusuna cevap verdi.
Bu da halkta gerçekten de bir kendine gelme, cesaret, fedakârl›k kazanma, eski o tarihten oluflmufl olumlu
karakterli, gururlu bir halk haline
gelme, bunu mücadele ederek sa¤lama bilinci, duruflu geliflti.
15 A¤ustos At›l›m› bunu bir eyleme
ve yaflama dönüfltürdü; mücadele biçimine kavuflturdu. Gerilla hamlesini
ilk kurflun diye ifade ediyor sosyologlar; toplumda büyük de¤ifliklik yaratt› diyorlar. Kürtlerde çok büyük de¤ifliklik yaratt› diyorlar. Yasak ve bask›lar›n yo¤un oldu¤u yerlerde bu de¤ifliklik içten içe oldu, ruhsal oldu,
duygusal oldu, bilinçle oldu. Baz› yerlerde, örne¤in yurtd›fl›ndaki Kürtlerde bu geliflim an› an›na bilgi alma temelinde aç›ktan oldu. Büyük bir dev-
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le Türkiye strateji de¤ifltiremiyor. Bu
kadar zorlanmas›na ra¤men bu aç›l›mlar› yapamamas›n›n nedeni, çok
floven, dar, milliyetçi bir zihniyet
içinde olmas›d›r. Bu zihniyet k›r›lm›yor, demokratikleflemiyorlar. Sorunun çözümü kesinlikle demokratik
zihniyettedir; demokratik siyasettedir, demokratik aç›l›mdad›r. Bunu
yapmaz da flimdiye kadar oldu¤u gibi insanlar› avutmaya, kand›rmaya
çal›fl›rlarsa, öyle aç›l›m ve demokrasi
söylemleriyle yeniden imha ve tasfiye
planlar›n› hayata geçirmeye çal›fl›rlarsa bu tehlikelidir. Bu flekilde sorun çözülemeyece¤i gibi, hiç kimse
aldat›lamayaca¤› gibi, Türkiye daha
sert bir çat›flman›n içine sokulur.
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Kürtler büyük ac›lar temelinde kendini
sorgulayarak yenilenmeyi gerçekleflflttirdi

Uluslararas› komplo, böyle bir geliflme süreci içerisinde, böyle bir heyecana kap›lm›fl yürüyen toplumun
yüre¤inin b›çakla hançerlenmesi gibi
oldu. Çok büyük bir ac› yaflatt›; kara
gün ilan etti toplum. Kürtler kötülükler kovulsun, uzaklafls›n diye oruç
tutuyor 15 fiubat’ta. Hiç beklemedi¤i,
art›k olmas›n› istemedi¤i, hiç haz›r
olmad›¤› bir ortamda tarihin o bütün
yok say›lan, hakaret edilen süreçlerin
hepsini hat›rlatacak flekilde, hepsine
bedel bir sald›r›yla karfl›laflt›. Bu tabii
çok büyük bir ac› verdi. 1990’larda
yaflananlar bir hayal miydi? Bu büyük geliflmeler devam etmeyerek sona m› erecek gibi kayg›lar, endifleler,
sorgulamalar oldu. Ac› içerisinde
kendini e¤itme, yenileme yafland›.
De¤iflim bu temelde gerçekleflti. Gerçekten de büyük ac›lar yaflama temelinde kendini sorgulayarak, özelefltiri
yaparak kendini yenilemeyi gerçeklefltirdi. fiimdi tekrar bu en a¤›r ac›
verici durumu bile giderecek geliflmeyi sa¤layabilece¤i, demokratik devrimi devam ettirebilece¤i, en zor koflullarda bile e¤er direnirse, örgütlü olur-
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Kürt insan›n›n kendisine güveni
iradesi ve bilinci geliflti
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Uluslararas› komplo, o ortamda
yaflananlar insan›n ruhunda, duygusunda ne de¤ifliklikler yapt›, incelenmeli. Bir de flu an ulafl›lan düzey ne
de¤ifliklik yapt›? Kürt insan›n›n, kad›n›n›n duygusunda, ruhu, bilincinde
ne tür etkiler yap›yor; davran›fllar›nda
ne tür etkiler yap›yor? Toplumsal hareketlilikte ne tür etkiler yapm›fl, hepsi incelenmeye de¤er konular. fiunu
söyleyebiliriz: Kürt kad›n› ve insan›n›n kendisine güveni artt›. Zorluklar›
yenme iradesi ve bilinci geliflti. Örgütlenme ve bir olma bilinci geliflti. Cesaret ve fedakârl›¤› en üst düzeye ç›k›.
En zor koflullarda her türlü felaket
karfl›s›nda çaba harcarsa kendi gücüyle özgür ve demokratik yaflam› yaratabilece¤ine dair kendine güveni,
iddias›, iradesi olufltu. Bundan daha
büyük bir geliflme olamaz. Bunlar›
kazanan bir toplum elbette ki art›k
yok edilemez, imha edilemez. Onu inkâr etmeye çal›flmak, kendini yok etmekten baflka bir sonuç vermez. Asl›nda onu göremiyorlar. Veya görüyorlar da onu kabul edemiyorlar.
Kürt toplumunda kesinlikle bu de¤ifliklik var. Bunun yan›nda di¤er kazan›mlar› burada kapsaml›ca belirtmeye gerek yok. Komplo Önder
Apo’nun imhas›n›, PKK’nin tasfiyesini öngörüyordu. fiimdi en büyük PKK
karfl›tlar› bile itiraf ediyorlar ki PKK
tarihinin en güçlü dönemindedir. Örgütlülü¤ünü daha etkin sürdürüyor.
Eskiden sadece PKK örgütü vard›,
gerilla vard›, flimdi bunlar›n yan›nda
genifl bir halk örgütlülü¤ü var. Demokratik halk örgütlülü¤ü sadece
Kuzey’de de de¤il, Kürdistan’›n bütün parçalar›nda var. Halk ulusal bilinci, dili, kültürü gelifltiriyor, demokratik yaflam› örgütlülü¤ü geliflti-
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1990’lar›n bafl›nda gerçekleflen
dirilifl devrimi ve demokratik devrim
bu 11 y›l içinde de derinleflerek daha
nitelikli bir hal alm›flt›r. Kürt serh›ldan› büyük bir demokratik devrim
oldu, özgürlük devrimi oldu, kiflilik
devrimi oldu. Bütün toplumda, insanlarda bu etkiyi ortaya ç›kard›.
Teslimiyet, uyuflukluk, bireycilik,
tembellik, iddias›zl›k, basit fleylerle
u¤raflma k›r›ld›. Halk olma, güzel yaflama, büyük yaflama, özgür yaflama
bilinci geliflti. Bütün köleliklere karfl› toplumsal özgürlük bilinci derinleflti. Özgür kad›n hareketi Kürt toplumunun yaflad›¤› bu demokratik
devrimin özgürlük s›n›r›n› gelifltirdi.
Özgürlük yaklafl›m›n› en derin hale
getirdi. Bütün toplumsal gerilikleri
ve kölelikleri y›kma temelinde bir özgürleflme ve demokratikleflmeyi ortaya ç›kard›. Asl›nda uluslararas›
komploya karfl› mücadele süreci
böyle bütünlüklü bir demokratik
devrim sürecidir. Bu süreçte 15 fiubat Komplosu gibi birey ve toplumun
yüre¤ini hançerleyen ac›y› da yaflayarak, ama büyük serh›ldanlara kalk›p bayram havas› içinde mücadele
etmenin sevincini de yaflayarak bu
demokratik devrim hareketini gerçeklefltirdi. Geçen 11 y›l böyle oldu.
Yani ac›da da, zorlukta da, zulümde
de s›nand›; geliflmede de, sevinçte
de, mutlulukta da, üretimde de s›nand›. Hepsini iç içe, birlikte yaflad›.
Hepsini ortalama de¤il, en uç noktalarda yaflad›. Dolay›s›yla birey ve
toplumdaki de¤ifltirici etkisi çoktur.
Tabii ki 1990’l› y›llarda yaflanan
de¤ifliklik ilk büyük de¤ifliklikti. Daha
önce PKK’nin ortaya ç›k›fl› bir öncü
toplulukta bir de¤ifliklik yaratt›. Ard›ndan 1990’larda dirilifl devrimiyle

yor, böyle bir beklentileri kalmam›flt›r. D›fl güçler, PKK’nin art›k bir demokratik uzlaflmayla toplum yaflam›n›n bir parsç› haline gelmesini, Kürt
toplumunun bu temelde yaflar bir
düzey kazanmas›n› istiyorlar. Bunun
yaratt›¤› sonuçlar irdelenmeli.
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Komploya karfl› mücadele bütünlüklü
bir demokratik devrim sürecidir

toplumda bir demokratik de¤iflim oldu. Uluslararas› komploya karfl› mücadele ise demokratik devrimin kökleflmesi sürecidir. Bütün bu de¤iflimler her ortamda s›nanarak köklü hale
geldi. En zor, umutsuz, ac› veren ortamda da s›nand›. Kürt halk› ve özgürlük gücü bu koflullarda kendisini
yeniden var etmeyi bildi. Bir milyon
insan Amed’te Newroz’u kutlad›. O
büyük coflku içinde de s›nand›, kendisini kaybetmedi. Zorluklar içinde
ezilmedi, yenilmedi, imkânlar karfl›s›nda kendini kaybetmedi, bafl› dönmedi. Bütün bunlardan sonuç ç›kartan, bütün bunlar› do¤ru anlayan,
anlam veren ve bunlar› örgüte dönüfltürme gücünün, iradesinin, olgunlu¤unu gösteren bir birey ve toplum ortaya ç›kt›. Kürt insan›, emekçisi, kad›n› özellikle bu süreçte geliflti, olgunlaflt›. Bilinç ve davran›fl olarak özgür
ve demokratik yaflam› anlama, örgütleme ve yaratma gücü kazand›. Bu
büyük bir geliflmedir. De¤ifliklikler bu
anlamda bütün alanlarda vard›r.
Tüm bunlar çok önemli inceleme konular›d›r. Örne¤in, komplo ve komplodan bu yana geçen süreç Kürt insan›n ruhunda, duygusunda ne tür de¤ifliklikler yaratt›? Kürt kad›n›n›n
duygu ve ruhunda nas›l de¤ifliklikler
yapt›? Bunlar irdelenmesi gereken
çok önemli hususlard›r.
Komploya kafl› mücadele günümüze kadar geldi. Uluslararas›
komplo art›k ölmüfl diyoruz. Gerçekten de 29 Mart referandumu uluslarars› komplonun ölümünün ilan›d›r; gömülmesi gerekiyor. Art›k kimse onu yaflatamaz, diriltemez. Dolay›s›yla kimse PKK’yi yok edemez. PKK’yi yok edece¤im diye çal›flanlar bofl
hayal ediyorlar. Asl›nda kimsenin
bunu yapmaya gücü kalmad›. Türkiye’yi yöneten çok floven, dar bir elit
var. Bu gerçeklikleri bunlar›n havsalas› alm›yor ve anlam›yor. Daha do¤rusu suçlu olma durumu eski zihniyetten kopmas›na engel oluyor. PKK
var olursa acaba biz mi yok oluruz
kayg›s›yla diretiyor. Çok umudu yok,
kendisine güveni yok, ama yok olsun
diye diretiyor. Yoksa d›flta ve içte hiçbir güç PKK yok olur diye düflünmü-
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sa, cesaretini ve fedakârl›¤›n› daha
fazla gelifltirirse, özgür ve demokratik
yaflam› yaratabilece¤ini gelifltirebilece¤ini komploya karfl› yürüttü¤ü geçen 11 y›ll›k mücadele içinde gördü.
Gelinen noktada yeniden böyle bir
güç ve irade kazand›.
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Önderli¤in tecridi tüm Kürtler için bir
tecrit iflflkkence ve bask› anlam›na geliyor
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Bask›lar insanlar› daha fazla
Önder Apo gerçe¤ine ba¤l›yor
Beytüflflebap’ta yap›lanlar biliniyor. Vuruyor, eziyorlar. Çeflitli kentlerde linç ediyorlar. Bunlar›n hepsi
göz da¤›d›r, ezme, sindirme hareketidir. Birilerine bask›yla bir fleyleri kabul ettirmek ve bunu herkese örnek
yapmak istiyorlar. Bütün topluma
yap›lanlar› bir örnek gibi göstermek
ve bununla toplumu sindirmeye çal›flmak çok faflistçe bir tutumdur.
Yani bunu tarihte hiçbir düflman
düflman›na yapmam›flt›r. Ama mevcut devlet Önder Apo’ya ve onun flahs›nda bütün Kürt halk›na yap›yor.
Ondan sonra da, bu insanlar ne buluyorlar, neden vazgeçmiyorlar Önder Apo’dan diyorlar. Niye vazgeçsinler? Anlam›yor bunu. Demek ki maddi bask› ve iflkencenin gücüne o kadar çok inanm›fllar. Hâlbuki sen
Kürtlere her türlü hakareti Önder
Apo flahs›nda yap›yorsun. Bu insanlar› daha çok bilinçlendiriyor, insanlar› daha fazla Önder Apo gerçe¤ine
ba¤l›yor. Önder Apo orada kiflisel ç›karlar› için yürüttü¤ü mücadelenin
sonucunda bulunmuyor ki! Orada kiflisel bir davay› yürütmüyor ki! Herkes görüyor, herkes anl›yor bunu. Bu
bak›mdan bununla toplum korkutulamaz, ürkütülemez, sindirilemez.
Direniflten vazgeçirilemez. PKK ile
Kürt insan›, Kürt toplumu bu durumu çoktan k›rd›. On befl bin, yirmi
bin flehidi var. Bunlar büyük cesaret
veriyor; intikam ruhu veriyor; irade
kazand›r›yor. Herkes bunu bilmeli. O
nedenle eski politikalar baflar› getirmez. Tersine daha fazla Kürtleri birlefltirir. Nitekim daha fazla e¤itiyor,
etkiliyor, mücadele gelifliyor. Kimsenin bundan kuflkusu olmas›n.
Biz bu yöntemle mücadele geliflsin
istemiyoruz. Bu, insani bir yöntem
de¤il, demokratik bir yöntem de¤il.
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11 y›l böyle bir konumda tutulmas›,
k›rk milyonluk Kürt toplumu için büyük bir iflkence, tecrit, bask› ve imhaya al›nma oluyor, hakaret oluyor.
Herkes bunu böyle hissediyor. Sadece Kuzey’de, Güneybat›’da de¤il, Do¤u’da ve Güney’de de bu duygular gelifliyor. Bu ‹mral› sistemini yaratan
güçler Kürtleri korkuturuz, sindiririz
san›yorlard›. Bundan etkilenen insanlar› daralt›r›z diye düflünüyorlard›. Ama flu ç›kt› ortaya: Art›k insanlar
anlam veriyor ve karfl› ç›k›yorlar.
fiimdi bu tutum en genifl düzeye ulaflm›flt›r. PKK’ye destek vermeyenler bile Önder Apo’nun mevcut koflullarda
tutulmas›na karfl› ç›k›yorlar. En iflbirlikçi Kürt bile, düflündü¤ünde yüre¤inde bunu k›n›yordur. E¤er öyle
de¤ilse zaten o canl› olamaz, insan
olamaz. Bu bak›mdan bu duruma
son verilmesi gerekiyor. Baflka türlü
bu durum süremez. Sorun sadece
sa¤l›k sorunu de¤il tabii. Sorun psikolojik sorundur, zihinsel, duygusal
sorundur. Hem Önder Apo’yu hem
bütün toplumu y›prat›yor; çok fazla
y›prat›yor. A¤›r ac›lara yöneltiyor.
Bunu yapanlarla devam ettirenler
niye yap›yorlar, biz onu da düflünüyoruz, anlamaya çal›fl›yoruz. Anlafl›lmaz
de¤ildir. fiöyle yapar›z, bask› alt›nda
tutar›z, psikolojisini bozar›z, duygular›n› bozar›z, direncini k›rar›z diye düflünüyorlar. Hakaret alt›nda tutar›z,
direnme gücünü, dolay›s›yla insani
özelli¤ini yok ederiz hesab› yap›yorlar.
Önder Apo üzerinde bu uygulan›yor.
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Kürtler bireysel düzeyde de toplumsal düzeyde de en büyük geliflmeyi, yenilenmeyi ruhsal, duygusal, bilinç olarak ve bir de pratik geliflmeyi
uluslararas› komploya karfl› mücadele içinde yaflad›. Tabii öncesi vard›.
1990’l› y›llar›n, 1980’li y›llar›n halk
direnifli, gerilla direnifli, zindan direnifli vard›. Bütün bunlar PKK öncülü¤ünde oldu. Bunlar Önder Apo’nun
gelifltirdi¤i bilinç ve eylemdir. Gerçekten de bu husus art›k de¤erlendirmeden de öteye, biraz vicdani bir konu
haline de geliyor. En son Önder Apo
“de¤il 11 y›l, 11 gün birileri burada
kal›rsa kafalar›n› duvara çarpar, parçalar, kendilerini yok ederler” dedi.
E¤er yüce, büyük amaçlar olmazsa
böyle bir ortama kesinlikle dayan›lamaz, direnilemez, sabredilemez, diyerek kendisinin bu temelde sabretti¤ini söyledi. fiimdi art›k dayan›lacak bir
durum de¤il dedi. Bu elbette sadece
fiziki bir durum de¤il, ideolojik-siyasi
bir durumdur. Elbette bir kifliye özgü
bir durum da de¤ildir. Önder Apo’nun

“Beytüflflebap’ta yap›lanlar
biliniyor. Vuruyor, eziyorlar.
Çeflitli kentlerde linç
ediyorlar. Bunlar›n hepsi
gözda¤›d›r, ezme, sindirme
hareketidir. Bask›yla bir
fleyleri kabul ettirmek ve
bunu herkese örnek yapmak
istiyorlar. Bütün toplumu
bununla sindirmeye çal›flmak
faflistçe bir tutumdur”

Bu, bütün Kürt insanlar›na ve toplumuna da ayn› flekilde dayat›l›yor. Önder Apo’nun durumu mücadele etmek isteyen herkese bir tehdit olarak
gösteriliyor. Bak›n mücadele ederseniz bafl›n›za bunu getiririz diyorlar.

ku
rd

riyor. Demokratik ulusal geliflme yafland› ve bir toplumsal ruh olufltu.
Tasada ve k›vançta bir olan ve bunu
büyük bir cesaret ve fedakârl›kla yapan, bunu kapitalist ya da devletçi
düzenin bireyci, bencil yaklafl›mlar›n› aflarak büyük bir demokratik paylafl›mc›l›k içerisinde yapan, yürüten
bir toplum ortaya ç›kt›. Kürt toplumunun demokratikleflmesi, özgürlü¤ü öyle Avrupa’da gerçekleflen demokratikleflme gibi de¤ildir. Bireylerin kendini kurtarmas›na dayanm›yor. Büyük bir toplumsal dayan›flmaya dayan›yor, komünalizme dayan›yor, farkl›l›klar› gören bir eflitlik temelinde özgürleflmeye dayan›yor. Bu
çok çok önemlidir. Yani ortak duyan,
anlayan, ortak çal›flan, yaflayan bir
toplum olufluyor. Bu önemli bir geliflme düzeyi kazanm›fl durumdad›r.
Zaten bu geliflme Kürt sorununun
çözümünü bütün iç ve d›fl siyasete
dayatarak olmazsa olmaz haline getirmifltir. Bu tarihsel bir geliflmedir.
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Uluslararas› komplonun nedenlerini
bulup gidermek gerekiyor
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Önder Apo’nun yaratt›¤› de¤ifliklikleri çok fazla izah etmeye gerek yok,
zaten kitaplarda vard›. Büyük bir yenilenme, de¤iflim yaflad› Önderlik gerçe¤i. Üçüncü Önderliksel do¤ufl gerçekleflti. Daha ilk süreçte bize flunu
söyledi Önder Apo, kendimizi yenilememiz, yeniden yaratmam›z gerekiyor. Tepeden t›rna¤a yenilemeliyiz
kendimizi. Niye? Çünkü uluslararas›
komployla karfl›laflt›k. Bu bafll› bafl›na bir özelefltiri gerektiriyor. Kendini
yenilemek demek, sorgulamak ve
olumsuzluklar›n nedenlerini bulup
gidermek demektir. En büyük olumsuzluk uluslararas› komploydu.
Uluslararas› komplonun nedenlerini
bulup gidermek gerekiyor. Yenilenme
onun için gereklidir. Önderlik gerçe¤i,
de¤iflim ve yenilenmeyi bu temelde ele
ald›. Çok köklü, derinlikli ele ald›. Her
fleyi sorgulad›. Hiçbir konu için aman
dokunulmaz, aman tabudur demedi.
Böylece büyük bir zihniyet de¤iflimi,
zihniyet devrimi gerçeklefltirdi. Bir yeni ideolojik do¤ufl gerçekleflti; 3. Önderliksel do¤ufl! Yeni bir çizgi olufltu.
Bunlar›n uzun uzun anlat›lmas›na
gerek yok. Bir Halk› Savunmak ve Demokratik Uygarl›k Manifestosu kitaplar› bunlar› veriyor. Çok k›t olanaklarla da olsa düflüncede yaflad›¤› de¤ifliklikleri teorik olarak ifade etti, yaz›ya kavuflturdu. Tabi imkân verilmiyor, f›rsat verilmiyor, yap›lan azd›r,
ama yine de iflin özünü veriyor. Felsefi olarak geliflmeyi, ideolojik ilkelerde
de¤iflimi bir bütün olarak zihniyette
geliflme ve de¤iflimi yaflad›. Paradigma de¤iflimi gerçeklefltirdi. Sosyalizmde, devletçi paradigmay› aflarak
demokratik sosyalizm çizgisini ortaya
ç›kard›. Demokratik paradigmay› gelifltirdi. Bütün özgürlük ve demokrasi
mücadeleleri için yepyeni bir prog-
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Fiziki olarak da dayan›lmayacak
bir bask› uygulan›yor. Son notlarda
Önder Apo buna iliflkin daha çok
vurgu yap›yor. Kürt Özgürlük Hareketi 2007 Mart bafl›nda bir kronik zehirlenme durumunu aç›klad›. Uluslararas› kurumlar gitti inceleme yapt›lar, bu onayland›. Tedavi gerekti¤i
yönünde bilgiler ç›kt›, reçeteler olufltu. Fakat bunlar›n gerektirdi¤i bir tedavi olmad›. Tedavi ediyoruz diye baz› doktorlar gönderildi, ama onlar
gerçekten de ortaya ç›kan sa¤l›k sorunlar›n› giderecek düzeyde de¤illerdi. Uluslararas› kurumlar›n tedavi etme önerileri kabul edilmedi. Geçti mi
kronik zehirleme? Deflifre edildi, önü
al›nd›, ama yaratt›¤› hastal›klar tedavi edildi mi? Edilmedi tabii. Zaman
geçtikçe Önder Apo hep rahats›zl›klar›m var diyor. Bu zehirleme sonucunda do¤an rahats›zl›klar var. ‹mral› ortam›, o deniz ortam› Önder Apo’nun
fiziki durumuna uygun de¤il. Sinüzit
hastal›¤› var, en kuru havada olmas›
gerekiyor. Oysa 11 y›ld›r en nemli ortamda kalmaya zorlanm›flt›r. Bu bile

bafl vurular› var, ama flimdiye kadar
olumlu bir cevap verilmemifltir. Önder Apo’nun durumu her bak›mdan
düzeltilmeden, normallefltirilmeden
Kürt sorununun çözümü, Türkiye’nin demokratikleflmesi sa¤lanamaz.
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Önder Apo’nun sa¤l›k durumu için
her türlü mücadele yürütülmeli

bafll› bafl›na bir zehirleme olay›, y›pratma, hastal›k üretme durumudur.
Bafll› bafl›na bir sald›r›y› ifade ediyor.
Bilinçli seçilmifltir. Öyle güvenlik filan deniliyor, güvenlik sadece denizde sa¤lan›r diye bir fley yok ki! Bir tepenin bafl›nda da sa¤lan›r. O kadar
askeri bir tepenin bafl›na koysan
dünyan›n hiçbir ordusu oraya yaklaflamaz. Bir kalede de güvenlik sa¤lan›r. Yok mudur böyle yerler, tonlarca
var. Fakat öyle anlafl›l›yor ki denizin,
nemli ortam›n sa¤l›k durumuna uygun olmad›¤› tespit edilmifl ve bilinçli
olarak seçilmifltir. Yeter art›k! Bu duruma son verilmesi laz›m. Öyle bir ortamda oldukça Önder Apo’nun sa¤l›k
durumu düzelmez. Hiçbir tedavi sonuç vermez. Biz çok iyi biliyoruz, tan›yoruz. Öyle ezbere konuflmuyoruz.
O nedenle sa¤l›k durumu ciddidir.
Halk bu konuda duyarl› olmal›. Kesinlikle Önder Apo’nun sa¤l›k durumu için her türlü mücadele yürütülmeli. Bu gerekiyor. Demokratik çevreler, uluslararas› kurumlar, insani
kurumlar, ‹mral›’dan sorumlu olan
herkes duyarl› olmal›d›r.
Önder Apo flunu söyledi: “Benim
burada ölümüm öldürmedir. Katlediliyorum. Bunu herkes biliyor.” Zaten Önder Apo söylemese de
Kürtlerin hepsi bunu böyle kabul
ediyor. Dolay›s›yla bu durum sistemin bafl›na bela olacak sonuçlar verebilir. Uyarmak istemiyoruz tabii,
çünkü bilinen bir durumdur. Türkiye yönetimini de, ‹mral›’dan sorumlu
olan Avrupa’y› da Amerika’y› da
Kürtleri ilelebet kendinize düflman
etmeyin diyoruz. ‹mral› böyle sürerse sonuç oraya gider. Kürt düflmanl›¤›n› kazanmak herkese zarar verir.
Denebilir ki belki biz de Kürtleri böyle yok ederiz. Olabilir, zarar görürler,
ama siz de zarar görürsünüz. Dolay›s›yla siz de zarar görmeyin, Kürt toplumu da ac› çekmesin, zarar görmesin. Bu bak›mdan Önder Apo’nun
sa¤l›k durumunun düzeltilece¤i bir
sürecin h›zla gelifltirilmesine ihtiyaç
vard›r. ‹mral›’y› tan›yoruz. Sa¤l›¤› bilinçli biçiminde bozuldu ve tedavisi
de yap›lmad›. Art›k buna son verilmesi laz›md›r. Avukatlar›n bu yönlü
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Bununla kazanal›m istemiyoruz.
Bundan vazgeçilmesi laz›m. Bu durumun sona erdirilmesi gereklidir.
fiimdi bunun yaratt›¤› ciddi psikolojik sorunlar var. Önder Apo’nun sa¤l›k durumunu öncelikli olarak böyle
ele almal›. Toplumda yaratt›¤› psikolojik durum var. Kürt gencinde, kad›n›nda, insan›nda açt›¤› derin yaralar
var. Duygusunda, psikolojisinde yaratt›klar› var. Bunu toplum çeflitli biçimlerde d›fla da vuruyor zaten. Diyorlar ki Kürt gençleri sa¤› solu yak›yor, y›k›yor. Peki, bu ortamdan daha
baflka ne bekliyorsun? Çok daha fazlas›n› da yaparlar. Bilime inan›yoruz
diyorlarsa bu durumlar› incelesinler.
O zaman Kürt gençlerinin psikolojisini, manevi dünyas›n›, kendi yapt›klar› bask›n›n ve Önder Apo flahs›nda
Kürt toplumuna yap›lan hakaretin
insanlarda ne tür etkilenmelere yol
açt›¤›n› ö¤renebilirler. Buna kendilerinin yol açt›¤›n› görürler.
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Bar›fl olacaksa bunun öncüsü
ve anahtar› Önder Apo’dur
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Böylece sadece Kürt halk› ve insanlar› için de¤il, bütün ezilenler için,
bütün halklar için, emekçiler için, kad›nlar için özellikle özgür ve demokratik yaflam›n yolunu gösteren bir zihniyet durumu, bir ideolojik çizgi, ilkeler düzeyinde bir siyasi program, yine
bir strateji-taktik örgüt tarz› oluflturdu. Bütün bunlar kapsaml› bir biçimde savunmalarda ortaya konulmufltur. Böylece yeni bir önderliksel do¤ufl gerçekleflti. Bunu Üçüncü Önderliksel Do¤ufl olarak tan›mlad›. Bir yeni çizgi olufltu. Bu önderliksel düzey
evrenseldir. Bir önemi de budur. Daha önceki süreçlerde evrensel olanlar
baflkayd›, Önder Apo gerçe¤i evrensel
olan› Kürdistan’a tafl›yand›. Bu ulusal
düzeydi. Üçüncü Önderliksel Do¤ufl
evrenseldir. Hem Kürdistan’daki özgürlük ve demokrasi çizgisindeki de¤iflimi öngörüyor hem de ona dayanarak bütün ezilenler, kad›nlar ve halklar için özgürlük ve demokrasi çizgisini ortaya koyuyor. Böyle bir evrensel
önderliksel düzeyi ifade ediyor.
Tart›fl›lan bir konu budur. Söylenecek söz de çoktur. Fakat söz söylemek iyi, güzel, ama do¤ru da, gerçekleflme ne kadar olacak? ‹nsan onu
düflünüyor. Gerçekleflmeyecek sözler
söylemek de çok anlaml› olmuyor. O
bak›mdan gerçekten de art›k sorun

melinde yaflanan geliflmelerle bu gerici çevreler iyice darald›lar.

Önder Apo’nun rolünü oynamas› için
koflullar›n›n h›zla de¤iflmesi gerekir
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Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye’nin bar›fla ve
demokrasiye kavuflmas› fikri çok geliflti ve bunun da Önder Apo taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤i art›k çok daha genifl
çevreler taraf›ndan kabul gördü¤ü biliniyor. Önder Apo yol haritas›n› da haz›rlad›, sundu. Çözümden, bar›fltan ve
demokrasiden yana oldu¤unu ve bu
konuda ne kadar tutarl›, özverili bir
çaba içinde oldu¤unu gösterdi. Sorun
sadece Önder Apo’nun sorunu de¤il,
Kürt toplumunun sorunu, Türkiye
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gelip bu noktaya dayanm›fl durumdad›r. Geçen 3-4 ayl›k süre içerisinde bu
konularda da önemli geliflmeler oldu.
Önderlik çözümleyici gücünü ortaya
koydu. Türkiye demokratikleflmesinin
anahtar› oldu¤unu gösterdi. Türkiye
bar›fl›n›n anahtar› oldu¤unu ortaya
koydu. Gerçekten de Türkiye toplumunda bar›fl olacaksa, Kürt-Türk bar›fl› olacaksa bunun öncüsü, anahtar› Önder Apo’dur. Önder Apo’suz bu
bar›fl hiçbir zaman olmayacakt›r; bunu herkes bilmeli. Son dönemlerdeki
tart›flmalarla bunu görenlerin, anlayanlar›n say›s› daha çok artt›. Kürt
sorununun çözümünün bütün bu konularda anahtar oldu¤u, bar›fl›n da
Türkiye demokratikleflmesinin de ancak Kürt sorununun çözümüyle ger-
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ram, strateji, taktik, örgüt biçimi ortaya ç›kard›. Böylece insanl›¤›n beflalt› bin y›ld›r devletçi hiyerarflik sisteme karfl› yürüttü¤ü demokrasi mücadelesini, en son yüz elli y›ld›r sosyalizm ad› alt›nda yürütülen bu özgürlük ve demokrasi mücadelesini yeni
bir program, strateji ve taktik temelinde, ama mutlaka baflar›y› öngörecek çerçevede ortaya koydu. Böylece
özgürlük ve demokrasi hareketlerinde
her bak›mdan köklü bir yenilenme ortaya ç›kard›. Geçmifli bu temelde de¤erlendirdi. Hatalar› elefltirdi, afl›lanlar› belirledi. Yeni olmas› gerekenleri
yaratt› ve yerli yerine koydu, bütün
bunlar› bir de sisteme kavuflturdu.
Bütün bunlar çok önemlidir.
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çekleflebilece¤i, Kürt sorununun çözümünün de Önder Apo ile gerçekleflebilece¤i art›k çok genifl çevreler taraf›ndan kabul görüyor. Asl›nda bask›s›z bir ortam sa¤lansa Türkiye toplumunun yüzde 70-80’e böyle bir
düflünce ortaya koyar. Nitekim baz›lar› bunu aç›ktan söylüyor, baz›lar
söyleyemiyor, ama içinden bunu yafl›yor. Bu kesindir. Yönetim içindeki
birçok çevrede de bu var asl›nda. Fakat baz› kendinden korkan, böyle çok
kemikleflmifl gerici zihniyetli insanlar
var, devleti elde tutuyor, bu geliflmeyi
engelliyorlar. De¤iflimin önünü al›yorlar. Henüz bunlar hâkim durumdalar. Fakat geçen alt› ayl›k süre içerisinde 29 Mart yerel seçimleri ard›ndan tek tarafl› çat›flmas›zl›k süreci te-

toplumunun sorunu, insanl›¤›n sorunudur. Önder Apo’nun durumu tüm
bunlara hizmet durumunu ifade ediyor. fiimdi bütün bunlar›n olabilmesi
için “çal›flabilmem gerekiyor” diyor.
Özelikle yol haritas› çerçevesinde yürütülen tart›flmalar sonucunda bu
gerçeklik ortaya ç›km›flt›r. Kürtler zaten istiyorlar bu durumu. Türkiye
medyas›ndan, ayd›nlar›ndan yo¤un
bir beklenti olufltu, hatta gidip görüflmek isteyenler ç›kt›. Yol haritas› çal›flmalar› sürecinde hükümet taraf›ndan
da öyle bir engelleyicilik olmad›. Durup dururken öyle bir yol haritas› ortaya ç›kmad›. Bunu herkes biliyor. Demek ki bir beklenti vard›. fiimdi e¤er
gerçekten bütün bunlar varsa ve bu
konuda rol oynanacaksa Önder
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E¤er gerçekten AKP Türkiye siyasetinde yeni bir bafllang›ç yapmak istiyorsa bu temelde hareket etmelidir.
Bunun d›fl›nda yap›lanlar›n bir yenili¤i olmaz. Birkaç söz söylemek hiçbir
fley de¤ifltirmiyor. Tayyip Erdo¤an’›n
bugün söyledi¤i sözleri 1990’lar›n
bafl›nda Süleyman Demirel de söylüyordu, Turgut Özal da söylüyordu.
Bu sözlerin içi doldurulur ve eyleme
dönüfltürülürse bir de¤eri olur, bir
kal›c›l›k kazan›r. 12. y›l›nda komploya karfl› mücadelede biz bu geliflmelerin olmas›n› bekliyoruz. Gerçekten
de 11. y›lda komplo öldü. Art›k daha
fazla çürüme, yozlaflma, zehirleme
yaratmamas› için bu ölmüfl cesedin
yok edilmesi gerekiyor. 12. y›l›nda
Komploya karfl› mücadelede bu yap›lmal›d›r, yap›lacakt›r da.
PKK’nin imhas› art›k imkâns›z
hale gelmifltir. Stratejik olarak bu
kan›tland›. Dolay›s›yla PKK’yi içine
alacak bir büyük demokratik aç›l›m,
demokratikleflme süreci geliflmek
durumundad›r. ‹flte komploya karfl›
12. mücadele y›l› bu tür geliflmelere
aç›k bir y›ld›r. Bunun kap›lar› aç›lm›flt›r. Halk olarak tüm emekçiler,
iflçiler, kad›nlar, tüm demokratik
çevreler olarak 12. y›lda uluslararas› komploya karfl› böyle bir yaklafl›mla ve bu hedefler temelinde mücadele etmeliyiz. Biz inan›yoruz art›k süreç böyle bir süreçtir.
Bu temelde demokrasi mücadelesini büyük bir istekle, örgütlülükle,
kararl›l›kla gelifltirdi¤imiz taktirde
kesinlikle baflar› ortaya ç›kacakt›r.
12. mücadele y›l›, uluslararas›
komplonun etkilerinin tümden giderilerek Kürt sorununun demokratik
çözümünün, Önder Apo’nun özgürlü¤ünün ve Türkiye’nin demokratikleflmesinin geliflti¤i, bu sürecin tutarl› bir biçimde önünün aç›ld›¤› bir
y›l olacakt›r. ‹ste¤imiz bunu gerçeklefltirmektir. Bütün kararl›l›¤›m›zla
hareket ve halk olarak da böyle bir
sonucu elde etmek için mücadele
edece¤iz ve kazanaca¤›z.
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Önder Apo’nun rolünü oynamas›
için koflullar›n h›zla de¤iflmesi gerekir. Cebine pasaport koyun dünyan›n
her taraf›n› dolafls›n denilmiyor, ama
Türkiye içinde kalabilir, çal›flabilece¤i,
insanlarla, örgütüyle, çeflitli çevrelerle
iliflki kurabilece¤i, geliflmeleri izleyebilece¤i, sa¤l›kl› yaflayabilece¤i, bar›fl ve
demokratik siyasi mücadeleye hizmet
edebilece¤i bir ortam sa¤lanabilir. Bu
çerçevede bir güvenli¤i olmal›d›r. Bu
nerede olur, yöntemi ne olur, bunlar›
insan sa¤layabilir. En az›ndan bu kesinlikle olmal›d›r. Bunun gerisindeki
fleyler kabul edilir de¤ildir. ‹mral›’ya
bu bina biraz eskimifl, yeni bir bina
yapt›k, bak de¤ifliklik yap›yoruz gibi
fleyler kand›rmacad›r. Gelinen süreçte
hiçbir fleye hizmet etmez. O tür fleyler
bir de¤ifliklik de¤ildir. Yaflam ve çal›flma özgürlü¤ü aç›s›ndan bir de¤ifliklik
olmal›d›r. Çok de¤iflik ortamlarda hareket etmede belirli s›n›rlar olabilir,
ama onun d›fl›nda herhangi bir s›n›r
olmamal›, mevcut s›n›rlama ve engellemeler kald›r›lmal›d›r. Birden bire bu
olmazsa da ad›m ad›m böyle bir düzeye k›sa sürede ulafl›labilir. Hemen
tam bir özgürlük durumu olsun demiyoruz, ama ad›m ad›m bar›fl ve demokratik siyasi çal›flmalar yürütecek
yaflam ve çal›flma ortam›na sahip olmal›d›r. Sa¤l›kl› yaflayabilecek, tedavi
olabilecek koflullar› olmal›, geliflmeleri
izleyebilmeli, iliflki kurabilmeli, rahat
çal›flma yapabilmelidir. Görüfllerini,
çabalar›n› aktarabilmelidir. Böyle

PKK’yi içine alacak bir demokratik
aç›l›m süreci geliflmek durumundad›r

ak

Önder Apo’nun koflullar›nda düzelme
olmazsa çözümün önünü aç›lamaz

olursa mevcut Türkiye’nin ihtiyaç
duydu¤u demokratik aç›l›m süreci
güçlü bir biçimde geliflir.
Yanl›fl tart›fl›lan baz› fleylerin ciddi
biçimde elefltirilmesi gerekiyor. Sanki
Türkiye’nin demokratikleflmesi ya da
Tayyip Erdo¤an’›n söyledi¤i cümleyle,
demokratikleflme sürecinin gerçekleflmesi DTP milletvekillerinin mahkemeye götürülüp götürülmemesine,
polis zoruyla m› olacak, olmayacak
m› konusuna kilitleniyor. Bunlar
yanl›fl fleylerdir. Asl›nda sorunlar öyle de¤ildir. Bunlar sapt›r›l›yor. Sorun,
Önder Apo serbest çal›flma koflullar›na sahip olacak m› olmayacak m›?
DTP’nin çal›flmas› da, PKK’nin çal›flmas› da, Türkiye demokrasisinin geliflmesi de buna ba¤l›. Bu olursa bir
aç›l›m olur; aç›l›m›n önü aç›l›r. Demokratikleflmenin önü aç›l›r. Önder
Apo’nun koflullar›nda de¤ifliklik olmazsa baflka hiçbir fley demokratikleflmenin önünü açmaz. Türkiye demokrasisini gelifltirmez. Çünkü Kürt
sorununun çözümü yönünde bir
ad›m anlam›na gelmez. Kürtler buna
inanmazlar. Nitekim inanm›yorlar.
Bu bir realite, herkes görsün. Baflka
hiçbir tutum Kürt insan›n› demokratik aç›l›m oldu¤una inand›rmaz. ‹lk
ad›m, Önder Apo’nun koflullar›nda
de¤ifliklik olursa Kürtler ancak inan›rlar. Baflka fleye inanmazlar. Anlamak gerekiyor Kürt halk›n›. E¤er gerçekten de tutarl› olunacaksa böyle bir
ad›m atmaktan korkulmamas› gerekti¤i aç›kt›r. Korkular yenilsin, darl›klar afl›ls›n, düflmanl›klar giderilsin,
bu yönlü de¤ifliklik yaflans›n. Yöneticiler de bunu yaps›nlar, toplum da
bunu yaps›n. Bu olursa demokratikleflmenin önü aç›l›r.
Bunun olabilmesi için demokratik
güçlerin, Kürt halk›n›n yo¤un mücadele etmesi gerekiyor. Önder Apo’nun
tedavisi, Önder Apo’nun koflullar›n›n
düzeltilmesi, demokratik kitle eylemlili¤inin birinci talebidir. Operasyonlar
durmal›d›r, yol haritas› verilmelidir.
Önder Apo’nun sa¤l›k sorunlar›n›n giderilmesi için tedavi edilmeli ve koflullar› düzeltilmelidir. Kürt halk› bu temelde mücadele etmeli, demokratik
güçler buna destek vermelidir.
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Apo’nun koflullar›n›n bu çabay› göstermesine uygun hale getirilmelidir.
Nitekim Önder Apo da “madem benden hizmet isteniliyor, hizmet edebilmem için hizmet etme koflullar›m›n olmas› gerekiyor” dedi. Mevcut koflullarda bu rolünü oynayamaz. O kadar
bask› ve iflkence alt›nda tut, hala mektuplar› çizerek ver, gazete verme, bas›n› engelle, tedavi etme, ondan sonra
da haftada bir saat avukatlar›n görüflmesine izin vererek bütün bu sürecin
yönlendirmesini iste; bu mümkün
mü? Devletin tutumu bu oluyor.
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D E M O K R AT ‹ K S ‹ YA S E T ‹ D E R ‹ N L ‹ K L ‹ V E U S TA C A Y Ü R Ü T M E K
EN DO⁄RU VE KAZANDIRAN TUTUM OLACAKTIR
●
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“Dü¤üm, çözüm noktas›na gelmiﬂ bulunmaktad›r. Böylesi bir süreçte bar›ﬂç›l ve siyasi çözümün önünü açacak,
Türkiye’de de¤iﬂimi baﬂlatacak bir ad›m› att›rabilirsek, bu, ABD’nin küresel sistem ç›karlar› temelinde Ortado¤u
çap›nda geliﬂtirmek istedi¤i projeyi bir yana iterek, gerçekten de halklar›n demokratik birli¤ini öngören bir sistemin
geliﬂmesine yol açacakt›r. Çabalar›m›z›n tümü asl›nda bu noktada ad›m att›rmaya dönüktür. Dolay›s›yla kritik,
önemli ve hassas bir süreçten geçmekteyiz. Sonuç alabilmek için oldukça duyarl›, dikkatli , ›srarl›
ve mücadeleci olmal›y›z. Herkes kendi görev ve sorumlulu¤una sahip ç›kmal›, sa¤lam duruﬂ göstermelidir”
●

Halk Savunma Merkezi
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yerde gruplar olsun, operasyonlar›n
önüne geçmeye çal›fls›nlar, taraflarla görüflsünler, çat›flmaya girmek
istemeyen, bar›fltan yana olmak isteyen çevrelerle irtibatlans›nlar diyor. Bu çevreler devletin sivil yönetimi olabilir, askeri yönetimleri olabilir, gerilla çevreleri olabilir. Dolay›s›yla çat›flmak istemeyenlerin, bar›fltan yana olanlar›n çat›flmazl›¤›n›
yarats›nlar diyor. Bu giriflim, operasyonlar›n önünü alma, durdurma, daraltma, kitleleri bu yönlü harekete geçirme, kitlelerin eylemlili¤ini gelifltirmeye dönük bir giriflim olmaktad›r. Zaten biz buna benzer bir
hususu Eylül ay›nda yapt›¤›m›z Yürütme Konseyi Toplant›s›nda tart›flm›fl ve operasyonlar› durdurma
amaçl› kitle hareketinin, serh›ldanlar›n operasyonlar›n yo¤unlaflt›¤›
yerlerde gelifltirilmesi yönünde karar alm›flt›k. Önderli¤in önerisi bunu biraz da örgütlemeye dönüktü.
‹kinci öneri, Türkiye’ye bar›fl gruplar› gönderilmesi yönündedir. Biri
Avrupa’dan, biri de Güney’den olmak
üzere iki yeni bar›fl grubu örgütlenip
gönderilebilir diye öneriyordu. Önderlik, “gelecek olanlar›n ellerinde somut programlar› olur. Türkiye Meclisinde demokratikleflmeye, Kürt sorununa iliflkin görüflmeler olacak. Baz›
çevreler tart›fl›yorlar, siyasetin gündemi budur. Bunlar› etkilemek üzere
Meclise gelmeye çal›flan, kendi görüfllerini, bar›fl ve demokratikleflme
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rak Cuma arkadafl›n yapt›¤› aç›klamalar Önderli¤e bilgi olarak veriliyor. Cuma arkadafl›n, e¤er demokratik süreç ifllemezse, bu durum bir
savafla do¤ru gider belirlemesi Önderli¤e aktar›l›yor. Önderlik, belirleme do¤ru, fakat demokratik siyaset
yap›lmak isteniyorsa, ön aç›c› olmak, t›kanmay› gidermek gerekiyor
diyor. Bu konuda yarat›c› olunamamas›n› elefltiriyor. Bize dönük de,
genel Türkiye’deki siyasete dönük de
o yönlü elefltirisi vard›. Mevcut durumu yarat›c› olamama, dolay›s›yla
siyaset üretememe olarak de¤erlendiriyor. Bu noktada mümkünse t›kanman›n önünü açacak, siyasi süreci iflletecek, bir çat›flma durumunu engelleyebilecek çerçevede hareket edilmesi gerekti¤ini belirtiyor ve
bu amaçla önerilerde bulunuyor.
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Önderli¤in 9 Ekim tarihli görüflme notunda, siyasi sürecin ilerletilmesi, var olan t›kan›kl›¤›n afl›lmas›
ve müzakere sürecinin geliflmesi
amac›yla yap›lmas›n› gerekli gördü¤ü ve öneri olarak sundu¤u baz› hususlar üzerine; bu önerileri de¤erlendirmek, ne anlama geldi¤ini daha
derinlikli anlamak ve nas›l pratiklefltirilebilinir konular›n› netlefltirmek
amac›yla yönetim olarak çeflitli toplant›lar gerçeklefltirdik. Biz bu toplant›larda Önderli¤in talep ve önerilerini öne ald›k ve flimdi yönetim olarak esas gündemimiz de bunlard›r.
Halen de bu yönlü pratik çal›flmalar›m›z› acil bir biçimde yürütüyoruz.
Önderlik bu görüflme notunda,
kendisine hücre cezas›n›n verildi¤ini
ve bunun nedeni olarak da, kendisinin Türkiye yönetimini tehdit etti¤i
gerekçesinin ileri sürüldü¤ünü belirtiyor. Yine Türkiye yönetimi içinde
baz› tart›flmalar›n sürdü¤ünü, sürecin karmafl›k ve yo¤un oldu¤unu, siyasi sürecin t›kanm›fll›¤›n› ifade ediyor. Mevcut Türkiye’deki durumu
bir t›kanma durumu olarak de¤erlendiriyor ve bu t›kanman›n giderilebilme imkânlar›, f›rsatlar› var m›,
nas›l ön aç›labilir, süreç ilerletilebilir, onu araflt›r›yor. Bu çerçevede çeflitli siyasi güçlerin durumunu da
de¤erlendiriyor. AKP’nin politikalar›n›, muhalefetin politikalar›n›, bizim
durumumuzu, yapt›¤›m›z aç›klamalar› da de¤erlendiriyor. En son ola-

Operasyonlar›n önünü almak için
canl› kalkan oluﬂturulsun

Görüflme notunda Önderli¤in iki
pratik önerisi vard›. Birinci öneri,
yerelde bar›fl inisiyatifleri, bar›fl
gruplar›n›n örgütlendirilmesi ve harekete geçirilmesi yönünde. E¤er genel bir bar›fl durumu yarat›lam›yorsa, o zaman parça parça yerelde yarat›lmaya çal›fl›lmal›, bar›fltan yana
olanlar en az›dan birlefltirilmeli, dolay›s›yla çat›flma alanlar› daralt›lmal› diyor. Geçmiflteki canl› kalkan
giriflimine benzer, fakat ondan biraz
daha farkl› bir çal›flma öneriyor. Her
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Geliflen yeni süreç ya da Önder
Apo’nun ça¤r›s› temelinde bar›fl gruplar›n›n gönderilmesi ne anlama geliyor? Önderlik böyle bir ça¤r›y› niçin
yap›yor, neyi amaçl›yor, dolay›s›yla
biz nas›l yaklaflmal›y›z? Bu hususlar›
de¤erlendirmeye tabi tuttuk. Zaman›m›z dard›, aceleye de geldi. Bu bak›mdan di¤er bütün çal›flmalar›m›z› bir
yana b›rakarak, Önderli¤in belirledi¤i
bu gündem üzerinde bir çal›flma yürüttük. Bu haz›rl›klar devam ediyor.
Bu, önümüzdeki günler aç›s›ndan
hem çal›flmalar›m›z›n ekseni oluyor,
hem de siyasi süreç üzerinde belli bir
etkide bulunaca¤a benziyor. Çünkü
flimdiden çeflitli kesimler bunu tart›fl›yorlar. Belki öncesinden böyle bir pratik ad›m at›l›p gündemlefltirilseydi
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Sürecin geliﬂimini engellemek isteyen
güçler var bunlar›n aﬂ›lmas› gerekiyor

tart›flmalar daha iyi ilerleyebilirdi.
Önderlik bu konuyu da elefltirerek,
“madem demokratik siyaset yapmak
istiyorsunuz o zaman siyaset yapmay› bileceksiniz, siyasette yarat›c› olacaks›n›z” fleklinde uyard›. Bu tür görüfllerin, önerilerin gelifltirilmemesini
de bir eksiklik olarak de¤erlendirdi.
Önderli¤imiz böylesi bir eksikli¤i gidermeye çal›flt›. Büyük ihtimalle yol
haritas›nda da bu tür önerileri olmufltur. Fakat baz› çevreler onu engellemeye çal›flt›lar. At›lan bu ad›m, geliflen süreç ve bar›fl gruplar›n›n ça¤r›lmas› nereden kaynakland›? Bu ne anlama geliyor ve muhtemel geliflmeler
neler olabilir? Bu hususlar›n de¤erlendirilmesini ve tüm yap›m›za kavrat›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Önderlik de son iki görüflme notunda bir t›kanman›n yafland›¤›n›
belirtmiflti. Peki, t›kanma nedir?
Türkiye yönetiminin flimdiye kadar
bildi¤i, gelifltirdi¤i ve uygulad›¤› yol
ve yöntem art›k ifllemiyor. Türk devletinin PKK ve Kürt halk›na karfl› gelifltirdi¤i mücadele yöntemleri yenilgiye u¤ram›fl, baflar›s›z kalm›flt›r.
Dolay›s›yla bu anlamda bir de¤ifliklik gereklidir. Bugün de¤iflim yönünde baz› tart›flma ve aray›fllar var.
Türk medyas› aç›l›m tart›flmalar›n›
biraz da magazinlefltirerek, flu aç›l›m, bu aç›l›m oldu, biçiminde ele
al›p sunuyor. Baz›lar› konuya ciddi
yaklafl›yor, ancak baz›lar›n›n ciddiyeti gerçekten de zay›ft›r. Ama aç›l›m
kavram›n›n bu kadar çok tutmas›,
toplumda yer etmesi, Türkiye’nin
buna ne kadar büyük ihtiyac›n›n oldu¤unu gösteriyor. fiimdi Türkiye’nin mevcut durumda de¤iflime ve
demokratik aç›l›ma ihtiyac› var. Bu
kesindir. Çünkü flimdiye kadar devletin yürüttü¤ü politikalar, o politikalar› hayata geçirmede kulland›¤›
tarz, yöntem art›k baflar› getirmiyor.
Bu anlamda devlet politik olarak t›kanm›fl durumdad›r.
Biz yönetim olarak 29 Mart yerel
seçimlerinden sonra, siyasetteki bu
t›kan›kl›¤› aflma ve süreci ilerletme
yönünde 13 Nisan’da tek tarafl› çat›flmas›zl›k sürecini gelifltirdik. Bunun sürece önemli bir etkisi oldu.
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kamuoyuna, hem de örgüt yap›m›za
sunduk. Bu toplant›da, haz›rl›kl› olmak, bu haz›rl›k çal›flmalar›nda herhangi bir zay›fl›k oluflturmamak kayd›yla, siyasi mücadeleyi derinlefltirmenin yararl› olaca¤› sonucuna ulaflm›flt›k. Önderli¤imiz de bu görüflü
onaylayarak, bu do¤rultuda sürece
iliflkin de¤erlendirmeler gelifltirdi.
Bunlar› burada tekrarlamay› gerekli
görmüyoruz. Bütün güçlerimizin geçen dönemde sürece dönük yap›lan
yaz›l› de¤erlendirmeler temelinde tart›flma ve belli bir yo¤unlaflma sa¤lamalar› gerekti¤ini düflünüyoruz.
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için taleplerini ortaya koyan, bu temelde ilgili çevrelerle, partilerle, di¤er
kurumlarla görüflmeler yaparak bu
tart›flma sürecine yön vermeye çal›flan bir tutum içinde olabilirler” diyor. Bu yönlü talep ve giriflimin, Türkiye Meclisinde aç›l›m denen sorunun, konunun tart›fl›lmas›ndan önce
gerçekleflmesini, böylece tart›flmalara yön verilebilece¤ini belirtiyor. Yine
oluflacak grupta yer alacak kiflilerin
buna uygun kiflilerden oluflmas› gerekti¤ini belirtiyor. Bu grupta yurtsever çal›flan kesimler a¤›rl›kl› olabilir.
Baz› aileler olabilir, özellikle Maxmur’dan gelirler ve partilere, Meclise,
milletvekillerine kendi taleplerini ifade edebilir, geri dönmenin koflullar›n› tart›flmaya koyabilirler. Örne¤in,
gerçekten de güvende bir yaflam olacak m›, çocuklar›n› anadillerinde e¤itebilecekler mi, demokratik siyaset
yapabilecekler mi konular›n› dile getirirler. E¤er bunlar olmayacaksa niye gelelim diyebilirler. Böylece bu tart›flma sürecini etkileyebilirler. Dolay›s›yla seçilecek kiflilerin tart›flma sürecini etkileyebilecek pozisyonda
olan, durumu, bilinç düzeyi buna uygun olan kesimlerden oluflabilir diye
belirtiyor. Yasal durumlar› hukuki
tart›flma, mahkeme gerektirmeyecekler olursa iyi olur diyor.
Bilindi¤i gibi KCK Yürütme Konseyi olarak Eylül ay›nda, son alt› ayl›k
faaliyetlerin sonuçlar›n› de¤erlendiren bir toplant› gerçeklefltirdik ve bunun sonuçlar›n› yaz›l› olarak hem
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Önder Apo yol haritas›nda çözümün
yolunu ortaya koydu
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Asl›nda Önderli¤in yol haritas› da
sürece bir müdahaleydi. Yol haritas›n› haz›rlama nas›l gündeme geldi?
Cumhurbaflkan› “iyi fleyler olacak,
Kürt sorunu a¤›r bir sorundur; Türkiye’nin en önemli sorunudur, çözmek gerekir” dedi. Devletin en üst
düzeydeki yetkilisi Türkiye Cumhurbaflkan› Kürt sorunundan ve çözüm ihtiyac›ndan söz edince, Önder
Apo, “o zaman çözümün yolunu,
yöntemini ben haz›rlayaca¤›m” dedi
ve yol haritas›yla “çözümün yoluyöntemi fludur” diye ortaya koydu.
Bu temelde geçti¤imiz yaz süreci
boyunca siyasi sürece, tart›flmalara, karar düzeylerine müdahalede
bulunmufl ve yönlendirmifl oldu.
Sürecin daha fazla derinleflmesini,
tart›flmalar›n geliflmesini sa¤lad›.
Gerçekten de bütün kesimler bu sürece kat›ld›. ‹lk defa Kürt sorunu ve
Kürt gerçe¤i Türkiye toplumuna bu
biçimde yans›d›. Türkiye toplumu
ilk defa Kürt sorununu bu düzeyde
tart›flt›, halen de tart›fl›yor.

ye karfl› düflmanl›k besleyerek Avrupa’yla birleflme politikas›nda köklü
bir de¤ifliklik aray›fl›n› ifade ediyor.
Türkiye flunu gördü: Avrupa’yla birlefleceksen veya Avrupa’da etkili olacaksan Ortado¤u’da güç olacak, Ortado¤u’ya aç›lacaks›n. Bu tabii ki
önemli bir de¤ifliklik yönelimidir.
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Türkiye Kürt sorununu çözmeden
komﬂu ülkelerle kal›c› aç›l›m yapamaz

Peki, bu tür ad›mlar ne kadar yerini bulacak, ne kadar uygulanacak,
hayata nas›l geçecek? Türkiye devletinin flimdiye kadar izledi¤i politika
bir zihniyete dayan›yordu, yani ulus devletçi milliyetçili¤e, flovenizme,
komflu halklarla düflmanl›¤a dayan›yordu. Bu zihniyeti Türkiye’ye kapitalist dünya zihniyeti veriyordu. Önderlik “Türk milliyetçili¤i d›fl kaynakl›d›r, d›fltan besleniyor, emperyalizmin ç›karlar›na hizmet ediyor” dedi.
fiimdi mevcut politika de¤iflikli¤inin
olabilmesi için bu zihniyetin de¤iflmesi gerekiyor. Ermenistan’la, Araplarla iliflki kurmak, Ortado¤u’da güç
olmak, Ortado¤u’ya aç›lmak iyidir,
ama onu gerçeklefltirebilmek için de;
bir, flimdiye kadar ki o floven milliyetçi zihniyeti ve politik yaklafl›mlar› aflmak gerekiyor. Ermeni düflmanl›¤›,
Araplara karfl› floven yaklafl›m, Kürt
karfl›tl›¤› ve inkârc›l›¤› afl›lmadan ve
bu zihniyet de¤iflmeden bu geliflmeleri sa¤lamak ve güç olmak mümkün
olmaz. ‹kinci olarak, Kürt sorununu
çözmek gerekiyor. Kürt sorunu çözülmeden Ermenistan’la s›n›r› nas›l
aç›p iflleteceksin. Suriye ile s›n›r› kald›r›rs›n, ama Türk-Arap iliflkileri,
Kürt sorunu çözülmeden nas›l geliflecek? Irak’la stratejik iliflkiyi Kürt sorununu çözmeden nas›l kuracaks›n?
Ermenistan’dan Akdeniz’e kadar bütün s›n›r Kürdistan’› bölüyor. Dolay›s›yla hem uygulanabilmesi, hem de
do¤al iliflki gere¤i bu politik ad›mlar›n hayat bulabilmesi aç›s›ndan Kürt
sorununun çözülmesi ve Kürtlerden
destek al›nmas› gerekli. Yoksa Kürt
karfl›tl›¤›yla, Kürtlerle çat›flma halinde Türkiye ne mevcut politik iliflkilerini kal›c› k›labilir, ne de uygulayabi-
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Geçmifl süreçte özel savafl yönetimi Kürt sorununu hep ‘terör’ sorunu
olarak yans›tm›flt›. Birçok insan
Kürt gerçe¤ini hiç bilmiyordu. Çözüm diye bir fleyi düflünemiyorlard›
bile. Bildikleri tek nokta; terör olay›,
terörün önlenmesi, teröre karfl› mücadeleydi. Çünkü devlet ve baflta
bas›n olmak üzere, yaflam›n bütün
alanlar›n› denetliyor ve bu biçimde
yönlendiriyordu. Bunu geçti¤imiz
süreçte kapsaml› bir biçimde k›rabildik. Özellikle 29 Mart yerel yönetim
sonuçlar› ve o temelde siyasi mücadeleyi derinlefltirme süreci bu durumu k›rd›. Önder Apo’nun gelifltirdi¤i
yol haritas› tart›flmalar› bu durumu
k›rd›, önemli geliflmeler yaratt›. Bu
durum mücadele sürecine yeni kazan›mlar›n eklenmesini sa¤lad›. Dolay›s›yla Hareketimizin 13 Nisan’da
yapt›¤› aç›klama, daha sonra bas›na
dönük gelifltirilen aç›klamalar ve
Önder Apo’nun yol haritas› temelinde sürece müdahalesi önemli ölçüde
gerçeklefltirildi. Süreç, Hareketimizin inisiyatifinde yürütüldü. Bütün
eksikli¤ine ve darl›¤›na ra¤men bu
süreçte önemli bir tart›flma oldu ve
belli bir süreyi kapsad›.
Öyle anlafl›l›yor ki, bu ay içinde
Türkiye yönetimi temel baz› konularda önemli kararlara gidecek. Kürt
sorununu Meclis gündemine al›p,
tart›flmay› kararlaflt›rm›fllar. Di¤er
yandan, Türkiye yönetimi d›fl iliflkilerde geçen yüzy›l›n politikas›n› de¤ifltiren ad›mlar atmaya yöneliyor.
Hatta iki yüzy›l›n politikas›n›, yani
19. ve 20. yüzy›lda izlenmifl olan politikalar› de¤ifltirmeyi ön gören ad›mlar atmaya çal›fl›yor. fiimdiye kadar
“Türkiye’nin dört taraf› düflmanla
çevrilmifl durumdad›r” diyerek, floven milliyetçilik temelinde herkese
düflmanl›k besliyor, dostlar› baflka
yerlerde ar›yorlard›. fiimdi eski dostlar› düflman, eski düflmanlar› dost
yapmaya çal›fl›yorlar. Ermenistan’la
iliflkiler kurmaya çal›fl›yorlar; protokol imzal›yorlar, s›n›rlar› aflmak istiyorlar. Suriye ile s›n›rlar› neredeyse
ortadan kald›rd›lar, Irak ile stratejik
anlaflmalar imzal›yorlar. Bütün bunlar; çevreyle iliflkileri keserek, çevre-
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Belli kazan›mlar yaratt›. Süreci daha da derinlefltirmek ve çözüm yolunu açmak için Önder Apo yol haritas› haz›rlad›. Bununla da belli bir geliflme oldu. Fakat istenen düzeye
ulaflmad›. Çünkü Türkiye’de sürecin geliflimini engellemek, t›katmak
isteyen güçler var. Bunlar›n afl›lmas› gerekiyor. Bunlar› aflabilmek için
ne yapmak gerekli? Hareket olarak
üzerinde çal›flt›¤›m›z temel husus
budur. Bunun için de, bir yandan
hem t›kanmalar›n önünü açmak
için rol oynamak, hem de mevcut
durumda cayd›r›c› rol oynayarak siyasette ön aç›c› olmak amac›yla askeri haz›rl›klar›, savunma çal›flmalar›n› güçlendirmeyi gerekli görüyoruz. Di¤er yandan da süreci yönlendirecek, sürece müdahale edecek
ad›mlar atmak gerekiyor. Gidecek
olan bar›fl grubu, Önder Apo’nun
gelifltirdi¤i ve mevcut sürecin önündeki engelleri, t›kan›kl›¤› aflmak için
yeni bir pratik müdahale oluyor.
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Kürt sorununda ABD ile Türkiye’nin
politikalar› uyuﬂmuyor
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ni öngördüler. Asl›nda bununla, bir
yandan Bush yönetiminin Ortado¤u’da uygulad›¤› fliddet politikas›n›n
ortaya ç›kard›¤› sonuçlar› kal›c› siyasete dönüfltürmek, di¤er yandansa
‹ran’a karfl› bir kuflatma yaratmak
istiyorlard›. Türkiye yönetiminin bugün uygulamaya çal›flt›¤› politikalar
AKP’nin marifetlerinden kaynaklanm›yor. Asl›nda ABD’nin küresel sisteminin ihtiyaçlar›ndan kaynaklan›yor. Mevcut politika de¤ifliklikleri
Türkiye’deki zihniyetle, demokratikleflmeyle oluflmuyor; tam tersine,
ABD’nin Ortado¤u politikalar› do¤rultusunda olufluyor ve ABD’den
destek almak amac›n› güdüyor. Küresel sistem güçleri Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan-Orta Asya, yine
Türkiye-Irak-Kürdistan ve bir yandan da Afganistan-Pakistan hatt›n›
kurmak istiyorlar. Bunu bir taraftan
savaflla, bir taraftan Türkiye-SuriyeIrak ve bir taraftan da Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan iliflkilerini gelifltirerek yapmak istiyorlar. Bunlar›n bir
‹ran kuflatmas› oldu¤u çok aç›kt›r.
Türkiye hem Irak-Suriye alan›nda,
hem de Ermenistan-Azerbaycan hatt›nda rol oynamaya çal›fl›yor.
ABD’nin, yani küresel sistemin Türkiye’ye biçti¤i rol bu oluyor. Türkiye’ye Ortado¤u’da rol oynatmak istiyorlar. ABD art›k Kürdistan’da
PKK’yle çat›flarak tüm enerjisini burada tüketen bir Türkiye’yi etkili görmüyor. Türkiye’nin böylesi bir duruflu Amerika’n›n Ortado¤u’daki politik
ihtiyaçlar›na, daha do¤rusu küresel
sermaye sisteminin Ortado¤u’daki
politik ihtiyaçlar›na yan›t vermiyor,
onu karfl›lam›yor. Onun için küresel
sistem Türkiye’den, Ortado¤u’da belirtilen politik hatlar do¤rultusunda
aktif rol oynamas›n› istiyor. Bunu oy-
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olarak, PKK’yi halktan kopuk marjinal bir örgüt olarak göstermek amac›yla gelifltirilen siyasi boyuttaki sald›r›lar da 29 Mart yerel yönetim seçimlerindeki referandumun DTP taraf›ndan kazan›lmas›yla k›r›ld›. Dolay›s›yla hem ideolojik, hem askeri ve
hem de siyasi alanda Hareketimize
karfl› gelifltirilen imha ve tasfiye
amaçl› sald›r›lar›n bofla ç›kart›lm›fl
olmas›, asl›nda Türkiye devlet yönetiminin gelifltirdi¤i topyekûn sald›r›
plan›n›n bofla ç›kmas› anlam›na geliyor. Bu politikalar›n art›k yürütülemeyece¤i, PKK’nin inkâr, imha ve
fliddetle yok edilemeyece¤i aç›kça ortaya ç›k›yor. Türkiye’nin “inkâr ve
fliddetle sonuç al›r›m” hesap ve
umutlar›n›n tümden k›r›lmas›n› ifade
ediyor. Bütün bu sald›r›lar› askeri,
ideolojik, siyasi boyutta k›rmak Türkiye’ye de¤iflimi dayatt›.
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Hareket olarak 2006 Ekim bafl›nda 5. kez tek yanl› ateflkes sürecini
ilan ettik. Biliniyor ki, o ateflkes için
ABD baflta olmak üzere Hareketimize
birçok çevreden ça¤r› yap›ld›. Fakat
2007 bafl›ndan itibaren durum gerçekten de¤iflti. ABD politikalar› de¤iflti ve bundan cesaret alan Türkiye’de politikalar›n› de¤ifltirdi. “PKK
fliddetle yok edilebilir” umudu yeniden geliflti. Türkiye yönetimi ABD’deki politik de¤iflimi görünce yeniden
umutland›, kapsaml› bir imha ve tasfiye plan›n› topyekûn savafl konsepti
temelinde haz›rlay›p uygulamaya çal›flt›. Türkiye’nin askeri plan› vard› ve
asl›nda bunu 2007 Aral›k’›ndan günümüze kadar uygulamaya çal›flt›lar
da. Ama bu planlar› ve umutlar› Zap
operasyonunun yenilgisiyle k›r›ld›.
Ard›ndan ideolojik ve örgütsel alanda
Önderlik ve Hareketimiz üzerinde gelifltirilen bask› ve sald›r›, Önderli¤in
ve halk›n direnifliyle k›r›ld›. En son

karﬂ›lanm›yor. ABD bunun aﬂ›lmas›n› ve bir çözüme kavuﬂturulmas›n›
istiyor. Buna karﬂ›l›k Türkiye PKK sorununu dayat›yor ve bunun çözümü
için ABD’den ve di¤er güçlerden destek talep ediyor. Dolay›s›yla ABD ile
Türkiye politikalar›nda bir uzlaﬂmazl›k yaﬂan›yor. ‹ﬂte Türkiye’nin
mevcut t›kanmas› buradan ileri geliyor”
●

ak

Devletin topyekûn sald›r› plan›
boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r

●
“ABD’nin ihtiyaçlar› art›k Kürdistan'a s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir politikayla
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lir. E¤er Kürt-Türk çat›flmas› sürerse, bu anlaflmalar ve mevcut politik
yönelimler hayat bulmaz. Demek ki
Ortado¤u’ya aç›labilmek, d›fl politikada de¤iflim yapabilmek için iç politikada da de¤iflikli¤e ihtiyaç var. Komflu halklarla dostluk ve iflbirli¤i politikas› ancak içte genifl bir demokrasiyle hayat bulabilir. Bu bak›mdan Ahmet Davuto¤lu’nun gerçeklefltirmek
istedi¤i d›fl politika, Türkiye’nin demokratikleflmesi ve Kürt sorununu
çözmesiyle hayat bulabilir. Yoksa
flimdiye kadar ki ulus-devletçi zihniyet ve politik yaklafl›mla Ermenistan’la dostluk olmaz, Araplarla dostluk olmaz, komflu devletlerle dostluk
olmaz. Onlarla ancak çeliflki ve çat›flma olur. fiimdiye kadar içinde olunan bu olmufltur. E¤er bu zihniyet
de¤iflmez ve içte demokratikleflme geliflmezse, mevcut politik ad›mlar bir
fley sa¤lamaz. Bu bak›mdan süreç
Türkiye’yi baz› de¤ifliklikler yapmaya,
aç›l›m gerçeklefltirmeye zorluyor. Bunun geliflmesi de bizim mücadelemizin zorlamas› temelinde oldu.
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Di¤er yandan ABD’nin Ortado¤u
politikalar› da Türkiye’de baz› de¤ifliklikler yapmay› gerektiriyor. Obama yönetimi yeni bir politik planlama
gelifltirdi, on ayd›r uygulamaya çal›fl›yorlar, ama çok fazla mesafe kat
edemediler. 2007-2008 y›llar›nda
ABD’nin Türkiye’yi fliddet politikas›na teflvik etmesi, PKK’yi ‘düflman’
ilan ederek, fliddetle yok etmeyi ön
görmesi, 2009’da yeni ABD yönetiminin gelifltirece¤i Ortado¤u politikas›na zemin haz›rlamak içindi. Bunun
plan›n› da Obama yönetimi haz›rlad›.
Afganistan-Pakistan hatt›nda fliddeti
öngördüler. Irak, Kürdistan, Filistin
alan›nda fliddet unsurlar›n›n azalt›lmas›n›, alt s›n›ra çekilmesini, kuzey
hatt›nda yeni iliflkilerin gelifltirilmesi-
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De¤iflim ve aç›l›m dayatmalar›, bunun aray›fllar› birinci planda, Kürt
Özgürlük Hareketinin Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleflmesi yönünde gelifltirdi¤i dayatmalardan; ikinci planda da,
ABD’nin bölgesel politik ihtiyaçlar›ndan kaynaklan›yor. Türkiye’deki yönetimin aç›l›m tart›flmalar›, politika
de¤ifltirme çabalar› bunlara ba¤l› olarak gelifliyor. Buna göre de baz› de¤ifliklikler yapmak istiyorlar. Bu duruma karfl›l›k verecek bir politik düzeyi
yakalamak istiyorlar. Dikkat edilirse
hem Türkiye’nin kendi politikalar›
önünde, hem de ABD’nin bölgesel
politikalar›n›n hayata geçirilmesi
önünde engel olan güç PKK’dir. Bundan dolay› da PKK’nin engel olmaktan ç›kart›lmas›n› her zamankinden
daha fazla gündeme koymufl bulunuyorlar. Aç›l›m derken, demokratik
aç›l›m, hatta Kürt aç›l›m› derken bile,
bu söylemlerinin hemen sonuna flunu ekliyorlar; “hedefimiz PKK’nin
tasfiyesidir” diyorlar. Asl›nda Türkiye
yönetimi kendisini, demokratikleflmeden, demokratik aç›l›m sa¤lamadan küresel sistemin, ABD’nin bölgedeki politik ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilecek bir düzeye ulaflt›rmak istiyor. Bunun için de PKK’nin gerçekten de tasfiyesi gerekiyor. Bu tasfiyeyi fliddetle gerçeklefltirmek için flimdiye kadar çok de¤iflik planlar haz›rlay›p hayata geçirmeye çal›flt›. Bu
planlara ABD’den, Avrupa’dan, ‹ran’dan, Suriye’den destekler ald›. Geç-
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re destek vermek zorunda kal›yor.
‹ran’› geriletebilmek için, Arap âleminde itibar kazanabilmek, Araplara
dönük aç›l›m politikalar› uygulayabilmek için buna ihtiyaç var. Onu
yapmazsa, ‹srail-Filistin çat›flmas›
noktas›nda ‹ran politikalar›n› aflacak
ve kendisinin etkili olaca¤› bir politik
düzey gelifltiremeyecek. Yoksa Türkiye’nin ‹srail’e yönelik yaklafl›m› Erdo¤an’›n Müslümanl›¤›ndan, Arap
dostu olmas›ndan ve Müslüman
Arap insanlar›n›n katledilmesine yüre¤inin raz› olmamas›ndan ileri gelmiyor. Do¤ru veya yanl›fl, ama devlet
ad›na önceden haz›rlanan bir politikay› yürütmeye çal›fl›yor.
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Aç›l›m ad› alt›nda PKK’nin
tasfiyesi hedefleniyor

mifl süreçlerde bu güçler Türkiye’nin
imha ve tasfiye planlar›na destek verdiler. Fakat flimdi ayn› düzeyde destek vermiyorlar. Çünkü o yöntem art›k baflar› getirmiyor. Türkiye’den,
baflar› kazanmam›fl yöntemleri tekrarlamas›n› de¤il de, baflar› getirecek
yöntemler bulmas›n› istiyorlar.
‹flte AKP hükümetinin gelifltirmeye çal›flt›¤› yeni planlama bunu ifade
ediyor. Asl›nda bu, PKK’yi flimdiye
kadar ki yöntemlerin d›fl›nda farkl›
yöntemlerle tasfiye etme, etkisizlefltirme aray›fl›d›r. Bu anlamda özel savaflta yeni yol ve yöntem gelifltiriyor,
özel savafl› derinlefltiriyorlar. Baz›
de¤ifliklikler yapmak istediklerinden
hiçbir kuflku duyulmamal›d›r. Çünkü Kürt sorununa yaklafl›mda kaba
ret ve fliddet yöntemiyle sonuç al›namayaca¤›n› gördüler. Art›k ayn› yöntemlerle sonuç almas› da mümkün
de¤il. PKK ve Kürt halk› bu yöntemleri bofla ç›kart›yor. Art›k Türkiye
toplumu ayn› yöntemlere güç ve destek verecek durumda de¤il. Bir yandan da d›fl ortam; Avrupa, ABD, ‹ran
ayn› düzeyde destek verecek durumda de¤il. Türkiye’nin ‹ran’la iliflkilerde, Kürt karfl›tl›¤›, Kürdistan’da PKK
çizgisinin geliflmesinin engellenmesi
konusundaki politikalar› birbirine
yaklafl›yor ve ittifak yap›yorlar. Fakat
di¤er yandan Türkiye, yukar›da ifade
etti¤imiz politikalar çerçevesinde,
ABD’nin ‹ran’› kuflatmas›n›n Ortado¤u’daki en önemli araçlar›ndan bir
tanesidir. ‹ran bunu görüyor. Bu anlamda Türkiye-‹ran iliflkilerinin çok
ileri düzeyde olmas› mümkün de¤il.
Türkiye, ABD-Türkiye ittifak› temelinde Irak’ta ve Ortado¤u bölgesinde
Osmanl› düzenine benzer bir sistem
oluflturmay› hedefliyor. Fakat ‹ran’›n
da Ortado¤u üzerinde ayn› biçimde
bir etkinlik oluflturma amac› vard›r.
Dolay›s›yla Irak sorununda, Filistin‹srail sorununa yaklafl›mda Türkiye
ile ‹ran aras›nda ciddi farkl›l›klar
var. Dikkat edilirse, Türkiye hükümeti Filistin sorununda ‹srail’in üzerine giderek, destek ald›¤› iliflkilerini
zora sokacak düzeyde ‹srail ile çeliflkiye girdi. Neden Filistin’e destek vererek bunu yapt›? Çünkü Filistinlile-
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nayabilmesi için de PKK’yle u¤rafl›r
olmaktan ç›kmas› laz›m. ABD’nin ihtiyaçlar› art›k Kürdistan’a s›k›flt›r›lm›fl bir politikayla karfl›lanm›yor.
ABD bunun afl›lmas›n› ve bir çözüme
kavuflturulmas›n› istiyor. Buna karfl›l›k Türkiye PKK sorununu dayat›yor ve bunun çözümü için ABD’den
ve di¤er güçlerden destek talep ediyor. Dolay›s›yla ABD ile Türkiye politikalar›nda bir uzlaflmazl›k yaflan›yor. ‹flte Türkiye’nin mevcut t›kanmas› buradan ileri geliyor.
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Aç›l›m tart›ﬂmalar›n› somut projelere
kavuﬂturmak istiyorlar

fiimdi bu noktada Türkiye’nin
PKK’ye dönük de yeni politikalar gelifltirme aray›fl› söz konusudur.
PKK’yi etkisizlefltirerek, hem kendisini zorlayan güç olmaktan ç›karan,
hem de ABD’yle, küresel sistemle
uyumunu engelleyen bir konumdan
ç›kartacak düzeyde bir aray›fl› yürütüyor. Aç›l›m tart›flmalar› bu temeldedir. Öyle sadece laf olarak görmemek laz›m. Hatta bu konuda karar
düzeyi aflamas›na da geldiler. Zaten
Önderli¤in bu ça¤r›s›n›, bu karar sürecine bir müdahale etme, etkide bulunma olarak anlamak ve de¤erlendirmek en do¤rusudur. Devlet de öyle bir noktaya geldi. Tart›flacaklar›
kadar tart›flt›lar. fiimdi Erdo¤anBaykal görüflmesini de sa¤latmaya
çal›fl›yorlar. Bu görüflmeyle birlikte
ve bunun ard›ndan Mecliste yapacaklar› toplant›, onun ard›ndan gerçeklefltirecekleri MGK toplant›s› temelinde, geçen dört ay› aflk›n bir süredir gündemlefltirilen aç›l›m tart›flmalar›na dönük bir karara ulaflmak,
tart›flmadan karar almaya, proje
oluflturmaya geçmek istiyorlar. Zaten
birçok yerde aç›k ifade ettiler ve
“Ekim ay› sonuna kadar projemizi ortaya ç›karaca¤›z” dediler. E¤er ciddi
zorlanmalar olmazsa, kendi içlerinde
çok fazla anlaflmazl›klar geliflmezse,
büyük ihtimalle Ekim ay› sonuna ka-
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sa da ciddi bir aray›fl içinde olduklar›n›, çal›flma yapt›klar›n› varsaymam›z en do¤ru yaklafl›m olur. Bazen
çok ölçülmemifl sözler söylüyorlar,
ama bunu bütünüyle gerçek durumlar olarak de¤erlendirmek, Türk devletini bundan olufluyor olarak görmek yetersiz bir yaklafl›m olur. Devletin çeflitli organlar›n›n alttan alta
ciddi aray›fllar, haz›rl›k çal›flmalar›
yapt›klar›n› düflünmek laz›m.
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Kürt Özgürlük Mücadelesine karﬂ›
Bask çözüm modeli mi

‹çte de bu aray›fllar ve tart›flmalar
sürüyor. Bu konuda AKP-CHP tart›flmalar› da oluyor. CHP’nin flöyle bir
dayatmas› var ki, bunu eskiden Tansu Çiller de söylüyordu, PKK’ye karfl›
Bask modeli uygulayal›m, diyorlard›.
CHP öyle bir model oluflturulmas›ndan yana görünüyor. Asl›nda CHP,
AKP’yle iliflkilenmeye ya da Kürt sorununda baz› tavizler vererek
PKK’nin tasfiye edilmesine karfl› de¤il. CHP’nin de görüflü bu temeldedir.
Fakat CHP flunu dayat›yor: At›lacak
ad›mlar PKK’yi tasfiye etmeli. Dolay›s›yla PKK asla muhatap al›nmamal›,
d›fllanmal›, tecrit edilmeli. Oluflacak
proje PKK’yi, Kürt iradesini tümden
d›fllayan, reddeden, tamamen iflbirlikçilik temelinde yarat›lm›fl Kürt siyasetine dayanan, onlar› esas alan
bir temelde olmal›. Bask çözümü biraz böyle bir çözüm olmaktad›r. ‹spanya böyle yapt›. Türkiye de, Bask
modeli nedir, diye uzun süre araflt›r-
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dar bir proje oluflturacaklar, bir karara varacaklar. Ama anlaflamazlarsa, çok parçal›, çeliflkili durumda kal›rlarsa süreci uzatabilirler. Asl›nda
onlar, Ekim sonuna kadar plan›-projeyi oluflturma, y›lsonuna kadar da
uygulamaya geçirme hesab›n› yap›yorlar. Sanki ABD’ye bu yönlü bir
güvence vermifller. Bu y›l içerisinde
PKK durumunu hallediyoruz, bize
izin verin, müsaade edin, bunu gerçeklefltirelim, ondan sonra sizin ihtiyaçlar›n›z› karfl›lar›z, diye söz vermifller gibi bir durumlar› da var. Bunu aç›kça da söylüyorlar. Birçok bas›n çevreleri yaz›yor. Devlet yönetimi
bunu bas›na s›zd›r›yor ve yazd›r›yor.
Herhalde ABD ve Avrupa ile böyle bir
anlaflmalar› var. Onun için art›k bir
karar sürecine do¤ru gidiyorlar.
Bu konuda ‹çiflleri Bakan› “Türk
modeli yaratmak istiyoruz” dedi. Model ar›yorlar. Daha do¤rusu PKK’yi
nas›l etkisizlefltirecekler, bunu etkisizlefltirecek plan ve proje nelerden
oluflacak, bu plan ve proje temelinde
nas›l bir birlik yaratacaklar, kimler
kat›lacak, onun aray›fl› içindeler.
Ciddi bir aray›fl içerisinde olduklar›n› kabul etmek laz›m. Asl›nda ‹çiflleri Bakan› ve di¤er baz› çevreler çeflitli güçlerle görüflüp tart›fl›yorlar. Sözde baz› görüfl al›flveriflinde bulunuyorlar. Bu iflin biraz göstermelik yan›d›r. Alttan altta ise, dünyada flimdiye kadar bu konuda yaflanm›fl
olaylar› ve deneyimleri inceliyorlar.
Bizim mevcut durumumuzu ve kendi
durumlar›n› inceliyorlar. Aç›k olma-
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ma yürüttü. Geçen süreçte Tayyip
Erdo¤an ve ‹spanya Baflbakan›n›n
dostlu¤u geliflti. Türkiye-‹spanya iliflkileri de buna dayanarak geliflti. Asl›nda bir yerde ‹spanya modelini uygulamak istediler de. ‹spanya Bask’a
tavizler verdi, belli bir özerklik verdi.
Sosyal, siyasi, ekonomik haklar verdi. Bu haklar temelinde ‹spanya’ya
ba¤l› siyasi hareketler oluflturdu. Fakat o zamana kadar Bask’›n özgürlü¤ü için mücadele eden ETA’y› ve onun
siyasi kolu olan Henry Batasuna’y›
tecrit etti, d›fllad›. Onlar bu özel savafl
denilebilecek kapsamdaki tavizleri
yetersiz gördüler, bunlar› reddettiler
ve cepheden tav›r ald›lar. ‹spanya yönetimi de AB ile iliflkiler ve ondan ald›¤› deste¤e dayanarak Henry Batasuna’y› tecrit etti, zay›flatt›. Onun yerine, tavizler temelinde oluflan ve ‹spanya’ya ba¤l› olan siyasi ak›mlar›
güçlendirdi. Bask toplumu içinde de
egemen hale getirdi. Sonuçta da
ETA’y› dar bir hareket haline getirebildi. Henry Batasuna’y› yasaklad›.
Bask toplumu içinde güçlü bir siyasi
etkinli¤i varken ve çok büyük oy oran›na sahipken, flimdi yasakl› bir parti konumuna geldi. Deniz Baykal’›n
ve mevcut CHP yönetiminin de Kürt
Özgürlük Mücadelesine ve Kürt sorununa yönelik ön gördü¤ü çözümün
bu oldu¤u anlafl›l›yor ve böyle bir modele sanki evet diyorlar. Bunun d›fl›ndaki yaklafl›mlar› reddediyorlar.
Di¤er yandan, AKP içerisinde bu
e¤ilimin d›fl›nda olan ve farkl› yöntem
aray›fllar› içinde olan bir e¤ilim varm›fl gibi bir hava sezinleniyor. Bu
e¤ilimin ön gördü¤ü model ise Filistin modeli olarak tan›mlanan modeldir. CHP ondan endifle duyuyor. Peki, Filistin modeli nedir? Filistin modeli de fludur: 1982’nin 2 Haziran’›nda ‹srail’in Lübnan’a yönelik kapsaml› operasyonuyla birlikte FKÖ (Filistin Kurtulufl Örgütü) gerillas›n›n
tasfiye süreci bafllad›. Birkaç y›l içerisinde 150 bini aflk›n gerilla ordusu
darmada¤›n edildi, tasfiye edildi. Gerilla komutanlar› suikastlarla katledildi, FKÖ’nün askeri gücü bitirildi.
Ard›ndan Oslo süreci diye bir Ortado¤u bar›fl süreci gelifltirmek istedi-
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Asl›nda bize dönük 2007-2008 sürecindeki planlama da böyle bir yaklafl›m› ifade ediyordu. Türkiye,
ABD’den ald›¤› destekle ve ‹srail tecrübesine dayanarak bize karfl› böyle
bir projeyi hayata geçirmek istedi. 5
Kas›m 2007 ABD-Türkiye anlaflmas›
bu temeldeydi. Gerillaya karfl› yürüttükleri s›n›r ötesi operasyon tezkeresi, Kuzey’de, Güney’de, Do¤u’da gelifltirilen sald›r›lar ayn› ortak amac›
tafl›yordu. Zap operasyonunun askeri anlam› ve amac›; Ana karargâh›
kuflat›p imha etmek, böylece gerillan›n tasfiye sürecini bafllatmakt›. 2
Haziran 1982’de ‹srail bir gece operasyonuyla Beyrut’u dört taraftan
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AKP pragmatisttir
iktidarda kalmak istiyor

Öyle görünüyor ki, Türkiye yönetimi tüm bunlara da dayal› olarak bir
aray›fl içine girmifltir. Bir model oluflturmak istiyorlar ve bu yönlü yo¤un
bir çal›flma yürütüyorlar. AKP bu model konusunda biraz aç›kt›r. Henüz bir
karara ulaflamam›fl. AKP içerisinde za-

●
“Bu süreçte yap›lan çözüm veya aç›l›m tart›ﬂmalar›nda baz› çevreler her

ﬂeyden önce gerillan›n silah b›rakmas›n› ﬂart koﬂuyorlar. Bu olmazsa bir
yere toplanmas›n›, mevcut mevzilenmesini de¤iﬂtirmesi gerekti¤ini belirtiyorlar.
Dikkat edilirse baz› çevreler Kürt sorununu tart›ﬂm›yor, sadece PKK’yi
tart›ﬂ›yor. Gerilla nas›l etkisizleﬂtirilecek, onu tart›ﬂ›yorlar. Bunu tart›ﬂanlar›n
amac›, FKÖ’ye uygulanan benzer bir plan› PKK’ye karﬂ› da uygulamakt›r”
●

ram›fl oldu. Dolay›s›yla gerillan›n tasfiyesini bu biçimde gerçeklefltiremeyince, flimdi çeflitli oyunlarla bunu
gerçeklefltirmeye çal›flmaktad›rlar.
Bu süreçte yap›lan çözüm veya aç›l›m
tart›flmalar›nda baz› çevreler her fleyden önce gerillan›n silah b›rakmas›n›
flart kofluyorlar. Bu olmazsa bir yere
toplanmas›n›, mevcut mevzilenmesini de¤ifltirmesi gerekti¤ini belirtiyorlar. Dikkat edilirse baz› çevreler Kürt
sorununu tart›flm›yor, sadece PKK’yi
tart›fl›yor. Gerilla nas›l etkisizlefltirilecek, bafla onu koyup tart›fl›yorlar.
Bafla bunu koyup tart›flanlar›n amac›, FKÖ’ye uygulanan benzer bir modeli, plan› PKK’ye karfl› da uygulamaya dönüktür. Genelkurmay Baflkan› “f›rsat bulursak vururuz” diyordu. Çeflitli oyunlar gelifltirip, f›rsat
bularak darbe vurmay›, zay›flatma
yöntemleriyle, özellikle de yönetim
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Devletin planlar› Zap operasyonuyla
boﬂa düﬂürüldü

düzeyini, koordine düzeyini etkisizlefltirerek da¤›lma yaratma amaçl›
aray›fl içindeler. Bir süreden beri bu
yönlü aray›fllar› vard›r. Bunlarda baflar›l› olmad›lar, sonuç alamad›lar.
Geçen 6 ay içerisinde Hareketimize
karfl› ne tür sald›r› planlar› oluflturuldu¤unu ve uygulamaya konuldu¤unu bilmiyoruz. Ama böyle planlar
yokmufl gibi sanmamak laz›m. Bu
planlar›n birço¤u flimdi bofla ç›kt›.
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kuflatt›. FKÖ gerillas›n›n karargâh›n›
tasfiye etti. Ondan sonra bir gerilla
karargâh› kalmad›, da¤›ld›. Gerillay›
de¤iflik Arap ülkelerine tafl›rd›lar,
Lübnan’da askeri olarak kalmad›lar,
sivillefltiler. Kendi etraf›nda gerilla örgütlemek isteyen komutanlar› da özel
operasyonlarla katlettiler. Asl›nda
Türkiye de Zap operasyonuyla böyle
bir süreç bafllatmak istiyordu. Askeri
kapsam bak›m›ndan büyük bir operasyon de¤ildi. Fakat anlam› böyleydi. Böyle bir sürecin ilk ad›m› olmas›
hesaplanm›flt›. Baflar›s›z kal›nca,
operasyon k›r›l›nca, bu planlar›n
hepsi bofla ç›kt›, yerle bir oldu. Dolay›s›yla ideolojik ve siyasi planlar da
baflar›s›z k›l›n›nca, Hareket olarak
Türkiye karfl›s›nda çok etkili hale geldik. Türkiye yönetiminin üç y›ld›r
oluflturdu¤u planlar, gelifltirdi¤i sald›r›lar hep bofla ç›km›fl, yenilgiye u¤-
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ler. Filistinliler, FKÖ bu süreci intifada ile yürütmek istedi. Gerilla tasfiye
olunca, siyaset yapma arac› olarak
bir intifada, bir de diplomasi kald›.
‹ntifaday› belli ölçüde gelifltirdiler.
Bu önceleri etkili de oldu. Fakat ard›ndan ‹srail intifada hareketinin radikal öncülerini ortaya ç›kar›p tutuklad›, cezaevine koydu. Etkisiz olanlar› d›flar›da b›rakt› ve intifaday› da
böyle bir operasyonla zay›flatt›. Geriye diplomasi kald› ki, diplomasi de
Araplardan al›nan destekten olufluyordu. Fakat bir çaba ve çal›flma olmadan, sadece diplomasiyle herhangi bir sorunu çözmek mümkün de¤il.
Arafat buna biraz direnmek isteyince
onu da imha ettiler. Daha da zay›f olmas› için Hamas’› gelifltirdiler. ‹slami
ak›mla milliyetçi ak›m› karfl› karfl›ya
çat›fl›r hale getirdiler. Sözde flimdi Filistin’i ABD yönetimi dahil bütün
devlet yönetimleri tan›yor. Sözde bir
Filistin devleti kuruluyor. Fakat Filistin halk›n›n gücü kalm›fl de¤il.
Halbuki bundan 30 y›l önce Ortado¤u’yu, Arap âlemini Filistin direnifli
yönlendiriyordu. Lübnan’›, Ürdün’ü,
birçok yeri yar› yar›ya Filistinliler yönetiyordu. FKÖ’nün ekonomisi ve siyasi gücü Arap devletlerinin hepsinden fazlayd›. fiimdi tükenmifl bir
noktadad›r ve güçsüz düflürüldüler.
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ten farkl› e¤ilimler de var. Yani Bask
modeline aç›k olanlar da var, Filistin
modelini hesaplayanlar da var, baflkalar›na aç›k olanlar da var. ‹flte ‹çiflleri
Bakan› “biz Türk modeli gelifltirece¤iz”
diyor. Gerçekten de ne uygulanabilir
onu anlamak istiyorlar. Baflbakan,
‹çiflleri Bakan›, “bir projemiz yok, bir
süreçtir ve tart›fl›yoruz” diyorlar. Do¤rudur. fiimdiye kadar herhangi bir karar ve projeleri yoktu. Çünkü ne yapacaklar›na dair bir karar oluflturabilmifl, kestirebilmifl de¤iller. Bunu, yaflanan tart›flma süreciyle aç›¤a ç›karmaya çal›flt›lar. AKP pragmatisttir, iktidarda kalmak istiyor. AKP kendi iktidar›n› koruyacak bir siyasi proje kurmak istiyor. Bafltan bir proje oluflturursa ve o uygulanamazsa iktidardan
düfler. Onun yerine önü aç›k bir tart›flma bafllatt›. Ço¤unluk hangi görüfllerde birleflecek, süreç hangi yönde iflle-
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Bar›ﬂ gruplar›n›n gönderilmesi karar
süreçlerini netleﬂtirecektir

w

Önümüzdeki günler ve haftalar
Türkiye’nin demokratikleflmesi, Kürt
sorununa yaklafl›mda proje oluflturma ve karar verme dönemidir. Önderlik hep haftalar üzerinde durarak “bu
hafta önemlidir, iki hafta içerisinde
netlik oluflacak” diyor. Süreç böyle
bir süreç, kritik bir süreçtir. Önderlik, al›nacak bu karar düzeyini etkilemek istedi. Bar›fl gruplar›n›n gönde-

Yeniden bar›ﬂ gruplar› gönderiyoruz
uygulama ayn› olsa da koﬂullar farkl›
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Bundan on y›l önce, Önderli¤imizin
ça¤r›s› üzerine 1 Ekim 1999’da bar›fl
ve demokratik çözüm grubu ad›yla
Türkiye’ye bar›fl grubu gönderdik. Ülkeden, Avrupa’dan gruplar gittiler.
fiimdi de, yine on y›l aradan sonra,
Ekim ay›nda yeniden grup gönderiyoruz. Pratik olarak benzer bir uygulama
içinde oluyoruz. Fakat koflullar farkl›d›r, süreç de¤ifliktir. Dolay›s›yla gruplar›n gidifli, hedefi ve amac› kesinlikle
farkl›d›r. Sadece yöntemde benzerlikler var. Bu yöntem benzerli¤inden kalkarak, bütün alanlar aç›s›ndan benzerlik kurmak do¤ru olmaz. Bu, süreçleri birbirine kar›flt›rmak olur. Çünkü
‘99 süreci çok farkl› bir süreçti. Asl›nda onun öncesi çok a¤›r bir çat›flma
dönemini ifade ediyor. ‘90’l› y›llar Kürdistan’da büyük savafllar›n yafland›¤›
y›llard›r. En büyük kay›plar o zaman
verildi. Gerginlik, çeliflki, çat›flma ve
ayr›flma durumu en fazla o zaman geliflti. Psikolojik olarak da karfl›l›kl› bir
durufl, gerginlik çok fazlayd›. Di¤er
yandan, uluslararas› komplo temelinde Önderli¤e imhan›n dayat›ld›¤› bir
imha süreci vard›. Uluslararas› komplo olmufl ve bununla Önder Apo’ya fiziki imha dayat›lm›flt›. Bu imha amac›
önce komplocu yöntemlerle gerçeklefltirilmek istendi. Bu bofla ç›kart›ld›. Ard›ndan hukuki yöntemlerle, yani bunu idamla gerçeklefltirmek istediler.
‹flte bundan önceki gruplar›n gidifl koflullar› ve içinde olunan süreç böyleydi. Önderli¤e idam ve Harekete imha
dayat›lm›flt›. Hareket ve Önderlik imha
alt›ndayd›. Dolay›s›yla bu gruplar›n
oluflma amac› da imhay› ve idam› önlemekti. Önderlik ça¤r›s› da bu amaca
dönüktü, buna hizmet etmek içindi.
Biz de o zaman böyle anlad›k, alg›lad›k, de¤erlendirdik ve bu amaca hizmet etmesi için gruplar haz›rlay›p gönderdik. O zaman bizim de gerginli¤imiz
vard›. Tecrübemiz azd›, siyasi mücadele nedir, nas›l olur, hiç bilmiyorduk.
Haftalarca, bu giden grup ne fayda getirir, diye tart›flt›k. Önderlik istemiflti,
kuflkusuz gönderecektik de, bir faydas› olur mu olmaz m›, çok kani de¤ildik.
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rilmesi ça¤r›s› bu karar sürecini etkilemek amac›na, yol haritas›n› uygulama imkân› ve zeminini oluflturmaya,
mümkünse siyasi zemini derinlefltirmek, Kürt sorununun demokratik siyasi çözümünün önünü açmaya ve
bu do¤rultuda diyalog oluflturmaya,
müzakere sürecinin önünü açmaya
ve bafllatmaya dönüktü. Bunun için
de, Önderlik ve Hareket olarak içinde
bulundu¤umuz günleri, haftalar›
önemsiyoruz. Çünkü bugünlerde karar al›nacak. Türkiye yönetimi toplanacak, Meclis tart›flacak. MGK toplanacak, tart›flacak. ABD önümüzdeki
günlerde Baflbakan Erdo¤an’› Amerika’ya davet etmifl. ABD ile tart›fl›p,
yeni bir plana ulafl›p, kararlar alacaklar. Önümüzdeki dönemin devlet politikalar›n› bu görüflmede al›nacak karar belirleyecek. Dolay›s›yla bu karar
sürecini etkilemek önemlidir. Bundan sonraki politik sürecin nas›l geliflece¤inin belirlenmesinde ve netleflmesinde bu karar sürecinin etkilenmesi önemlidir. Önderlik flunu aç›kça
ortaya koydu: “Ya demokrasinin, demokratik çözümün önü aç›lacak, müzakere süreci geliflecek ya da büyük
bir çat›flma içine girilecek” dedi. E¤er
Kürt halk›n›n özgür iradesini, Önderli¤ini, PKK’yi, Kürt Özgürlük Hareketini d›fllayan, tecrit etmeyi ve tasfiye
etmeyi hedefleyen bir proje ortaya ç›karsa, bu elbette ki yeni ve daha kapsaml› bir çat›flman›n gündeme gelmesi olacak. Böyle bir ihtimal var m›?
Elbette ki vard›r. AKP içinde bu görüflten yana olan çevreler çoktur.
CHP tümüyle bunu dayat›yor. MHP
zaten bafltan imha ve inkâr›n eskisi
gibi sürdürülmesini istiyor. Dolay›s›yla bu konuda ciddi sald›r›lar var. Bu
bak›mdan Önderli¤imiz, MHP ve CHP
gibi güçleri etkisizlefltirmek, AKP içerisindeki da¤›n›kl›¤›, karars›zl›¤›, CHP
ile birleflme ve CHP çizgisine kayma
e¤ilimlerini zay›flatmak, demokrasi
yönünde aç›l›m yapma e¤ilimini, yönelimini güçlendirmek istiyor. Bu çabalar böyle bir politik sürecin geliflmesine yöneliktir. Bu bak›mdan bu
süreç ‘99 sürecinden daha farkl› bir
süreçtir. Bugünkü süreçle geçmifl
süreci ayn›laflt›rmamak gerekir.
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yecek, onu görüp, anlay›p, ona dayal›
bir proje oluflturarak siyasi iktidar›n›
devam ettirtmeyi hedefliyor. Mevcut
AKP yönetiminin böyle bir siyasi yaklafl›m› var. fiimdi de uygulad›¤› budur.
AKP bunu 2005’te de uygulad›. Bugünkünden daha keskin sözleri
Amed’de Tayyip Erdo¤an söylemiflti.
Genelkurmay ile karfl› karfl›ya gelmifllerdi. Ard›ndan fiemdinli olay› çerçevesinde Genelkurmayla bir çekiflme yaflad›lar. AKP e¤er o zaman Genelkurmay ve devlet yönetimi içinde Kürt sorununun çözümü için flimdiki düzeyde
tavizler vermeye aç›k bir yaklafl›m ve
demokratikleflmeye dönük aç›kl›k görseydi, yine toplum içerisinde de böyle
bir güç görseydi, yapt›¤› aç›klamalara
dayal› politik bir plan oluflturur ve o
temelde hareket edebilirdi. Yeter ki
ona dayanarak siyaset yapabilsin, iktidar›n› sürdürebilsindi. Fakat devletin
çok kapal›, Genelkurmay›n bunu tümden reddetti¤ini ve topyekûn savafl
konseptini haz›rlad›klar›n› gördük.
Dolay›s›yla AKP’nin iktidarda kalmas›
ancak topyekûn savafl konseptini
onaylamas› ve uygulamas›yla mümkün olurdu. Bu bak›mdan onu benimsedi. fiimdiye kadarki tart›flman›n
ucunu aç›k tutman›n amac› buydu.
Bu noktada art›k karar aflamas›na
do¤ru gidiliyor. Karar aflamas›na gitmeden önce MGK’yi topluyorlar. Genelkurmay›n görüfllerine baflvuracaklar. Di¤er yandan CHP ile uzlaflmak istiyorlar. Deniz Baykal ile görüflüp,
mümkünse bir AKP-CHP uzlaflmas›
yaratacaklar. Projeyi bunlara dayal›
olarak belirleyecek, karar alacaklar.
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Türkiye’nin içinde bulundu¤u flimdiki koflullar ise çok farkl›d›r. Bizim
att›¤›m›z bu ad›m imhay› engelleme
de¤il de, Türkiye’nin de¤iflim ve aç›l›m
yönünde yürüttü¤ü tart›flmalarda alaca¤› kararlar› etkilemek amaçl›d›r. Yine bu ad›m Türkiye’de geliflen aç›l›m
ve de¤iflimlere dönük etkide bulunmak, bunu mümkünse Türkiye’nin
demokratikleflmesi, Kürt sorununun
bar›flç›l ve siyasi çözümü temelinde
genifl demokrasi kapsam›nda yapabilmek, onun önünü açabilmek için at›l›yor. Önder Apo’nun ça¤r›s› bu temeldedir. Gruplar›n gidifli de bu çerçevededir. Böyle bir ad›m at›lmal› m›? Kuflkusuz at›lmal›d›r. Asl›nda bu konuda
baflka yarat›c› pratik politikalar da
üretebilmeliyiz. Ne kadar pratik politika üretir, sürece müdahale edersek karfl›
taraf› o kadar engelleriz. Karfl› taraf›n
tümüyle d›fllay›c›,
tasfiye edici projeler
oluflturmas›n› engelleriz. Bunu sa¤layan
yöntemler de var. ‹rlanda sorununun çözümü var, yine Güney Afrika sorununun çözümü var. Bu
hareketler siyasi mücadeleyle gerici siyaseti çözüp demokratik aç›l›m temelinde
bar›fl› ve çözümü yaratt›lar. Bu da siyasi
mücadelede derinleflmeleriyle, kendi
güç kaynaklar›n› korumakla, yarat›c› politikalar gelifltirmekle
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Siyasi müzakerenin önünü
açmak gerekir

oldu. Peki, ‹rlanda ve Güney Afrika’da
bar›fl ve çözüm süreci nas›l bafllad› ve
baflar›ld›? Bir kere imha dayatmalar›
karfl›s›nda bu iki direnifl gücü toplumu savunacak direnifl hareketlerini
kaybetmediler. Ne ‹RA ‹ngiltere’nin
sald›r›lar›na ra¤men etkisizlefltirilebildi, ne de Afrika Ulusal Kongresinin direnme gücü k›r›labildi. Bu hareketler
Filistin gibi gerillas›n› bafltan kaybetmedi. Direnme hareketinden yoksun
kalmad›lar. ETA gibi politik hata yaparak, tecrit olma, d›fllanma durumuna
da düflmediler. Hem kendi direnme
güçlerini korudular, hem de siyasi
mücadeleyi sürdürdüler, siyasette derinlefltiler. Siyasi çözüm sürecini gelifltirdiler. Çok de¤iflik yöntemlerle siyasi
müzakerenin önünü aç›p gelifltirebildiler. Bu durum çözüm üretti. Demek
ki böyle yöntemler de var. Yani siyasi
mücadele sonuç al›yor, siyasi çözüm
gerçekleflebiliyor. Demokratik aç›l›m
temelinde ulusal-kültürel sorunlar çözüme kavuflturulabiliyor. Belirtti¤imiz
modeller de bu örnekleri gösteriyor.
Bizim de on alt› y›ld›r gelifltirmeye
çal›flt›¤›m›z strateji budur. Uygulad›¤›m›z, zaman zaman anlayamad›¤›m›z,
zaman zaman etkili uygulayamad›¤›m›z, ama bir bütün olarak uygulamak
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yürütenler taraf›ndan yeterince iyi
de¤erlendirilemedi. Baz› çevreler geçmifli de¤erlendirerek, bu att›¤›m›z
ad›mlar›n devlet taraf›ndan iyi de¤erlendirilemedi¤ini söylüyorlar. Özelefltiri yapmaya çal›fl›yorlar. Dolay›s›yla
süreci gelifltiremeyenler ve kaybedenler kendileri oldular.
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Türkiye yönetimi gönderilen bu guruplar› baflta çok reddetmedi, ama
daha sonra olumsuz yaklaflt›. Arkadafllar hakk›nda yarg›lama gelifltirdiler ve birço¤una a¤›r cezalar verdiler.
Bu grup içinde cezaevindeyken flehit
düflen arkadafllar›m›z oldu, hala cezaevinde olanlar var. Bar›flç›l ve demokratik çözümün geliflmesi için
kendi istekleri ve Hareketimizin karar› temelinde Türkiye’ye gitmifl olan arkadafllar›m›z y›llarca cezaevi yatt›lar.
Fakat sadece bu durumlar› de¤erlendirerek, her fley bofla gitmifl, dersek
büyük bir yan›lg› olur. Biz o zaman
bu ad›mlarla sonuç ald›k. Hareket
olarak idam› ve imhay› önledik. ‹dam›n ve imhan›n önlenmesi kendili¤inden olmad›. ‹dam ve imha ne ile önlendi? Birincisi, Önderli¤in, mahkeme dahil, cezaevindeki tutumu, gelifltirdi¤i çizgi, verdi¤i mesajlar, gerçekten inand›r›c› ve kararl› duruflu; ikincisi, hareketin birlik içindeki duruflu.
Çünkü komployu yapanlar Hareketin
alt› ay içinde da¤›l›p, parçalanaca¤›n›
düflünüyorlard›. Öyle olsayd› Önderli¤i idam etmek çok kolay olacakt›.
Arkas›nda Hareketin ve halk›n olmad›¤› bir Önderli¤i elbette ki katledebilirlerdi. Fakat öyle olmad›. Ayn› zamanda Hareketle birlikte halk da Önderlik etraf›nda kenetlendi. ‹mhaya
karfl› “Güneflfliimizi Karartamazs›n›z”
fliar›yla geliflen fedai direnifl gericilik
üzerinde çok etkili oldu. Üçüncüsü
de, gelifltirilen politikalar oldu. Önderli¤in 1999 2 A¤ustos’unda yeniden
süresiz ateflkes ilan etmesi, silahl›
mücadeleye iliflkin yeni bir görüfl
oluflturmas›, art›k eskisi gibi silahl›
mücadele anlay›fl›n›n, stratejik yaklafl›m›n de¤iflti¤ini ilan etmesi, silahl›
güçlerin Kuzey’den Güney Kürdistan’a çekilmesi ve bunlar içerisinde
elbette ki bar›fl gruplar›n›n gitmesi ve
buna benzer politikalar idam ve imhan›n önlenmesini gerçeklefltirdi. Dolay›s›yla hiçbir fley kendili¤inden olmad›. Belki bu çabalar bar›fl ve demokratik çözümün önünü açmad›,
gelifltiremedi; fakat imhay› önledi. Hiç
rol oynamad› denilirse kesinlikle yanl›flt›r. Asl›nda o süreçte at›lan ad›mlar
demokratik güçler ve devlet siyasetini
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Böyle bir stratejide sonuç alabilmek neye ba¤l›d›r? Bu, direnme gücünün varl›¤›na, etkinli¤ine ve rol oynamas›na ba¤l›d›r. Kürdistan’da her bak›mdan çözümün önünü açmak, çözüm ortam›n› yaratmak, zemin oluflturmak, cayd›r›c› olmak için gerillan›n
varl›¤› olmazsa olmaz kabilinde bir zorunluluktur. Gerilla olmazsa, siyasi
çözüm bir yana, bu yönlü tart›flma bile olamaz. Kürt toplumu kendi ad›n›,
kimli¤ini söyleyerek siyaset alan›na
ç›kamaz, tart›flma yapamaz. Bu bak›mdan gerillay› do¤ru anlamak, ciddiye almak, önemsemek, güçlendirmek gerekiyor. Gerilla her fleyin çözüm gücüdür. Siyasetin zemin bulmas›n›n, ifllemesinin ve rol oynamas›n›n
kesinlikle temel gücüdür. Onsuz hiçbir fley olmaz. Kald› ki, Kürtlerin diplomasi yapma imkân› da yoktur. E¤er
gerilla direniflini kaybederse geriye ne
kal›r? Serh›ldan yapma imkân› kal›r.
Oysaki biz biliyoruz, Kürdistan’daki
bu serh›ldan gerillan›n varl›¤›na dayal› olarak geliflti. Büyük bir gerilla direniflinin gücüyle, etkisiyle, onun varl›¤›
temelinde ortaya ç›kt›. Gerilla olmazsa
serh›ldan diye bir fley de olmaz. Bunu
herkes çok iyi biliyor. Dolay›s›yla siyasi mücadele stratejisini baflar›yla uygulayabilmek, siyasi çözüm sürecini
derinlefltirebilmek, ancak gerillay›
güçlendirmek, büyütmek, gerillada
derinleflmek, modern yeni gerillay› ve

2009’un Ocak ay›nda yap›lan Askeri Konsey Toplant›s› ve HPG 5. Konferans›yla birlikte HPG yönetimi ilk kez
gerçek anlamda bir özelefltiri e¤ilimine
girdi. ‹lk kez “biz eskiyi reddediyor,
onu aflmaya çal›fl›yoruz. Daha yeniye
girmedik, infla etmedik. Ne yeni felsefe ve ideolojik ilkeleri özümsemifliz, ne
yeni stratejiyi anlam›fl›z, ne de mevcut
örgütsel yap›lanmam›z, sistemimiz bu
ideolojiyi ve stratejiyi hayata geçirecek
temeldedir. Oraya ulaflmam›fl, daha
araday›z” demifltir. Bu büyük bir itiraf, özelefltiri ve tespitti. Peki, HPG yönetimi bu düzeye nas›l ulaflt›? Birincisi, Önderlik savunmalar› elimize geçti.
Daha önceki süreçte materyaller azd›,
yine tasfiyecilik vard›. Bu de¤iflim olay›n› tasfiyeciler çok kötü kulland›lar.
Kendilerini de¤iflimci gösterdiler. Baz›
yönetimlerimiz, özellikle de HPG yönetiminde de¤iflime dönük tepki geliflti.
De¤iflmek demek sanki tasfiyecilikmifl
gibi ele al›nd›. HPG’de, oldu¤u gibi
kalmak, hiç olmazsa tasfiyecili¤e alet
olunmayaca¤›na göre iyidir, dendi.
Fakat daha sonra görüldü ki, öyle kalmak tasfiyecili¤i bofla ç›kartm›yor; tersine, kendi yan›nda ve içinde bile tasfiyecilik ortaya ç›k›yor. O durufl tasfiyecili¤i görmüyor, mücadele etmiyor,
tasfiye etmiyor. ‹kincisi, savunmalar
daha çok ve daha kolay aç›mland›.
Zihniyet de¤iflimini gelifltirmeyi imkân
dahilinde k›ld›, etkiledi. Önderli¤in
iflin üzerinde ciddi durdu¤unu gördük. Herhalde Önderli¤imiz keyif olsun diye o iflkence ortam›nda bu kadar de¤erlendirmeyi bofluna yazmaya
çal›flm›yor. Bu ciddi bir ifltir, olmazsa
olmaz bir ifltir. Hem de devletle g›rtlak
g›rtla¤a mücadele içinde bunlar› yazmaya çal›fl›yor. Çünkü bu bir ihtiyaçt›r, mutlaka olmas› gerekir. Önderli¤imiz o koflullarda bile böylesi çal›flmalar yap›yor. O zaman bizim de ciddiye
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Gerilla olmazsa siyasi çözüm olmaz

meflru savunma stratejisinin gerillas›n› kesinlikle güçlü bir biçimde yarat›p
hayata geçirmekten geçiyor. HPG 5.
Konferans› bunu kararlaflt›rd›, bunlar› tart›flt›. Asl›nda Ocak ay›nda yap›lan HPG Askeri Konsey toplant›s›ndan
bu yana HPG bunlar› tart›fl›yor. Ocak
Askeri Konsey toplant›m›z bunlar› kararlaflt›rd›, planlad›; HPG on ayd›r de¤iflim ve yeniden yap›lanmay› tart›fl›yor, yeni Önderlik çizgisini tam baflar›ya götürmek için çaba harc›yor.
Bundan önce de Hareketimizin bu
yönlü çabalar› elbette ki vard›. Hareketimiz ‘93 y›l›nda de¤iflim sürecine
girdi. Önderlik 1998 1 Eylül’de stratejik de¤iflim ve yeniden yap›lanmay›
partinin önüne temel gündem olarak
koymufltu. Uluslararas› komplodan
sonra Önderli¤in Partiye ilk mesaj›
“saç›m›z›n telinden t›rna¤›m›za kadar
kendimizi gözden geçiriyoruz, hiçbir
duygusall›¤a düflmeden kendimizi
gözden geçirmemiz ve yenilememiz gerekiyor. Ben böyle yap›yorum, hepiniz
böyle yap›n” yönündeydi. Parti yönetimine ilk perspektifi ve temel uyar›s›
bu yönlüydü. Bunu gerçeklefltirebilmek için de çok çaba harcad›. Bu sürecin geliflmesi öyle kolay olmad›. Önderlik “zaman zaman bunal›m da yaflad›k” dedi. Kendisi de aç›kça “ideolojik bunal›m yaflad›k. Bir fleyleri elefltirdik de, uzun süre yerine yenisini
koyamad›k” dedi. O nedenle paradigma de¤iflimini, sosyalist ideolojide paradigma de¤iflimini ve yenilenmeyi
çok önemsedi. Buna dayal› olarak demokratik toplum örgütlülü¤ünü, demokratik konfederalizmi bütün insanl›k için yaflam alternatifi olarak tan›mlad› ve sundu. Bunu son savunmalarda daha genifl ifade ediyor. Böyle bir
de¤iflim süreci yafland›. Önderlik bu
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istedi¤imiz strateji asl›nda budur. Son
zamanlarda böyle bir stratejiyi anlama
ve uygulama bak›m›ndan bir geliflme
ve derinleflme yaflan›yor, ama tabii ki
bu yeterli de¤ildir. Daha da derinleflmek, etkili olmak gerekiyor.

Eskiyi reddediyor
onu aﬂmaya çal›ﬂ›yoruz
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Kürt toplumu kendi ad›n›, kimli¤ini söyleyerek siyaset alan›na ç›kamaz,
tart›ﬂma yapamaz. Bu bak›mdan gerillay› do¤ru anlamak, ciddiye almak,
önemsemek, güçlendirmek gerekiyor. Gerilla her ﬂeyin çözüm gücüdür.
Siyasetin zemin bulmas›n›n, iﬂlemesinin ve rol oynamas›n›n kesinlikle
temel gücüdür. Gerillas›z hiçbir ﬂey olmaz”
●

de¤iflimi yaflad›, fakat biz bunu ayn›
düzeyde yapamad›k. De¤iflimi reddetmedik, fakat çok anlamad›k ve çok
derinden özümseyemedik. Önderli¤i
çok geriden takip ettik.
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●
“Gerilla olmazsa, siyasi çözüm bir yana, bu yönlü tart›ﬂma bile olamaz.
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HPG yeni bir mücadele sürecini
kendi içinde baﬂlatt›

w

K›sacas›, HPG, Ocak ay› toplant›s›nda özelefltirisel yaklafl›p, eksik kalan yönleri tamamlamay› esas alarak,
de¤iflim ve yeniden yap›lanmay› tamamlamak üzere yeni bir mücadele
sürecini kendi içinde bafllatt›. 5. Konferans ise bunun temel ilkelerini, ölçülerini kararlaflt›rd›, ortaya ç›kard›.
Bunlar önemli geliflmelerdir. Bu kararl›l›k düzeyi, “bu ifli yapaca¤›m” diyenlerin, iflin önemini ve gerçe¤ini derinden kavrama düzeyini ortaya ç›kart›yor, bunu gösteriyor. Böyle olmazsa zaten bu ifli yapmak mümkün
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yapacaklar› yeni bir fley yok; ancak
eskiyi tekrarlayabilirler. Çünkü yeni
yöntemleri uygulayabilmek için yeni
projeler oluflturmalar› laz›m. Muhtemelen oyun oynamaya çal›flacaklar.
E¤er biz onlara f›rsat vermezsek,
BASK, Filistin vb modeller uygulama
istemlerini bofla ç›kar›r›z. Gerilla gücünü büyütür, korursa Filistin modeli yerle bir edilir, bofla ç›kar›l›r. Belki
Kürt toplumunun Araplar gibi bir destek gücü yok, ama Filistinliler kadar
da küçük bir topluluk de¤ildir. K›rk
milyonluk bir toplumdur ve direnme
gücü fazlad›r. Di¤er yandan, e¤er hata yapmaz, bu politik mücadeleyi ciddiye al›r ve yo¤unlafl›rsak, bu, siyasimücadelede yanl›fl ve hata yapmam›z› da engeller. Böylece ‹spanya’n›n Bask’ta uygulad›¤› yöntemler de
rahatl›kla bofla ç›kart›labilir. Bu iki
model de bofla ç›kar›l›rsa, geriye demokratikleflme temelinde siyasi çözümün ad›m ad›m gerçeklefltirilmesi gelir. Karfl› taraf ne kadar ›srar ederse
etsin, kesinlikle çözüm üretmeden ve
muhatap almadan bizi d›fltalayamaz,
tasfiye edemez. Etkili çat›flmalara ve
savafl durumlar›na girmeye de gerek
yok. Özgürlük Hareketi ve halk mevcut mevzilenmesini ve direnme konumunu bile sürdürse, Türkiye’nin politika yapabilmesi için bunu ciddiye
al›p, çözüm üretmesini zorunlu k›lar.
Bu olmadan, mevcut AKP yönetiminin, onun D›fliflleri bakan›n›n yapmaya çal›flt›¤› yeni d›fl politikalar›n hiçbirisi ifllemez, bofla ç›kar.
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de¤ildir. Ancak ifli yapacak olanlar
bunun bir ihtiyaç oldu¤una derinden
inan›rlar, bunun nas›l yap›laca¤› konusunda kendilerini çal›flt›r›r ve yorarlarsa o zaman baflar›yla bu süreci
gelifltirebilirler. Nitekim aray›fl, de¤iflim ve yenilenme, yeniden yap›lanma
yönündeki çabalar, elefltirel ve özelefltirel yaklafl›m çok daha güçlü ve derindir. Fakat bunun bireyler düzeyinde özümsenmesi ve bireylerin bu karar düzeyine kendilerini ulaflt›rmalar›, kendilerini onlar› uygular hale getirmelerine ihtiyaç var. Bu da bireylerin sorunudur. Baflta komuta olmak
üzere tüm HPG güçlerinin sorunudur. Önderlik zaten gerekli hassasiyeti gösteriyor, uyar›lar›n› yap›yor. Hareketimizin bu konuda gerçe¤i anlama, görme, gerekli tan›m› gelifltirme,
de¤er biçme güç ve destek vermesi
vard›r. HPG 5. Konferans, Hareketin
genelinin direnme kuvveti olarak gerillaya verdi¤i deste¤i de tan›mlad›,
ortaya ç›kard›.
HPG kendini güçlü, sa¤lam tutar,
strateji ve çizgi içinde rolünü iyi anlar,
onu hayata geçirebilecek bir anlay›fl,
örgütlülük ve mevzilenme içinde tutarsa, halk buna dayal› olarak ve bundan güç alarak serh›ldanlar› gelifltirecektir. Halk yirmi y›ld›r böyle bir mücadele ve direnifl içindedir, tecrübe ve
bilinç gelifltirmifltir. Bunu yürütme
cesareti ve fedakârl›¤› vard›r. Bu durum Hareketimizin bir halk hareketi
oldu¤unu ortaya koyuyor. PKK gerçe¤inin nas›l direnen bir halk gerçe¤i oldu¤u ortaya konmufltur. Bunlar güçlü tutulur, gelifltirilir ve bu temelde direnifl gücünün birli¤i korunur, herhangi bir zay›fl›¤a ve parçalanmaya
f›rsat verilmezse Kürdistan’da demokratik siyaset kesinlikle baflar› kazan›r.
Uluslararas› komploya ra¤men, Hareket ve halk olarak bugüne kadar yürütülen mücadeleyle önemli geliflmeler sa¤lad›k. Uluslararas› komplocu
güçler bizi kuflat›p, eritip da¤›tmak istiyorlard›. Ancak tersine biz düflman›
kuflatt›k. Öyle etraftan kuflatmad›k;
içine girerek, örgütlenmedeki birli¤i
koruyarak, ›srar›m›zla, tutarl›l›¤›m›zla
kuflatt›k. Bütün sald›r› yöntemlerini,
planlar›n› bofla ç›kard›k. Bugün art›k
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almam›z gerekiyor. ‹flte Önderli¤in bu
çabalar› ve bir de savunmalar›n genifl
içeri¤i Hareketimizde ve özellikle de
HPG içinde böyle bir anlam oluflturdu. Üçüncüsü, 1 Haziran At›l›m›n›n
prati¤idir. Bu süreçle birlikte kahramanca bir mücadele sergilendi. Gerilla yeniden direnifl sürecine girdi. Yüzlerce flehit verdi. 2008 y›l›n›n sonuna
gelindi¤inde HPG’nin direnifl gücünün
oldu¤unu, ama bunun bedelinin çok
a¤›r oldu¤unu gördük. Mevcut durumda ortaya ç›kan pratik, olmas› gerekene göre çok yetersiz ve geridedir.
Tersine kay›plar› da çok fazlad›r. HPG
gerekti¤i kadar büyütülmemifltir. Süreçleri tam etkileyecek kadar savaflmam›flt›r. Buna karfl›l›k ise haddinden fazla kay›p vermifltir. Bu kay›plar›n nedeni nedir, bu yetersizlikler nelerdir diye sorgulama ve cevaplar arama geliflti. Dolay›s›yla bunun stratejik
kavray›fl, tarz ve taktik yaklafl›mlar›ndan kaynakland›¤› görüldü, böyle bir
sorgulama geliflti. Bunlar›n sonucunda HPG yönetimi ve komutas› kendi
durumunu, zihniyetini, örgütsel yap›s›n›, tarz›n› sorgulama, gözden geçirme ve de¤ifltirme ihtiyac›n› duydu. Yeni bir aray›fl gelifltirdi. Bu yeni süreçte yeni stratejik çizgi içerisinde gerillan›n konumu, anlam›, içeri¤i ve önemi
daha iyi kavran›r hale geldi. Böyle bir
gerillay› yaratmak için de düflünce ve
pratik oluflturma ihtiyac› ve iste¤i geliflti. HPG yönetimi bu temelde yeni
bir yaklafl›m içerisine girdi.
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Kürt-Türk iliﬂkileri demokratikleﬂme
temelinde yeniden inﬂa edilmeli
Asl›nda AKP yönetiminin ve D›fliflleri bakan›n›n yapt›¤› politik çal›flmalar›n temelinde Osmanl› politikalar›n›n izleri var. Onlar biraz da Osmanl›dan esinleniyorlar. Bilindi¤i gibi Osmanl› devleti Trakya’da olufltu.
‹ki yüzy›l boyunca Avrupa’y› fethetmek istediler. Temel hedefleri Roma’y› ele geçirmek ve Roma fatihi olmakt›. Devletçi uygarl›¤›n birinci gücü haline gelmek istiyorlard›. 15.
yüzy›l›n sonuna kadar bu do¤rultuda çok çaba harcad›lar. Ancak bafla-
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Bu bak›mdan da Önderli¤in savunmalar›, Hareketimizin de pratik duruflu, mevzilenifli, Türkiye’nin hem iç
yaflam›n›n düzenlenmesi, demokratik
yaflam›n geliflmesi, hem de d›fl iliflkilerinin düzeltilmesi aç›s›ndan temel çözümü ortaya koyuyor. Yeni bir çözüm
gücü oluflturuyor. Bunu baz› çevreler
anlamaya çal›fl›yorlar. Onun üzerinde
yo¤unlafl›yorlar. Baz› çevreler bundan
korkuyor, reddediyorlar. Özellikle
MHP gibi güçler, böyle bir aç›l›m oldu¤unda suçlar›n›n ortaya ç›kaca¤› ve
tasfiye edileceklerinden korktuklar›ndan böylesi bir sürecin geliflmesini
önlemeye çal›fl›yorlar. Fakat geliflen
durum karfl›s›nda f›rsatlar, imkânlar
olmakla beraber engeller de var. Biz
böyle bir konumda asl›nda bir imparatorluk kurmak de¤il, tarihi yeniden
tekerrür etmek de de¤il, Önder Apo’nun öngördü¤ü, halklar›n kardeflçe
birlikte yaflad›klar› demokratik Ortado¤u birli¤ini infla etmeyi amaçl›yoruz. Ortado¤u’ya demokratik devrimi
yaflatmak için, bu zihniyet mücadelesini ve politik mücadeleyi gelifltirerek
sürdürmemiz zorunlu olmaktad›r.
Önderlik, Frans›z ve Rus devrimlerinden sonra 21. yüzy›l›n en temel devrim ak›m› olarak Ortado¤u demokratik devrimini tan›mlad›. Gerçekten de
böyle bir sürecin verileri vard›r. Türkiye’yi de¤iflim ve demokratik aç›l›m
yapmaya zorlamay›, asl›nda bütün bu
Ortado¤u çap›ndaki demokratikleflmenin önünü açacak geliflmeler yaratmay› ifade ediyor. Önderli¤in ›srar›
budur. Dü¤üm, çözüm noktas›na gelmifl bulunmaktad›r. Böylesi bir süreçte bar›flç›l ve siyasi çözümün önünü
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Dü¤üm çözüm noktas›na
gelmiﬂ bulunmaktad›r

açacak, Türkiye’de de¤iflimi bafllatacak bir ad›m› att›rabilirsek, bu, ABD’nin küresel sistem ç›karlar› temelinde
Ortado¤u çap›nda gelifltirmek istedi¤i
projeyi bir yana iterek, gerçekten de
halklar›n demokratik birli¤ini öngören bir sistemin geliflmesine yol açacakt›r. Çabalar›m›z›n tümü asl›nda
bu noktada ad›m att›rmaya dönüktür. Dolay›s›yla kritik, önemli ve hassas bir süreçten geçmekteyiz. Sonuç
alabilmek için oldukça duyarl›, dikkatli olmal›, ›srarl› ve mücadeleci olmal›y›z. Herkes kendi görev ve sorumlulu¤una sahip ç›kmal›, sa¤lam durufl
göstermelidir. Bu konuda herkesin
görevini baflar›yla yerine getirmesi
önem tafl›yor. Ama her fleyden önce
gerillan›n duruflu daha fazla önem tafl›yor. Biz HPG’nin böyle bir duruflu 5.
Konferans temelinde gelifltirece¤ine
inan›yoruz. HPG’nin böyle bir görevi
vard›r. Güçlerimiz zamanlar›n› iyi de¤erlendirmeli, hatta gece saatlerinde
de e¤itim yapmal›d›r. Bu, böyle bir
zihniyet devrimini, de¤iflikli¤ini ve buna dayal› olarak yeni bir stratejik kavray›fl›, tarz› ve taktik yarat›c›l›¤› edinmek için zihniyeti edinmek ve pratik
olarak da bunun uygulay›c› gücü haline gelmek için gereklidir. ‹deolojik ve
askeri e¤itim HPG için flimdi ekmek
ve sudan daha fazla gereklidir. Çünkü
önündeki bu tarihi görevi ancak
onunla baflaracakt›r. HPG görevini
baflar›rsa, o zaman bütün Hareketimizin mevcut stratejide baflar›l› olmas› gerçekleflecektir. Bu temelde tüm
güçlerimiz bu eksende yo¤unlaflmal›
ve kesinlikle sürece yüzeysel bir yaklafl›m sergilememeli. Hiçbir arkadafl›m›z bu süreci basit ele almamal›d›r.
Unutmamal›y›z ki, tarihi bir süreçten geçiyoruz ve hepimiz tarihi
rollerle yüklüyüz. Tüm yoldafllar,
HPG’nin fedai militan gücü böyle
bir görev ve sorumluluk temelinde
kendi rolünü oynayacak konuma
gelmelidir. Bunu pratiklefltirmenin
imkân› ve f›rsat› vard›r. Herkes çal›fl›rsa kesinlikle kazan›r›z. Bu temelde tüm yoldafllara, bu tarihi rollerini ve görevlerini yerine getirme
temelinde yürütecekleri çal›flmalarda baflar›lar diliyoruz.
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Ortado¤u’ya aç›labilir. Bunun önü
aç›kt›r, imkânlar› da vard›r; ama bu
flartlar gerçeklefltirilmeden ne aç›l›m
yapabilir, ne de ulus-devlet milliyetçili¤i ve floven, düflmanca zihniyetten
kurtulabilir. Tersine, bu zihniyet daha yeni düflmanl›klar oluflturur. Nitekim geliflmeye bafllayan Yahudi karfl›tl›¤› ve düflmanl›¤› gibi, bir düflmanl›ktan baflka bir düflmanl›¤a gider.
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ramad›lar. 16. yüzy›l›n bafl›nda Osmanl› padiflahlar› Avrupa’y› fethetme
çabalar›n›n bir sonuç vermedi¤ini,
devleti ilerletmedi¤ini, devletin çürümeye do¤ru gitti¤ini gördüler. ‹flte o
zaman stratejik de¤ifliklik yaparak
yönlerini Ortado¤u’ya verdiler. Ortado¤u’ya gidebilmesi için Kürtlerle
anlaflmay› gerekli gördüler. Yavuz
Selim’in politikac›l›¤› buradan ileri
geliyor. Osmanl›n›n Ortado¤u’yu fethetmesi ve savafllar›n kazan›lmas›
Kürt deste¤iyle oldu. Osmanl› devleti Kürtlerin deste¤ini almazsa o savafllar› kazanamaz, dolay›s›yla o imparatorluk da olamazd›. fiimdi Ahmet Davuto¤lu ve AKP hükümeti o
imparatorlu¤a özeniyor. Osmanl›n›n
o geliflme durumuna özeniyorlar.
Son iki yüz y›ld›r da Türkiye benzer bir politika izliyor. Çevresini düflman görüyor. Kürtleri düflman, Ermenileri ve Araplar› düflman görüyor.
19. yüzy›l›n bafl›ndan, yani 1806’dan
bu yana Avrupal›laflma, Bat›l›laflma
e¤ilimi içinde oldu. ‹flte Avrupa’n›n
Osmanl›ya d›fltan dayatt›¤› milliyetçilik budur. Fakat iki yüzy›l u¤rafl›lmas›na ra¤men, öngörülen Bat›l›laflma,
Avrupal›laflma gerçekleflemedi. Türkiye yönetimi bununla bir sonuç al›namayaca¤›n› gördü ve tekrardan Ortado¤u’ya dönmek, Ortado¤u’da yeniden aç›l›m politikas›yla güç elde etmek istiyor. 16. yüzy›l›n bafl›nda Osmanl›n›n uygulad›¤› politikay›, yapt›¤› stratejik de¤iflikli¤i 21. yüzy›l›n bafl›nda AKP yapmaya çal›fl›yor. Fakat
bunun da koflullar› ve flartlar› var.
Ulus-devletçi milliyetçili¤e dayan›larak bu stratejik de¤ifliklik olmaz, bu
politika uygulanamaz. Bunun olabilmesi için iki flart gerekiyor: Birincisi,
zihniyet de¤iflimi olacak, ulus devlet
milliyetçili¤i afl›lacak, yerine demokratik zihniyet konacak. ‹kincisi; Ermenilerle, Araplarla, ‹ranl›larla iliflkileri düzeltmek ve anlaflmaktan önce
Kürtlerle iliflkilerini düzeltecekler.
Kürt-Türk iliflkileri bir zihniyet de¤iflimi temelinde demokratikleflmeye dayal› olarak yeniden infla edilecek. Ancak böyle bir de¤ifliklik olursa ve
Kürtlerin deste¤ini yeniden alabilirse,
bir demokrasi gücü olarak Türkiye
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lar. Fevzi Çakmak, ‹smet ‹nönü ve ‹ttihatç›lar yoluyla Türkiye’yi kontrolüne
ald›. Ve bugüne kadar gelindi. Ordu
içinde gerçekten demokrat olan, demokrasiyi bilen, özümseyen Cemal
Madano¤lu gibi baz› subaylar vard›,
bunlar›n biraz sol e¤ilimleri vard›. Onlara da ne oldu¤u ortada. Bu çizgi ta
1920’lerden bu yana Mustafa Kemal’in
etraf›n› kuflatm›fl, çemberini daraltm›fl, etkisizlefltirmifltir. ‹flte Mustafa
Kemal’e yap›lan suikast bu yüzdendir.
Ayn› ‹ngiliz politikalar› daha sonra
da devam etti. Tansu Çiller 1992’ye
kadar hiç piyasada yoktu, bilinmiyordu. Birden bire Do¤ru Yol Partisi’nin
bafl›na getirildi. Demirel Amerika’n›n
adam›d›r. Demirel üzerinden, bir CIA
ajan› olan Tansu Çiller’i Baflbakan
yapt›lar. Ve yeflil ›fl›k yakma olay› da
o zaman oldu. Yani bir CIA ajan›n›
Türkiye Baflbakan› yapt›lar ve Türkiye’yi de yeflil ›fl›k yakarak ona teslim
ettiler, ona ba¤lad›lar. Biliniyor, Çiller
1960’lardan beri CIA ajan›d›r. ‹ngilizler Çiller ve Do¤an Gürefl’e “size yeflil
›fl›k yakt›k, Kürtlerin üstüne gidebilirsiniz, dediler. Çiller, Do¤an Gürefl,
1990’larda tarihin görmedi¤i zulmü
Kürtlere uygulad›lar. Binlerce faili
meçhul, binlerce güzel insan öldürdüler. Ergenekon bunun en korkunç
örne¤idir. Kürtlerle Türkler aras›nda
düflmanl›k yaratt›lar. Baflta Kürt ifl
adamlar› olmak üzere birçok faili
meçhule izin verdiler. “Size s›n›rs›z
destek veriyoruz, Kürtlere istedi¤inizi
yap›n” dediler Çiller’e. Çiller de arka-
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Bu Kürt Konferans› önemli. Tüm
Kürtlerin kat›laca¤› Konferans ya da
Kongrenin kararlar› çok önemlidir.
Hayret ediyorum, siyasetçiyiz diyorlar, bu Kongre’nin önemini nas›l anlam›yorlar?
Talabani, “bu ifli çözemezsek hepimiz alt›nda kal›r›z, hepimiz beraber batar›z” diyor ha! Talabani kötü yaklafl›yor. Eskiden de PKK’ye karfl› birçok
operasyona kat›ld›. Barzani bize karfl›
operasyonlara daha az kat›ld›. Talabani’nin sözleri flu demektir; oyun devam
ediyor, kendisi de içindedir. Bu oyuna
halen devam ediyorlar ama bu oyun da
tutmaz. Biz kaybetmeyiz, ben kaybetmem, Kürtler kaybetmez, kendisi kaybeder. Kürtler çok bilinçlidir, kendilerini savunabilecek iradeye sahiptirler.
Talabani kaçt›r PKK’ye operasyon çekiyor, PKK üzerinde oyunlar oynuyor.
Öyle orada kendini çok kurnaz san›yor, böyle ufak fleyler de¤ildir bunlar.
Cezaevinden bir arkadafl mektup
göndermifl. Diyor ki; “Andrew Mango’yu bilirsiniz. Kendisi Türkiye özellikle
Mustafa Kemal konusunda Türkler
taraf›ndan da Genelkurmay taraf›ndan da bir otorite olarak kabul ediliyor. Geçenlerde Andrew Mango’ya ‘demokratik aç›l›m hakk›nda ne düflünüyorsunuz?’ sorusu soruluyor ve Andrew Mango; ‘Kürt aç›l›m› Atatürk’ün
devrimcilik ilkesinin bir gere¤i ve devam›d›r’ diyor …” Mektupta de¤erlen-

dirmeler uzun, devam› var. Ben Andrew Mango’yu bilirim ama hiç okumad›m. Fakat ayn› de¤erlendirmeyi
ben daha önce yapm›flt›m. Mustafa
Kemal’in gerçek düflüncesi farkl›d›r
demifltim. fiimdikilerin Atatürkçüyüz
demesinin Atatürk’le ne ilgisi var,
bunlar Atatürk’ü de tan›m›yor.
Mustafa Kemal’in gerçek çizgisi flu
an Atatürkçü geçinenlerin çizgisi gibi
de¤ildir. Mustafa Kemal’in 10 fiubat
1922 tarihindeki özerklik vurgusu, fikirleri var. Mustafa Kemal baz›lar›n›n
söyledi¤i gibi Kürt düflman› de¤ildir.
Mustafa Kemal, ‹ngiliz adam› de¤ildir.
O daha çok Lenin’le mektuplafl›yordu,
Lenin’e dayanarak kalmak istiyordu.
Daha çok Sovyetlere dayanarak bu
mücadeleyi yürütmek istiyordu. Mustafa Kemal, mücadelesinde ‹ngilizlere
dayanmad›. ‹ngilizlere dayansayd› bu
kadar baflar›l› olamayaca¤›n› biliyordu. Fevzi Çakmak, ‹smet ‹nönü bunlar
‹ngilizler ad›na hareket ediyordu ve ‹ngilizlerin adam›d›rlar. Bunlar Mustafa
Kemal’i ‹ngiliz politikalar›yla çembere
ald›lar. Mustafa Kemal’i y›pratt›lar,
pasiflefltirdiler. Mustafa Kemal’in etraf›nda güvenebildi¤i Ali Fuat Cebesoy,
Fethi Okyar gibi birkaç samimi arkadafl› vard›. Fevzi Çakmak, ‹smet ‹nönü, ittihatç›larla birlikte Mustafa Kemal’i pasiflefltirdiler. ‹zmir suikast›n›
yapt›rd›lar. fieyh Sait provokasyonunu
kulland›lar, bu provokasyondan sonra
Musul’u ald›lar. Bu politikalar tamamen ‹ngilizlerin politikas›d›r. ‹ngilizler
böylece kendi politikalar›n› uygulad›-

iv
a

Bundan sonra olup bitenin
sorumlusu ben olmayaca¤›m
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Siyasetin önünü açmak ve t›kanm›flflll›¤› aflflm
mak için bir çeflfliit yeni bar›fl
“S
gruplar› öneriyorum. Biri Avrupa’dan di¤eri iflfltte Mahmur olur, Kandil’den
olur o taraftan 20-30 kiflfliilik iki grup biri Aysel Do¤an’›n öteki Seydi
F›rat’›n baflflkkanl›¤›nda Türkiye’deki partilere, Meclise gelirler ve siyaseten
Kürtlerin taleplerini bunlar›n önüne koyarlar. Mesela derler ki benim
çocu¤um anadilde e¤itim alamayacaksa ben Mahmur’dan niye ç›k›p
geleyim? Siyaseten Kürtlerin temel isteklerini koyarlar”
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Baflbu¤, siyasi a¤alardan ve terör
a¤alar›ndan bahsediyor. Zaten ben
daha önce bu elefltiriyi yapm›flt›m. ‹flte fiemdin, Çürükkaya onlar hakk›nda a¤›r elefltirilerim olmufltu. Baflbu¤, bölgede siyaset a¤alar› var diyor.
Kim a¤al›¤›n bugüne kadar geliflmesinde rol oynad›, a¤alara kim destek
verdi? Bu sistemin ayakta kalmas›n›
kim istedi? Bu a¤al›kta en az onlar
kadar senin de pay›n var. Ordunun
bunda rolü var. Bürokrasinin rolü
var. Ordu ve bürokrasi a¤al›¤›n bugüne kadar geliflmesinde baflat rol
oynad›lar. Ordu önce kendine bakmal› ve kendini sorgulamal›d›r. Seksen y›ld›r Kürtlere bask› yapacaks›n,
Kürtlerin her türlü demokratik geliflimini engelleyeceksin, Kürtlerin
en basit insani
duygular›n›n bile
geliflimine izin
vermeyeceksin,
insani hak talebini bast›racaks›n.
Bu benim ad›ma
aynen böyle yaz›labilir; Öcalan
Baflbu¤’a cevap
veriyor diye.
1920’de ‹ngiltere Fevzi Çakmak’› gönderiyor
ve Fevzi Çakmak
gelip Genelkurmay
Baflkan›
oluyor.
‹smet
‹nönü de ‹ngiltere’nin ad›na hareket ediyor. Bu
ikisi di¤er ittihatç›larla birlikte
Mustafa Kemal’i
etkisizlefltiriyor.
Fevzi Çakmak-‹smet ‹nönü çizgisi, Genelkurmay›n ana çizgisi
haline geldi. ‹flte
flimdiki ordu, bu
ikilinin çizgisinin

devam›d›r. Bunu iyi anlamak laz›m.
Genelkurmay›n bu çizginin d›fl›na
ç›kmas›na da izin vermezler. Ordu
içinde baz› demokrat subaylar var,
olmufltur, halen de var. Sol’a yak›n
subaylar, bu sorunlar› çok iyi bilen
subaylar var ama bunlar etkisiz ve
güçleri yok. Ordu iflte bu ikilinin çizgisindedir halen. Baflbu¤ da bunu
çok iyi biliyor. Siyaset a¤alar›n› istemiyorsan demokratik siyasetin önünü açacaks›n. Ee demokratik siyasetten korkacaks›n, demokratik siyasetin önünü açmayacaks›n, sonra
da siyaset a¤alar› var diyeceksin.
Bunda senin de pay›n var. Bütün
bunlar›n yan›nda bir de bölgeye kapitalizmi koymuflsun, her türlü politikan› ekonomiyle destekliyorsun.
Halk› kuflatmak için bu a¤alara her
türlü ekonomik destek veriyorsun.
Bu halk ne yapacak? Ya demokratik
siyasetin önü aç›lacak ya da bu flekilde devam edecek. Onlar› bir da¤
köflesine s›k›flt›racaks›n. Ondan
sonra silah kullanma diyeceksin.
Sen her fleyini ellerinden al›rsan onlar da bildi¤i tek yol olan silaha sar›l›rlar. Ellerinde hiç bir demokratik
imkân b›rakmazsan onlar da bildi¤i
tek fleyi yaparlar. Demokratik siyasetin önünü açmazsan Cudi’deki
adam kendini korumak zorunda.
Zaten içinde bulundu¤u kültür baflka türlü davranmas›na uygun de¤il.
Kandil’deki Za¤ros’taki adam için de
öyle. Ya demokratik siyaset alan›
aç›lacak ya da da¤› korunma alan›
olarak görmeye devam edecekler.
fiimdi bu Baykal, Bahçeli kimdir,
kimler ad›na siyaset yap›yorlar?
Bunlar›n siyasetinin Türklerle Türklükle hiç bir ilgisi yok. MHP’nin yapt›¤› Türkçülük de¤il. MHP yüz y›ld›r
sonradan oluflturulmufl bir Türkçülü¤ü esas al›yor. Daha do¤rusu ittihatç›l›¤›n devam›d›r. ‹ttihatç›l›¤› da,
‹ttihatç›lar›n Türkçülü¤ünü de d›fl
güçler oluflturmufltur. Bunlar› oluflturanlar Türk bile de¤iller. Bugünkü
MHP, ‹ttihatç›lar›n devam›d›r. Her
gün insan ölüyor. Bunlar insan. Bunu görmüyorlar m›, hiç mi vicdanlar› yok? Nas›l buna seyirci oluyorlar,
anlamak mümkün de¤il.
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Ordu ve bürokrasi a¤al›¤›n
geliflflm
mesinde baflflaat rol oynad›lar

ak

s›na Amerika, ‹ngiltere ve devletin gücünü alarak Kürtlere karfl› her türlü
uygulamaya girifltiler. Daha ne olsun? Bir baflbakan›n ajan olmas› kadar daha kötü ne olabilir? O zamanki
gazeteler de ajan oldu¤unu yazd›. Ordunun baz› generelleri bunun fark›ndayd›. Karaday› ve K›vr›ko¤lu Amerikanc› de¤iller. Karaday›, K›vr›ko¤lu
gibiler bunun fark›ndayd›. Karaday›’n›n oldu¤u bir toplant›da aynen
“bu kahpeyi etkisizlefltirelim, güçten
düflürelim, bir an önce gönderelim”
deniliyor, Çiller kastedilerek. Hatta
Tansu Çiller’i öldürmeyi planl›yorlar
ve bu plan› da bize uygulatmak istediler ve bu olay böylece bize kadar
geldi. Çok flafl›rd›m. Biz kabul etmedik. Yine Do¤an Gürefl’i kastederek
zehirleme meselesi de var, zehirlemeyi yap›p bize mal etmek istiyorlard›.

Ekim 2009
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Demokratik müzakere olursa
çözüm geliflfliir
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terketsinler. Müzakere ayn› zamanda
kimin çözümsüzlükten yana kimin
çözümden yana oldu¤unu ortaya ç›karacakt›r. Müzakere olursa kim bar›fl istiyor kim savafl istiyor; kim adalet istiyor kim adaletsizli¤i; kim faili
meçhullerden yana kim hukuktan
yana; kim karanl›k Türkiye’den yana
kim ayd›nl›k bir ülkeden yana? Müzakere olursa bar›fl ve çözüm istemeyenlerin maskesi düflecek. Müzakere
olursa kim tam ba¤›ms›zl›ktan yana
ortaya ç›kacak. Kim Amerikanc› ortaya ç›kacak. Evet, müzakere ve bar›fl
olunca Türkiye’nin Ortado¤u’da y›ld›z› parlayacak. Ve Türkiye model olur.
Benim önümü aç›n, ben de Türkiye’de bar›fl ve çözüm istemeyenlerin
maskesini düflüreyim. Kim çözümden
kardefllikten yana ortaya ç›ks›n. O
zaman da b›rak, Türk halk› benim
hakk›mda karar›n› versin.
Müzakereyle toplumsal bir uzlaflma olacak. Toplumsal uzlaflmayla
toplumun demokratik nitelikleri artacak. Toplumsal uzlaflma herkesin
yarar›na, bundan herkes kazan›r,
toplum kazan›r. Müslümanl›¤›n ilkeleri de bunu gerektiriyor, kardefl olmay› gerektiriyor. Toplumsal uzlaflmay› sa¤layan hedefleyen bütün felsefeler ve ilkeleri de bunu gerektiriyor, uzlaflmay› gerektiriyor.
Müzakere yapal›m, diyalog yapal›m, kim bölücüdür kim de¤ildir, kim
teröristtir kim de¤ildir her fleyi aç›k
tart›flal›m. O zaman bunlar›n ne kadar fanatik, ne kadar ›rkç›, ne kadar
faflist olduklar› ortaya ç›kar. Bundan
daha basit yol var m›? Her fleyi tart›flal›m. Kimin bölücü olup olmad›¤›na
halk karar versin. Benim düflüncelerim aç›kt›r, ortadad›r. Nas›l oluyor
ben bölücü oluyorum? Gelsinler bütün herkesin önünde bütün Türkiye’nin önünde tart›flal›m, kim bölücü
kim de¤il belli olsun. Bu da iyi ifllenmeli. O zaman halk benim için ne
derse ben raz›y›m. fiimdi bunlar neden kaç›yor? Bunlar›n Türklükle ne
ilgisi var? Ben Türkleri tan›r›m, siyaseti de böyle de¤ildir, ahlak› da böyle
de¤ildir. Türkler böyle siyaset yapmaz. Türkler bölücü siyaset yapmaz,
ta 1071’den beri bu böyledir.
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Ben y›llard›r hatta on y›ld›r Akademilerin aç›lmas› gerekti¤ini söylüyorum. Onu bile yapm›yorlar do¤ru dürüst. DTP, küçük burjuva siyaseti gibi bir siyaseti aflam›yor. DTP’nin binlerce on binlerce kadro yetifltirmesi
laz›m. Neden yapm›yorlar? Neden,
DTP böyle sorumsuz davran›yor? Nas›l böyle yap›yorlar? Daha derinlikli
çal›flmal›lar. Çünkü teorik kavrama
düzeyleri buna elvermiyor. Gerçi Türkiye’deki bütün partiler böyledir. Hatta daha geridir. Hadi biz DTP içlerinde en iyisidir diyelim. Ama yine de yeterli de¤il. Baflar›l› olmak istiyorlarsa
on binlerce insan, kadro yetifltirmelidir. Baflbu¤ bile fark etmifl, üzerlerine
al›nm›yor ama söyledi¤i önemlidir.
Gerçi a¤al›k sistemi nedir, kim a¤al›¤› büyüttü bu tart›fl›l›r ama yine de
söyledi¤inde do¤ruluk pay› var. Gazetede okudum; Ahmet ‹nsel yazm›fl, diyor ki, bütün sorumluluk Öcalan’›n
omuzlar›na yüklenmifl. Çok do¤ru.
Türkiye’deki baz› ayd›nlar da bunu
fark etmifl. Ben çözüm için düflüncelerimi devlete ilettim. Art›k benim yapabilece¤im bir fley yok. Yazd›klar›mda da belirttim, ben demokratik çözüm için elimden geleni yine de yapmaya haz›r›m dedim ama bu flartlarda
daha fazlas›n› yapmam›n mümkün olmad›¤›n› söyledim. Zaten bu fizikken
de mümkün de¤il. Devlet de bütün sorumlulu¤u üzerime y›k›yor, DTP ve
PKK de bütün sorumlulu¤u bana
yüklüyor. Bu bir zulümdür. Büyük
bir zulümdür. Burada hareket serbestim yok. Buradaki flartlarda en ufak
bir düzeltme yapmayacaks›n hem de
sorumlulu¤unu bana yükleyeceksin.
Hem önümü açmayacaks›n hem de
sorumlulu¤u bana yükleyeceksin. Bu
do¤ru de¤il. Ben 2005’te PKK’ye ve
DTP’ye çok k›zd›m. Mücadele edecekseniz do¤ru dürüst edin dedim, ciddi
olun. Ya bu ifli iyi yap›n ya da b›rak›n
dedim. Ben bunlar› bofluna söylemedim. PKK de DTP de bana daha fazla
sorumluluk yüklemekten vazgeçmeliler. Kendileri ne yap›yorlarsa yaps›n-

lar. Savafl›rlar m›, savafl› büyütürler
mi teslim mi olurlar ben kar›flamam,
ben bilemem. Kendilerinin bilece¤i bir
ifl bana ne? DTP, bazen sivri konufluyor ama bazen konuflmas›n› bilmiyor.
fiunu iyi anlamalar› gerekir. PKK bu
yöntemle gerillay› da¤da daha fazla
tutamaz. PKK yeni anlay›fl gelifltirmezse, yeni anlay›fl temelinde yeni
hamleler yapmazsa bu mücadeleyi
sürdüremez, gerillay› da orada tutamaz. DTP de bu siyasi yöntemlerle
Kürt halk›n› tutamaz. Bu flekilde
Kürtlere hitap edemez bundan sonra.
Herkes sorunu benim omuzlar›ma
y›¤›yor ama ben bu flartlarda nas›l bir
fleyler yapabilirim. E¤er bu sorunu
ben çözeceksem, katk›m al›nacaksa
önüm mutlaka aç›lmal›d›r. Savaflmak
da bar›flmak da onlar›n bilece¤i bir
fley, öyle her fleyi benim omuzlar›ma
y›kmas›nlar, ben burada onlara bir
mucize sunamam. Ben elimden geleni
yapt›m. Her fleyi yazd›m verdim. Bundan sonra olup bitenin sorumlusu
ben olmayaca¤›m. PKK de DTP de önderlik yapam›yorlar, bu rolünü oynayam›yorlar. Kendi önderliklerini oluflturam›yorlar. Bunun için ciddi bir çaba da yok. Böyle giderse devlet AKP
eliyle Kürtleri kendisine çekecek, operasyonlara bile gerek kalmayacak.
PKK de DTP de kendi önderliklerini
oluflturmalar› gerekiyor.
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E¤er bu sorunu ben çözeceksem
önüm mutlaka aç›lmal›d›r
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Ekim ay›nda mutlaka baz› geliflmeler olmal›d›r. Karfl›l›kl› ad›mlar
at›lmal›d›r, müzakere, diyalog olmal›d›r. Ekim’de mutlaka demokratik
müzakere yap›lmal›d›r. Demokratik
müzakere olursa çözüm geliflir. Müzakereden neden çekiniyorlar ki? Bir
araya gelirler, sorunu müzakere ederler ve çözüme giderler. Bundan çekinilecek, korkulacak ne var? Meclis de
öyle gevezelik için toplanmas›n, sorunu sorumlulu¤uyla karfl›las›n, öyle
tart›fls›n, birbirlerini hainlikle suçlamas›n. Yok, sen flunu söyledin, flunu
yapt›n, yok, sen de flunu söyledin,
flunu yapt›n gibi siyaset anlay›fl›n›
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Toplumu iyileflflttirmek için anti
kanserojen hücreler yarat›lmal›
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Kojin Karatani’nin bir makalesini
okudum. Anti-kanserolojen diye bir
kavram kullanm›fl toplum için. Çok
do¤ru. Ben Karatani’yi daha önce hiç
okumad›m ama bu ifadeyi aynen daha önce kullanm›flt›m. Önemli birisidir. Express Dergisi’nde bir makalesini okudum. Japon bir filozof. Önemli
düflünceleri var. Ancak eksik. Toplumu iyilefltirmek için anti-kanserojen
hücreler yaratmak laz›m diyor, çok
do¤ru. Ben de bu toplumu kanserojene benzetmifltim. Ve bundan kurtulmak için de genifl fleyler yazd›m. Karatani önemli düflüncelere ulaflm›fl,
önemli tespitlerde bulunmufl ancak
benim düflüncelerim Karatani’nin
düflüncelerinden çok daha genifl. Savunmam›n dördüncü cildinde daha
genifl de¤erlendirmeler yapt›m. Orada çok daha derinlikli yazm›fl›m.
Marx için de en son olarak flu yeni de¤erlendirmeye ulaflt›m, en son
ulaflt›¤›m düflüncem fludur: Köylülerin eflk›ya isyan› neyse iflçilerin de
kapitalizme isyan› odur. Bunu aflan
bir durum yoktur. Köylülerin eflk›yal›¤› ile kent eflk›yal›¤› ayn› fleydir.
Köylülerin eflk›yal›¤› yerini kent eflk›yal›¤›na b›rakm›flt›r.
AKP çözmezse batar. Ferit Zekeriya, Amerikal› bir yazar, baflta Afganistan olmak üzere Amerika’n›n her
konuda art›k fliddeti de¤il ikna metodunu kullanmas› gerekti¤ini belirtiyormufl. Galiba, Amerikan düflünce
kuruluflu olan RAND Corporation,
Amerika’n›n Irak’tan çekilmesi sonras›nda Amerika’da, Türkiye’nin Güney’e müdahale etmesini isteyen bir
grup bulundu¤unu ve e¤er Türkiye’nin Güney’e müdahalesi engellenmek isteniyorsa, PKK’ye karfl› Türkiye’ye destek olunmas› gerekti¤ini belirtiyormufl. Yani iflgal mi edecekler?
Olabilir. Onlar Amerika’da bunu isteyen bir gruptur. Eskiden de vard›.
Murat Karay›lan’›n, Türk devletinin ABD, ‹ran ve Irak ile yapt›¤› görüflmelerde ortak karar›n Kürt hareketinin tasfiyesi ve buna karfl› ey-
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Nas›l geliflecek, nas›l çözülecek hep
birlikte görece¤iz. ABD, AKP’ye çöz diyor. Ama AKP daha sorunu bilmiyor.
Baflbakan biraz anlam›fl ama AKP, nas›l yürüyeceklerini bilmiyorlar. ABD,
çözüm istiyor ama öyle faflizan bir yap› var ki, nas›l çözece¤ini bilmiyor.
ABD sol bir fley yapt›ramaz, çünkü
AKP’nin sosyal bünyesi buna uygun
de¤il. Zaten olsa da darbeyle olmaz.
Hükümetin durumu ortada. Bu durumda ne olabilir? Her fley olabilir.
fiu s›ralar kat›l›mlar yo¤unlaflm›flt›r. Kat›l›mlar yo¤un de¤il mi? Art›k
nas›l savafl›rlar nas›l bar›fl›rlar onlar
bilirler. Öyle benim zaman›mda bafllad›¤› gibi de olmayacak. fiimdi bin
kat daha olanaklar› var, her yerde
varlar. Kent isyanlar› m› olur, halk
savafl› m› olur, ben bilmem. Ama olup
bitenden ben sorumlu olmayaca¤›m.
Sa¤l›¤›m soruluyor. Sa¤l›¤›n nas›l
diye sormakla olmaz. Benim buradaki durumum belli. D›flar›da savafl
yürütülüyor, sonucu buraya da
yans›r. D›flar›da yap›lan savafl›n gere¤i yap›l›r, sonuçlar› burada bana
da yans›r. Durumum böyle ele al›nmal›, böyle de¤erlendirilmeli.
Bundan sonra PKK’nin, Kürtlerin
üzerine bir müddet gitmeye devam
edecekler. Bunu bir müddet daha deneyecekler. Ancak bunda da baflar›l›
olamayacaklar, baflar› sa¤lamalar› da
mümkün de¤il. Beni biliyorlar, beni
tan›yorlar. Benim Kürtleri satmayaca¤›m› biliyorlar. Benden daha ne
yapmam› bekliyorsun? Kürtlerin durumu ortada. Ben Kürtleri satmam,
Kürtlerin hakk›n› satmam. Ben daha
ne yapay›m? Çözüm yolunu yazd›m.
Devlet flimdi inceliyordur. Baflbakan›n konuflmalar›ndan okudu¤unu ve
de¤erlendirdi¤ini anl›yorum. Benim
yazd›klar›m›, düflüncelerimi al›p kendileri istedi¤i gibi kullan›yorlar.
Bugün olan da t›pk› 1920’lerdeki
gibidir. Kürtlere dünya kadar silah
vermifller. K›rk milyon Kürt’ü Türk
ile savaflt›racaklar. Bunu göremiyorlar m›? K›rk milyon Kürt’le savaflan

Türkiye nas›l bütün kal›r, nas›l bölünmez? Bu, bu kadar aç›kken nas›l
görülmüyor? ‹flte sana 1920’lerdeki
durumun ayn›s›.
Talabani, Barzani’nin ellerinde
birçok imkân var. Eskisiyle k›yaslanmayacak kadar imkânlar› var. Ancak
bu imkânlar›n› kullanm›yorlar. Baz›
kayg›larla kullanm›yorlar. Yeni baz›
fleyler de gelifltiremiyorlar. Biz burada birçok fley gelifltiriyoruz, Kürtlerin
birli¤i için birçok çözüm, öneri sunuyoruz. Kendilerini çok kurnaz, çok
iyi siyasetçiler olarak de¤erlendiriyorlar ama asl›nda öyle de¤il. Zavall›
durumdalar. Bunlar› da al›p de¤erlendiremiyorlar. Orada da birçok çözülme yaflan›yor, partileri çözülüyor.
Birçok muhalif parti ortaya ç›kt›. ‹kisi de aya¤›n› denk als›nlar.
Burada Kürtler için mücadele etti¤ini söyleyenler her s›k›flt›¤›nda Talabani ve Barzani’ye kaç›yorlar, onlara
s›¤›n›yorlar. Biz ne yapal›m, ne yapmam›z› öneriyorsunuz diye soruyorlar. Ancak Türkiye gibi onlar da Amerika’ya ba¤l›lar, böylece her fley tekrar tekrar Amerika’ya dönüyor.
Amerika kukla gibi her iki taraf› da
oynat›yorlar. Her ikisi de ABD’ye dayanarak ayakta kalmaya çal›fl›yor.
Herkes eski tarz siyasetini geride
b›rakmal›. Amerika bile y›llard›r
destek verdi¤i Gladio’yu b›rakt›. Eski
tarz infaz, Gladio gibi yöntemleri
Amerika bile terketti. Amerika eskiden bu Gladio için “bizim çocuklar”
derdi. “Bizim çocuklar ne yap›yorlar?”
derdi. fiimdi ise, “bizim çocuklar büyüdü kendi ayaklar› üstünde yürüsünler, yürüyebilirler” diyor. Ama
Türkiye kendi bafl›na yürüyemiyor,
yürümeyi bilmiyor. Türkiye’de gerici
bir ideolojiye saplanm›fls›n›z. Bilimcilik, dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik dört tane bata¤a saplanm›fls›n›z.
Sonra da ayakta duram›yorsunuz.
Ben devleti daha yak›ndan tan›d›m. Epey tecrübe sahibi de olduk.
Türk-Kürt kardeflli¤ini savunuyorum. Bu anlams›z savafl› gerçekten
bitirmek istiyorum, bu ölümleri durdurmak istiyorum. Benim bu söylediklerim benim ad›ma uygun bir dille kamuoyuna aktar›lmal›.
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Her türlü geliflflm
meye gebe
bir güne girdik
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AKP meydan kendisine kals›n
istiyor

DTP önemli bir süreçten geçiyor.
Kendilerine yönelebilirler, tutuklayabilirler. Önemli olan politik bir durufl
sergilemeleridir. Bulunduklar› mevzileri korumalar›, bu durumlar›n› daha
da gelifltirmeleri gerekir. Siyaset akademilerini de bu ba¤lamda söylemifltim. AKP mant›¤› ç›karc›d›r, oportünist bir anlay›fla sahiptir. AKP anlay›fl› devlete dayanarak ve devletin imkânlar›n› kullanarak güçlenme siyaseti izliyor. Bunlar bu süreçte kendilerini korumak ad›na DTP’yi kurban
edebilirler. DTP ortadan kalk›nca siyasi miras›n›n kendilerine kalaca¤›n›
hesapl›yorlar. DTP’lilerin bunu hesaplamas› gerekiyor. Buna göre siyaset
üretmeleri gerekiyor. Ben daha önce
de söylemifltim. DTP’ye dönük tutuklamalar geliflebilir. Politika üretmekte
yeterli de¤iller. ‹flte Ergenekon operasyonu ortadad›r. Devletin içerisindeki
bir kesim Ergenekon’a karfl›, Ergenekon’a alternatif olarak DTP’ye yönelik
operasyon yap›lmas›n› amaçl›yorlar.
AKP mevcut durumda DTP’yi kurbanl›k koyun olarak görüyor. Oysaki
yarg› bürokrasisi AKP’yi de kapatmaya
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lemlilik oldu¤u, ‹ngiltere ve ABD’nin
kendine göre çözüm yaklafl›mlar›n›n
oldu¤unu ancak Almanya ve Fransa’n›n böyle bir çözümlerinin olmad›¤›n›, Türkiye’yi bu ba¤lamda Avrupa Birli¤i’nde istemediklerini, AB
üyeli¤ine karfl› oldu¤u yönündeki
görüflleri de bas›na yans›d›.
Tezkereye onay ç›kmas›n›n savafl
ilan› de¤il de, savafl›n devam edece¤idir. Genelkurmay Afganistan’a yeniden asker gönderece¤ini aç›klam›fl.
Onlar görüflmüfl, anlaflm›fl olabilirler.
Demokratik belediyecilik anlay›fl›
gelifliyor mu? Halkç› belediyecilik anlay›fl› gelifliyor mu? Bunlarla ilgili daha önce de¤erlendirmeler yapm›flt›m.
Demokratik halk belediyecili¤inin ve
kat›l›mc› belediyecilik anlay›fl›n›n
önemine vurgu yapm›flt›m. Halk›n
yönetime kat›l›m› muhakkak sa¤lanmal›d›r. Öyle üstten para beklemekle, gelirimiz yok demekle belediyecilik
olmaz. Önemli olan halk› yönetime
katman›n yan›nda, halk›n kaynaklar›n› da kullanarak belediye çal›flmalar›n› birlikte yürütmektir. Gerekirse
halk kendi evinin önünü de temizler.
Belediye baflkan› ve belediye meclisinin görevi öncülük etmektir. Yine her
türlü kaynak yarat›labilinir. Kredi almak konusunda hiç bir s›k›nt›lar›
yoktur. Böylelikle ciddi belediyecilik
ve belediyenin yapacaklar› ifller ön
plana ç›kar. Özellikle flehit ve yak›nlar›n› kaybeden aileler ma¤dur edilmemeli, aç b›rak›lmamal›d›rlar.
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çal›flm›flt›. fiimdi bu kesim, yarg› bürokrasisi, Ergenekona karfl› DTP’ye yönelmeye çal›fl›yor. AKP de buna ses ç›kartm›yor. Bu süreç bu flekil olumsuz
giderse DTP’nin üstüne daha fazla gidecekler. AKP, ne CHP olsun istiyor ne
DTP olsun istiyor, meydan kendisine
kals›n istiyor. AKP böylesi bir anlay›fla
sahiptir. Kendi ç›kar›n› devlet ç›kar›ndan üstün say›yor. Bilindi¤i gibi yarg›
bürokrasisi, Sincan Hakimi, Cumhurbaflkan› Gül’ün de yarg›lanmas›n›n
önünü açmak istemiflti ancak güçleri
yetmedi. Bu kesim halen güçlü bir flekilde bulunmaya devam ediyor. Neden
di¤er milletvekilleri zorla götürülmediler de DTP’li milletvekillerini zorla götürmeye çal›fl›yorlar. Bu anlafl›lmal›.
Demokratik müzakere süreci geliflirse bu, DTP etraf›nda geliflecek. Elbette Kandil ve ben de bu sürece dolayl› flekilde kat›laca¤›z. Ben buna
dolayl› müzakere demiyorum, demokratik müzakere diyorum. Demokratik müzakere sürecinin bafllamas› aç›s›ndan DTP’ye önemli görevler düflüyor, DTP’nin buna haz›rl›kl›
olmas› gerekiyor. DTP içerisinde diplomasiden ve müzakere süreçlerinden anlayan, ifl yapabilecek kiflilerden oluflan bir komisyon oluflturulmal›d›r ve bu komisyon güçlü öneriler haz›rlamal›. Bu komisyon parlamento gündemine güçlü önerilerle ç›kabilmelidir, onlar›n böyle bir haklar› da vard›r. Ve parlamentoda da demokratik müzakere süreciyle ilgili bir
komisyonun oluflmas›n› sa¤layabilmelidir. Koçgiri isyan› da meclise getirilip, tart›fl›l›p af benzeri bir çözüme
ba¤lanm›flt›. Biliyorsunuz daha önce
de Susurluk Komisyonu gibi komisyonlar meclis içerisinden oluflturulmufltu. Mecliste oluflturulacak bu
ikinci komisyona milletvekillerinin
yan› s›ra ayd›n, yazarlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri de dahil
edilmelidir. Bu komisyon da Kandil,
‹mral›’dan tutal›m da, Genelkurmay’dan, DTP’den MHP’ye kadar ve
tüm kesimlerle görüflmelidir. Bu görüfllerim Ahmet onlara da iletilebilir.
E¤er bunu baflarabilirlerse büyük bir
ifl baflarm›fl olurlar. Böylelikle demokratik sürecin önü aç›labilir.
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DTP’nin 100 belediyesi var. ‹yi bir
model olufltururlarsa geliflirler, öncülük ederler. DTP’nin durumu nas›l?
Oy oran› nas›l? Yükseliyor de¤il mi,
gözlemlenebiliyor mu? Oy oran› yüzde
10 civar›nda olmas› gerekir. Ama yetmez ço¤altmalar› laz›m. Devlet ve hukuk bürokrasisi DTP’yi belli bir s›n›rda tutmaya çal›fl›yor. Bunu aflmalar›
için daha önce söyledi¤im siyaset akademilerinin kurulmas› gerekiyor. K›z›ltepe büyük bir yerdir. Orada akademi kuruldu mu? Van’da kuruldu mu?
Siyaset akademilerinin kurulmas› çok
önemlidir. ‹flte hâkim size ç›kar ters
bir soru sorar, cevaplayamazs›n›z, alt›nda kal›rs›n›z. Siyaset akademileri
e¤itim aç›s›ndan oldukça önemlidir.
AKP’nin 300 tane siyaset akademisi
var, kadrolar›n› buralardan yetifltiriyor. Birçok yerde siyaset akademilerinin aç›lmas› gerekir.
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Halk›n yönetime kat›l›m›
“H
muhakkak sa¤lanmal›d›r. Öyle
üstten para beklemekle, gelirimiz
yok demekle belediyecilik olmaz.
Önemli olan halk› yönetime
katman›n yan›nda, halk›n
kaynaklar›n› da kullanarak
belediye çal›flflm
malar›n› birlikte
yürütmektir. Gerekirse halk kendi
evinin önünü temizler. Belediye
baflflkkan› ve belediye meclisinin
görevi öncülük etmektir”
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Devlet içerisinde bir kesim halen
›srarla savafl› dayat›yor. Bu kesimler
iflte fi›rnak’ta iki yurtsever insan›n
bafllar›n› tafllarla ezerek öldürdüler.
Bir de arabalar›n› uçuruma yuvarlad›lar. Bu asl›nda bir mesajd›r, bir
göz da¤›d›r. ‹flte ben sizi böyle ezerim
demek istiyorlar. Politikada etkili olmayan insanlar›n öldürülmesi bunlar›n neler yapabilece¤ine iflaret ediyor. S›radan insanlar› da öldürebilirler. Ben gazetede okumufltum; Adana Islahevi’nde bir Kürt çocu¤unu,
san›r›m Mardinliydi, marfl okumad›¤› için parçalayarak öldürmüfller.
Gerekçe olarak da bunu çocuklar
yapt› gibi bir gerekçe ortaya koymufllar. Bunlar örgütlüdür ve bilinçli yap›lmaktad›r. Daha önce de benzer çocuk ölümleri olmufltu. ‹flte
U¤ur Kaymaz’› da öldürmüfllerdi.
Sadece Lice’de öldürülen k›z çocu¤u de¤il, Dicle k›y›s›nda onlarca Kürt
çocu¤u öldürüldü. Çocuk bile öldüren
zihniyet çok tehlikelidir. Bunu nas›l
yap›yorlar anlam›yorum. Ben burada
bunlar›n önüne geçmeye çal›fl›yorum.
Bu olaylar› devletin yapmas› ya da
PKK’nin yapt›¤›n›n söylenmesi çok

.a

w
w
w

g

Çocuklar› bile öldüren zihniyet
çok tehlikelidir

önemli de¤ildir. Kim yaparsa yaps›n
bunun araflt›r›lmas› ve aç›¤a ç›kart›lmas› gerekir. Avukatlar› elefltiriyorum; avukatlar halk›n haklar›n› korumakla görevli. Bu tür olaylar›n üzerine gitmelidirler. Özellikle bölge barolar› bu tür olaylar›n üzerine gitmeli,
aç›¤a ç›karmal›d›r. Bu tür olaylar Avrupa’da olsa avukatlar k›yameti kopar›r, on klasör belge, delil toplarlar, olay› ortaya ç›kart›rlar. Bunlar› avukatlar›n muhakkak araflt›r›p, arkalar›nda
ne var, kim var araflt›r›p ortaya ç›kartmas› gerekiyor. Bu ölümler, yapanlar›n zihniyetini ortaya ç›kart›yor.
Çat› partisi ne durumda? DTP Parti Meclisine seçilecek kifliliklerin nitelikli olmalar› gerekir. ‹stekli, arzulu,
hizmet aflk›yla dolu, ifl yapabilen kiflilerden seçilmelidir. Yine demokratik Alevi kiflilikler, akademisyenler,
K›v›lc›mc›lar, Sosyalist Partisinden,
DTP bünyesinde genifl bir yelpazede
çat› partisi tarz›nda oluflabilir, çal›flma yürütebilirler. Parti meclisine
akademiler de ifl yapabilecek insanlar da al›nabilir. ‹stekli, arzulu insanlar›n olmas› gerekir. Emine ve
Ahmet ile devam edebilirler. Emine
ve Ahmet olursa bu yanl›fl olmaz. ‹lle
de olsun demiyorum, dayatm›yorum,
bu halk›n iradesiyle olmal›d›r.
DTP’de de¤iflik çevrelerin, Türk demokratlar›n›n da yer almas› önemli.
Onlar›n çal›flmalar›n›n bu dönem
Türkiye için önemli oldu¤unu düflünüyorum. Onlar›n da bütün güçleriyle yirmi dört saat kendi çevrelerinde
çal›flmalar› gerekiyor. DTP kendi partileriymifl gibi çal›flmal›d›rlar. Bulunduklar› yerlerde bir parti baflkan› gibi çal›flmal›d›rlar. Bu sadece Kürt
hareketi için de¤il Türkiye için de büyük bir demokrasi hareketi olmal›.
551 sayfal›k savunmam avukatlar›ma verilmifl. Peki, yol haritas› verildi mi? Onu da k›sa zamanda verirler. Bir k›sm›n› aç›klam›flt›m.
Orada abart›l› talepler yok.
Behram Salih, Irak’ta Saddam’›n
Kürtlere karfl› kimyasal silahlarla sald›rmas›na ra¤men da¤dan indiremedi¤ini, Türkiye’nin de bu flekilde çat›flarak PKK’yi da¤dan indiremeyece¤ini,
bu sorunun yeni bir sorun olmad›¤›n›,
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farkl› yaklafl›yor, oportünist bir yaklafl›m› var. Kendi ç›kar›n› devlet ç›kar›ndan üstün tutuyor. Bu yaklafl›m tehlikelidir.
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Demokratik müzakere ve çözüm
sürecinin bafllamas› iki hafta içinde
netleflir. Parlamento aç›l›fl›nda
AKP’nin yapaca¤› sunum önemlidir.
Ya savafl›n devam karar›na ya da demokratik müzakere sürecinin bafllamas›na neden olacak. Bu da dedi¤im
gibi iki hafta içerisinde netleflecek.
Mevcut durumun, AKP’nin inisiyatif
almas› ve cesaretli davranmas›yla
önü aç›labilir. E¤er demokratik müzakere süreci geliflmezse fliddet, çat›flma, bask› ve ölümler korkunç
olur. Halk her türlü geliflmeye haz›rl›kl› olmal›, savunma tedbirlerini gelifltirmelidir. Yüz yerde çat›flma olursa Türkiye bunun alt›ndan kalkamaz. Benim amac›m böyle bir sürecin önüne geçmektir. Devlet benden
çözüm bekliyor. DTP sorumlulu¤u
bana at›yor. Benim flartlar›m› kimse anlam›yor. 11 y›ld›r buraday›m.
Baflkas› 11 gün burada kalsayd›, bafl›n› duvarlara vururdu. Bunlar› anlatmaktan bo¤az›m kurudu, görüyorsunuz. Mevcut durumda Kürtlü¤ünüzden vazgeçmeniz isteniyor.
Sizler onurlu insanlars›n›z, Kürtlü¤ünüze sahip ç›kars›n›z, mücadele
edersiniz. Süreç olumsuza giderse
halk kendi karar›n› verir.
Biliniyor Özal bu konuya farkl›
yaklafl›yordu, bir fleyler yapmak istiyordu. Suikast düzenlediler. Erbakan da bir fleyler yapmak istiyordu,
onu da alafla¤› ettiler. Ecevit de bir
fleyler yapmak istiyordu, onu da etkisiz hale getirdiler, felçettiler. AKP
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Bireysel amac› olan insanlara
asla görev verilmemeli
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DTP Kongresine iliflkin görüfllerimi
daha önce de belirttim. Kongrede çok
de¤iflik kesimlerden insanlar da görev
alabilirler. Türk arkadafllardan, yazar-çizerlerden de insanlar görev alabilirler. Parti Meclisinde görev alacak
kifliler makam-mevki için gelmesinler, kendini yaflatmaya gelen insanlar
delegeler taraf›ndan seçilmemelidir.
Halk taraf›ndan sevilen, emek sahibi,
parti çizgisine sayg›l› olan, makammevkiyi araç olarak gören; as›l amaçlar› hizmet olan nitelikli insanlar, delegeler taraf›ndan seçilmelidirler. Bireysel amac› olan insanlara asla görev vermeyin, kim olursa olsun bu tip
insanlar seçilmemelidir. E¤er seçilip,
partiye hizmet etmiyorsa, bu tip kiflileri alt› ay içerisinde disiplin kurullar› iflletilerek seçti¤iniz gibi alafla¤›
edebilirsiniz. Do¤ru olan da budur.
Evet, belediyeler ne durumda? Yüze yak›n belediye ellerindedir. Halk
belediye çal›flmalar›n› nas›l görüyor,
nas›l de¤erlendiriyor? Ben daha ön-
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maya alet etmeye çal›fl›yorlar. Buna
izin vermem. Benim ne söyledi¤im
aç›kt›r. Bunu defalarca anlatt›m. Son
yol haritas›nda da bunu aç›kça yazd›m. Savunmalar›mda da bunlar› belirttim. Gül, Erdo¤an çözüm falan diyorlar ama net olarak, tam olarak ne
oldu¤unu anlam›fl bile de¤iller. Kemal Karpat akademisyendir, Amerika’da yafl›yor. O biraz anlam›fl. fiöyle
diyor; “Yeni bir ulus, yeni bir devlet
do¤uyor”. Do¤rudur ama onlar›n anlad›¤› anlamda de¤il, demokratik bir
ulus, demokratik bir devlet do¤uyor.
Birkaç etnisite bir araya gelip ulus
yaratabilirler. Hatta bir etnitisite
farkl› uluslar, farkl› devletler yaratabilir. Bizim yaratmaya çal›flt›¤›m›z
ulus anlay›fl› etnisiteye dayanmaz,
demokratiktir. Demokratik ulusta
herkes yerini al›r. Dünyada bunun
örnekleri var. ‹flte ‹ngiltere. ‹ngiltere’de ‹skoçya’n›n ayr› parlamentosu,
hükümeti var. Kuzey ‹rlanda’n›n
özerkli¤i var. Galer’in kendi parlamentosu var. ABD’de de buna benzer
bir sistem var. ‹spanya 17 bölgeden
olufluyor. ‹talya’da da buna benzer
bölgesel aç›l›mlar var. Araplarda bile
bu kadar geri bir anlay›fl yok. Araplar
bile flu anda Türkiye’deki hâkim anlay›fl›n önündedir. Benim, senin devletinle, bayra¤›nla bir sorunum yok.
Dilinle bir sorunum yok. Herkesin
ortak vatan› diyeceksin bununla da
bir sorunum yok ama Kürdistan diye
bir yer var, O da ortak vatand›r.
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celeri defalarca belirttim. Belediye
çal›flmalar› sizi iktidara getirece¤i gibi iktidardan da indirecek çal›flmalard›r. Bunun için halka flöyle sesleniyorum: E¤er Belediye Baflkanlar›
gerekli hizmetleri vermiyorsa onlar›n
makamlar›n› iflgal edin. Onlar› siz getirdiniz, siz indirebilirsiniz. Onlar orda sizin birer çal›flan›n›zd›r. Bu hakk› kendinizde göreceksiniz. Çal›flmayan Belediye Baflkanlar›, Osman ve
Botanlar gibi a¤al›¤›n m› peflindeler,
neyin peflindeler bunlar? Evet, o gün
gazetede okudum Osman flöyle diyor:
beni Türkiye’ye getirin, ben hizmet
verece¤im, katk› sunaca¤›m diyor.
Bunlar hala gündemde kalmak için
kendilerini malzeme yap›yorlar. E¤er
onurlu olsalard›, bu durumda olmazlard›. Bunlar önemsiz, dikkate al›nmamas› gereken insanlard›r.
fiimdi bir iki yasa de¤iflikli¤iyle,
anayasadaki baz› maddelerin de¤iflmesiyle bu sorun çözülecek gibi de¤il.
Askeri yöntemle de flu anda çözülecek
gibi de¤il. Hukuki, askeri yöntem de
flu anda t›kanm›fl. Siyasetin t›kand›¤›
noktada iki yöntem de etkisiz kal›r,
ikisi de gelip siyasete dayan›yor. Önce siyasetin önünü açmak gerekiyor.
Önce siyasetin önünü açacaks›n ki
ondan sonra bir fleyler geliflsin. Herkes kendinden do¤ru iflini yapacak.
Hukukçular da çal›flacak tabi, onlar
da üzerine düfleni yapacak. Gerilla da
iflini yapacak. Ama siyasetin ön aç›c›l›¤› olmadan bir sonuç almak mümkün de¤il ve siyaset de t›kanm›fl durumda. fiu anda siyasetçiler de t›kanm›fl durumda. Ben bunun afl›lmas›
için gündemimde bir iki pratik öneri
var yapaca¤›m. Tabi bizimkiler de geç
anl›yor. Herkesin flimdi önce siyasetin önünü açmaya çal›flmas› gerekiyor. Yoksa askeri yöntemler devreye
girer o da çözüm de¤il. Yeni bir fley
de¤il. Ben siyasetin önünü açmak
için Türkiye’deki herkesin çabalamas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Cumhurbaflkan› Gül’ün bir belirlemesi var. Ulus içinde ulus adac›klar› yaratmak istedi¤imizi söylüyor.
Buna cevap verece¤im. Önce bunun
anlafl›lmas› gerekiyor. Beni yanl›fl
anlatarak bizi siyasetin önünü t›ka-
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20 y›ldan beridir süregelen bir sorun
oldu¤unu, Türkiye’nin çözüm için daha farkl› yaklaflmas› gerekti¤ini, kendilerinin de bu flekilde yard›mc› olaca¤›n› belirtmifl. Üçlü koalisyonun ifllemesi gerekti¤ini dile getirmifl. Yans›d›¤› kadar›yla Behram Salih de demokratik çözüme vurgu yap›yor.
Evet, belki tam t›kanmaya do¤ru gidilmiyor. Ancak bir daralma yaflan›yor.
Bir-iki hafta içerisinde ya aç›l›m›n önü
aç›l›r, ya da tam daral›r. Bu bir-iki hafta kritik haftalard›r. Bir-iki hafta sonra
nas›l flekillenecekse daha iyi görülür.
Bizim aç›m›zdan da her fley daha iyi
netleflir. Zaten bugünlerde meclis aç›lacak, bu konu meclisin de gündemine
gelecektir. Meclis aç›ld›¤›nda iktidar›n
ne yapaca¤›n› daha iyi görece¤iz.
Hay›r mesele hükümeti de aflan bir
meseledir. Devletin ne yapaca¤›n› görece¤iz. Bir geliflme olursa bu görüflmelere kat›lacak müzakereciler haz›rl›kl› olmal›d›r. Özellikle DTP bu konuda haz›rl›kl› olmal›d›r.
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Bir halk ancak diliyle var olur
Bunlar neyi anlam›yorlar? Ben
‘92’den beri devletle, orduyla dolayl›,
dolays›z görüfltüm. Onlara flunu
söylüyorum; Alparslan Silvan’a gelip
o zamanki Mervani beyli¤iyle görüflüp 15 bin Kürt savaflç›s›n› al›p öyle
Bizans’la savaflmad› m›? Anadolu’ya
Türklerin giriflini bu sa¤lamad› m›?
O zaman sen Kürtleri nas›l inkâr
ediyorsun. Yavuz Selim, ‹dris-i Bitlisi’yle görüflüp Kürtlerle anlafl›p, ondan sonra seferlere ç›kt›. ‹dris-i Bitlisi’ye o dönem bölgede Kürtlerin
10’u aflk›n beylikleri vard›. Kendinize bir beylerbeyi seçin, ‹stanbul’da
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Kad›n›n bu iktidardan sonsuz
boflflaanmas›n› öneriyorum

Gülüzar Ak›n’›n bir mektubunu daha ald›m. Sa¤l›¤› kötü galiba. Kendisine dikkat etsin. Yap›lacak bir fley varsa yapmak laz›m. Bitlis’ten cezaevinden mektup ald›m. 11 kad›n arkadafl
varm›fl orada. Bak›rköy’den de vard›.
Cibranl› Halit’in ye¤eni Mesil Demiralp’›n mektuplar›n› alm›flt›m. Bunlar›n hepsine cevap vermek istiyorum
bugün. Bitlis cezaevinden bir erkek
arkadafl›n da mektubunu ald›m. Bitlis tarihi üzerine yo¤unlafl›yormufl.
Bitlis ‹dris-i Bitlis, Said-i Nursi gibi
isimler ç›karm›fl bir yer. Erdo¤an da
bahsetti bu isimlerden. Bitlis’e iliflkin
bir belirleme yapmak istiyorum. Asl›nda Bitlis sadece bir il de¤il bir bölge
olarak Van girer mi girmez mi, tart›fl›l›r tabi. Tatvan’› Van’dan m› Bitlis’ten
mi saymak gerekir. Ama Ahlat var,
Bitlis bir aland›r, bir bölgedir. Bitlis
kad›nlar› biraz farkl›d›r. Dersim Alevi
kad›nlar›n›n uyanm›fl, bilinçlenmifl Kürt kad›nlar›n›n geneline göre söylüyorum– durumu Bitlis kad›nlar› için
de geçerli. O yöreyi biraz biliyorum.
Kad›nlar›n›n duruflu farkl›d›r.
Kad›n meselesini biraz daha tart›flmak istiyorum. Savunmalar›mda tart›flt›m ancak çok öfkeleniyorum. Evde
kalmaktan söz ediyorlar. Ben daha
önce de söyledim. Tekrar flöyle ifade
etmek istiyorum. Sonsuz kavram›n›
kullanaca¤›m ama anlafl›labilmek
için Sonsuzlu¤u flöyle s›n›rland›rmak
istiyorum. Befl bin y›ll›k kad›n›n tahakküm alt›na al›nd›¤› erkek egemenlikli bir kültür yarat›ld›. Buna tecavüz kültürü diyorum. Ben kad›n›n
bu tecavüz kültürüne boyun e¤di¤ini,
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Bunlar Kemalist de de¤il. Kemalizm’i de anlam›yorlar. Mustafa Kemal
diyorlar. Mustafa Kemal’de Kürt düflmanl›¤› yoktur. Bunlar gibi de¤ildi.
Nutuk yazd› diyorlar. Ne zaman yazd›rd›n›z? ‘30’lardan sonra! Mustafa
Kemal’in dönemi, pozitivizmin hâkim
oldu¤u dönemdir. O Frans›z pozitivizminin etkisinde bir ulus yaratm›flt›r
ama Kürt düflmanl›¤› yoktur. Bu Birinci Devrim’dir. Ama ba¤›ms›z duramad›. ‹stediklerini yapamad›. Onun
yapmak istedi¤i bunlar de¤ildi. Kâz›m
Karabekir’in ‹stiklal Mahkemesi’ndeki
yarg›lamas›nda idam edilmek istendi.
Bütün önemli önemsiz generaller sivil
elbiselerle mahkemeye geldiler, buna
izin vermeyeceklerini gösterdiler. ‹ttihatç›lar asl›nda Mustafa Kemal’i kuflatt›lar, onu bo¤dular. ‹zmir suikast›yla Mustafa Kemal, bunlar›n gücünü gördü, bir çeflit Çankaya’ya çekildi. Art›k etkisi kalmam›flt›. 1925’ten
sonra Kemalizm, Mustafa Kemal’in
Kemalizm’i de¤ildir. Recep Peker faflisttir, CHP’nin bafl›na geldi, ‹talyan
Musollini yasalar›yla biliniyor. O
CHP, 1925’ten sonra art›k Mustafa
Kemal’in CHP’si de¤ildir. Mustafa Kemal, Çankaya’ya çekilmeden asl›nda
Serbest F›rka deneyimiyle demokrasiyi de denedi ama olmad›, kapatt›rd›lar. MHP ve CHP, Kürt yoktur, diyor.
Nasyonalist, dünyada art›k karfl›l›¤›
olmayan bir milliyetçili¤e s›¤›n›yorlar.
Asl›nda bu milliyetçilikten dünya da
elini çekti. ABD, bunlar› destekliyordu, iflte Ergenekon olay› ortada, deste¤ini çekti. Nereye dayanacaklar›n›
bilemiyorlar, bu nedenle panik halindeler. Asl›nda biraz yarg›n›n içinden,
bürokrasiden, ordudan direnenler var
ama bir fley elde edemeyecekler. Üniversiteler vard›, onlar bile ellerinden
gitti. Kemalizm diyorlar ama bu Kemalizm de¤il. Mustafa Kemal flimdi
uyan›p gelse bile onlar› kurtaramaz.
Art›k pozitivizmin bilimsel olarak afl›ld›¤› bir yerdeyiz. Kald› ki Mustafa Kemal onlar gibi de düflünmüyordu.
fiimdi siyaset yapsa bu flartlara göre

siyaset yapard›. Böyle siyaset yapard›.
Demokratik ulus yaratmak gerekiyor.
Ben buna ‹kinci Devrim diyorum. Tarihin, geldi¤i yer, gelece¤i yer buras›.
Bunlar, tarihin ak›fl›na ters duruyorlar. Bunlar›n yapt›¤› tarihin gidiflat›na
da uymuyor. Yol haritas›nda da ayr›nt›l› olarak anlatt›m. ‹lkelerini sekizon tane koydum. O ilkelerden biri “tarih flimdidir, flimdi tarihtir.”
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Dünyada art›k karflfl››l›¤› olmayan
bir milliyetçili¤e s›¤›n›yorlar
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ben, Kürdistan’da O olsun, dedi.
Kürtler o dönem kendi aralar›nda
kavga ediyorlard›. Bir beylerbeyi seçemediler, Yavuz onlara bir beylerbeyi atad›. Bofl bir kâ¤›t gönderdi. Ne
istiyorsan›z yaz›n, kabulümdür, dedi. Bu ittifakla Mercidab›k, Ridaniye,
Çald›ran savafllar›n› kazand› m›, kazand›. ‹mparatorluk iki kat büyüdü
mü, büyüdü. Hazine üç kat doldu
mu, doldu. Peki, sen, flimdi Kürtleri
nas›l bu topraklarda yok say›yorsun.
Sen onlar olmadan böyle bir imparatorluk kurabilir miydin? Mustafa Kemal, Erzurum kongresini yapt›. Birçok Kürt beyine, mirine kardefllik
mektuplar› yazd›. Mir Dengir F›rat’›n
dedesi olmasayd›, Sivas Kongresi’ni
bas›p Mustafa Kemal’i tutuklamayacaklar m›yd›? Sen flimdi Kürtlerin
haklar›n› bu cumhuriyette nas›l inkâr edebilirsin, nas›l bunlar› tan›mazs›n! Tarih budur, tarihin do¤rusu budur. Hatta ordudan baz›lar›
bunu sivillerden ve Erdo¤an’dan da
Baykal’dan da daha iyi biliyor. Baykal, Kürt’e hay›r diyor, dilini kullanamazs›n diyor, Kürt dili bile yok diyor. Ne demek bu, sen ne demek istiyorsun? Bir halk ancak diliyle var
olur. Kendi dilini çocu¤una ö¤retemeyecek, e¤itemeyecek, o zaman sen
nas›l insanl›ktan, kardefllikten bahsedebiliyorsun? Bunu yapamayan
insan, insan de¤ildir. Bir hayvan›n
bile dili var. Bir hayvan kadar bile
de¤er vermeyeceksen sen nas›l kendi
insanl›¤›ndan bahsedebiliyorsun.
Bunlar›n milliyetçili¤i afl›lm›fl bir
milliyetçilik. Bu faflizmdir, nasyonalizmdir. Bu bütün dünyada art›k
afl›lm›flt›r. Bütün dünyaya bakal›m,
bu anlay›fl, bir tek Türkiye’de var.
Amerika’da da, Afrika’da da, Araplarda da, Latin Amerika’da da böyle
bir fley yok. Kemalist’iz diyorlar, Kemalizm’de de böyle bir fley yok. Bunlar›n ki Türklük de de¤il. Beyaz Türk
diyorlar ya, asl›nda Türk de de¤il
bunlar›n hiç biri. Bunun Türklü¤e
de bir yarar› yok. Ben bunlar›n ne
oldu¤unu söylemek istemiyorum.
Temel ‹skit ad›nda bir adam›n makalesi var, onu okusunlar, bu konuda her fley orda yaz›yor.
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boflanmas›n› öneriyorum. Kendi siyasetlerini oluflturmal›, bunun için ekonomilerini oluflturmal›. Kad›n kendi
ekonomisini oluflturmal›, siyaset akademilerini önermifltim.

Sonsuz aflflkkla yaflflaamak istiyorlarsa
özgürlü¤ü bilince ç›karmal›lar

Kad›n›n kendi özgürlü¤ünü kurmak için siyasal bilinç ve siyasal eylemlilik gerekiyor. Bunu yaratmalar›
gerekiyor. Kad›n özgürlü¤ü ya da kad›n erkek iliflkisi öyle romantik aflk
ya da sonsuz aflk ya da cinsel özgürlükle elde edilemez. Sonsuz aflk diyeceksek, romantik, günümüzde yaflanan aflk iliflkilerinden söz etmiyorum. Zaten bu aflk dedikleri fley, ‹ngiltere’de 17. 18. yüzy›lda yarat›lan
klasik romanlarda anlat›lan bir kavram, romantik aflktan söz etmiyorum. Sonsuz aflkla yaflayacaklarsa
özgürlü¤ü bilince ç›karmalar› gerekiyor. Yoksa cinsel tutkudan da söz etmiyorum. Cinsellik olacaksa bile bu
sonsuz aflk temelinde yaflanmas› gerekiyor. Kad›n›n önce eril iktidardan
sonsuz boflanmas›n› söylüyorum,
sonsuz özgürlük diyorum. Bu temelde bana kad›n arkadafllar›n yazd›¤›
mektuplara cevap olmak istiyorum.
DTP’ye yan çiziyor, diyorlar. Bunlar
DTP’yi yaln›zlaflt›rarak teslim almak
istiyor. Bunlar DTP arac›l›¤›yla Kürtleri teslim almak istiyor. Bunlar Kürtlerle iliflki kurmak istemiyor. Kürtleri
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kand›rmaya çal›flabilirler ama beni
kand›ramazlar. Beni kullanamazlar.
Beni burada lime lime bile edebilirler,
öldürebilirler ama kullanamazlar. Ben
Kürtlerin metres iliflkisine girmesine
izin vermem. Bana ba¤l› befl milyon
Kürt var diyorlar. Siz bu Kürtleri neyle kand›racaks›n›z? Böyle olursa çat›flmalara yol açar. Ben tam on befl y›ld›r
nefes nefese bunu engellemeye çal›fl›yorum. ‘92’den beri bunun için u¤rafl›yorum. Özal biraz anlam›flt›, cesurdu. Sorunun baflka türlü çözülmeyece¤ini biliyordu. Özal yaflasayd› flimdiye kadar sorun çözülmüfltü, bu kadar
kan dökülmeyecekti. Biz sadece Kürtler için bir fley istemiyoruz. Demokratik bir ulusun inflas›ndan söz ediyoruz. 1215’teki Magna Carta’s› gibi, Osmanl›daki Sened-i ‹ttifak gibi her kesim, her insan devletle ortak bir sözleflme yapacak, sadece Kürtler de¤il.
Devlete diyecek ki ben seninle ancak
flu flu temellerde yürürüm. ‹flte ben siyasetin önü t›kan›rken bunu diyorum.
Yeni bir hücre cezas› geldi. On günlük bir ceza. Sözde konuflmalar›mda
hakaret etmiflim. Ben hakaret etmem.
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Kad›n›n kendi özgürlü¤ünü
“K
kurmak için siyasal bilinç ve
siyasal eylemlilik gerekiyor.
Kad›n erkek iliflflkkisi öyle
romantik ya da sonsuz aflflkk
ya da cinsel özgürlükle elde
edilemez. Sonsuz aflflkkla
yaflflaayacaklarsa özgürlü¤ü bilince
ç›karmalar› gerekiyor. Kad›n›n
önce eril iktidardan sonsuz
boflflaanmas›n› söylüyorum,
sonsuz özgürlük diyorum”
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e¤mek istedi¤ini düflünmüyorum.
Ancak buna karfl› ç›kmak, bu kültürün d›fl›nda yaflamak o kadar kolay
de¤il. Bunu y›rtmak, bunun d›fl›nda
erkekle iliflkilenmek. Erkekler için de
söylüyorum; befl bin y›ll›k tecavüz
kültürünü bilince ç›kartmak, özgür
bir bilinçle, iradeyle bütün bunlar›
aflarak iliflkileneceklerse kad›nla, kad›nlar için de erkekle iliflkilenmelerini
söylüyorum. Yoksa öyle evde kalmak
falan de¤il. Kad›n parti içinde de meclisler içinde de bu özgürlük iradesini
eyleme dönüfltürmeleri, eylemsellik
içinde özgürleflmeleri gerekir. Bunu
baflarmalar›n› diliyorum. Ben, yeni
bir kavram tart›flaca¤›m. Bu iktidar
erkek egemenli¤ine iliflkin. Baz› yazarlar da tart›flm›fl, Bana çok yak›n
fleyler söyleyen yazarlar da var. Özellikle erkek egemenli¤i konusunda.
Kad›n›n kölelefltirilmesini çok iyi tasvir edenler var. Onlar da bu topraklarda kad›n köleleflmesinin bafllad›¤›n› tespit ediyorlar ancak bu köleli¤in
geldi¤i noktan›n Avrupa uygarl›¤›nda
doruk noktas›na ulaflt›¤›n› söylüyorlar. Ben de ayn› fleyi söylüyorum. Bu
yazar Frans›z, flu anda Fransa’da kad›nlar›n yaflad›¤› özgürlük falan diyorlar ya bu kölelik, Ortado¤u’da bir
kad›n›n yaflad›¤› kölelik kadar a¤›rd›r. Fransa’daki belki biraz daha karmafl›kt›r, bir sürü fleyin içine saklam›fllar ama Ortado¤u’daki kad›na yönelik iktidar çok daha saft›r, kendini
aç›¤a vurur. Bunun tasvirini iyi yapm›fl ama çözümlemesini yapam›yor.
Kendisi de söylüyor zaten, ben bunun
siyasetini yapmak istiyorum. O sadece sosyologdur. Ama ben benzer sonuçlara ulaflt›m ve bo¤az›na kadar siyasetin içindeyim. Jean Baudlierd,
bu incelemesinin sonunda kad›nlar
için bir ç›k›fl olarak, çok kötümser
yaklafl›yor, belki hakl›d›r; sonsuz aflk› öneriyor. Kad›nlar›n bu iktidar iliflkisinden sonsuz aflkla ç›kabilece¤ini
söylüyor. Ama bu kadar naif bir kavramla, aflkla falan bu iflin içinden ç›k›lmaz. Ben sonsuz aflk de¤il, sonsuz
boflanma diyorum. Sonsuzluk derken
asl›nda befl bin y›ll›k eril iktidarla bu
sonsuzlu¤u s›n›rlayabilirim. Buna
karfl› kad›n›n bu iktidardan sonsuz
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Ortado¤u tarihini iyi bilmek laz›m
Cengiz Çandar Kürt sorunun çözümünün geri dönülemez bir yola
girdi¤ini, bu yoldan geriye dönülemez
mi, diyor. Bir de PKK, kendisi ald›¤›
kararla ya da benim ça¤r›mla da¤dan
inse veya s›n›r d›fl›na çekilse bile bu
sorun gerçek anlam›yla çözülemez.
Çünkü PKK’nin karakterinin de¤iflti¤ini, bölgesel bir örgüt haline geldi¤ini ve sorunun bölgesel mutabakat ile
çözülebilece¤ini belirtiyormufl. Tabi,
tabi öyledir. Tabi Cengiz, Hasan Cemal onlar anl›yorlar, tan›yorlar, yak›ndan takip ediyorlar. Cengiz’i tan›r›m, Hasan Cemal’i de tan›r›m, bu
sorunlara ilgilidirler, biliyorlar. Cengiz onlar Ortado¤u’yu biliyorlar. Ortado¤u tarihini iyi bilmek laz›m. Bat›
uygarl›¤›n› da bu temelde iyi de¤erlendirmek laz›m. Ben savunmalar›mda Ortado¤u’nun kültürünü demokratiklefltirmeye de¤indim. Cengiz
Çandar onlara verilebilir.
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nayan ‹ngilizler Mustafa Kemal’i s›k›flt›r›p kendi alanlar›na, siyasetlerine
çekerlerken d›fltan da Lenin’in Sovyetlerin etkisinden kurtar›yorlar, ba¤›n›
kesiyorlar. ‹flte 1925’den sonra Cumhuriyet tarihi art›k ‹slamc›lar›n , sosyalistlerin ve Kürtlerin tasfiyesi tarihidir. Mustafa Kemal’in o dönemlerdeki
durumu da biliniyor.
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Beni öldürselerdi bile örgütü ele
geçiremeyeceklerdi
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Mustafa Balbay’›n günlüklerindeki
ifadelerini biliyorsunuz. Biz yüzde
doksan dokuzuz, onlar yüzde birdir,
diyor. Ayn› fley Mustafa Kemal’in durumu için de söz konusudur. O dönemde ‹ttihatç› ekip yüzde doksan
dokuz, Mustafa Kemal yüzde birdir.
Abdülhamit ve Mustafa Kemal’den
bugüne ittihatç›lar, Ergenekoncular
varl›¤›n› devam ettirmektedir. Yüz y›ld›r bu zihniyet iktidardad›r. ‹flte Menderes olay› var, hemen ortadan kald›rd›lar. ‹flte yine gençleri idam ettiler,
birbirlerine düflürdüler, kulland›lar.
Yine Hilmi Özkök’ün bir belirlemesi
vard›. Mustafa Kemal’in kurdu¤u
cumhuriyetin isminin Anadolu mu
Türkiye mi oldu¤unun tart›fl›ld›¤›
ama asl›nda bunun kendisi için
önemli olmad›¤›n›, önemli olan›n
cumhuriyetin içeri¤inin oldu¤unu belirtmiflti. MHP lideri Devlet Bahçeli,
Özkök’ün bu sözlerini “ihanet içindedir” fleklinde de¤erlendirerek, Türkiye
kelimesinin kutsal oldu¤unu belirtiyor. Burada Özkök’ün yaklafl›m›n›n
fark› ortaya ç›k›yor. Özkök’ün tespiti
sosyolojik-bilimsel bir tespittir. Bahçeli’nin yaklafl›m› ise milliyetçi, nasyonalist bir yaklafl›md›r. ‹flte Özkök,
bunlardan farkl› oldu¤u için, bu zihniyete kendi döneminde direniyordu.
‹flte darbe giriflimlerinden bahsediliyor. Özkök’ü darbeye zorlad›lar. ABD
ve AB de darbe istemiyordu, Özkök de
buna karfl›yd›. Ne iç dinamikler ne d›fl
dinamikler buna elvermiyordu ama
Ergenekoncular Özkök’ü zorluyordu.
Özkök içteki darbe giriflimlerine karfl›
direniyordu. fiimdi anl›yorum Özkök,
aç›k aç›k meydan okuyordu. Zehirlen-
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‹MF toplant›lar›na cevaben kapitalizm hakk›nda baz› de¤erlendirmelerde
bulunaca¤›m. Kapitalizm önce insan›
çürüttü, toplumu çürüttü, flimdi de
do¤ay› tahrip ediyor, yaflad›¤› do¤ay›
çürütüyor, do¤ay› bitiriyor. Yaflad›¤›
do¤ayla bar›fl›k olmayan bir sistem.
Asl›nda ben kapitalizmi dinazorlara
benzetiyorum. Biliniyor dinazorlar önce kendi çevresindekilerle besleniyorlard›, bunlar› tükettiler sonra da yiyecekleri bir fleyler kalmay›nca kendi
kendilerini yemeye, tüketmeye bafllad›lar. Kapitalizmin içine düfltü¤ü durum da budur. Kapitalizmin flu anda
yaflad›¤› dönem, dinazorlar›n son dönemine benziyor. Kapitalizm dinazorlaflmad›r. K. Marks’› bu aralar daha iyi
çözümlemeye çal›fl›yorum. fiunun fark›na vard›m. Marks asl›nda kapitalizmle birlikte yaflaman›n teorisini yapm›flt›r, Marks, kapitalizmle birlikte yaflaman›n büyük üstad›d›r. Marks her
ne kadar kapitalizmi elefltirir gözükse
de kapitalizmle birlikte yaflamay› esas
al›r. Benim kapitalizm çözümlemem
Marks’tan ziyade Nietzsche’ye daha yak›nd›r. Bu anlamda kendimi Nietzsche’ye daha yak›n görüyorum. Hegel’i
de, Max Weber’i de inceledim. Benim
felsefem Hegel’e yak›n görünse bile asl›nda ben Max Weber’in düflüncelerini
kendi düflüncelerime daha yak›n buluyorum. Yine Gramsci var biliyorsunuz.
Eski ‹talyan Komünist Partisi’nin lideridir. Daha sonra cezaevinde öldü.
Gramsci’nin sivil toplum örgüt anlay›fl›n› kendi anlay›fl›ma yak›n buluyorum. Yine Frankfurt Okulu var, biliyorsunuz. Bütün bunlar› savunmalar›mda iflledim. Okunmal›. Bölgede siyaset yapanlar bunu okumal›. Bunlar›
anlamadan bölgede siyaset yap›lamaz.
Ben yol haritas›nda da anlatm›flt›m.
Türkiye’nin yüz y›ll›k tarihini iyi
bilmek laz›m. Ta Abdülhamit döneminde bafllayan günümüze kadar gelen, yaflat›lan zihniyeti iyi görmek laz›m. Abdülhamit’in bafl›na gelenler
bafllang›çt›r. Bu zihniyet onu tahttan
düflürdü. Daha sonra Mustafa Ke-

mal’in bafl›na getirilenler var. Mustafa
Kemal iflte Koçgiri olay›nda sorunu
görüflme ve uzlaflmayla çözme yanl›s›yd›. Alifler bu görüflmelere gönderilmiflti. Yine Mustafa Kemal Kürtlere
muhtariyet verilmesinden yanayd›.
1921 Anayasas›’nda var. Biz o dönemin 1920’lerin ruhunu esas al›yoruz.
Ama Mustafa Kemal’in çevresini sard›lar, yaln›zlaflt›rd›lar, bunu engellediler. Mustafa Kemal, asl›nda bunun
fark›ndad›r. ‹flte Fevzi Çakmak ve ‹smet ‹nönü örne¤i var. Fevzi Çakmak,
‹ngilizler ‹stanbul’u iflgal etti¤inde dönemin savunma bakan›d›r.
Bunlar için Ankara’ya kaçt›lar deniliyor. Bunlar›nki kaç›fl de¤ildir.
Bunlar ‹ngilizlerin eliyle Ankara’ya
gönderildiler. Ankara’ya ellerini kollar›n› sallayarak gittiler. Bunlar direniflçi de¤illerdi, isyan için Ankara’ya gitmediler. Bunlar›n Mustafa Kemal’e
suikast giriflimleri oluyor. Biliniyor,
Topal Osman olay› var. Hatta Mustafa
Kemal bir keresinde kad›n k›l›¤›na girerek kurtuluyor. Tabi bu oyunlar›n
bafl aktörü ‹ngiltere’dir. Mustafa Kemal’i s›k›flt›rmaya çal›fl›yorlar; önce
Yunanl›lar› kullan›yorlar, üzerlerine
Yunanl›lar› sald›rt›p, köfleye s›k›flt›r›yorlar. Sonra Yunanl›lar› geri çektirip
Mustafa Kemal’i kendilerine ba¤lamaya çal›fl›yorlar. Koskocaman Yunan
Uygarl›¤›’n› böyle bitirdiler. 3 bin y›ll›k
uygarl›¤› denetim alt›na ald›lar ve ne
hale getirdiler görüyorsunuz!.. ‹flte bir
taraftan bunu yaparken Kürtleri de
kullan›p, ‹syana teflvik edip, Mustafa
Kemal’i içten s›k›flt›rmaya çal›fl›yorlar.
‹flte Seyit R›za olay›n› biliyorsunuz.
Kendisi bar›flç›l bir çözüm umuduyla
teslim oluyor, amac› budur. Ancak
Mustafa Kemal’i kuflatan zihniyet, bu
ekip, Mustafa Kemal’i beklemeden flafak vaktinde Seyit R›za’y› as›yorlar.
fiimdi de Kamer Genç gibileri var. Piyasada dolafl›yorlar. O yüzden diyorum ki Dersimliler kendi tarihlerini iyi
bilmeliler. Kendi katillerini iyi tan›mal›d›rlar. Bunu bilmezlerse, kendi katillerini tan›mazlarsa orada do¤ru bir
demokratik siyaset anlay›fl›n› gelifltiremezler. Yine fieyh Sait olay› var.
Provokatif bir isyand›r. ‹ngilizler kullanm›fllard›r. Bütün bu oyunlar› oy-

iv

Seyit R›za bar›flflçç›l bir çözüm
umuduyla teslim oluyor
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Bunlar›n kendi bayraklar›na
bile sayg›lar› yok
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Yine bu sistem, zihniyet kendini
korucular içinde de yaflatmaktad›r.
Bu Urfa’daki fi›xanl›o¤ullar› aflireti görüyorsunuz, yine Viranflehir, Ceylanp›nar’daki olaylar›. Dinledim, Viranflehir’de büyük bir isyan var. Ha evet,
küçük k›zlar› bile kaç›rmaya çal›fl›yorlar. Bunlar tehdit ediyorlar. Daha önce de Ceylanp›nar’da da iki kifli öldürdüler. Yine ’95 y›l›nda bu fi›xani afliretinin lideri, Abdullah Çatl› ve Sedat
Bucak beni imha etmek için befl ton
patlay›c›y› Suriye’de kald›¤›m yere götürüyorlar. Tabi burada Suriye istihbarat› da bunu önceden biliyordu. Baflar›l› olamad›lar. Bu afliretler halk›
tehdit ediyor, ortal›¤› kar›flt›r›yorlar,
birbirine kat›yorlar. Her tarafta k›z
kaç›r›yorlar. ‹flte ben bu yüzden halk
savunma birlikleri, öz savunma güçleri diyorum. Bu, bahsetti¤im PKK’deki
savunma gücü de¤il, bu halk›n varl›¤›n› ve özgürlü¤ünü koruma, güvenceye alma birlikleridir. Ben daha önce de belirttim, yol haritamda da bu
konuyu iflledim ama beni yanl›fl anlad›lar, korktular. Bu güçler halk›n öz
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zihniyeti, ittihatç› zihniyet böyle tehlikeli bir zihniyettir. Umar›z üstüne giderler ama pek gidecek gibi görünmüyorlar. ‹flte MHP zihniyeti, CHP zihniyeti bu Ergenekoncu zihniyetin iktidarda kalmas› mücadelesini yürütüyor. AKP, bunun için cesaretli olmak
zorundad›r. ‹flte Erdo¤an’a da suikast
haberleri ç›k›yor. Bunlardan korkarak bu iflleri halledemezler. CHP ve
MHP de bunu bildi¤i için o kadar
üzerlerine gidiyor. Ölümden korkarsan yol alamazs›n. Bunlar› gö¤üslemek zorundalar. Aksi taktirde AKP
bo¤untuya getirilir. Say›n Baflbakan
hatta Cumhurbaflkan› bu konuda,
demokratik çözüm konusunda cesaretli olmak zorundad›rlar.
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savunma güçleridir. Ben gidin kimseyi öldürün demiyorum ancak kendinizi bekleyen tehlikeleri görün, üzerinizde oynanan oyunlar›n fark›nda olun,
tedbirlerinizi al›n anlam›nda diyorum.
‹flte görüyorsunuz Urfa’y› kar›flt›r›yorlar, kargafla ç›karmaya çal›fl›yorlar.
Bunlara karfl› güvenli¤i, müdahaleyi
devletten, polisten beklemeyin. Çünkü devletin kendisi, kendini bu güçlerden koruyam›yor. Bas›ndan duymuflsunuzdur, Ergenekon davas›nda
benim dava dosyalar›m istenmifl.
Benim bahsetti¤im, burada ifllemek istedi¤im konu Ergenekon, Kürtler, Devlet iliflkisi. Savc›lar gelip beni
dinleselerdi bunlar›n hepsini burada
anlatacakt›m, daha önce de söyledim.
Yüz y›ll›k tarih dedi¤imiz budur.
1906’daki darbeden bafll›yor, günümüze kadar devam ediyor. Bu tarih
anlafl›lmal›d›r. Kürtler kendi öz savunmalar›n› olufltursunlar derken bu
tarihsel perspektifle yola ç›k›ls›n. Devlet kendini bunlardan ar›nd›ram›yor.
‹flte Bilge Köyü katliam› buna örnektir. Erkenden müdahale etmemifl olsayd›k, o katliam› da bize, PKK’ye mal
edeceklerdi. Ancak yapamad›lar. Geçmiflte de çocuklar›, kad›nlar› öldürüp
PKK yapt› diyorlard›. Onlarca yüzlerce
böyle olay var. Daha önce de belirttim, Do¤an Gürefl’in zehirlenme giriflimi olay› var, bu olay› gerçeklefltirip bize mal etmek istediler. Yine Çiller’i öldürüp bize üstlenmemizi önerdiler,
biz kabul etmedik. ‹flte Mersin’deki
bayrak yakma olay›n› biliyorsunuz.
Bayra¤› çocu¤un eline tutuflturdular,
kendileri yapt›lar, PKK, Kürtler yapt›
dediler. Biliniyor ki, bunlar›n kendi
bayraklar›na bile sayg›lar› yok. Kendi
bayraklar›n› yak›p “PKK bayrak yakt›”
diyorlar. PKK, bugüne kadar bir tane
Türk bayra¤› yakmam›flt›r. Ama bu
Türkçü geçinenler, Ergenekoncular
kendi bayraklar›n› yakar, yakm›flt›r,
bunlar›n kendi bayraklar›na bile sayg›s› yoktur. ‹flte Beyaz Türkçü anlay›fl
bu. ‹flte bu zihniyetin ve tehlikenin
fark›nda olunmal›. Bunlar›n Türklü¤ü
bu kadard›r. Bu güçler provokasyonla
PKK ad›na bayrak yakt›r›yorlar! Kimsenin bundan haberi bile olmuyor.
Uyan›k olmak laz›m. Bu Ergenekon
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me ihtimaline karfl› evden yemeklerini getiriyordu. Uça¤a ve denizalt›na
tek bafl›na binerek cesaret gösterileri
yap›yordu. fiimdi anlafl›l›yor ki o dönemdeki bu tutumlar› bu zihniyete
karfl› bir meydan okumayd›.
Bizde de bu zihniyetin uzant›lar›
vard›; Sak›klar, Çürükkayalar vard›.
Yine çocukluk arkadafl›m Hasan Bindal’›n öldürülmesi olay› var. Tamam,
biliniyor fiahin Baliç onu öldürdü. fiahin Baliç de öldürüldü, Mehmet fiener
öldürüldü. Ancak Hasan Bindal olay›
tam ayd›nlat›lamad›, karanl›kta kalan
yönleri var. Burada hedef bendim, beni de öldürebilirlerdi. Ama beni öldürmemelerinin nedeni örgütü tam olarak ele geçirememeleriydi. Örgütü içten ele geçirmifl olsalard› beni tasfiye
edebilirlerdi. Ama bu durumda beni
öldürselerdi bile örgütü ele geçiremeyeceklerdi. Tabi bizim kendi tedbirlerimiz de vard›, engelledik bunlar›.
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Bizim çözüm önerimiz
KCK modelidir

Davuto¤lu’nu takip ediyorum, “s›f›r
problem, s›f›r sorun” slogan›yla hareket edip bölgesel sorunlar› çözmeye çal›fl›yorlar. Gidip iflte Suriye ile görüflüyorlar. Ancak bu sorunlar›n çözümü
ulus-devletle olmaz. Ulus-devletin
kendisi bu sorunlar›n kayna¤›d›r. Devletleraras› menfaat çat›flmas› ulusdevlet mant›¤›na dayan›r. Barzani ve
Talabani’yi de bu flekilde kendilerine
ba¤lam›fllar. Bu ulus-devlet mant›¤›
sorunu Iraklaflmaya götürür. Görüyorsunuz her gün karmafla, kar›fl›kl›k, insanlar ölüyor. Ulus-devlet mant›¤›n›n
Filistin-‹srail sorunundaki çözümsüzlü¤ü ortadad›r. ‹flte Filistin’e bir ulusdevlet sorunu çözmez. Hamas var, Hamas gider, El Kaide gelir. Ben yol haritas›nda belirttim bu hususlar›. Bizim
sundu¤umuz çözüm; devleti, federal
devleti, s›n›rlar› içermeyen demokratik
bir çözüm modelidir. KCK, bu sorunun
çözümünün ad›d›r. Bizim çözüm önerimiz KCK modelidir. Kürtlerin bir öznesi olmak zorundad›r. Kürtlerin öznesinin ad› KCK’dir. KCK as›l olarak Demokratik Sivil Toplum Projesidir. Daha önce de belirtmifltim. Kürtler ekonomik, sosyal, siyasal, hukuk alan›nda kendilerini örgütlemelidir.
Faik demokrasi hareketi içinde rol
alabilir. Kendisi resmi ‹slam tarihini
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Yeni bar›fl gruplar› öneriyorum

Benim siyasetin önünü açmak, t›kanm›fll›¤› aflmak için pratik önerim;
önceki bar›fl gruplar›na benzer bir
öneri olacak. Evet, Seydi F›rat, Aysel
Do¤an da ç›kt›. ‹kisinin de Bar›fl Meclisi’nde yer ald›¤›n›, görevleri oldu¤unu
biliyorum. Askeri ve hukuki giriflimler
sonuçsuz kald›, t›kand›. Siyasetin ön
aç›c› olmas› gerekiyor. Önce siyasetin
önünü açmak gerekiyor ki bunlar sonuç versin. ‹kisinin de baflkanl›¤›nda
bir çeflit yeni bar›fl gruplar› öneriyorum. Biri Avrupa’dan di¤eri iflte Mahmur olur Kandilden olur o taraftan 2030 kiflilik iki grup biri Aysel Do¤an’›n
öteki Seydi F›rat’›n baflkanl›¤›nda Türkiye’deki partilere, Meclise gelirler ve
siyaseten Kürtlerin taleplerini bunlar›n önüne koyarlar. Mesela derler ki
benim çocu¤um anadilde e¤itim alamayacaksa ben Mahmur’dan niye ç›k›p geleyim? Siyaseten Kürtlerin temel
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isteklerini koyarlar. Kürtlerin bu ülkede nas›l yaflayacaklar›n›, yaflayabilmek için olmazsa olmazlar›n› koyarlar.
‹flte ellerinde kendilerinin haz›rlayaca¤› bir iki sayfa yaz›l› bir fleyleri olabilir.
Sen bunlar olmadan iki halk›n birlikte
yürüyemeyece¤ini görmelisin. Bu
gruplar, kad›nlar, yafll›lar, çocuklar da
içinde yer alabilir. Mahmur’dan, Kandil’den geleceklerin yasal sorunlar›n›n
olmamas›na dikkat edilir, zorlamayacaklardan oluflsun. Araflt›r›ls›n, buna
dikkat edilsin. Cezaevlerine girsinler
istemiyorum. Ama 20’sinden önce
Meclis’teki bu Kürt fleyi tart›fl›lmadan
önce her iki taraftan gelip Kürtlerin siyaseten ne istediklerini Meclise, siyasi
partilere, bütün çevrelere aç›klayabilmeliler. Bunu anlayabilecek, kendini
iyi ifade eden, a¤z› laf yapan, iflte Kandil’de o evlenenlerden de olabilir ama
de¤erlere uzak düflmeyenlerden olabilir. Geleceklerde garanti isterler. Garanti almazlarsa Silopi kap›s›ndan taleplerini, evraklar›n› verirler, sak›ncas›
varsa girmezler, geri dönerler.
Aram Tigran’›n efli Silvia’ya çok özel
selamlar›m› iletiyorum. Aram Tigran
için daha önce bir müze önermifltim.
Aram’›n bütün eflyalar› al›n›p bir eve
getirilip, ev müze haline getirilebilir.
Bu Diyarbak›r’da da olabilir. Kasetlerini toplay›p derliyorlar de¤il mi?
Sadece Dersim’de de¤il, Botan’da,
Kürdistan’da, bölgenin genelinde yap›lan barajlara karfl› halk›n duyarl› olmas›, demokratik tepkisini göstermesi
gerekir. Bu baraj inflaatlar›na, do¤a
katliam›na karfl› halk tepkisini inflaatlar›n yap›ld›¤› yere giderek, makinelerin önüne geçerek, set kurarak engel
olmal›lar. Bunlar tarihimize, co¤rafyam›za yap›lm›fl sald›r› ve y›k›mlard›r.
Kemal Burkay benim hakk›mda
bas›na demeç veriyormufl. Söylemeye
devam etsin. Kendisini ikna etsin, ikna etmeye çal›fls›n bakal›m halka nas›l anlatacak! Evet, ben burada herkesle, her kesimle Genelkurmayla,
Emniyetle, polisle, M‹T’le soruflturma
aflamas›nda görüflüyordum, görüfltüm. Zaten davam vard›, soruflturma
aflamas›nda görüfltüm. Yaz›kt›r diyorum, kendilerini bu flekilde bitirmesinler, basitlefltirmesinler.
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Demokratik çözüm geliflmezse yani siyasi ad›mlar at›lmazsa askeri çizgi
kazan›r. Çözüm geliflmezse savafl t›rman›r. PKK kendini büyütür, tabi ben
çok iyi bilmiyorum ama büyümüfllerdir. Bunu devlet görmüyor, iktidar görmüyor, muhalefet görmüyor, Türkiye
toplumu görmüyor. Bu görülmezse
tehlike büyük olur. Ben yol haritamda
bunlar› belirttim. ‹flte iki hafta kald›.
Ben on befl y›ld›r demokratik çözüm ve
bar›fl için çabalad›m, çabal›yorum.
Ama nereye kadara götürebiliriz! Herkes demokratik çözüm için rol almal›d›r. AKP bu konuda cesur olmal›d›r,
yoksa biter. AKP çözüm konusunda
cesaretli olmazsa Mart’› bile göremez.
MHP ve CHP bu durumun da fark›nda
oldu¤u için AKP’nin üzerine gidiyor.
Bilemiyorum belki hepsine çözümsüzlük rolü de verilmifl olabilir. AKP’nin
hepsi için söylemiyorum, bir k›sm› bu
oyuna dahil olabilir. Meclis, bu sorunu
derhal gündeme al›p çözmelidir. Bu siyasi t›kanm›fll›k afl›lmal›d›r. Buradan
ça¤r› yap›yorum. Öcalan’dan Meclis’e
Ça¤r›; Demokratik siyasi çözümün
önünü aç›n. Demokratik siyasetin
önünü aç›n. Bar›fl›n önünü aç›n. Demokratik Müzakerenin önünü aç›n.
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çok iyi bilir. Bu konuda faydal› olabilir.
Kürtlerin ‹slam’› çok iyi bilmesi gerekiyor. Faik’in bu konuda çok iyi araflt›rmalar› var. Daha önce Urfa, Diyarbak›r
için önerdi¤im demokratik ‹slam Kültürü Araflt›rma çal›flmalar›nda görev
alabilir. Bu konuda rol oynayabilir.
Cevat Önefl yani çözüm konusunda mutabakat var diyor, de¤il mi? Bir
de bölgesel ve küresel faktörlerin
PKK’nin silahl› mücadele yürütme
olana¤›n› ortadan kald›rd›¤›n› belirtiyormufl. Hay›r öyle de¤il. Türkiye’de
yüzde seksen oran›nda iflsizlik var,
PKK, bu iflsizlik zafiyetini bile deflse
iki milyon insan› örgütler, da¤a kald›rabilir. Sorunlar çözülmedikçe da¤
da silah da son bulmaz, kendini üretir. Bu bir tehdit de¤ildir, sosyolojik
bir tespittir. Yol haritamda belirtti¤im hususlar var. Devlet, s›n›r, bayrak, bütünlük sorunumuz yok. Bölmüyoruz, demokratik çözümü, demokratik birlik ve bütünlü¤ü ortaya
koyuyoruz. Çözüm geliflmezse Devlet
de bir milyon Kürt’ü öldürebilir. PKK
de öldürür, devlet de öldürür ama sonuçta iki taraf da kaybeder, kazanamaz. Türkiye Kürt’ü öldürmekle kendini öldürür, kendi vatandafl›n› öldürür, yani kurflunu kendine s›kar, kazanaca¤› bir fley olmaz. Bu sosyolojik
olarak da böyledir. Burada iki haftal›k bir süre var, iki hafta kald›. Herkesin demokratik çözüm konusunda
çaba sarfetmesi gerekir. Ben burada
›srarla söylüyorum, nefesim, gücüm
tükenircesine konufluyorum, söylüyorum, sorunu demokratik flekilde
çözelim. Yoksa yafll›y›m, hastay›m,
daha fazla götüremem. PKK bölgede,
Avrupa’da, Türkiye’de ciddi, örgütlü
bir güç haline gelmifl. ‹flte tecrübeli
yafll› kuflak var. Orta kuflak, genç
kuflak var. Kad›nlar var. Dünyan›n
birçok yerinde örgütlülükleri var.
Karay›lan, Le Figaro ve uluslararas› bas›na verdi¤i demeçte eylemsizli¤in devam›n›n Türkiye’den gelecek
sinyallere ba¤l› oldu¤unu, siyasi seçenek de¤il de askeri seçenek devreye
girerse buna da haz›rl›kl› olduklar›n›
belirtmifl. Yani siyasi ad›m at›lmazsa
askeri yönelimlere karfl› da haz›r olduklar›n› söylüyorlar de¤il mi?
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P R A T ‹ K T E Y A fi A N A N Z A Y I F L I K L A R
Z‹HN‹YET GER‹L‹⁄‹NDEN KAYNAKLANIYOR
“Kadro demek, özgür ve demokratik yaflflaamda ölçü demektir; kadro demek, ahlaki ve politik duruflfluun en üst düzeyde
temsil edilmesi demektir. Yoksa kat›ld›m deyip kadro olunmuyor. Madem kadro ölçü ve do¤ru temsil demektir, o zaman
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ölçülere bakmal›y›z. Önderli¤in ortaya koydu¤u ölçüler, PKK’nin ortaya ç›k›flfl››ndan bu yana yaratt›¤› ölçüler, binlerce

flfleehidin temsil etti¤i ölçüler, toplumun benimsedi¤i ölçüler çok farkl› bir düzeydedir. Buna karflfl››l›k günlük olarak birçok
alanda temsil edilen ölçüler çok daha farkl› ve geridir. Hatta baz›lar› bu ölçüleri reddediyor. Parti ölçülerini asl›nda
çekilmesi, aflfl››nd›r›lmas› ve de¤iflflttirilmesi olarak görüyor”
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davran›fllara karfl›, bunlar› aflt›rtmak
üzere bir yeni müdahaleyi ifade ediyor.
Felsefi, ideolojik ve teorik olarak do¤ru
bir kadro duruflunu ve pratikleflmeyi
yaratacak zihniyeti veriyor. Savunmalar›n bizim aç›m›zdan pratik-örgütsel
alanda böylesi bir anlam› ve önemi
vard›r. Bunlar haz›rlan›p örgüte ve
halka ulaflt›r›ld›kça, Önderli¤in pratikörgütsel çal›flmalarda yaflanan zay›fl›klar üzerindeki elefltirileri de giderek
derinleflti. Elefltiriler bofluna bu kadar
somutlafl›p artm›yor. Önderlik zay›fl›klar› aflman›n yöntemlerini, araçlar›n›
ve zihniyetini ortaya koydu¤u için, onlar› pratikte de gerçeklefltirmek amac›yla bütün kadro yap›s›n› zorluyor.
Bu anlamda Önderli¤in genelde bütün
20. yüzy›l ideolojilerine karfl› mücadeleyi gelifltirme durumu söz konusu olmakla birlikte, ayn› zamanda bir de
bizde yaflanan bu bireyci, orta yolcu,
günün görevlerini yerinde ve zaman›nda yeterince göremeyen, kendini planlamayan, do¤ru bir tarzla etkili ve örgütlü bir biçimde baflar›yla yürütemeyen tutum ve davran›fllara karfl› da bir
müdahale ve ideolojik mücadeleyi ifade ediyor. Savunmalar› böyle ele almal›, okumal›, tart›flmal› ve bu temelde
sonuçlar ç›karmal›y›z.
Bu durum bizim için ideolojik geliflme anlam›nda çok daha güçlü ve zengin bir duruflu ifade ediyor. 10. Parti
Kongresi’yle birlikte yeniden partileflmede önemli bir sorgulama, motivasyon ve ruh hali ortaya ç›kar›ld›. Kuflkusuz bunlar belli bir pratik mücade-
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dir. Önderlik “Anlad›m ki, sorunlar
zihniyet sorunudur; aram›zdaki çeliflkiler zihniyet çeliflkisidir” demiflti. Bizdeki pratik zay›fl›klar zihniyet gerili¤inden kaynaklan›yor. Dolay›s›yla savunmalar zihniyet devrimini daha köklü ve derinli¤ine yapt›rtmay› hedefleyen bir ideolojik-teorik ç›k›fl oluyor. Bu
anlamda çok daha yo¤un bir biçimde
mevcut örgütsel duruflumuza ve parti
gerçe¤imize bir müdahale anlam› tafl›yor. Bu ideolojik derinleflme ve teorik
çal›flmalar pratikte yapmayan, yapamayan, do¤ru yapmayan, ifl yapman›n
yolunu, yöntemini, plan›n› ve tarz›n›
tutturamayan tutum ve davran›fllara
karfl›, onlar› gidermek ve pratik baflar›y› yaratmak üzere müdahale etmeyi
içeriyor. Bütün bu zay›fl›klar esas olarak zihniyetten kaynakland›¤› için,
Önder Apo zihniyet devrimini ve zihniyet de¤iflimini yapt›rarak, pratikte örgüt çal›flmas›ndaki bu zay›fl›klar› aflt›rmak istiyor. Bu, geliflmelerin önünü
açacak son derece önemli bir gerçektir.
Bu bak›mdan Bir Halk› Savunmak
esas olarak provokatif-tasfiyeci, bölücü ve parçalay›c› e¤ilimlere karfl› yeni
bir ideolojik, siyasi ve örgütsel çizginin
ilkelerini veren, PKK’nin yeniden inflas›n›n manifestosunu oluflturan bir de¤erlendirmeydi. Bu de¤erlendirme esas
olarak provokatif-tasfiyeci e¤ilimlere
karfl› bir müdahaleydi. Son savunmalar da pratikte baflar›yla ifl yapamayan,
do¤ru bir tarz tutturamayan, örgütlenemeyen ve örgütü büyütemeyen bireyci, grupçu ve orta yolcu tutum ve
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‹deolojik mücadele aç›s›ndan bu
geçen sürecin en önemli olay›, Önder
Apo’nun gelifltirdi¤i savunmalar oldu.
Bu savunmalar› Demokratik Toplum
Manifestosu olarak bast›k. Demokratik Uygarl›k Manifestosu olarak da bas›l›p yay›mlan›yor. Bu kitaplar serisinin üçüncü kitab› olan Özgürlük Sosyolojisi ile birlikte hem kapitalist modernitenin ve ona ba¤l› olarak uygarl›k
sisteminin kapsaml› bir elefltirisi yap›lm›fl, hem de ona karfl› demokratik
uygarl›k sistemi tan›mlanm›fl bulunuluyor. Bu temelde demokratik toplum
gerçe¤i çerçevesinde bütünlüklü bir
düflünce sistemi oluflturulmufl durumdad›r. Bu, büyük ve önemli bir
ideolojik geliflmeye, bir düflünce geliflimine iflaret ediyor. Sadece bizimle veya Kürt toplumuyla s›n›rl› bir ideolojik
geliflmeyi de¤il, bütün demokratik insanl›¤a yön verme iddias›na sahip bir
düflünsel geliflmeyi ifade ediyor.
Önder Apo yeni felsefî, teorik ve ideolojik yaklafl›m›n› derinlefltirerek, bir
kere daha çok kapsaml› bir biçimde
ifadeye kavuflturmufl bulunuyor. Baflta liberalizm olmak üzere bütün ideolojik e¤ilimlere karfl› etkili bir ç›k›fl› ve
mücadeleyi yaratm›fl ve gelifltirmifl oluyor. Dikkat edilirse, savunmalarda
hepsinin elefltirisi vard›r. Hepsi çeflitli
yönleriyle de¤erlendirmeye tabi tutularak, onlar› aflan yeni bir düflünce sisteminin oluflturulmas› söz konusudur.
Bunlar›n bizim aç›m›zdan önemi,
daha çok zihniyet devrimini yapmaya
veya yapt›rtmaya yöneltmesi yönünde-
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benimsemiyor veya do¤ru bulmuyor. De¤iflfliimi partiyi temsil eden ve halk› partiye çeken demokratik ölçülerin geriye
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Önderli¤i anlama ve uygulama
zay›fl›klar›m›z var
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Önderli¤in ideolojik çal›flma, mücadele ve teorik üretim gücü karfl›s›nda bizim duruflumuz ciddi bir
elefltiri-özelefltiri gerektiriyor. Bunu
tespit etmemiz gerekir. Onu sahiplenme, anlama, zaman›nda topluma
ve kamuoyuna tafl›rma, özümseme
ve uygulamaya koyman›n neresindeyiz? Bunlar› ne kadar yap›yoruz? Ne
kadar do¤ru yap›yoruz, ne kadar yeterli ve zaman›nda yap›yoruz? Tüm
bunlar sorgulamay› gerektiriyor. “Bize ne? Biz de bir fleyler anlamaya çal›fl›yor, anlad›¤›m›z kadar da yaflay›p
gidiyoruz” diyemeyiz. Böyle militanl›k, böyle partililik olmaz. Önderlik
hareketine böyle kat›l›m yap›lamaz.
Önderlik karfl›s›ndaki durufl böyle
olamaz. Durufl zay›fl›klar›m›z var. Bu
bak›mdan hem Önderli¤i anlama,
uygulama ve yaymada, hem de bu temelde ideolojik mücadeleyi gelifltirmede zay›fl›klar›m›z vard›r. Örgütlü
çal›flmada zay›fl›klar›m›z vard›r. Kendine görelik, kendini esas alma, kendi olarak kalma, kendinde ›srar etme
en fazla da Önderli¤e ve örgütselli¤e
yaklafl›mda ortaya ç›k›yor. Buradan
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da bütün pratik alanlara yay›l›yor.
‹deolojik durufl ve ideolojik mücadele
aç›s›ndan önemli bir olgu olarak bunu görmemiz gerekiyor.
Di¤er bir husus, PKK 10. ve PAJK 7.
Kongreleri ard›ndan geliflen konferanslar ve onlar›n yol açt›¤› sonuçlar›n
de¤erlendirilmesidir. Bu da kadrolaflma ve örgütlenmeyi, Parti çizgisi temelindeki örgütlenme durumumuzu ifade
ediyor. PKK 10. Kongresi’nin ard›ndan
kongrenin seçti¤i Parti Meclisinin yapt›¤› toplant›n›n planlamas› bir y›l içerisinde bütün alanlarda parti konferanslar›n› gerçeklefltirerek var olan
tüm kadro yap›s›n› netlefltirme, bu temelde herkesi yeniden görev ve sorumluluklar dahilinde örgütlü bir çal›flma
içerisine alma ve örgütlü çal›fl›r haline
getirmeyi hedefliyordu. Geçen bir y›l
içerisinde bu hedef do¤rultusunda çal›fl›ld›. Dikkat edilirse, bu hedefi teknik
bak›mdan tamamlayan önemli bir çal›flma da yürütüldü. Geçen bir y›l içerisinde hemen her alanda, bölgeler ve
genel alanlar düzeyinde parti konferanslar› gerçeklefltirildi. Parti konferanslar›n›n yan›nda çeflitli alanlar hem
parti hem de çal›flma konferanslar›n›
ya da kongrelerini yapt›lar. Yani 10.
Kongre’den bu yana geçen bir y›l içerisinde gerçekten de e¤itim, toplant›,
kongre, konferans ve platformlar çerçevesinde çok kapsaml› bir örgüt çal›flmas› yürütüldü. Bu bir gerçektir, bu
çal›flmalar küçümsenmemelidir. Bunlar ciddi ve önemli çal›flmalard›; planlamay› hayata geçirmeyi öngören planl› ve disiplinli çal›flmalard›.

ur
d

elefltirdi. Hala pratik uygulama düzeylerine bak›yor ve elefltiriyor. Pratikleri elefltirirken asl›nda zihniyet
duruflumuzu elefltirmifl oluyor. Yani o
pratiklerin geri bir zihniyet duruflundan kaynakland›¤›n› çok iyi biliyor.
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leye ve zihniyet geliflimine dayan›yordu. Önderli¤in bu savunmalar› ise bu
süreci çok daha güçlü, kapsaml› ve etkili hale getirip içini doldurdu. Yeniden partileflmeyi hangi zihniyet temelinde, nas›l bir anlay›flla, nas›l bir ahlaki ve politik yaklafl›mla gerçeklefltirmemiz gerekti¤ini ortaya koydu. Süreci ve görevleri do¤ru ve yeterli anlama
ve gereklerini yerine getirme imkânlar›m›z› katbekat artt›rd›. Art›k bundan
sonra da anlamaz ve ifl yapamazsak,
bu demektir ki durumlar›m›z ciddi
sorgulan›r bir nitelik arz etmektedir.
Bu, çok fazla ifle yarar durumumuz olmayan bir konumu ifade eder. Bu savunmaya do¤ru zihniyet ve pratikle
cevap vermezsek, bu bizden bir fley
ç›kmaz anlam›na gelir. E¤er bütün
bunlar› do¤ru anlayamaz, yeterince
bilince ç›karamaz, örgütleyemez ve eyleme dökemezsek, bu durum bizden
daha fazlas› olmaz anlam›na gelir.
Geldi¤imiz nokta, savunmalar›n bizi
getirdi¤i nokta iflte buras›d›r. Bir kere
bunu iyi görmemiz gerekir.
Bununla birlikte bizim bunu anlama ve ideolojik mücadeleyi gelifltirme,
bu temelde Önderli¤in ortaya koydu¤u felsefi ve ideolojik düzeyi topluma
tafl›rma, yeni bir ideolojik flekillenme
yaratma, toplumun yaflam›n› bozan
ve engelleyen ideolojik e¤ilimlere karfl› etkili bir ideolojik mücadele gelifltirme durumumuzu bu geliflme sorgulat›yor. ‹deolojik mücadelede ne durumday›z sorusuna böyle bir sorgulama temelinde cevap ar›yoruz. Buradan bakt›¤›m›zda duruflumuz çok
dar, s›¤ ve yüzeyseldir. Asl›nda bütün
görev ve sorumluluklar› Önderli¤e
yükleyen, her fleyi Önderlikten bekleyen, Önderli¤in ortaya koydu¤u zenginlikleri bile güçlü ve yeterli bir biçimde anlayarak uygulamaya koyamayan, onlara da dar ve yüzeysel
yaklaflan, deyim yerindeyse fazla bir
fley anlamadan yaklafl›m gösteren ya
da çok geç anlayan, çok erteleyen, çok
dar anlayan bir durumu ifade ediyor.
Bunu böyle görmeli, buna göre elefltirel ve özelefltirisel yaklaflmal›y›z. Dikkat edelim: Önderlik kendi savunmalar›n›n bas›l›p yay›nlanmas›ndaki ertelemecili¤i ve zay›f yaklafl›m› fliddetle
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Yapt›klar›m›z Önderlik gerçe¤ine
göre ciddi yetersizlikler içeriyor
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Bir kere toplant›lar her alanda tam
yeterli olmad›. ‹kincisi, kadro yap›s›nda küçümsenmeyecek bir ideolojik geliflme ve partileflmeyi yaratsa da, asl›nda son Önderlik Savunmalar›n›n
ortaya koydu¤u zihniyet, ahlak ve görev düzeyi ele al›nd›¤›nda, konferanslarla ortaya ç›kard›¤›m›z kadrolaflma
düzeyinin bunun çok gerisinde kald›¤›
rahatl›kla görülebilir. O bak›mdan
yapt›klar›m›z bize göre bir geliflme ve
ilerleme olsa da, Önderlik gerçe¤ine ve
savunmalar›n ortaya koydu¤u gerçe¤e
göre zay›ft›r. Bu alanda ciddi yetersizlikler vard›r. Zihniyet, örgüt sistemi ve
tarz bak›m›ndan Önderli¤in ortaya
koydu¤u düzeyi gerçeklefltirme karfl›s›nda geri ve zay›f duruflumuz vard›r.
Bu bak›mdan yeterli görmek mümkün
de¤ildir. Bu konferanslar bütün parçalarda oldu, yurtd›fl›nda oldu, bütün
örgütlerde oldu; kad›n ve gençlik hareketinde, HPG’de çok de¤iflik düzeylerde gerçekleflti. Bas›n ve kültür alan-
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man eksik ve zay›f kalan yanlar› aflabiliriz. Kadrolaflmada, kadronun netleflmesinde, yeniden partileflmede çok
daha güçlü bir düzey ve durufl ortaya
ç›karabiliriz. Geçen y›l yapt›klar›m›z›n
içinde bulundu¤umuz y›lda devam ettirilmesinin bir flart› budur. Her bak›mdan geliflme yaratman›n en önemli yolunun bu oldu¤unu bilerek bu
yönlü çal›flmalar› aksatmadan ve derinlefltirerek yürütmek gerekir.
‹kincisi, örgütsel yönetimi ve denetimi gelifltirmek gerekiyor. Yani sadece
netlefltirme yetmez; sadece kadrolara
teorik olarak bir fleyler ö¤retmek ve
zihniyet de¤iflikli¤i yaratmak yetmez.
Onlar› örgütsel sistem içinde ve disiplin içerisinde yeterli görevler çerçevesinde an› an›na prati¤e sokmak, bu temelde kadrolar› örgütlü ve çal›fl›r k›lmak, durumlar›na ve özelliklerine uygun biçimde bofl b›rakmadan uygun
tarzda görevlendirmek, görevini yürütmesi için desteklemek, görevinin sonuçlar›n› denetlemek, muhasebeye tabi tutmak, böylece yürütmeyi ve denetimi gelifltirmek gerekir. Bir de bu yolla geçen y›l konferanslarla ortaya ç›kard›¤›m›z kadrolaflma düzeyini oportünizme düflmeden pratiklefltirmek ve
pratik militan haline getirmek gerçekleflebilir. Bu denetim yaklafl›m› olmadan da mevcut potansiyeli do¤ru kullanmak ve baflar›ya götürmek mümkün de¤ildir. Tabii ki hem savunmalar
temelinde zihniyet devrimiyle, hem de
pratikte yürütme ve denetimle kadroyu
örgütlü ve disiplin içerisinde çal›fl›r k›lmak durumunday›z. Yeni dönemde
kadrolaflma sürecini gelifltirmenin temel yol ve yöntemi bu iki husus oluyor.
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lar› kendi konferanslar›n› yapt›lar.
Yayg›n bir örgütsel çal›flmay› hamle
düzeyinde yürüttük. Bu bir kadrolaflma ve partileflme çal›flmas›yd›. Yeniden partileflme hamlesinin gerçeklefltirilmesine dönük bir çal›flmayd›. Böyle bir çaba ve çal›flma içerisinde olduk.
Bunun sonuçlar› da ortaya ç›kt›. Fakat belirtti¤imiz yetersizlikleri ve gerilikleri de söz konusudur.
Bu anlamda geçen bir y›l içerisinde
konferanslar temelinde yürütülen ideolojik-örgütsel çal›flmaya yaklafl›m›m›z
iki yönlü olmal›d›r: Bir, inkârc› olmamal›y›z. Yap›lan çal›flmalar› küçümsememek, hafife almamak, onun ortaya
ç›kard›¤› geliflmeleri görüp kabul etmek gerekir. Yoksa do¤ru yaklaflmam›fl oluruz. ‹kincisi, bu çal›flmalar›n
eksikliklerini ve zay›fl›klar›n› da görmemiz gerekir. Belli bir çaba harcanm›fl, geliflme yarat›lm›fl diye her fley
bitmifl, yeterli olmufl ve sonuca ulafl›lm›fl biçiminde de¤erlendiremeyiz. Yap›lanlar›n zay›fl›klar› ve yetersizlikleri
vard›r. Yetinmecilik her zaman büyük
tehlikeleri içinde bar›nd›ran bir yaklafl›m olarak görülmelidir. Bu çerçeveden bak›ld›¤›ndan hem pratikleflme
düzeyinde, hem de Demokratik Uygarl›k Manifestosu’nun ortaya koydu¤u
ölçüler çerçevesinde zay›fl›k ve yetersizlikler ciddidir. Bu bak›mdan onlar›
da görmemiz, gidermemiz gerekiyor.
Burada flu iki sonucu görmemiz gerekiyor: Birincisi, ideolojik mücadeleyle, e¤itimle, toplant›lar ve konferanslarla önemli bir geliflme düzeyi yarat›lm›flt›r. Bu önemlidir. ‹kincisi ise, zay›fl›klar ve eksiklikler vard›r. Bir kesintiye düflmeden, geçen y›lda yap›lan› taklit etmeden, bu partileflme çal›flmas›n›
yeni sürecin koflullar›na ve özelliklerine göre devam ettirip gelifltirmek gerekir. Bu anlamda birincisi, Önderlik
Savunmalar› temelinde zihniyet devrimini çok köklü ve derinlikli yapt›rtacak bir e¤itim çal›flmas›n› ve tart›flma
sürecini örgüt ortam›nda mutlaka gelifltirmemiz gerekir. E¤er geçen y›lda
yapt›¤›m›z konferanslar›n ortaya ç›kard›¤› netleflmeyi önümüzdeki y›lda
da Önderlik Savunmalar› temelinde
güçlü bir zihniyet devrimini gerçeklefltirecek bir e¤itimle yürütürsek, o za-
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Sonuçlar itibariyle de¤erlendirdi¤imizde, bu çal›flmalar›n belli sonuçlar
verdi¤i rahatl›kla söylenebilir. Her
alanda ayn› düzeyde olmasa ve ayn›
sonuçlar› vermese de, genel planda var
olan kadro yap›s›n›n netlefltirilmesi ve
yeniden çal›fl›r temelde örgütlülü¤e kavuflturulmas› yönünde önemli bir mesafe kat edildi. Bu mesafeyi küçümsememeliyiz. Örgüt çal›flmam›z ve disiplinimiz geçmifle göre bu bir y›lda çok
ilerledi; çok güçlü ve ciddi geliflmeler
yaratt›. Asl›nda önemli bir netlik olufltu. Birçok alanda kadro ve komuta yap›s›n›n netleflmesi, elefltiri-özelefltiri ile
kendisini sorgulayarak yenilemesi, düzeltmesi ve de¤ifltirmesi gerçekleflti.
Fakat bu her yerde ayn› biçimde olmad›. Baz› yerlerde daha ileri geliflmeler
yafland›; baz› yerlerde çok teknik düzeyde kald›, zay›f geçti ve üstünkörü
ele al›nd›. Baz› yerlerde geçifltirilmeye
çal›fl›ld›; baz› yerlerde direnmeler ve
yüzeysel yaklafl›mlar söz konusu oldu.
Bu nedenlerle iptal edilen, ertelenen
konferans çal›flmalar› da yafland›.
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Pratik-örgütsel çal›flmalar› köklü ele ald›k
ve de¤erlendirdik
Biz bunlar çerçevesinde pratik-örgütsel çal›flmalar› de¤erlendirdik. Parti
Meclisi Toplant›m›zda daha çok örgütsel öncülük ve ‹deolojik Merkez çal›flmalar›n› de¤erlendirdik. Propaganda
ve ajitasyon çal›flmalar›n›, teorik çal›flmalar›, sanat ve edebiyat çal›flmalar›n›,
e¤itim çal›flmalar›n› de¤erlendirmeye
tabi tuttuk. Çünkü partileflmenin ya-
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Kendine göre bir çal›flma parti çal›flmas›

w

olamaz bu kazan›m da yaratamaz

Tabii bu noktada ç›k›fl ölçümüz,
son görüflmelerden birinde Önderli¤in
ifade etti¤i “KCK’nin ad› var, kendisi
yok” tespiti oldu. Tabii bu bizim için
çok a¤›r bir ifadeydi. Yürüttü¤ümüz
partileflme ve örgütsel çal›flmalar›n
Önderlik duruflu ve çizgisi karfl›s›nda
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Bu bak›mdan geçen y›l içerisinde
örgütsel çal›flmalar yürütülmüfl, tart›flmalar yap›lm›fl, yo¤un bir çaba
harcanm›fl, pratik çaba içerisinde de
olunmufltur. Ama dikkat edilirse bu
çaban›n sonuçlar› az ve dard›r, baflar›s› yetersizdir. Bu sonuçlar›n Önderli¤e yans›y›fl›, Önderli¤in ifade etti¤imiz de¤erlendirmesini ortaya ç›kard›.
Elbette biz ölçü olarak Önderlik belirlemesini almak zorunday›z. Kendimize göre bir ölçü belirleyemez ve tespitte bulunamay›z. Bu bak›mdan mevcut durumun örgütsel çal›flmalar aç›s›ndan ciddi bir elefltiri-özelefltiriyi gerektirdi¤i aç›kt›r. Önderli¤in koydu¤u
ölçüler, yine flehitlerimizin ve özellikle
geçen bir y›l içerisinde Kürdistan’›n
dört bir yan›nda direnerek, en zor koflullarda kahramanca mücadele edip
flehit düflen yoldafllar›m›z›n emekleri
ve çabalar› ölçü al›narak örgütsel çal›flma durumumuzun de¤erlendirilmesi gerekiyor. Durumumuzun bunlara denk ve yeterli olmad›¤› aç›kt›r.
‹deolojik çal›flmalar yap›lm›fl, Önderlik Savunmalar› üzerinde e¤itim yap›lmaya çal›fl›lm›fl, konferanslar olmufl, platformlar yap›lm›fl, belli bir
tart›flma ve netleflme düzeyi ortaya ç›kart›lm›flt›r. Ama geçen bir y›l›n örgütsel prati¤ine bakt›¤›m›zda, bunlar
örgütsel prati¤e fazla yans›m›fl, sonuçlar› örgütsel alanda tam al›nabilmifl de¤ildir. Demek ki bu çal›flmalar›m›zda zay›fl›klar, gerilikler, kendimize görelikler ya da kopukluk vard›r.
E¤itimle, elefltiri ve özelefltiri ile pratik
aras›nda kopukluklar vard›r. Bu yanl›flt›r, böyle olmamas› gerekir. Fakat
prati¤e bakt›¤›m›zda durum böyledir.
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rat›ld›¤› esas alanlar bunlard›r. Bu
alanlarda parti çal›flmas›n›n ne kadar
yürütüldü¤ünü ve ne düzeyde gelifltirildi¤ini ele al›p de¤erlendirdik. Yürütme Konseyi Toplant›s›nda ise daha çok
KCK sisteminin örgütlenme çal›flmalar›n› de¤erlendirdik. Parçalarda ve yurtd›fl›nda KCK sisteminin ne kadar örgütlendirildi¤ini, ne kadar gelifltirildi¤ini, ne kadar do¤ru bir sisteme kavuflturuldu¤unu, ne kadar taban örgütü,
halk örgütü haline getirildi¤ini de¤erlendirdik. Önderli¤in KCK’nin örgütlenme ayaklar› olarak tan›mlad›¤› akademileflme, kooperatifleflme, komünleflme ve meclisleflme de¤iflik alanlarda, dört parçada ve yurtd›fl›nda ne kadar gelifltirildi? Yine bu çerçevede halk
savunma güçleri ne kadar büyütüldü,
ne kadar e¤itildi, ne kadar yenilendi,
ne kadar de¤ifltirilip yeniden yap›land›r›ld›? Meflru savunma stratejisinin bütün durufllar›n› her koflulda baflar›yla
hayata geçirecek bir gerilla gücü, duruflu, örgütlülü¤ü ne kadar yarat›ld›?
Bunlar› tart›fl›p de¤erlendirdik.

neyi ifade etti¤inin anlafl›lmas› aç›s›ndan çok somut bir ölçüydü. Hatta Önderlik “KCK benimle bafllad›, benimle
bitti” dedi. Yani kimsenin KCK sistemine sahip ç›kmad›¤›n›, sahip ç›k›lmad›¤›n›, anlafl›lmad›¤›n› ve uygulamaya konulmad›¤›n› ifade etti. Bunlar› flimdiye kadar anlamad›ysak, flimdi
nas›l anlamam›z gerekiyor? Bunlar elbette baflkalar› için de¤il, bizim için
söylendi. Dolay›s›yla elbette biz bunlar› anlamaya çal›flaca¤›z, bu temelde
kendimizi sorgulayaca¤›z. Bunlar›n
gereklerini yerine getirme görev ve sorumlulu¤u bize aittir. Bu tespitler ve
de¤erlendirmeler olunca, partileflmenin örgütsel aç›dan hangi düzeyde gerçekleflti¤ini, buna dayal› olarak KCK
sisteminin örgütlenme ve HPG’nin örgütlenip kendisini gelifltirme düzeyinin ne oldu¤unu çok daha farkl› tart›flmak elbette mümkün de¤ildi. Ölçüyü Önderlik koydu¤u için, Önderlik ölçüleri temelinde kendi durumumuzu
ele al›p de¤erlendirmemiz gerekiyordu.
Tabii ki geçen dönemde kimse bofl
durmad›. Herkes kendine göre baz›
çal›flmalar yürüttü. Eskisine göre daha fazla çaba harcand›. Fakat bütün
bunlar hangi sonuçlar› verdi? Çizgiye
göre ne tür geliflmeler ortaya ç›kard›?
Bu yap›lanlar›n ortaya ç›kard›¤› geliflme düzeyi nedir, ne kadar yeterlilik
arz ediyor, ne kadar geri ve zay›f durumdad›r? Bunlar› da görmemiz gerekir. Elbette çal›fl›lmam›fl denilemez.
Bir çal›flma ve çaba olmufl, bu do¤rudur. Ama esas olan ne kadar yeterli
çal›fl›ld›¤›, ne kadar temel görevler
üzerinde çal›fl›ld›¤›, ne kadar do¤ru
tarzda çal›fl›ld›¤›, ne kadar örgütsel
sistem temelinde kolektif çal›flma yürütüldü¤ü, çal›flmalar›n hangi sonuçlar› verdi¤i, baflar›s›n›n ne oldu¤u,
yaratt›¤› kazan›mlar›n neler oldu¤udur. Hamal da çok çal›fl›r, ancak ona
bir parti çal›flmas› denmiyor, bu çal›flma kendi sahibinin karn›n› bile doyuram›yor. Hamal gibi çal›fl›lm›fl olsa
bile, bofl ve tali ifller peflinde koflulmuflsa, kendine göre veya kendini çal›fl›yor göstermek için çal›fl›lm›flsa,
bunun bir parti çal›flmas› olmayaca¤›, dolay›s›yla kazan›m yaratmayaca¤› ve sonuç vermeyece¤i aç›kt›r.
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“Geçen dönemde kimse bofl
durmad›. Herkes kendine göre baz›
çal›flflm
malar yürüttü. Eskisine göre
daha fazla çaba harcand›. Fakat
bütün bunlar hangi sonuçlar› verdi?
Çizgiye göre ne tür geliflflm
meler
ortaya ç›kard›? Hamal gibi
çal›flfl››lm›fl olsa bile, bofl ve tali iflflller
peflfliinde koflfluulmuflflssa bunun bir parti
çal›flflm
mas› olmayaca¤›, dolay›s›yla
kazan›m yaratmayaca¤› ve sonuç
vermeyece¤i aç›kt›r”

Ekim 2009

Pratik çal›flmalar›m›z›n zay›fl›klar›n›
ve geriliklerini aç›¤a ç›kard›k
Bunlar neden kaynaklan›yor? Önderli¤in bu kadar güçlü bir teorik düzeyi önümüze koydu¤u, hareketin de
bu kadar yayg›n kongre ve konferanslar yaparak elefltiri-özelefltiri platformlar›n› gelifltirdi¤i bir ortamda,
pratik-örgütsel çal›flmalar›m›z neden
bu kadar zay›f, geri ve baflar›s›zd›r?
Bunlara yol açan etkenler nelerdir?
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Kadro ve yönetim düzeyinde hala

.a

ciddi yetersizlikler yaflan›yor
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Kadro duruflunda hala zay›fl›k ve
yetersizlik vard›r. Yönetimler düzeyinde, genel düzeyde hala ciddi zay›fl›klar ve yetersizlikler yaflan›yor. Yönetimler yeterince kolektifleflmiyor,
yeterli bir kadro ve örgüt politikas› izlemiyor, yürütme ve denetimi yeterince yapam›yor. Do¤ru ve yeterli bir e¤itim sistemini gelifltiremiyor. Kendini
uyumlu, ahenkli ve kolektif esaslara
dayal› bir karar ve yürütme gücü haline getiremiyor. Birçok alanda parçal›, bireyci ve da¤›n›k durufl, kendine
görelik afl›lamam›flt›r. Hala denetimsizlik, karar ve uygulama düzeyini
güçlü ve etkili bir biçimde gelifltirememe sürüyor. Kendini baflar›ya kilitleme ve bunu kolektif yönetimin
baflar›s› olarak görüp bu temelde pra-
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mu, partinin durumudur; bu konuda
var olan yanl›fl e¤ilimler en k›sa zamanda giderilmeli ve bu tür anlay›fllar terk edilmelidir.
Ne kadar konferanslar düzenleyip,
e¤itim yapsak ve tart›flmalar gelifltirsek de parti öncülü¤ü hala yeterince
geliflmemifltir. Parti öncülü¤ü olmazsa hiçbir geliflme yarat›lamaz, Kürdistan’da yaprak bile k›p›rdamaz. Her
fley parti öncülü¤ünün güçlü bir biçimde geliflmesine ba¤l›d›r. Her fley
onun yaklafl›m›, çabas› ve üretimiyle
elde ediliyor. Öncülüksüz hiçbir geliflme sa¤lanm›yor. Kim öncülük olmadan ve parti öncülü¤ü gerçekleflmeden de demokratik örgütlenme geliflir, toplum örgütlenir, demokrasi
mücadelesi verilir ve halk savunma
güçleri geliflir diyorsa o bir yalanc›d›r,
ona inanmamak gerekir, orada çarp›tma var demektir. Geçen süreç bu
gerçe¤i çok net olarak gösterdi. Bu
anlamda hangi düzeyde olursa olsun,
kadro düzeyimizde hala çok fazla
kendine görelik ve keyfiyet vard›r; bireycilik, dedikoduculuk ve grupçuluk
vard›r, kolektivizmden uzakl›k vard›r,
ciddiyet zay›fl›¤› vard›r, titizlik azl›¤›
vard›r, tutuculuk vard›r.
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ti¤e yönelme yerine yönetime kat›lmayan, az kat›lan, bireyci kalan, yönetim d›fl›nda kal›p kendi bireycili¤iyle baflar› arayan durufllar çok fazla
vard›r. Bu da örgütsel öncülü¤ü, kadro öncülü¤ünü yeterince gelifltirmiyor. Yönetim ile yap› aras›nda kopukluk vard›r. Yönetim ve komuta düzeyinde bireycilik, dar yaklafl›mlar,
özerk tutumlar ve kendine görelikler
çok fazlad›r. Bu oldu¤u gibi kadroya
da yans›yor, herkesin birbirine benzemesine ve kendine göre bir pratik
çal›flma yürütmesine yol aç›yor.
Yönetim demek zaten çal›flman›n
gelifltirilmesi demektir. Yönetim-yap›
ayr›m›n› bu kadar çok yapmak hem
parti, hem HPG, hem de KCK sistemi
aç›s›ndan do¤ru de¤ildir. Bu durum
yetkici ve bürokratik bir yaklafl›m›
ifade ediyor. Oysa Önderlik çizgisi
yetkici, bürokratik yönetim tarz›n›
reddediyor. Önder Apo, yönetimi ifl ve
rol koordinasyonu olarak tan›mlad›,
çal›flman›n yönetimi olarak ortaya
koydu. Yoksa bizim yönetimlerimiz
öyle imkânlar›n veya insanlar›n üzerinde tasarruf yapan yönetimler olamaz. Bu tür yönetim tarzlar› bürokratik devletçi yönetim tarz›d›r. Demokratik yönetim tarz› kesinlikle iflin yönetimidir, görevin yönetimidir. Böyle
oldu¤u için de elbette yönetim-yap›
ayr›m› çok fazla do¤ru de¤ildir. Fakat
pratikte yetkici, bürokratik, özerk, bireyci, kendine göre, kendini esas
alan, kolektifleflmeyen, Önderlik tarz›
üzerinde yo¤unlaflmayan bir yönetim
duruflu çok fazla vard›r. Böyle olunca
kadro duruflu da tamamen bu oluyor
ve öncülük yeterli ölçüde geliflmiyor.
Öte yandan baz› yönetim ve kadro anlay›fllar› da ben iflime bakar›m, örgüt
ve yaflam beni ilgilendirmez gibi PKK'nin yönetim ve kadro anlay›fl›ndan
uzak, geçmiflte tasfiyeci dönemin etkisini yaflar yaklafl›mlar da ortaya
ç›km›flt›r. E¤er geçen y›lda pratik-örgütsel çal›flmalar ve mücadele gerekli
düzeyde ortaya ç›kmam›fl ve büyük
geliflmeler yaratmam›flsa, Önderli¤in
“‹smi var, cismi yok” dedi¤i bir durum
ortaya ç›km›flsa, bunda birinci derecede sorumlu olan öncülük düzeyidir;
yönetimin durumu, kadrolar›n duru-
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En temel etkenin parti öncülü¤ü, bu
temelde yönetim ilkeleri ve kadro ölçülerinin oturtulmas› oldu¤unu ortaya koyduk. Parti öncülü¤ünün bu temelde do¤ru yönetim ilkelerinin uygulanmas›n›n prati¤in baflar›s› için
olmazsa olmaz oldu¤unu vurgulad›k.
KCK sistemini de bu parti öncülü¤ünün ve yükseltilmifl kadro ölçülerinin
gelifltirebilece¤ini ve baflar›l› prati¤in
parti öncülü¤üyle olabilece¤ini birçok
yönüyle ortaya koyduk.
Kadrolar›n zihniyet, e¤itim, kendini yenileme, de¤ifltirme, kendini örgütleme ve kolektif çal›flma düzeni
içerisine alma, dolay›s›yla pratik çal›flmalara öncülük etme baflar›n›n
temelidir. Pratik çal›flmada baflar› ve
baflar›s›zl›k parti öncülü¤ünün durumunu ortaya koyar. Bu da kadronun durumunu ifade eder. Bu anlamda yetersizlikleri gidermek için
10. Kongre çizgisi ve kararlaflmas›
çerçevesinde her ne kadar konferanslar olsa, elefltiri-özelefltiri platformlar› yap›lsa, bu çerçevede hata
ve eksiklikler elefltirilse, bunlar› aflma sözü verilse de, bu sözün gere¤ine uygun ve yeterli bir biçimde pratikleflme yönetimler ve kadrolar düzeyinde geliflmifl de¤ildir.
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Kendi karar›n› uygulama ciddiyeti
bile gösterilemiyor
Baflta HPG olmak üzere bütün di¤er alanlara bakt›¤›m›zda flunu net
görürüz: Kendi karar›n› uygulama
ciddiyeti bile gösterilmiyor. Bol bol konufluluyor, kararlar al›n›yor, ancak
al›nan karar ertesi gün bir tarafa at›l›yor. Kendine göre “Do¤ru budur” deyip bambaflka bir fley uyguluyor. Kendi karar›n› bile uygulam›yor. Örgüt
karar›n› hiçe say›yor. Toplant› m› olmufl, kongre mi olmufl, konferans m›
yap›lm›fl, karar m› al›nm›fl, umurunda bile de¤il. Kongre ve örgüt kararlar›n› bir yana b›rakarak, kendi do¤ru
bildi¤ini uyguluyor. Ondan sonra da
“Do¤ru yapt›m, ben örgüt militan›y›m”
diyor. Ciddiyeti bu düzeydedir. Böyle
olur mu hiç? Böyle örgüt geliflir mi?
Örgütlü çal›flma ortaya ç›kar m›? Parti kararlar› hiçe say›larak, bir yana iti-
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F›rsat ve imkânlar yeterince
de¤erlendirilmiyor

‹flin üzerine gitmeyen, geriye çeken, pasif, düzeltilmezse oportünizme
gidecek durufllar da mevcuttur. ‹ster
yönetim düzeyi ister genel düzey olsun, örgütü büyütme, mücadeleyi gelifltirme, f›rsat ve imkânlar› de¤erlen-
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dirme görevini kendi üzerinde görmüyor. fiu anda kadro ve örgüt gerçe¤imizde büyük ölçüde böyle bir durufl
vard›r. F›rsatlar ve imkânlar› de¤erlendirerek çal›fl›p de¤er yaratan, onun
üzerinde örgütü ve mücadeleyi büyüten, örgüte de¤erler aktaran bir durufl
ve çal›flma tarz› yerine hep örgütten
isteyen, bekleyen, örgütten kadro, para silah, imkân ve iliflki alan, bunlar›
kullanan, bunlarla yetinen ve bunlar›
tüketen bir kadro duruflu vard›r. ‹mkânlar bu biçimde heder oluyor. Oysa
örgüt çal›flmas› için, mücadeleyi gelifltirmek için f›rsatlar ve imkânlar çok
büyüktür. Halk ayaktad›r. ‹stendi¤i
kadar örgüt kurulabilir; istendi¤i kadar meclis, komün, akademi, kooperatif ve dernek kurulabilir. Gençli¤i ve
kad›n›yla bütün halk›n bu kadar
ayakta oldu¤u bir dönemde istendi¤i
kadar gerilla kat›labilir, e¤itilebilir, örgütlenebilir; istendi¤i kadar öz savunma yap›labilir. Hiç kimse bunlar için
gerekli potansiyelin olmad›¤›n› söyleyemez. Potansiyelin azl›¤› bir yana,
tersine fazlal›¤› vard›r. Fakat dikkat
edilirse, çok dar bir örgüt ve mücadele duruflumuz vard›r. Ne gerilla istenildi¤i kadar büyüyor, ne KCK sistemi
örgütleniyor, ne de yeni parti kadrolar› al›n›p e¤itiliyor. Yani var olan› koruyup devam ettirmeye çal›flan tutucu
bir durufl vard›r. Tamam, geriye düflmüyor, yenilmiyor, direniyor, ama geliflen halk hareketine denk ve dönemin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kadar
büyümüyor. Zafer kazanacak, demokratik toplumu örgütleyecek bir
parti, kadro ve örgüt duruflu da ortaya ç›km›yor. Orta yolcu, idareci ve
mevcut durumu koruyan bir tutucu
durufl söz konusudur.
Bu kadro duruflu da içinde bulundu¤umuz süreçte mücadeleyi gelifltirmemize ve çal›flmalar› yürütmemize çok zarar veriyor. Oysa imkânlar›n içinde olan kadrolard›r, el atsalar bir sürü imkân ve iliflki bulacaklard›r. HPG ise yeni gerilla adaylar›
bulacak, cephane bulacak, kadro
e¤itecektir. E¤er halk çal›flmas› yap›yorsa iliflki bulacak, örgüt kuracak,
imkân yaratacak, eylem yapacakt›r.
Ama bütün bunlar› yapm›yor, seyre-
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m›yor. Baz› çal›flmalar yap›lsa da, oldu¤u yerde kal›yor. Daha önce belirtti¤imiz gibi, gerçekten de kendine göre herkes çal›fl›yor: Baz›lar› esas ifllerde çal›fl›yor, baz›lar› tali ifllerde çal›fl›yor. Tabii çal›fl›yor görünmek için çal›flanlar da vard›r. Temel görev, asli
görev, karar ve planla ortaya konulan
görev bir yerde duruyor; bu görevi yapaca¤› yerde yapmamas› gereken ifllerde çal›fl›yor. Ard›ndan da “Bak›n,
görüyor musunuz, ne kadar çaba harc›yorum?” diyor. Böylece kendini kand›r›yor, bu biçimde örgütü de kand›rmaya çal›fl›yor. Böyle çal›flmalar da
vard›r. Ama çal›flmalar›n hepsi böyle
de¤ildir. Niye bu durum ortaya ç›k›yor? Çünkü herkes bireyci çal›fl›yor,
herkes kendine göre çal›fl›yor, herkes
bir yerde çal›fl›yor. Örgütlü, disiplinli
ve kolektif bir çal›flma yoktur. Dolay›s›yla çal›flman›n sonuçlar› bir yerde
toplanm›yor. Her biri oldu¤u yerde
paramparça kal›yor ve eriyip gidiyor.
Çok az› bir araya geliyor. Dolay›s›yla
bir araya gelen yeterli olmuyor, istenilen sonucu ortay› ç›karm›yor.
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lerek hiç parti militan› olunur mu?
Partileflme gelifltirilebilir mi? Bu
mümkün de¤ildir. Bunlar› bas›n alan›nda da kültür alan›nda da siyasi
alanda da görüyoruz.
Di¤er yandan iflleri umursam›yor,
ifle göre bir çal›flma yapm›yor, iflbölümünü ve görev taksimini ifle göre yapm›yor. ‹fle göre kendini örgütleyip düzenlemiyor. Bürokratik bir yap› kuruyor; ondan sonra istedi¤i ifli yap›yor,
istemedi¤ini yapm›yor. Örgüt planlama yapsa da, o istedi¤i görevleri kabul ediyor, istemedi¤ini etmiyor veya
istedi¤i kadar kabul ediyor, istemedi¤ini reddediyor. Görevi b›rak›p gidiyor, iflleri yüzüstü b›rak›yor. Keyfiyet
ve bireycilik düzeyi, örgütün abc’sini
reddedecek kadar ileri boyutlara var›yor. Böyle olunca ifller ortada kal›yor.
Görevler ve ifllerin gere¤i yerinde ve
zaman›nda baflar›yla yerine getirilmiyor. ‹fllerin sonuçlar› derlenmiyor.
Örgütlü de¤ildir, keyfidir; dolay›s›yla
denetim yoktur, rapor vermiyor. Rahatl›kla bu ifller yap›lamam›flt›r diyerek çekip gidiyor. Ondan sonra da daha fazla imkân ve yetki istiyor. Parti
benden hesap sorar demiyor. Kendine göre en iyisini yapt›¤›na inan›yor.
‹fl yapmamay› hak görüyor, buna ra¤men yine de daha fazla yetki ve imkân isteyebiliyor. Böyle anormal durufllar, tuhafl›klar var.
Böyle olunca ifl yapmaman›n hesab› sorulam›yor. Denetim yoktur. Rapor-talimat düzeni ifllemiyor, dolay›s›yla ifllerin sonuçlar› derlenip toplan-
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Kadro demek özgür ve demokratik
yaflamda ölçü demektir

Oysa parti kadro demektir, kadro
da ölçü demektir. Partililik hiçbir zaman kimlikle olmuyor; yetkiyle, isimle, ünle, namla kadro olunmuyor.
Kadro demek, özgür ve demokratik
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kadro ölçülerine yaklafl›m› ve sahip
ç›kma durumuyla belirlenir. Bu bak›mdan bu mücadele bir anl›k de¤ildir, süreklidir, d›flta de¤ildir, herkesin
içindedir. Herkesin kendi kiflilik karakterine göre tasfiyecili¤e yatk›n özellikleri vard›r. “Ne zaman bitecek de
kurtulaca¤›z” yaklafl›m›yla tasfiyecili¤e karfl› mücadele olmaz. Böyle yaklafl›mlar tasfiyecili¤e karfl› mücadeleyi
zay›flatan yaklafl›mlard›r. Hareket
olarak kendimizi baflar›s›z k›lmamak
için tasfiyecili¤e karfl› mücadele bayra¤› açm›fl›z, yürütmeye çal›fl›yoruz.
Ama öyle anlafl›l›yor ki, tasfiyecili¤in
ne oldu¤u, nerede oldu¤u do¤ru ve yeterince görülmüyor. Tasfiyecili¤e karfl›
mücadelenin nas›l olmas› ve nas›l yürütülmesi gerekti¤i tam ve yeterli bir
biçimde görülemiyor, bilinemiyor ve
dolay›s›yla mücadele edilemiyor. Hatta zaman zaman tasfiyecili¤e karfl›
mücadele ad› alt›nda asl›nda bal gibi
tasfiyecilik yaflanabiliyor. Yani kadro
ölçülerinden uzak durma, afl›nd›rma
ve geriye düflme yaflanabiliyor.
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yaflamda ölçü demektir; kadro demek, ahlaki ve politik duruflun en
üst düzeyde temsil edilmesi demektir. Yoksa kat›ld›m deyip kadro olunmuyor. PKK’de reel sosyalist partilerde oldu¤u gibi üye kaydedilip kimlik
al›narak edinilen bir partileflme yoktur. Apocu çizginin partileflmesi böyle de¤ildir. Madem kadro ölçü ve
do¤ru temsil demektir, o zaman ölçülere bakmal›y›z. Önderli¤in ortaya
koydu¤u ölçüler, PKK’nin ortaya ç›k›fl›ndan bu yana yaratt›¤› ölçüler,
binlerce flehidin temsil etti¤i ölçüler,
toplumun benimsedi¤i ölçüler çok
farkl› bir düzeydedir. Buna karfl›l›k
günlük olarak birçok alanda temsil
edilen ölçüler çok daha farkl› ve geridir. Hatta baz›lar› bu ölçüleri reddediyor. Parti ölçülerini asl›nda benimsemiyor veya do¤ru bulmuyor. De¤iflimi partiyi temsil eden ve halk› partiye çeken demokratik ölçülerin geriye çekilmesi, afl›nd›r›lmas› ve de¤ifltirilmesi olarak görüyor. Kapitalist sistemin kendi üzerinde yaratt›¤› ölçüleri Apocu çizginin Önderlik ölçülerine ve özelliklerinin gere¤ine göre de¤ifltirme ve yenileme yerine, Önderlik
ve parti ölçülerini zay›f görme, küçük
görme, reddetme ve kendine göre ölçüler oluflturma olarak ele al›yor ve
partiyi tasfiye etmeye çal›fl›yor.
Böyle bir iç tasfiyecilik vard›r. Gizli
tasfiyecilik bu anlamda devam ediyor.
Kadro ölçülerine dönük her sald›r›,
her geriletme ve afl›nd›rma tasfiyecilik
demektir. Tasfiyecilik kadro ölçülerini
afl›nd›rmak, geriletmek ve zay›flatmak
demektir; tasfiyecilik partiyi temsil
edememek demektir. Onun için de
gizlidir, içtendir; onun için de kolay
görünmez. E¤er do¤ru ölçüler tutturulmaz, yaflama ve mücadeleye bu ölçüler temelinde bak›lmaz ve bu konuda oldukça netleflmifl olunmazsa, neyin tasfiyeci oldu¤u, neyin olmad›¤›
görülemez. Hatta tasfiyecili¤e alet veya zemin olunur. Bir de alet ve zemin
olman›n ötesinde tasfiyecili¤i yaflamak vard›r. fiu tasfiyecidir, bu tasfiyeci de¤ildir diye bir ayr›m yoktur. Herkeste biraz tasfiyecilik, biraz da devrimcilik vard›r. Hangisinin etkili oldu¤u kiflinin kat›l›m›, çabas›, militan
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diyor, bekliyor veya en az haliyle yap›yor, daralt›yor, büyütmüyor. Bu
ciddi ölçüde dar, geri çekici ve tutucu bir yaklafl›md›r. Görev ve sorumluluklara do¤ru ve yeterli bir biçimde sahip ç›kmayan, cesaretle ifllerin
üzerine yürümeyen, bürokratik, keyfi, tüketici ve maddiyatç› bir duruflu,
yaklafl›m› ve tarz› ifade ediyor.
Bu tür yetersizliklere ra¤men belirli bir çal›flma da yürütülmektedir. Bu
zay›fl›klardan öteye bir de ters ve zarar verici durufllar vard›r. Halk›n üzerinde kendini yaflatma gücü olarak
görenler var. F›rsatlar ve imkânlar›
halk›n demokratik örgütlenmesini ve
mücadelesini gelifltirmek için de¤il,
kendi yaflam› için kullanmay› esas
al›yor. Sözü zarar verici, davran›fl› zarar verici, tutumu zarar vericidir.
Böylesi kadro ölçülerini oldukça afl›nd›ran, geriye çeken ve zay›flatan durufllar vard›r. Militan kadro ölçülerinde gerileme yaflan›yor. Çok duyarl›,
disiplinli ve e¤itilmifl titiz bir militanl›¤› ortaya ç›karmak yerine, gerçekten
de geri bir durufl yaflan›yor. Bir militan olarak toplumu e¤itip örgütlemek
üzere eriyen de¤il, militan ölçüleri
kaybederek bireyci bir yaflama göz diken, f›rsatlar ve imkânlar› o yönlü de¤erlendiren tutum ve davran›fllar da
çoktur. Özellikle toplumsal çal›flma
alan›nda bu çok daha fazla ortaya ç›k›yor. Çevreden etkilenme çoktur, kapitalist modernitenin etkileri çok fazlad›r. Modernist yaflam tarz›ndan etkilenme, flu veya bu biçimde bu yaflam›n etkilerini tafl›ma, günlük yaflam›
ve çal›flmalar› buna göre ele al›p örgütleme birçok yerde asl›nda yayg›nca yaflan›yor. Bu anlamda kadronun
ideolojik duruflu, ideolojik mücadelesi ve bu temelde örgüt ve yaflam ölçülerini gelifltirmesi zay›ft›r.
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Özelefltiriye yaklafl›mda hatalar
ve yan›lg›lar var
Tuhaf bir özelli¤imiz var. Herkes
baflkas›ndaki yanl›fll›klar› mükemmel görüyor. Yanl›fl gördüklerini oldu¤u gibi kendisi de yap›yor ve kendilerini hiç görmüyorlar. Kiflinin
kendisindeki yanl›fl› kendisine çok
do¤al geliyor. Bu anlamda özelefltiriye yaklafl›mda hatalar ve yan›lg›lar
var. Özelefltirisel yaklafl›m yeterli de¤ildir. Özelefltiri lafta kal›yor, baz›
kal›plarla s›n›rl› kal›yor, özlü ve derinlikli de¤ildir. Çünkü baflkas›ndaki
bir hatay› görüp elefltiren, ayn› hatay› yapmaz ve yaflamaz. E¤er ayn›s›n›
yap›yor ve yafl›yorsa, o zaman kiflinin özelefltirisel yaklafl›m›nda bir sakatl›k ve eksiklik var demektir. Böyle durumlar fazlas›yla vard›r.
Birbirimizi de¤erlendirmede ve anlamada asl›nda zay›f de¤iliz, bu konuda fazla kusur yoktur, elefltiri gücümüz iyidir. Fakat özelefltiriye yaklafl›m›m›z ve özelefltiri gücümüz ayn›
düzeyde de¤ildir, geridir, kendimize
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Parti örgütlülü¤üne her alanda
ihtiyaç vard›r
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Bununla birlikte KCK sisteminin
örgütlenmesinde zay›fl›klar›m›z vard›r. Yani sisteme göre çal›flma, sistemi örgütleme, bütün örgüt ve eylem
çal›flmalar›n› KCK sistemi dahilinde
yapma kesinlikle gereklidir. Her alan
KCK sistemine göre örgütlenmiyor.
Kendine göre duran ve iflleri ele alan
alanlar vard›r. Örne¤in Güney ve hatta Do¤u Kürdistan çal›flmalar› sistemi esas alm›yor. Baz› alanlar biçimsel
ele al›yor. Örne¤in Bat› Kürdistan’da
böyledir. Biçim vard›r, özü veya içeri¤i yoktur, bunun gerekleri yerine getirilmiyor. Kuzey’de f›rsatlar ve imkânlar çoktur. Birçok örgütlenme
ad›m› da at›l›yor. Ancak bunlar biçim
ve içerik bak›m›ndan zay›f kald›¤› gibi, sisteme kavuflmufl da de¤ildir. Bu
anlamda görev ve sorumluluklar cesaret ve fedakârl›kla üstlenilmifl de¤ildir; görev ve sorumluluktan kaç›fl,
zay›f yaklafl›mlar ve kendine görelik-

ler vard›r. Yurtd›fl›ndaki çeflitli alanlar da yine öyledir. Baz› yerlerde gerçekten de hiçbir engel yokken, yine
de örgütsel sistem gelifltirilemiyor.
Örne¤in BDT’de hiçbir yasal engel
yoktur. Olabilece¤i kadar f›rsatlar da
vard›r. Burada belki Kürdistan’› kurtaracak bir örgüt ortaya ç›kmayabilir,
ama KCK sistemi özü ve biçimiyle burada tamam›yla uygulanabilir. Ama
bu bile baflar›lm›fl de¤ildir.
Demek ki KCK sistemini anlamama, bu sisteme inanmama ve benimsememe, baz› yönlerini al›p baz› yönlerini almama vard›r. Yoksa niye böyle olsun? Uygulamaman›n önünde
baflka herhangi bir neden olabilir mi?
Anlafl›l›p benimsense ve esas al›nsa,
gerçekten uygulama önünde hiçbir
engel yoktur. Ne var ki, hiç engel olmayan yerlerde de uygulamaya girilmiyor. Engel olan, zorluk bulunan
yerler vard›r. Oralarda bile “Uygulanamay›fl› devletlerin engellemesinden
de¤il, esas olarak bizden kaynaklan›yor” diyorlar. Baz› yerler için belki
bask›, tutuklama ve engel var denilebilir. Ama engel olmayan, yasal mevzuat› uygun olan alanlarda da ayn›
durum yaflan›yor. Demek ki burada
tam kat›lmama vard›r. Önderlik,
“KCK benimle bafllad›, benimle bitti”
derken, kendi sisteminin benimsenmedi¤ini, dolay›s›yla milliyetçi devletçi sistemin afl›lamad›¤›n› ifade etti.
Hala sistem olarak devleti esas alma
afl›lmam›fl ve devletçi zihniyet tümden b›rak›lm›flt›r. Demokratik konfederalizme yaklafl›m samimi, tutarl› ve
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cesaret, fedakârl›k, kolektivizm, yoldafll›k gelifliyor. O anlamda parti öncülü¤üne, somut olarak da komite öncülü¤üne, parti örgütlülü¤üne her
alanda ihtiyaç ve istek vard›r. Pratik
en fazla da buna ihtiyaç duyuldu¤unu
gösteriyor. Fakat iflin henüz çok bafl›nda bulunuluyor. Bu alana da yaklafl›mlar yetersizdir, zay›ft›r. Güçlendirilmesi, yay›lmas› ve kesinlikle nitelikli hale getirilmesi gerekiyor.
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göredir. Kendi hata ve eksikliklerimizi adeta meflru görüyoruz. Bunlar
için çok gerekçe yarat›yoruz. Hemen
d›fl›m›zda gerekçe ar›yoruz, nedenler
buluyoruz. “fiundan oldu, bundan
oldu, öbüründen oldu” diyoruz. Herkesi suçluyor, kendi sorumlulu¤umuzu görmüyoruz. Bu hatal› ve sorumsuz bir yaklafl›md›r. Kifli baflkas›nda hatalar görerek kendisini gelifltiremez. Önderlik, Özgürlük Sosyolojisi’nde, temel bir Önderlik prensibi
olarak çareyi kendinde bulmay› ilke
edindi¤ini söylüyor. Baflkas›ndan bir
fley beklemek yerine, çareyi kendinde bulmak bir Apocu ilkedir. Çareyi
kendinden bulmak demek, sorumlulu¤u kendinde görmek demektir. Bu
baflkas›nda sorumluluk görmek yerine, tam tersine kendini sorumlu görmektir. Ancak kendini sorumlu görenler, kendini çare yapabilecek bir
özelefltirel sorgulama, dolay›s›yla yenilenme yaratabilirler.
fiimdi bu düzeyde bir öncülük sorunumuz vard›r. Öncülükte zay›fl›klar yaflan›yor. Pratik-örgütsel çal›flmalar›n zay›f ve yetersiz kalmas›n›n
en temel ve belki de tek nedeni öncülü¤ün yetersizli¤i ve zay›fl›¤›d›r, kadronun yetersizlikleridir, ölçü ve örgütlenme zay›fl›klar›d›r, dolay›s›yla partileflme zay›fl›klar›m›zd›r.
Bununla birlikte örgütsel çal›flmada sistem sorunlar›m›z da vard›r. Partide örgütlenme sorunlar›, parti komitelerinin oluflmas›, görevlerine, sorumluluklar›na ve rollerine sahip ç›kmalar› ve rol oynamalar›, kolektif bir
çal›flma düzeni haline gelmeleri, bütün yönetimlerimize öncülük edecek
ve Önderli¤in yönetim tarz›n› tafl›yacak bir nitelikte olmalar› önem tafl›yor. Mevcut duruma bakt›¤›m›zda, geçen bir y›l içerisinde hem HPG’de,
hem de genel hareket içerisinde
önemli bir komite örgütlenmesi ve düzeni geliflmifl olmakla birlikte, bunlar
belli düzeyde rol oynasalar da, henüz
oynad›klar› rol çok dar olup baflar›s›
azd›r. Öncülük bu anlamda yetersizdir, zay›ft›r. Oysa pratik flunu gösteriyor: Parti öncülü¤ü, komiteleri gelifltikçe, o alanda örgüt ve Önderlik ölçüleri de gelifliyor; moral, istek, coflku,
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Önderlik kazan›p örgüt yapt›
biz kovduk veya kaç›rtt›k

Ayr›ca tarz sorunlar›m›z vard›r.
Günlük prati¤in yürütülmesi ve yönetilmesi ve ifl yapma tarz›m›zda sorunlar vard›r. Önderlik, Özgürlük
Sosyolojisi’nde, “Politika görevleri belirleme sanat›d›r, ahlak da onlar› baflar›yla yapma tarz›d›r” diyor. Bizim
politik duruflumuzda da zay›fl›klar
vard›r. Ahlaki duruflumuzdaki zay›fl›klar daha fazlad›r. Görev ve sorumluluklar› yeterli, do¤ru ve yerinde belirlemede zay›fl›klar›m›z vard›r. Daralt›yoruz, kendimize göre yap›yoruz.
Örgütün belirlediklerini, kongre ve
konferans›n kararlaflt›rd›klar›n› bir
tarafa b›rak›yor, bu alanda kendimize göreli¤i esas al›yoruz. Ama daha
çok da tarz sorunlar›m›z vard›r. Belirlenmifl görevleri yerine getirmedeki
tarz›m›z çok daha kötüdür. Bizi uçurumlara götürüyor. ‹mkânlar ve f›rsatlar› heba ettiriyor. Toplumsal çal›flma içerisinde, halk içerisinde gerçekten halka zarar veriyor. Halk›
e¤itmeyi ve örgütlemeyi bir yana b›-
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Bu konuda ikiyüzlülük de var,
böyle olmaz, samimi ve aç›k olunmas› gerekiyor. Halk ayaktad›r, halk bu
kadar cesaret ve fedakârl›k gösteriyor, serh›ldana kalk›yor ve kendisine
yol gösterilmesini istiyor. Ama dikkat
edilirse bu görevler yerine getirilmiyor. Kadro azl›¤› ve imkânlar›n s›n›rl›l›¤› bunun için neden olarak gösterilemez. En az›ndan var olan kadro
ve imkânlar ölçüsünde örgüt yarat›lmas› ve temel kurumlar›n oluflturulmas› gerekir. Ama bunlar da yap›lm›yor. Demek ki burada ciddi bir anlay›fl zafiyeti vard›r. Devletçi zihniyeti
aflamama, demokratik konfederalizmi anlamama, özümsememe ve benimsememe vard›r. Dolay›s›yla da
çal›flmada istek ve çaba azl›¤› vard›r.
Bu konuda kayg›lar ve endifleler vard›r. Bunu itiraf etmekten çekinmemeliyiz. Bu tür yaklafl›mlar bir bak›ma do¤al bir durumdur. Befl bin y›ld›r devletçi sisteme secde ediyoruz.
‹nsanl›¤›n ruhu devlet haline getirilmifl, herkes devletperest yap›lm›flt›r.
Önderlik demokratik konfederalizm
deyince, hemen bir ç›rp›da “Devleti
b›rakt›k, demokrasiyi ald›k” diyemeyiz. Bu ciddi bir kavramay›, e¤itimi
ve zihniyet de¤iflimini gerektiriyor.
Bu öyle bir ç›rp›da hemen de¤ifltim
diyerek olabilecek bir ifl de de¤ildir.
Bu bak›mdan asl›nda durum anlafl›l›rd›r. ‹stedi¤imiz kadar kendimizi gizleyelim, itiraf etmeyelim, ama
pratik kendisini ele veriyor. Yani kafam›z› kuma gömsek de gövdemiz d›flar›dad›r, prati¤imizin sonuçlar› ortadad›r, herkes bunu görüyor. Önderli¤i ‹mral›’ya koydular, her taraf›n› kapatt›lar. Ama Önderlik yine de
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yol gösterilmesini istiyor

“H›zl› düflflüünme, derin düflflüünme
gücümüz yok. Bir de düflflüünmeye
ihtiyaç duymuyoruz. Kafam›za
nas›l eserse, akl›m›za nas›l gelirse
hemen oldu¤u gibi yapmak istiyor
ve ard›ndan uçuruma yuvarlan›yoruz.
Kendimize zarar veriyoruz; en çok
da partiye, örgüte, çevremize ve halka
zarar veriyoruz. HPG’de savaflflçç›lara
zarar veriyoruz. Bu kadar kay›p ve
flflaahadet bunun sonucunda yaflflaan›yor.
Bu anlamda bilançolar a¤›r oluyor”
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Serh›ldana kalkan halk kendilerine

görüyor, yine de görmesini engelleyemediler. Çünkü yo¤unlafl›yor,
amaca kilitleniyor ve o an yap›lmas›
gerekeni yap›yor. Sonuç alma gerçe¤i bu kadar aç›kt›r. Onun için bu
konuda daha samimi, daha dürüst,
daha gerçekçi bir yaklafl›m içinde olmaya ihtiyaç vard›r. ‹fli daha do¤ru
dürüst, bütünlüklü ve derinlikle ele
al›p büyük bir çabayla kendimizi bu
konuda yenilememiz ve de¤ifltirmemiz gerekiyor. Zihniyet de¤ifliminden
kas›t budur. Önderli¤in zihniyet devrimi için befl ciltlik kitap yazmas›
buradan kaynakland›. Önderlik hemen anlamad›¤›m›z› gördü. Mevcut
bilincimizin öyle kolayca de¤iflmeyece¤ini biliyor. Bunu sa¤latabilmek
için bu kadar çaba harc›yor, yaz›yor,
konufluyor, okuyor, inceliyor, araflt›r›yor, yo¤unlafl›yor. Görmeden de bizi bizden daha iyi bilen ve analiz
eden bir tutumu gösteriyor. Bu bak›mdan sistem olmada, sisteme yaklafl›m›m›zda da zay›fl›klar vard›r.

rakal›m, ço¤u tarz halk› kaç›rt›yor,
kopart›yor, uzaklaflt›r›yor. Y›llarca
partiye kat›lm›fl, Önderli¤e sempati
duymufl ve hizmet etmifl insanlar› örgütten uzaklaflt›r›yor, kopart›yor.
fiimdi soruyoruz: 1980’den beri PKK
Ortado¤u’ya, giderek bütün dünyaya
aç›ld›, her yerde örgütlenmesini gelifltirdi; kadrolar›yla birlikte kitlesi de
oldu. Önderli¤in otuz y›l önce bütün
alanlarda bafllat›p oluflturdu¤u iliflkilerin durumu nedir? Araflt›ral›m,
büyük ço¤unlu¤u örgütte yoktur.
Önderlik kazan›p örgüt yapt›, biz
kovduk veya kaç›rtt›k. Ortaya ç›kan
sonuçlar budur. Bunlar yaflan›yor.
Meflru savunma alan› da böyledir.
Acaba kay›plar›m›z›n yüzde kaç› mücadelenin gereklerine göre olmufltur?
Yüzde otuzu, k›rk› bile buna göre de¤il
diyorlar. Bunu HPG Konseyi ve Konferans› böyle tan›ml›yor. Yüzde 60-70’i
tarz hatas›ndan, kiflisel yanl›fll›klardan, kadro ve komutan›n hatalar›ndan kaynaklan›yor. Bu anlamda böyle
çok keyfi, bireyci, ölçüsüz, görevleri
do¤ru belirlemeyen ve onlar› baflar›yla
hayata geçirecek yol ve yöntemi bulamayan, günübirlik, düflünmeden, hesap yapmadan ve planlamadan hareket eden tarzlardan kaynaklan›yor.
Böyle durumlar var m›d›r? Evet, fazlas›yla vard›r. Bizde en yayg›n olan tarz
budur. Zaten h›zl› düflünme, derin düflünme gücümüz yoktur. Bir de düflünmeye ihtiyaç duymuyoruz. Kafam›za nas›l eserse, akl›m›za nas›l gelirse hemen oldu¤u gibi yapmak istiyor
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bütünlüklü de¤ildir. Birço¤una göre
hayal gibi geliyor ve uygulanmaz olarak görülüyor. D›fl›m›zda bunu söyleyenler var; bunlar yaz›p çiziyor, propaganda ediyorlar. Belli ki onlar›n
söyledikleri bizim ortam›m›z› da etkiliyor. Baz›lar› söylüyor, baz›lar› söylemiyor, ama içten içe durum böyledir.
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kadar riskleri ve tehlikeleri de vard›r

g

Sonuç olarak 2009 y›l› siyasi mücadele a¤›rl›kl› bir y›l oldu. 29 Mart
seçim sonuçlar› bu durumu ortaya
ç›kard›. Yönetim ve hareket olarak
13 Nisan tarihinde tek yanl› çat›flmas›zl›k sürecini ilan ederken de
yaklafl›m›m›z bu yönlüydü. Y›l›n bu
düzeyde geçece¤i az çok belliydi. Biz
kendimizi buna göre haz›rlad›k, çal›flmalar›m›z› bu temelde planlad›k.
Bu çerçevede mücadele ederek baflar›l› olaca¤›m›za ve kazanaca¤›m›za
inand›k. Elbette her izlenen politikan›n baflar› imkânlar› kadar riskleri
ve tehlikeleri de vard›r. Biz bunlar›
da gördük, de¤erlendirdik. Mevcut
politikan›n baflar› yönünün daha
fazla ve güçlü oldu¤una inanarak,
böyle bir politika izlemeyi uygun
bulduk. Geldi¤imiz noktada izledi¤imiz bu politikan›n sonuçlar›n› kapsaml› bir biçimde de¤erlendirdik. ‹fade etti¤imiz gibi hala da de¤erlendiriyoruz. Süreç tam sonuçlanmad›,
kesin bir netlik oluflmad›; fakat büyük ölçüde netleflmifl ve sonuçlanm›fl bir durum da yaflan›yor.
Bu çerçevede önemli kazan›mlar
ortaya ç›km›flt›r. Biz bunlar› dikkatle ele al›yor, önemsiyor ve küçümsenmemesi gerekti¤ine inan›yoruz.
Fakat yap›lmas› gereken ifller daha
çoktur; eksik ve zay›f kalan yönlerimiz de vard›r. Bu zay›fl›klar› ve eksiklikleri gidererek yap›lmam›fl olanlar› yapmam›z gerekiyor. Olas› sald›r› yaklafl›mlar›na karfl› en küçük
bir duyars›zl›k ve zay›fl›k göstermeden, her an etkili bir biçimde direnmeye haz›r olmak durumunday›z.
Çünkü devlet f›rsat buldu¤u an kapsaml› bir askeri harekâtla bize darbe vurmaya çal›flacakt›r. Dolay›s›yla
gerekti¤inde meflru savunma alan›
baflta olmak üzere her alanda k›yas›ya bir mücadele yürütece¤imiz de
görülmeli ve buna göre kendimizi
haz›r tutmal›y›z.
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Bütün bunlar bir örgütsel ve pratik çal›flma yoktur, mücadele edilmiyor, çal›fl›lmam›flt›r anlam›na gelmiyor. Hay›r, difle dokunur bir mücadele vard›r, halk ayaktad›r ve direniyor,
parti direniyor, gerilla direniyor, cesaret ve fedakârl›k dünyada hiç kimsenin sahip olmad›¤› kadar ileri düzeydedir. Çaba da, emek de, bütün
bunlarla gerçekleflen büyük bir mücadele ve direnifl de vard›r. Bunlar
zaten gözler önündedir. Bunlar var
oldu¤u için tek yanl› çat›flmas›zl›k
sürecinde tan›mlad›¤›m›z kazan›mlar› ortaya ç›kard›. Bu nedenle d›fl›m›zdaki bütün güçlere Kürt politikas›nda de¤iflimi dayat›yoruz. Onlar› kendi
yaklafl›mlar›n› ve yöntemlerini de¤ifltirmeye zorluyoruz. Bu zorlama hala
devam ediyor. Bu çal›flma ve mücadele var oldu¤u için bütün imha ve
tasfiye planlar› yenilgiye u¤rat›lm›fl,
bofla ç›kar›lm›fl, baflar›s›z k›l›nm›flt›r.
Bunlar birer gerçektir. Bu anlamda
ideolojik mücadele de, askeri mücadele de, siyasi mücadele de vard›r.
Halk müthifl direniyor, çocuklar ve
kad›nlar direniyor. Gerilla kahramanl›k çizgisinde savafl›yor. Üzerine
görev düfltü¤ünde, meflru savunma
savafl›n› büyük bir cesaret ve fedakârl›kla yürütüyor. Bunlar da birer
gerçektir. Mevcut elefltiriler bunlar›
yok saym›yor. Bu mücadeleler içerisinde ortaya ç›km›fl olan yetersizlikleri, hatalar› tan›mlamay› ifade ediyor.
Böyle bir mücadele vard›r; ama
dikkat edilirse bu mücadele zafer yaratabilmifl, inkâr ve imha sistemini
k›rabilmifl de¤ildir. Bu mücadele im-

‹zlenen politikan›n baflar› imkânlar›
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kahramanl›k çizgisinde savafl›yor

tersizliklere yol açan hata ve eksiklikleri bulup gidermemiz gerekiyor.
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Halk müthifl direniyor gerilla

ha sald›r›lar›n› bofla ç›kar›yor, yenilgiyi önlüyor, direnifli sürdürüyor. Ancak bununla sonuç alamad›¤›m›z› da
söyledik. Yürüttü¤ümüz mücadelede
istedi¤imiz ve almam›z gereken sonuçlar› henüz alamad›k. Neden alamad›k? ‹flte bu hata ve eksikliklerden
dolay› alamad›k. Öncüde, kadroda ve
parti örgütlülü¤ünde yaflanan zay›fl›klar ve yetersizlikler nedeniyle alamad›k. Sistem zay›fl›klar›m›z, tarz hatalar›m›z nedeniyle alamad›k. Bu hata ve eksiklikler yüzünden kendimizi
inkâr ve imha sisteminin iradesini
tümden k›ran ve Kürt sorununun demokratik çözümünde zafer kazanan
bir noktaya getiremiyoruz. Bu nedenle ortaya koydu¤umuz eksiklikleri, yetersizlikleri ve yanl›fll›klar› önemsememiz gerekiyor. Elefltiri ve tart›flma
yaparken, elbette olumsuzluklar› aflmak için bunlar› öne ç›kar›yoruz.
Yoksa yap›lan çal›flmalar› s›ralayabiliriz. Fakat buna ihtiyaç yoktur. Bunlar
zaten örgütündür ve mücadele olarak
prati¤e de yans›yor, halk örgütlülü¤ü
olarak somutlafl›yor. Önemli olan daha büyü¤ünü gerçeklefltirmek, onu
yapabilmek için de önümüzde var
olan engelleri aflabilmek, hata ve yetersizlikleri giderebilmektir. Elefltiriözelefltiri bu nedenle gereklidir.
Bu nedenle prati¤in hata ve eksikliklerine elefltirel yaklaflmam›z gerekiyor. Bu nedenle de¤erlendirmeleri
böyle elefltirel bir düzeyde ele ald›k.
Yoksa pratik çal›flmalar›n hiç olmad›¤›, hiç çal›fl›lmad›¤› söylenemez.
Tersine, 10. Kongre’nin ortaya ç›kard›¤› partileflme iradesi, Hareketin ve
toplumun önüne koydu¤u “Önder
Apo’ya Özgürlük” hedefi temelinde
en yo¤un pratik-örgütsel çal›flmalar
ve mücadele bu geçti¤imiz y›l içerisinde yürütülmüfltür. Herkes böyle
bir mücadele içerisinde yer ald›, bu
mücadeleyi etkili bir biçimde gelifltirmek için de çal›flt›. Fakat dikkat
edilirse, böyle yapmam›za ra¤men,
çal›flmalar içerisinde ciddi bir yetersizlik durumu söz konusudur. Bunu
biz de görüyoruz, halk da görüyor,
Önderlik gerçe¤imiz de gördü ve ifade etti. Dolay›s›yla prati¤i bu biçimde de¤erlendirerek, zay›fl›klar ve ye-
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ve ard›ndan uçuruma yuvarlan›yoruz.
Kendimize zarar veriyoruz; en çok da
partiye, örgüte, çevremize ve halka zarar veriyoruz. HPG’de savaflç›lara zarar veriyoruz. Bu kadar kay›p ve flahadet bunun sonucunda yaflan›yor. Bu
anlamda bilançolar a¤›rd›r. ‹deolojik,
örgütsel ve pratik çal›flmalar›n önünde
engel olan hususlara iliflkin de bunlar› belirtmek gerekir.
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Sadece bir bilgi edinme e¤itimi

yapm›yoruz militan yetifltiriyoruz

Bu durum birkaç fleyden kaynaklan›yor olabilir. Birincisi, tart›flmalar çok
fazla teorik kal›yor, prati¤e indirgenemiyor, örgütsel ve eylemsel çal›flmayla
bütünlefltirilemiyor. Bu bak›mdan
pratikten çok kopuktur. Oysa tart›flmalar prati¤in sorunlar›yla bütünlüklü olmal›, de¤iflik alanlardaki pratikleri irdeleyip de¤erlendirmelidir. Her e¤itim devresi bir kongre gibi olmal›d›r.
Konferans bir alan› ifade ediyor; dolay›s›yla konferans gibi de¤il de kongre
gibi olmal›, her alan›n prati¤ini irdelemelidir. ‹kincisi, günlük yaflam e¤itime dönüfltürülebilmelidir. Bu konuda
da zay›fl›klar vard›r. Özellikle baz› fleyler, güvenlik nedenleri, dolay›s›yla üslenme ve çal›flma tarz›m›z gerekli düzen ve disiplini sa¤lamada eksiklik yarat›yor ve gedikler ortaya ç›kar›yor.
E¤itimler eskiden daha derli topluydu,
öyle sorun yoktu. Kiflisel özellikler ve
davran›fllar daha net aç›¤a ç›k›yor, bu
temelde elefltiri-özelefltiri, denetim ve
disiplin daha fazla gelifliyordu. fiimdi
bu konuda da eksiklikler vard›r.
Yönetim ne ortaya ç›karm›fl, sorunlar› ne kadar çözmüfl, ne kadar
ö¤retmifl, ne kadar tarz ve üslup ya-
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ratm›fl, ne kadar kiflilikleri de¤ifltirip
dönüfltürmüfl? Bununla ne kadar ilgili olmufl, baflarm›fl? Bunlar üzerinde durmak gerekir. Bunlar olmazsa,
sadece toplant›lar, tart›flmalar ve bilgi edinmekle e¤itim yeterli olmaz.
Kuflkusuz bunlar› küçümsememek gerekir. Biz sadece bir bilgi
edinme e¤itimi yapm›yoruz, militan
yetifltiriyoruz. Taktik e¤itim yap›yoruz, görev insan› ortaya ç›kar›yoruz.
Hangi görevler vard›r? Görevler ortadad›r. ‹flte planlamam›z› ortaya
koyduk. Bu planlar› hayata geçirecek insan var m›d›r? Böyle bir insan
haz›r m›d›r? Herkes bir ölçüde haz›r›m diyor. Fakat istifac›l›k ve kendini geri çekmeler çokça vard›r; pratikte iflin gere¤i yerine getirilmiyor.
Bir de flöyle bir durum var: Kimse
kimsenin yapt›¤›n› be¤enmiyor. Pratikte çekifltirme ve didifltirme çok
fazlad›r. Bu yanl›flt›r, hemen her fleyi d›fltan beklemekten kaynaklan›yor, kendini yeterli, görevli ve sorumlu görmemekten kaynaklan›yor
Partileflmede, mücadelede ve örgütlenmede bir hamle yapmay› önümüze koydu¤umuza göre bunu e¤itimden bafllatmal›y›z. Ancak e¤itim
sistemimizde bir geliflme yaratarak,
e¤itimimize bir hamle yapt›rarak pratik-örgütsel çal›flmalarda bir hamlesel durumu ortaya ç›karabiliriz. Duyarl› olan, de¤erlendirme yapan, süreci de¤erlendirerek do¤ru karar verip prati¤e geçirebilen kadroyu ancak
bu temelde ortaya ç›karabiliriz. Demek ki süreci baflar›ya götürmenin
önemli bir alan› e¤itim çal›flmalar›m›z› güçlü ve baflar›l› yürütmektir.
Bu süreçte bu çal›flmalar› küçümsememeliyiz. Gerçekten de elimizde büyük bir hazine vard›r, ciddi bir f›rsat
vard›r. Bu savunmalar kimin eline
geçse, bunlara dayanarak zafer üstüne zafer yarat›r. E¤er biz böyle bir
durumu ortaya ç›karamazsak, en kötü olmay› hak etmifl oluruz. Oysa buna lay›k de¤iliz, hakk›m›z bu de¤ildir. Bu kadar fedakârl›k ve cesaretin
sonucu bu olamaz. Böyle cesaret ve
fedakârl›k içinde olanlar, onu gösterenler, büyük baflar›n›n yarat›c›s› da
mutlaka olmal›lar.
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Bunun için kat›l›mc›l›k gerekiyor.
Yani bu konuda herkese sorumluluk düflüyor, herkesi katmak ve sorumlu k›lmak gerekiyor. Herkesin
böyle bir duyarl›l›kla hareket etmesi
flartt›r. Bu olmazsa, sadece baz› örgütlerimizin ve güçlerimizin yaklafl›m›yla, yeterli ve do¤ru karar›yla ifller yürümez. ‹kincisi ise, anlay›fl düzeyimizin yükseltilmesi ve kavrama
düzeyimizin gelifltirilmesi gerekir.
Bu da e¤itimlerimizin daha güçlü ve
daha yetkin olmas›n› gerektiriyor.
Mevcut e¤itim çal›flmalar›m›z önemlidir, küçümsenmemelidir. E¤itimler
hem yayg›nlaflt›, hem de savunmalar temelinde teorik düzey bak›m›ndan daha da güçlü hale geldi. Ama
pratik bak›mdan durum öyle de¤ildir. Yani e¤itimlerimizin pratikten
kopuk olma durumu vard›r.
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Geçen aylarda siyasal mücadeleyi
esas alan ve demokratik çözümü zorlayan böyle bir politika izledi¤imiz için
piflman de¤iliz, hatal› olmad›¤›na inan›yoruz ve flimdiye kadar önemli geliflmeler yaratt›¤›m›z› düflünüyoruz.
E¤er bu süreci derinlefltirecek bir örgütsel durufl ve mücadele ortaya koyabilirsek elbette kazan›mlar artacakt›r. Ama bu durum ayn› fleyler yap›lacak anlam›na gelmiyor. Önümüzdeki
süreçte ortaya ç›kacak her türlü de¤ifliklik ve geliflmeye göre uygun ve yeterli tutum ve davran›fl gösterdi¤imiz,
onun gereklerine göre hareket etti¤imiz ölçüde baflar› kazanaca¤›z.
fiu ortaya konuldu: Asl›nda mevcut
durumda ortaya ç›kan geliflmelere dayanarak demokratik siyasi mücadele
gelifltirilebilir. Demokratik siyasi çözüm için, Türkiye’nin demokratikleflmesi için ortam belirli düzeyde olgunlaflm›flt›r. Toplum bu yönlü istekli ve
aç›kt›r. Kürt toplumu eyleme de geçiyor, fakat tam örgütlü de¤ildir. Türkiye
toplumu ise eyleme geçemiyor, çünkü
örgütsüzdür. Bunlar›n hepsini mevcut
devlet zihniyeti ve özel savafl yaklafl›m›
engelliyor. Asl›nda demokratikleflmenin ve demokratik siyasi çözümün
önünde bu güçler engel oluflturuyor.
Bu gerçe¤i iyi görmemiz, duyarl› olmam›z, devlet gerçe¤ine ve onun gereklerine göre hareket etmemiz gerekir. Biz
bunlar› gördü¤ümüz ve buna uygun
hareket etti¤imiz ölçüde, bu süreçten
de baflar›l› ç›kaca¤›m›za inan›yoruz.
Yani siyasi mücadeleyi derinlefltirerek
sürdürmek, propaganda ve ajitasyon
çal›flmalar›n› gelifltirmek, toplumun
demokratik örgütlülü¤ünü ilerletmek
ve meflru savunmam›z› güçlendirmek
bizi her koflulda daha aktif mücadele
etme ve kazanma sonucuna götürecektir. Bu temelde hem önümüze ç›kacak f›rsatlar ve imkânlar› do¤ru ve yeterli bir biçimde de¤erlendirece¤iz,
hem de bize yöneltilen sald›r›lara karfl›
etkin ve aktif cevap verece¤iz. Bunu
böyle yürütebildi¤imiz, geliflmeleri an›
an›na izleyip do¤ru de¤erlendirebildi¤imiz, yeterli bir duyarl›l›kla yaklafl›p
do¤ru tespitler yaparak süreci baflar›yla yönetebildi¤imiz ölçüde, pratik olarak baflar›l› olaca¤›m›z aç›kt›r.
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Kültür sanat çal›flmalar›
bir halk›n yaflam faaliyetleridir
“‹nsanl›¤›n tümünü hedefleyerek sald›ran kapitalist modernite sistemi ile bir uzlafl› içinde, Kürt kültürüne

g

soyk›r›m dayatan baflta Türk devleti olmak üzere tüm egemen devletlere karfl› kültür sanat cephemiz yeni dönemin gereklerine göre kendini örgütlemeli ve Apocu tarzda yarat›c›l›¤›n› konuflturmal›d›r. Önderli¤imize ve onun
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flahs›nda tüm kutsal de¤erlerimize her taraftan sald›ranlara karfl› kültür sanat çal›flmalar›m›z toplumsal görevleri
içinde olan ajitasyon ve propaganday› her zamankinden daha güçlü yapmal›d›r. Tüm de¤erlerimizi sanat üslubu

ile estetize etmek bunlar› topluma tafl›rmada daha fazla incelikli ve hassas olmak dönem görevlerimiz içindedir””

4. TEV-ÇAND Konferans› Sonuç Bildirgesi

ak
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tiri ve özelefltiri düzeyiyle ele al›narak
giderilmek durumundad›r. Bu çarp›c›
gerçeklikle uyuflmayan sanat anlay›fllar›, durufl, kat›l›m, yaflam ve mücadele tarz› yan›nda ortaya ç›kan sanat
ürünlerinden dolay› konferans›m›z flehitlerden ve halk›m›zdan özür dilemifl
ve özelefltiri verme karar› alm›flt›r. Yaflanan eksiklik ve geriliklerin afl›lmas›
için tedbirler alm›fl bunun sözünü
vermifltir. Bu karar tüm TEV-ÇAND
çal›flanlar› ve kadrolar›n›n kendilerini
bir daha çok ciddi bir tarzda gözden
geçirmeleri düzeltmeleri ve geçmifl
pratikte yaflananlar›n tekrarlanmamas› temelinde ele almalar› sorumlulu¤unu yüklemektedir. Bu yaklafl›m
4. Konferans›m›z›n düzeltmeye dönük
karar ve kararl›l›¤› olarak anlafl›lmak
durumundad›r.
Kültür sanat çal›flmalar› bir halk›n
yaflam faaliyetleridir. Kültür sanat çal›flmalar›n›n bu özelli¤inden dolay›
baflta kad›n ve gençlik olmak üzere
tüm halk›m›z›n kültür sanat çal›flmalar›na demokratik ulus kimli¤i ile sahiplik etmesi ve duyarl› olmas›n› gerektirir. Kültür sanat çal›flmalar›m›z›n
TEV-ÇAND çizgisinde gelifltirilerek
halk›m›za mal edilmesi için Özgürlük
Hareketinin tüm kadrolar›n›n da duyarl› bir yaklafl›m içinde olmas› PKK’li
olmalar›n›n bir gere¤idir. Sanat çal›flmas› sadece dar bir kesimin kendi becerisi ve anlay›fllar› ile yapt›¤› bir yarat›m de¤ildir. Toplumun her üyesi sanatsal yarat›c›l›kla ürünler vermese de
sanat ürünü herkesi do¤rudan ilgilen-
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4. TEV-ÇAND Konferans› Önderli¤imizin Demokratik Uygarl›k Manifestosu ad› alt›nda kaleme ald›¤› son savunmalar›n› kültür sanat faaliyetlerimiz için bir manifesto olarak kabul etti. Konferans›m›z bu anlamda Komünal demokratik kültür de¤erlerimizi
Apo’cu tarz ve tempo ile Önderlik felsefesi temelinde ifllemeyi çizgisi olarak kabul etmifltir. Konferans›m›z
Kürdistan gerçe¤inde sanat› TEVÇAND çizgisinde gelifltirmek için baflta flehit anneleri olmak üzere yurtsever Kürt kad›n› ve toplumunun duygu
ve düflüncelerini anlamaktan geçer
belirlemesini yapm›flt›r. Sanat çizgimizin somut temsili flehit sanatç› yoldafllar›m›zd›r. Bu temel de¤erlerimizle
buluflmadan do¤ru bir sanat ve sanatç› anlay›fl›na ulaflmak mümkün
de¤ildir. Bu gerçekleflme kültür sanat
faaliyetlerimizin temelidir.
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4. TEV-ÇAND Konferans› ülkemizde ve bölgemizde yo¤un siyasi ve toplumsal geliflmelerin yafland›¤› bir dönemde gerçekleflti. Konferans›m›z
kültür sanat faaliyetlerimizi gelifltirmek için yaflanan sorunlar› aflmaya
dönük derinlikli tart›flmalar yap›p
önemli kararlar alarak baflar›l› bir flekilde tamamland›. Önderli¤imizin
Kürt sorununa demokratik siyasal
yöntemlerle çözüm bulma amaçl› haz›rlad›¤› yol haritas›n›n gündemde yo¤unca tart›fl›ld›¤› bir dönemde gerçekleflen konferans›m›z, olas› geliflmelere cevap olmak aç›s›ndan kültür
sanat cephesinde bir haz›rl›k toplant›s› da oldu. Konferans haz›rl›k çal›flmalar›n› yürütürken büyük sanatç›
Aram Tigran’› yitirdik. An›s›na ba¤l›l›k konferans›m›za güç katt›.
4. Konferans›m›z, 3. TEV-ÇAND
Konferans tespitleri, kararlar› ve 10.
Parti Kongresi’nin kadro ölçüleri ve
çal›flma tarz›n› esas alarak gerçekleflmifltir. Bu anlam›yla 4. TEVÇAND Konferans› 3. Konferans›m›z›n yerine getirilemeyen felsefik ideolojik sanatsal ve örgütsel hedeflerini
10. Parti Kongre kararl›¤›yla yerine
getirmeyi amaçlamaktad›r. Bu temelde konferans›m›z yeni kararlara
gitmifltir. 3. TEV-ÇAND Konferans
çizgisinin çal›flma alanlar›nda pratikleflmesine karfl› kültür sanat alan›nda, karfl› bir direnifl ile karfl›laflt›¤›n› tespit eden 4. Konferans›m›z bu
direnifli afl›p kendi çizgisinde faaliyet
yapma konferans› olmaktad›r.

Konferans›m›z TEV-ÇAND’›n
yeni dönemin gerillas›
oldu¤unun tespitini yapm›flt›r
Kürt kültür de¤erleri insanl›¤›n kök
kültürünü teflkil etmektedir. Önderli¤imizin paradigmas› ça¤›m›zda yaflanan sorunlara halklar›n özgür gelece¤ini kurarak çözüm bulma paradigmas›d›r. Bunun ideolojisi ve toplum
sistemini ihtiva etmektedir. Kültür sanat alan› kadro ve çal›flanlar› bu gerçeklik do¤rultusunda tarihi sorumluluklarla karfl› karfl›yad›rlar. Yaflanan
sorunlar bu anlamda önemli bir elefl-
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Dünyam›z›n sorunlu olmayan
tek bir bölgesi kalmam›flt›r
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Ancak özellikle günümüzde yaflananlara, bu yaflamdan kaynakl› ortaya ç›kan sonuçlara bak›ld›¤›nda belirtilen toplumsal tan›mlamaya ve
özeliklerine z›t bir durum yaflanmaktad›r. Bugün dünyam›z›n sorunlu olmayan tek bir bölgesi kalmam›flt›r.
Sorunsuz tek bir topluluk, halk yoktur. Yaflam›ndan memnun insan bireylerinin say›s› temel insani de¤erlere vuruldu¤unda yok denecek kadar
azd›r. Bir kez daha dikkat çekmek
gerekir ki sürdürülmesi zor bu durum bizzat insanlar›n kendilerince
ortaya ç›kar›lm›flt›r. Çünkü söz konusu olan çekilmez yaflam do¤al
afetlerin yol açt›¤› sorunlardan kaynaklanmamaktad›r. Tümüyle toplumsall›k içinde insanlar›n kendi
eliyle infla ettikleri siyasal sistemlerinin ve onun egemen biçiminin yol açt›¤› sorunlar olmaktad›r. Günümüzde yaflananlara ‘toplumsal bir varl›k
olan insana ait bir yaflamd›r’ demek,
insanl›¤›n soy damarlar›n› inkâr etmek demektir. Tarihin hiçbir döneminde olmad›k kadar bugün yaflams›zl›k ‘en özgürlükçü yaflam’ ad› alt›nda insanl›¤a sunulmaktad›r. ‘Büyük toplum yalan›’ hiç bu kadar egemen hale getirilmemifltir. Bunal›ml›
ruh halleri, stres, fliddet, savafl, yoksulluk, adaletsizlik, bulafl›c› hastal›klar› bir ç›rp›da mevcut tabloyu anlafl›l›r k›lacak sorunlar olarak s›ralamak mümkündür. Duygulu ak›ll› bir
varl›k olarak insan, ortaya ç›kabilecek sorunlar› çözme kabiliyetindeyken onun bu mevcut durumundan
kim ve kimler sorumludur? Mevcut
sorunlar›n anlafl›l›r k›l›nmas› için
kültür sanat cephesinden nas›l bir
de¤erlendirme yap›lmal›d›r? Bu ve
benzer sorular günümüz yaflam gerçekli¤inin anlafl›lmas› için cevapland›r›lmas› gereken sorular olmaktad›r.
Toplumsal do¤an›n yap›s› gere¤i,
özelikle günümüzde karfl›laflt›¤›m›z
biçimiyle insan›n gelece¤ini tehdit
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Günümüzde yaflanan geliflmeler
önümüzdeki on y›llar› belirleyecek bir
karakterde seyretmektedir. Bugün
toplumlar›n, halklar›n yaflad›¤› sorunlar bu sorunlar›n çözümüne dönük
aray›fllar tarihin her hangi bir dönemiyle mukayese edilerek anlafl›lamaz
içeriktedirler. Günümüzde yaflanan
tüm geliflmeler befl bin y›l›k iktidar
kültürünün, devlet-toplum sistemati¤i içinde birikip y›¤›lan sorunlard›r.

n›, eme¤ini baflkalar›yla paylaflmak
ve kal›c›laflt›rman›n di¤er bir ad›d›r.

ak

Günümüzde kültür sanat
faaliyetlerinin genel durumu

Halklar sorunlarla yüklü bu kültür
gelene¤inin son temsili olan kapitalist
modernitenin ekledi¤i daha derin ve
köklü sorunlar›n hâkim oldu¤u bir ortamda yeni bir ç›k›fl aramaktad›rlar.
A¤›r toplumsal sorunlardan sorumlu
bu sistem, yaratt›¤› kaosla toplumu
kendi iktidar›na ve yaflam tarz›na
mahkûm etmek istemektedir.
‹nsan toplumsal bir varl›kt›r. ‹nsan toplumu ikinci do¤a denilen kültür de¤erlerini yaratarak kendini görünür k›lar, biçim al›r. Bu anlamda
toplumun tarihi ve geliflimi, toplumda yaflanan de¤iflim ve dönüflümler
ayn› zamanda kültürel alan›n tarihini, geliflimini, de¤iflim ve dönüflümünü de ifade eder. Dolay›s›yla toplumsal sorunlar ayn› zamanda kültürel yarat›m alan›nda yaflanan sorunlar olmaktad›r.
Önderli¤imiz toplumsal sorunlar›n
toplumun temel dinamiklerini parçalayan sebeplerden kaynakland›¤›n›
belirtmifl ve tan›mlam›flt›r. Toplumsallaflmak insan›n biyolojik yap›s›ndan kaynakl› zay›fl›klar›n› aflma, do¤a içinde yaflad›¤› zorluklar› giderme
ihtiyac›ndan ortaya ç›km›flt›r. Ancak
bu öylesine harika bir ç›k›flt›r ki sonuçlar› ikinci bir do¤a yaratacak kadar etkili sadece insana mahsus yeni
yarat›mlara yol açm›flt›r. Demek ki
toplumsal bir varl›k olmak sorun yaratacak nedenlere çözümler bulmak
demektir. Toplumsall›k güçsüzlü¤ü
güce çevirme organisazyonudur. Toplumsall›k yarat›c› olmak, yarat›mlar›-
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dirmektedir. Do¤ru bir kültür sanat
çal›flmas› için her insan›n be¤eni ölçülerinin demokratik toplumculuk anlam›nda yüksek olmas› gerekir. Kürdistan gerçe¤inde halk›m›za dayat›lan
kültürk›r›mdan dolay› tüm Kürtlerin
kendi öz de¤erlerini ve direnifl kültürünün özelliklerini sanat ürünlerinde
görmesini talep etmesi özgür gelecekleri için de ayr›ca bir anlama sahiptir.
‹çinde bulundu¤umuz dönem mücadelesinde kültür sanat alan›m›z daha
önce gerillan›n oynad›¤› rolün bir benzerini oynamak durumundad›r. Bu
anlamda konferans›m›z TEV-ÇAND’›n
yeni dönemin gerillas› oldu¤unun tespitini yapm›flt›r. Dolay›s›yla kültür sanat sahas› hem yaflanan geliflmelerden do¤an yeni görevler hem de 4.
Konferans›n her kadro ve çal›flana
yükledi¤i yükümlülüklerin yerine getirilmesi için her zamankinden daha
fazla önemli bir hale gelmifltir.
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‹ktidar kültürünün köleci ve feodal
biçiminde toplumu kendine ba¤lamak,
toplumun ezici bir kesimini dolayl› yollarla egemenli¤ine tabi tutup toprak ve
ifl gücünü sömürmek esas olmufltur.
Ancak kapitalist sistem kendi sistem
ç›kar› için varl›k nedenimiz olan toplumu parçalayarak iktidar olmufltur.
Kapitalizm parçalad›¤› toplumsal de¤erleri pazara sunarak yok etmeyi
esas al›r. Kapitalizm toplumun maddimanevi kültürünü parçalay›p sat›fla
ç›kar›nca sat›c› ve al›c› bulacak bir kiflili¤in daha do¤rusu bir kültürün yarat›lmas›n› amaçlam›flt›r. Maalesef bu
amac›nda epeyce yol ald›¤›n› belirtmek
gerekir. Kapitalizm toplumu yönetirken de de¤erlerini pazarlar.
Hem kölecilikte hem de feodalizm
de beli bir kutsall›k kültürü oldu¤u
için insanlar aras›nda paylafl›m, dayan›flma, birbirini kollama sevgi-sayg›
gibi toplumsall›¤›n kendisi olan özeliklerin yaflanmas›na belli oranda müsaade edilmifltir. Kapitalizmde kutsal
olan hiçbir de¤er b›rak›lmam›flt›r.
Bundan dolay› kültür de¤erlerinin sat›fl›ndan bugün muazzam bir kültür
endüstrisi yarat›lm›flt›r. Kültür endüstrisi; toplum içinde herkesin bir
flekilde al›m sat›m konusu olmaktan
kendini kurtaramad›¤› bir durumdur.
Bu gerçeklikten dolay› para denilen
de¤iflim metas› yaflam›n “komutan›”
olmufltur. Günümüzde insanlar›n m›
yoksa para denilen fleyin mi daha de¤erli oldu¤u konusu tart›fl›lmaya de¤er bir konu olmaktad›r. Her fleyin daha çok para kazanmaya kilitlendi¤i,
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‹nsanl›k, son befl bin y›ll›k s›n›fl›
devletçi ve flehir merkezli uygarl›¤›n
kültür gelene¤i içinde toplumsal sorunlarla tan›flm›flt›r. S›n›fl› uygarl›¤›n köleci biçimiyle bafllayan bu dönem günümüzde tam bir kaos halini
alm›flt›r. Dolay›s›yla bu sorunlar iktidar kültürünün toplumun komünal demokratik kültürünü bast›r›p
sapt›rmas›yla ortaya ç›km›flt›r. Bu
gelene¤in günümüz temsili olan kapitalist modernite de bu sorunlara
yenilerini eklemifltir. Bu gelenek, sorunlu ve sahte yaflam›, yaflamdan
sayman›n ad› olmaktad›r. Sorunlarla
yüklü bu “yanl›fl hayat” kurgulamalar›n› insanl›¤a kabullendirmek için
bask› ve zorunu eksik etmemifl olan
bu gelenek, köleli¤i ve egemenli¤i insanlara kader diye belletmifltir. Bunun kültürel ve sanatsal ifadesi ise
en bariz flekilde arabesk yaflam ve
kültür sanat biçiminde yaflanmaktad›r. Sorumsuzluk, geçmifli ve toplumsal de¤erleri inkâr, kendini koy
vermek, nihilizm bu kültürün bugün
ortaya ç›km›fl sonuçlar› olmaktad›r.
Toplumsal sorunlar söz konusu oldu¤unda her ne kadar befl bin y›ll›k bir
gelenekten bahsedilecekse de bunda
kapitalizmin kendine özgü yanlar›n›n
oldu¤unu bilmek gerekir. ‹ktidar kültürünün son temsili olan kapitalist biçimini anlamadan onunla bir mücadeleye girip onu aflmadan, yeni bir kültür
yaratmak ve yaflam›m›z› sanatla güzellefltirmek mümkün olmaz.
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Kapitalizm toplumu yönetirken
de de¤erlerini pazarlar

para kazanmak için insanlar›n savafllarda birbirilerini yok etikleri her gün,
de¤iflik sahnelerde sergilenen ayn› tiyatronun tekrar› gibidir. Zaman, sahne, oyuncular ve seyirciler de¤iflse de
oyun hep ayn› oyun! Dolay›s›yla bu
sistem kurallar› içinde paran›n insandan daha de¤erli bir olgu haline ç›kart›ld›¤›n› söylemek abart› say›lmamal›d›r. Bir kez daha t›pk› putlar gibi insan›n kendi eliyle yarat›klar›na tapmas›
ona kul köle olmas› gerçe¤i ile karfl›
kafl›ya oldu¤umuzu kim inkâr edebilir? Öyle ki parayla kültürel kimlikler
bile de¤ifltirilebilinir olmufltur. Kürtlüklerini inkâr edenler bu çarp›c› gerçe¤in bugünün kurallar›yla hareket
edenlerine iyi bir örnek olmaktad›rlar.
Parayla insanl›¤a karfl› yap›lamayacak ihanet yok gibidir.
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Toplumsal kanserleflme bu sistemi
sürdürülemez noktaya getirmifltir

Kapitalizmin kendisine özgü iktidar
yap›s›n›n yol açt›¤› toplumsal kanserleflme bu sistemi sürdürülmez bir
noktaya vard›rm›flt›r. Günümüzde
sistemin yaflad›¤› zorlanma genelde
kültür de¤erlerine özelde de sanat alan›na el at›fl tarz›n› farkl›laflt›rm›flt›r.
Bu yaklafl›m› yaflanan sorunlar› daha
da derinlefltirmektedir. Bunun için alternatif bir kültür sanat faaliyetine
yönelmek ahlaki bir tutum özgür insan olman›n bir gere¤idir.
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edecek, fiziki do¤ay› yok edebilecek
kadar tehlikeli sorunlar yaratmas›
mümkün de¤ildir. Günümüzde yaflam› her yandan sarm›fl olan ekonomik, siyasal, bilimsel ve sanatsal
alanlarda ortaya ç›km›fl sorunlar
toplumsall›¤›n geliflmesinden ileri
gelmiyor. Toplumun infla edilirken
ald›¤› biçimlerden kaynaklan›yor.
Toplumsal sorunlara, insan› kendi
toplumcu özüyle karfl›t hale getiren
genelde iktidar›n maddi manevi kültürü, özelde de bunun kapitalist biçimi sebep olmufltur.
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Toplumun refah› ve mutlulu¤unu
sa¤layan manevi de¤erlerdir
Tarihin hiçbir döneminde bütün
de¤erlerin para karfl›l›¤›nda pazara
sunulmas›na müsade edilmemifltir.
Bu konuda da birincilik kapitalizmdedir. Her zaman toplumun refah›
ve mutlulu¤unu sa¤layan manevi
de¤erleri olmufltur. Toplum Önderli¤imizin tan›mlamas›yla esasta politik ve ahlaki bir olgudan ibarettir.
Sade bir dil ile politika insan›n yaflamak için yapt›¤› herhangi bir ifl demektir. ‹nsan çal›fl›nca da iyi ifller
yapmak ister bu da ahlaki de¤er demektir. ‹yi olan fley toplumu bir arada tutan manevi de¤erleri demektir.
Kapitalizm esasta iyi demek olan ahlaki yap›y› vurmaktad›r. Bu vurufllarla toplumsall›k parçalanmaktad›r. Ahlak parçalanmas› manevi de¤erleri daha rahat sat›fla ç›karmaya
yol açmaktad›r. Bundan dolay› bunca bilimsel teknik geliflmeye maddi
üretim bollu¤una ra¤men yaflam da
bir türlü refah, zenginlik, mutluluk
geliflmemektedir. Kapitalist sistem
bir az›nl›¤›n koca bir toplumu ve do¤ay› sömürmesi ve bitirmesidir. Bunun için de kapitalist sistem topluma çok özel ve özgün kölelefltirici
yöntemlerle yaklaflmaktad›r. Kapitalist modernite yöntemi sonunda,
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Sanat alan› toplumsall›¤›n
yeniden yarat›lmas› alan›d›r
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Toplum karfl›t› olan kapitalizm
toplumsal kültür de¤erlerine ters ifller. Güzel olan toplumsal oland›r.
Güzel toplumsal haf›zada kal›c› iz b›rakand›r. Güzel, tarihe mal olan,
ölümsüzlü¤ü içinde bar›nd›rand›r.
Güzelin bu temel ilkeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda kapitalizm çirkinlik üreten bir sistemdir. Dolays›yla kapitalistçe olana çirkin demek salt bir
propaganda ya da bir abart› say›lmamal›d›r. Bu gerçeklikten hareketle
günümüzde ifli güzel olan manada
sanat kalmam›flt›r. Kendini bu iflin
gereklerine göre yat›ran sanatç› kifliliklerde hemen hemen yok gibidir.
Güzel denilebilecek neredeyse tek
bir fleyin kalmad›¤› dünyam›zda sistem karfl›t› sanat hareketlerinin olmay›fl› sanat üretimindeki k›s›rl›k ve
kendini tekrar›n nedeni kapitalist
sistemin sanata karfl›tl›¤›ndan ve
kendini buna yat›ran sanatç›lardan
ileri gelmektedir.
Sanat alan› toplumsall›¤›n yeniden yarat›lmas› alan›d›r. Toplumsal
faaliyetin ruhunun yarat›lmas› sanat›n iflidir. Günümüzde sanat sahas›
kapitalizmin bireyci kifliliklerince sanatç›l›k ad› alt›nda iflgal edildi¤i için
sanat toplum karfl›tl›¤› rolüne bürünmüfltür. Toplumun komünal ruhunun yarat›m sahas› olan sanat
kendini özgür sanan bireycilerin elinde ‘kral soytar›lar›n›n yalaka davran›fllar›’ derecesine indirgenmifltir.
Günümüz sanat› kaos yaflayan kapitalist sistemin özgürlük de¤erleri temelinde afl›lmamas› için toplum ve
bireye boyun e¤dirme faaliyeti tarz›nda ifllemektedir. Tümüyle duygular›n
terbiyesi, yeni bir ruh yaratma, düflüncede zenginli¤e yol açma, yaflam›n be¤eni ölçülerini yükselterek güzel k›lma alan› olan sanat, günümüzde ruhsuzlaflt›r›lm›fl ve mekaniklefltirilmifltir. Sanata yarat›c›l›¤a yol açan
manevi güç kalmad›¤›ndan bunun
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Kapitalizm bir sistem olarak kültür yaratmaz, toplumun yarat›c› gücünü kullanan insanlar›n yarat›klar›na el koyma kültürünü gelifltirir.
Kültür de¤erlerini parçalayarak ortaya ç›kan tabloyu çeflitlilik ve farkl›l›k diye insanlara sunar. Günümüz
insanlar›n›n ezici bir ço¤unlu¤unun
farkl›l›¤›n› duygu ve düflence dünyas›ndan kayna¤›n› alan yaflam tarzlar› yerine biçime yüklenerek göstermesinin nedeni budur. Sistem bu
ç›kmaz›n› ça¤›m›z imaj ça¤› deyip
propaganda etmektedir. ‹maj yaratma ad› alt›nda boyama, restore etme, k›l›k de¤ifltirmeyi farkl› bir kiflilik olarak ortal›¤a sunmas› ve bunun beli düzeyde kabul görüyor olmas›, toplumsal bir varl›k olan insan
bireyinin iflas›d›r. Bu iflas marka,
moda, günü birlik de¤iflim, zevkler
ve renkler tart›fl›lamaz vb ideolojik
propagandan›n hâkimiyetinden ötürü yeni bir pazar sahas› da açm›flt›r.
Kapitalist kültür iflas edeni satacak
kadar maneviyattan düflmeyi ifade
eden bir kültürdür. Bu kadar derin
bir sapt›r›lm›fll›k içinde toplumu
aç›k hapiste tutmak ancak onu tarihinden kopar›p güncelik içinde bo¤untuya getirmekle mümkün olmaktad›r. Bu hapis yaflam› özgürlük san›p yaflamak için de ‘at gözlüklü teneke yürekli insan’ yarat›lm›flt›r.

“Güleriz a¤lanacak halimize” deyimi
en çok günümüzde sanat alan› prati¤i için söylenmifl gibidir.
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Bireycilik kapitalist sistemin
di¤er bir kimlik ifadesidir

Afl›r› teknikleflmifl monoton bir yaflama raz› olmak demek olan bireycilik
bu sistemin di¤er kimlik ifadesidir.
Egemen erkek kültürünün son s›n›r› olan kapitalist modernitede zirve yapan di¤er bir hususta kad›n› öz de¤erlerinden uzak düflürme gerçe¤inde yaflananlard›r. Genelleflmifl ve derinleflmifl köleci sistem olan kapitalizm
esasta kad›nla toplumu vurarak bunu
yapmaktad›r. Kad›n› kutsall›¤›ndan
kopart›p pazara sunarak kad›n bedeni
üzerinden de para kazanmaktad›r. Kapitalist sistem kad›n› ‘metalar›n kraliçesi’ yapm›flt›r. Kad›n üzerinde ki hâkimiyet kad›n›n kendi kendini pazarlayacak kadar dibe vurmufl ve bunu özgürlük sunacak kadar kutsal ana kültüründen uzaklaflt›r›lm›flt›r. Kad›n sat›fla ç›kar›lan tüm kültür de¤erlerinin
arac› reklam figürü haline getirilmifltir. Sanat alan›nda cinselli¤i en çok
sunulan da kad›n olmaktad›r.
Kültürel de¤erlere yaklafl›m› için
ana çerçevesini oluflturmaya çal›flt›¤›m›z kapitalist egemen sistemin sanat
alan›na ve sanatç›lara yaklafl›m› da
di¤er tarihsel süreçlerden farkl› olmaktad›r. Kapitalizmin kad›n, toplum
ve kültürleflme gerçe¤ine karfl›tl›¤›
yap›sal oldu¤u gibi sanat karfl›tl›¤› da
yap›sald›r. Nas›l ki daha çok satmak
için daha fazla tüketmek kaç›n›lmaz
ise ve bu kapitalizmin varl›k gerekçesi ise bu sistemin temel insani de¤erlere karfl›tl›¤› da toplumun ahlaki yap›s›n› da¤›tmas›ndan dolay› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Kapitalizmin temel
kültürü sat›flta rekabet, tüketimde
yar›flt›r. Dolay›s›yla sistem her bireyi
ve toplumsal alanlar›n tümünü bu ilkeye göre ele al›r. Kendi güvenli¤i için
kapitalist egemenlik tüm yarat›m sahalar›n› kendi yap›sal özüne göre düzenler. Dolay›s›yla sanat alan›n› da
önemli oranda buna göre düzenlemifl
ve kendi hizmetine alm›flt›r.
Kapitalizmin günümüzde sanat
alan›nda da bir hâkimiyeti söz konusudur. Kapitalist manada sanat demek bireycili¤i övmek komünaliteyi
yermek, al›m sat›m kültürünü meflrulaflt›rmak demektir. Toplumsal
aray›fllara yol gösteren sanat yok olmufl “dalga geçen sanat” oluflmufltur.
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ruhsuz geçmiflinden kopuk, gelecek
ütopyas› olmayan bireyci insan tipi
ortaya ç›karm›flt›r. Bu tipin yaflam›
TV ekranlar›ndaki gibi mekaniktir ve
gerçe¤in taklidinden ibarettir. Yarat›c›l›¤›n ölümü olan bireycilik kültürsüzlüktür. Bireycilik ayn› zamanda kapitalist kültür ile donanm›fl insan demektir. Bu kiflilik komünall›k
ad›na ne varsa tersini yaparak yaflar. Heyecans›z, coflkusuz ve üretimsiz olan bu kiflilik basit bir duygusu, güdüsü için insan öldürme de
dahil her türlü tehlikeyi göze alacak
kadar sapm›fl ve sapt›r›lm›flt›r. Günümüzün s›kça yaflanan fliddet ve
savafl olaylar› bunun kan›t›d›r.
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me girmesi demektir. ‹çinde bulundu¤umuz dönemin temel siyasal özelli¤i budur. Sistemin egemenleri bu
gerçe¤i bildiklerinden kendi ç›karlar›
için kültür sanat sahas›na her zamankinden daha yo¤un ve derinlikli
bir tarzda el atm›fl bulunmaktad›rlar.
Yaflanan güncel durum ayn› zamanda yeni yaflam aray›fllar›na kap› aralamay› da beraberinde getirmifltir. Bu
da yeni bir kültür yaratmak demektir.
Bu gerçeklikten ötürü sistem kendi
varl›¤›n›n devam› için halklar›n aray›fl›na karfl› bafllatt›¤› savafl cephesinin
ileri ucuna kültür sanat› yerlefltirmifltir. Dolays›yla günümüzde topluma
karfl›t en tehlikeli sald›r›lar›n sanat
ad› alt›nda gelifliyor olmas› tesadüf
de¤ildir. Önderlik bunu 3-S (sanat,
spor ve seks) formülü ile tan›mlad›.
Kuflkusuz sistem karfl›t› olmaya
çal›flan sanatç›lar da vard›r. Sistemi
elefltiri konusu yapan Hiphop ve Protest müzik gibi sanat tarzlar› da mevcuttur. Ancak bunlar›n örgütsüz oluflu etkisiz, plans›z ve hedefsiz olmalar›na yol açmaktad›r. Dolay›s›yla sanat
alan› bafltan sona sanatç› ad› alt›nda
sisteme hizmet edenlerce doldurulmaktad›r. Toplumun vicdan›n›n sesi
olan sanatç›lar›n toplumu öz de¤erlerinden uzaklaflt›rarak k›r›ma tabi tutan genelde iktidar kültürü özelde de
bunun kapitalist biçimine karfl› durmalar› varl›k gerekçeleridir. Sistem
yaflad›¤› sorunlara ra¤men meflrulu¤u
için toplumu yönlendirmede sanat›
önemli bir güç olarak de¤erlendirmektedir. Bunda sanat›n ajitasyon ve propaganda özelli¤ini an be an kulland›¤›n› bilmek durumunday›z. Aç›kt›r ki
buna gerçek anlamda sanat de¤il sistemin kendini tüm hastal›klar›yla ço¤altmas› demek daha do¤rudur. Öze-
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Toplum için ruh alan› olan sanat
tam bir ruhsuzlu¤a mahkûm edilmifltir. Sanat›n tarihle ba¤› kopar›l›p TV
ekranlar›na, salonlara ve galeri duvarlar›na hapsedilmifltir. Mal pazarlayan
reklâmlara dönüflen sanat, kökenini
ald›¤› kutsal de¤erlerin sat›fl›na hizmet etmektedir. Güzeli bulma ve yaratma kayg›s› yerini ‘ne kadar para gelecek ne kadar satacak’ kayg›s› alm›flt›r. Günümüzde güzel olan›n, onu yaratan sanatç› kiflili¤in kimli¤i için ölçü, ne kadar satt›¤› ve ne kadar para
getirdi¤idir. Sanat›n paraya indirgenmesi yüce duygu ve düflüncelerin ürünü ve yarat›c›s› olmaktan uzaklaflt›r›lmas› sanat› e¤lencelik bir konuma düflürmüfltür. Art›k günümüzde e¤lence
kültürü ad› alt›nda sanat toplumu,
sorunlar›ndan s›k›nt›lar›ndan k›sa
süreli¤ine deflarj edip pasifize etmekte
de kullan›lmaktad›r. Narkoz misali
ac›y› bir süreli¤ine de olsa unutturma,
sarhofl etme de sanat›n iflleri aras›na
girmifltir. Bu durum kendisiyle birlikte ticari bir sektör de yaratm›flt›r. K›sacas› günümüzde çok yo¤un ve sistematik olarak sanat eliyle sanat›n tükenifli gerçeklefltirilmektedir.
Maddi uygarl›¤›n zirvesi olan kapitalizmin manevi kültürü bitifle do¤ru
götürdü¤ü bir gerçektir. Maddi kültür
ile manevi kültür aras›nda ilk defa bu
düzeyde bir dengesizli¤in olufltu¤u ilgili herkesin ortak vurgusudur. Yaflanan gerçekli¤e toplum k›r›m olarak
isim koyan Önderli¤imiz kurtuluflun
yolunun felsefeye dönüfl ile beraber insanlar›n kendilerini bilinçlendirerek,
bu sisteme karfl› politik görevlerini ahlaki bir ödev olarak yerine getirmekten
geçti¤ine vurgu yapmaktad›r.
Kapitalist sistem yaflad›¤› sosyal,
siyasal, ekonomik, sanatsal vb sorunlardan dolay› eskisi gibi sürdürülemez bir duruma ulaflm›flt›r. Bu yeni
bir insanl›k durumudur. Ayn› zamanda bu yeni politik aray›fllar›n günde-

likle edebiyat alan›n›n iflas›yla beraber ruhsuz kalan sanat, günümüzde
kendisine has özelliklerini de zorlayarak sanattan baflka her fleye benzemektedir. Art›k beyne ve yüre¤e de¤il
göze hitap etmek esas olmufltur. Teknolojik alanda ki geliflmeler özelikle de
sanat alan›nda insan yarat›c›l›¤›na ve
estetik ölçülerine büyük darbe vurmaktad›r. Günümüzde yarat›c›l›k için
derin bir hissiyat, coflkulu duygular
ve sorumlu yarat›c› düflünce yerine,
makineleri ustaca kullanmak alm›flt›r. K›sacas› kapitalist bireycilik ve
onun kültürü sanat› da sanatç›y› da
ad›m ad›m ölüme götürmektedir.
Bu olumsuz gidiflata karfl› durmak
ahlaki bir tutumdur. Özcesi sanat›n
yeniden kendi özüne dönüflü için her
tarafta kutsal mekânlar yaratmak gereklidir. Gerçek sanatç› kiflilikler içinde bu kutsal mekânlarda büyümüfl
özgür bireylerin varl›¤›na her zamandan daha fazla ihtiyaç vard›r.
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Sistematik olarak sanat›n
tükenifli gerçeklefltirilmektedir

“Teknolojik alandaki geliflmeler özelikle sanat alan›nda
insan yarat›c›l›¤›na büyük darbe vurmaktad›r. Günümüzde
yarat›c›l›k için derin bir hissiyat, coflkulu duygular ve
sorumlu yarat›c› düflünce yerine, makineleri ustaca
kullanmak alm›flt›r. K›sacas› kapitalist bireycilik ve onun
kültürü sanat› da sanatç›y› da ölüme götürmektedir”
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yerine afl›r› teknik kullan›larak öze
de¤il biçime a¤›rl›k verilerek bu sorun giderilmek istenmektedir.
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Tanr›ça kültürü
toplum yaratma kültürüdür
Kürt kültürü komünal demokratik
kültürün kök kültürüdür. Toplumun
yerleflik yaflama geçifli ile bafllayan
kültürleflmenin tüm ilklerinin yarat›ld›¤› yer Kürdistan, buna öncülük
edende Kürt kültürü olmufltur. Kürt
kültürünün di¤er bir özelli¤i de kad›n yarat›c›l›¤›n›n belirleyici etkisini
tafl›yor olmas›d›r. Kürt kültürü tanr›ça kültürüdür. Tanr›ça kültürü kutsal anan›n tüm özelliklerinin kendi
etraf›nda toplum yaratmas› kültürüdür. Kürt kültürü topra¤a düflen tohum gibi sürekli büyüyen ve ürün
veren bir karaktere sahiptir. 20.
yüzy›l›n özellikle ikinci yar›s›ndan
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Tasfiyeci çetecilik ilk önce
kültür sanat alan›n› vurmufltur

Kürt halk tarihinin ve kültürünün
özelliklerinden dolay› Özgürlük Hareketimizin öncülük etti¤i yeni dönem
Kürt kültürleflmesinin güncelde neyi
ifade etti¤ini bilmeden özgür Kürtlükten bahsetmek do¤ru olmaz. 4. TEVÇAND Konferans›n›n kültür sanat faaliyetlerimizi gelifltirmek için en fazla
üzerinde durdu¤u husus bu olmufltur. Kürt kültürünün insanl›¤›n kök
kültürü oldu¤unu, PKK’nin de bu
köklere uzanan bir kültürleflme mücadelesini verdi¤ini anlamadan, sanatsal yarat›m için ise bu gerçekli¤i
iliklerine kadar hissetmeden, bunu
sanatç› inceli¤i ile ele almadan tüm
çaba ve u¤rafllar›n kültür sanat faaliyetimiz olarak ifade edilmesi kendini
kand›rmaktan baflka bir anlama gelmez. 4. TEV-ÇAND Konferans›nda ortaya ç›kan en çarp›c› durum özellikle
sanat faaliyetinde bulunan arkadafllar›m›z›n bu realiteden habersiz olmalar› olmufltur. Yine bu alanda çal›flan
kadrolar›m›z›n bu kadar derin ve köklü tarihsel do¤ruya ra¤men yaflad›¤›
yüzeysellik durumu da vard›r.
Uluslararas› komplo ve ard›nda
gelifltirilen tasfiyeci çetecilik tüm
mücadele alanlar›m›z içinde ilk önce
kültür sanat alan›n› vurmufltur.
Komplo Kürtleri öz de¤erlerinden
uzaklaflt›r›p özgürlüklerini kuracak
PKK kültürleflmesinden kopart›p
kendi hizmetine almay› hedefledi. ‹ç
tasfiyecilik bu emelin gerçekleflmesi
için yo¤un çal›flt›r›ld› ve çal›flt›. Kültür ayn› zamanda yaflam›n kendisi
demektir. Kültür; düflünce, be¤eni ve
ahlaki yap› üzerinden yarat›l›r.
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Bu gün temsilini kapitalizmin yapt›¤› devletçi uygarl›¤›n özü itibari ile
komünal demokratik kültürü sapt›r›p bask› alt›na alarak biçim kazand›¤› dolay›s› ile bunun ayn› zamanda
Kürt kültür de¤erlerine de bir tezat
oluflturdu¤unu bilmek kültürel bir
durufl olmaktad›r. Kürt toplumunun
en çok da kapitalist uygarl›k döneminde asimile olmas› parçalanmas›
ve büyük zorluklarla karfl› karfl›ya
kalarak dilini de kullanamayacak duruma düflürülmesi görüldü¤ü gibi özsel bir durumdur. Çünkü Kürt kültürü demokratik komünal toplumsall›¤›
gelifltiren bir kültürdür. Kapitalizm
sistem olarak toplumsall›¤›n kimli¤ini oluflturan kültüre karfl›tl›¤› ifade
eder. Kürt kültür de¤erlerinin özellikle bu sistemin bask›s› alt›nda bitifle
götürülmek istenmesinin bir nedeni
de bu tarihsel gerçekle ba¤lant›l›d›r.
Kürt toplumunun kapitalizme karfl› direnifli ayn› zamanda kültürel bir
olgu olan PKK ile gerçekleflti. Uygarl›¤›n köleci karakterine karfl› Zerdüfltlük, Newroz ve Demirci Kawa
destan kültürü, feodalizme karfl› Babek, Ebu Müslüm-i Horasani ç›k›fllar›, Ezidilik ve Alevilik kültürü dire-

net ikilemi toplumsal yap›m›z›n gösterdi¤i di¤er bir realite olmufltur.
Uluslararas› komplonun Özgürlük
Hareketi içinde ihaneti örgütlemesi
PKK’de yeniden ortaya ç›kan direniflçi Kürtlü¤ü iç ihanetle vurma hareketi idi. Tarihsel toplum gerçe¤imizden ö¤rendi¤imiz di¤er bir husus ise
önemli toplumsal ç›k›fllar›m›z›n yenilgilerinde de iç komplo ve ihanetin
belirleyici rol oynad›¤›d›r.
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Kürt kültürü komünal toplumsall›¤›
gelifltiren bir kültürdür

niflçi Kürt kültürünün zirvesi olmufllard›r. T›pk› bu ç›k›fllar gibi PKK mücadelesi de günümüzde kapitalizme
karfl› ça¤dafl Kürt kültür direniflçili¤i
olmaktad›r. Kürt kültürünün özelliklerinden dolay› kültürel olmay› ifade
eden her ç›k›fl›n etkisi evrenselli¤i
bar›nd›rmaktad›r. Önderli¤imiz bu
gerçekli¤i “Kürdi olan evrenseldir” biçiminde vurgulad›. Bunun için Kürtlerin tarih boyunca verdikleri önemli
mücadelelerin tümü evrensel bir etkide bulunmufltur. Dolay›s›yla Kürt
toplumu hemen hemen tarihin tüm
belirleyici süreçlerinde egemenlerin
genifl bir ittifak gücü karfl›s›nda
kendini bulmufltur. Bunun en çarp›c› ve son örne¤i Önderli¤imizi hedefleyen uluslararas› komplo gerçe¤i oldu. PKK ve Kürtler Ortado¤u’yu etkiler duruma geldiklerinde birçok devletin içinde yer ald›¤› sald›r›lar bafllat›ld›. Önderli¤imiz etraf›nda Özgürlük Hareketimiz ve halk›m›z
taraf›ndan ateflten bir çember oluflturularak bu komplonun ilk planlar›n› ve hedeflerini bofla ç›kart›. Önderlik flahs›nda direniflçi Kürt kültür de¤erlerinin oluflturdu¤u yaflama sald›ranlar bundan tam sonuç alamay›nca sald›r› dalgas›n› daha genifl bir
alana yayarak PKK saflar›na s›zmaya
çal›flt›lar. ‹çimizde bir tasfiyecilik ve
ihanet örgütlediler. Çal›flmalar›m›z›n
bulundu¤u her sahay› her kurumu
yurtsever halk›m›z› hedefleyen bir
karfl› sald›r›ya geçtiler.
Kürt kültür de¤erleri devletçi uygarl›¤›n sald›r›lar› karfl›s›nda kendini
korumak ve gelifltirmek için sürdürdü¤ü uzun soluklu mücadelesinden
kaynakl› direniflçi bir öz kazanm›flt›r.
Eldeki ilk yaz›l› destan olan G›lgam›fl
destan›nda da görüldü¤ü gibi da¤lar›n› terk etmek istemeyen Hu-va-va
direnifli yan›nda uygarl›k merkezi
flehrin bafltan ç›kart›c› yaflam›na,
düflürülmüfl kad›nla ihanete yatan
Enkidu olgusu s›n›fl› uygarl›¤›n daha
ilk dönemlerinde Kürtlere sald›r›s›
yan›nda içte ihaneti de örgütledi¤ini
göstermektedir. Bu ac› ve trajik durum da tarihin uygarl›k aflamas›nda
hep yaflana gelmifltir. Böylece devletçi uygarl›kla beraber direnifl ve iha-
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sonra arkeolojik kaz›lar›n destekledi¤i tarihsel toplumsal araflt›rmalar bu
gerçekleri her geçen gün daha çarp›c› bir flekilde kan›tlamaktad›r. Önderli¤imizin tüm savunmalar›n›n da
bu çarp›c› ve yarat›c› gerçeklikler
üzerine kuruldu¤unu biliyoruz. Bu
anlamda Kürt kültürü ilk orijinal
kültür de¤erlerini ihtiva etmektedir.
Kürtlük bir etnik yap›n›n ismi olmas›
kadar kültürel bir olguyu da ifade etmektedir. S›n›fl› devletçi iktidar kültürünün karfl›t kutbunda yer alan
insanl›k de¤erlerinin ezici bir k›sm›
Kürt kültür de¤erlerinden oluflmaktad›r. ‹lk tar›m, köy, etnik yap›lanma, sanatlar, tap›nma biçimleri, yaflam› düzenleyen ahlak kurallar›, bilim, üretim araçlar›, çanak çömlek vs
ilk defa Kürt kültürünün orijinalli¤i
içinde ortaya ç›km›flt›r.
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4. TEV-ÇAND Konferans› kültür
hareketimizde, kültür sanat çizgimize
karfl› bir direniflin oldu¤unu bunun
afl›lmas› gerekti¤ini tespit ederek kararlar ald›. 3. Konferans›n istenen
düzeyde pratikleflmemesinde baflta
kültür sanat komitesi ve TEV-ÇAND
koordinasyonu olmak üzere tüm kadro ve çal›flanlar sorumludur. 4. Konferans bu anlam›yla yeni örgütsel tedbirler alarak 3. Konferans› hem tamamlayan hem de yeni ad›mlar atacak bir konferans olarak gerçekleflmifltir. 3. Konferansla bafllayan 4.
Konferansla da derinlefltirilip sürdürülmesi kararl›l›¤› bir kez daha vurgulanan kültür sanat çizgimiz, pratiklefltirilmez ise halk ve hareket olarak ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z bilinmelidir.
36 y›ll›k özgürlük mücadelemiz,
Kürdistan’da yeni bir direnifl kültürü
ortaya ç›karm›flt›r. Bu kültür, Önderli¤imizin yeni paradigmas› ile de özgürlük temelinde kurumlaflma sürecini
yaflayarak büyümektedir. Kürt halk›n›n kültürünü, dilini inkâr ve imha etmeyi hedefleyen sistem, Özgürlük mücadelemizin kazan›mlar› karfl›s›nda
Kürdistan’da eski meflruluk biçimini
kaybetmifltir. Yeni mücadele döneminde iflgal ve sömürgecili¤ini baflka meflruluk araçlar›na baflvurarak sürdürmek istemektedir. Kürt toplumu birkaç y›l öncesine kadar da a¤›rl›kta askeri, siyasi zor araçlar›na dayal› yöntemlerle bask› alt›nda tutulup kontrol
edilmek isteniyordu. Gerilla öncülü¤ünde kahramanl›klarla dolu yürütülen mücadele ile inkâr ve imhan›n bu
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biçimi yenilmifltir. Bunun için inkârc›
ve imhac› sistem bu defa da a¤›rl›kta
kültürel alandan sald›r›ya geçmifltir.
Yani, Kürt halk›n›n kendisine ait olan
tüm yaflam alanlar› sömürgeci güçlerce, özgür Kürtlü¤e karfl› kullan›lmak
istenmektedir. Yeni inkâr ve imha sistemi Kürtlü¤ü kültürel, sanatsal, siyasal, toplumsal bir yaflam tarz› olarak
Kürtlerin kendisine yasaklarken, özgür Kürt kimli¤ine sald›racak güçlere
serbest b›rakmaktad›r. Böyle bir sald›r›ya karfl› en ön mevzi’de olacak olan
kuflkusuz ki kültür sanat alan› olacakt›r. Bunun için 4. TEV-ÇAND konferans› özgürlük mücadelemizin yeni
dönem gerillas› kültür sanat kadrosu
ve çal›flanlar› olacakt›r demifltir. Dolay›s›yla kültür sanat çal›flmalar›n› her
dönemden daha fazla ciddiye almak
zorunday›z. Kültür sanat kadro ve çal›flanlar› üzerine düflen bu tarihsel yükümlülük karfl›s›nda tüm dönemlerden daha çok ciddi olmak zorundad›rlar. Ciddi olmak; nerde yaflad›¤›n›, ne
yapmas› gerekti¤ini bilmektir. Sorumlulu¤unun derin bilincinde olmakt›r.
4. Konferans›m›z kültür sanat alan›n›n görev ve sorumluluklar›n› yerine
getirmesinde ciddiyet sorununu yaflad›¤›n› da vurgulam›flt›r.
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Özgürlük mücadelemiz yeni bir
direnifl kültürü yaratm›flt›r
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Son on y›lda yaflananlara bakt›¤›m›zda kültür sanat alan›nda görülen
yaflam ve ölçülerinin direniflçi özgür
Kürt kiflili¤ini, kültürünü, sanat anlay›fl›n› özünden kopar›p geriye çekmifl
oldu¤u, 3. TEV-ÇAND konferans›ndan
sonras› iki y›l›k pratikte ise bu karfl›tl›¤›n bir direnifl içine girdi¤i tespit edilmifltir. 3. TEV-ÇAND Konferans›n›n
bunu sistem içileflme, özünden uzaklaflma biçiminde tan›mlay›p mahkûm
etmifl olmas›na ra¤men halen ortamlar›m›zda a¤›rl›kta yaflanan bu mahkûm edilen tutum ve anlay›fllar oldu¤unu bilmek durumunday›z. 4. TEVÇAND Konferans› bu durufllarla sadece kültür sanat yapamama de¤il kendi kimli¤imizle yaflaman›n da mümkün olamayaca¤›n› belirtmifltir. Konferans›m›z kültür sanat alan›nda yaflad›¤›m›z sorunlar›n temelinde felsefik, ideolojik sorunlar›n yatt›¤›n› tespit
ederek Önderlikle do¤ru buluflma
kendini Önderlik ideolojisiyle e¤itme
ve örgütsel tedbirler almay› flart koymufltur. Bu ad›mlar at›lmazsa alanda
yaflanan erimelerin önüne geçilemeyece¤ini herkesin bilmesi gerekir. Bak›fl
aç›s›ndaki kaymadan do¤an bu sorun
sistem içileflmeden kurtulmaman›n ve
üretimsizli¤in de nedenidir. TEVÇAND’da sanatç›lar›n kendini ele al›fl
tarz›nda, sanata, kurumlara, sanat
ürünlerine bak›flta kapitalist sanatç›
anlay›fl› daha fazla geçer akçe olmufltur. Yaflamda ciddi afl›nmalar›n oldu¤u TEV-ÇAND çal›flmalar›nda, ayn›
zamanda Kürt kültüründen uzaklaflman›n da yafland›¤› ortak bir tespit olmufltur. Kürt kültür de¤erlerinin özelli¤i, bu özelli¤in Önderlikte dile gelen
güncel gerçe¤i ile kültür sanat alan›na
bak›ld›¤›nda 3. Konferans›n tespit etti¤i tersine gidiflin tümüyle önünün
al›nmad›¤› ortadad›r.
3. Konferans kadro duruflu, kültür
sanat çizgisi baflta olmak üzere TEVÇAND’›n demokratik komünal bir kültür sanat örgütü olmas› için önemli
kararlar alm›flt›. Ancak bu konferans
alanlarda baz› kadrolar›n bilinçli, ba-

z›lar›n›n bilinçsiz, kimilerinin de güç
getirememesinden dolay› istenen düzeyde pratiklefltirilmemifltir. Bu zay›fl›k faaliyet alanlar›nda 3. Konferans
çizgisine karfl› yaflanan sistem içileflmifl anlay›fllar›n direnifllerini aflarak,
konferans çizgisini oturtmam›fl, hedeflerini tam olarak gerçeklefltirememifltir. Böylece yaflanan sistem içileflmifl anlay›fllar›n içimizde ömürlerini
uzatmas›na imkân vermifltir.
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Kültür sanat alan›ndaki
sorunlar›n temelinde felsefik
ideolojik sorunlar yatmaktad›r
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Bireycilik
sanat ve sanatç›n›n ölümüdür
TEV-ÇAND çal›flmalar›n›n misyonunu yerine getirmemede önemli bir
engel de kültür sanat çal›flmalar›m›za
bireyci, maddiyatç› yaklafl›md›r. Bu
faaliyet alan› tarihin tüm dönemlerinde oldu¤u gibi bu gün de komünal yarat›m alan›d›r. Bireycilikle kültür yarat›lamaz. Bireysel olarak toplumlar›
ile do¤ru ba¤ kuranlar sanat yapabilir. Ancak bireycilik sanat ve sanatç›n›n ölümüdür. Bu vurgu ayn› zamanda 4. Konferans›m›z›n temel sloganlar›ndand›r. Sistem içileflmenin en ç›plak d›fla vuruldu¤u, bireyci, maddiyatç› anlay›fl, öz kimlik de¤erlerinden
kopmak demektir. Kültür sanat alan›nda Önderlik ve PKK gerçekli¤inin
ortaya ç›kard›¤› duygu ve düflüncelerden uzakl›¤›n bir nedeni de içimizde
yaflanan bireyciliktir, kültür sanat de-
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Kimileri Önderli¤imizi, gerillay›, flehitleri ve yurtseverli¤i bir argüman
olarak kullan›rken esasta bununla
kendini halk›m›za kabullendirip daha
sonra gizledikleri sistem anlay›fllar›n›
yaflam ve sanatlar›yla toplumumuza
vermeye çal›flmaktad›rlar. Bu tarz,
sistem sanat anlay›fl›n› içimize tafl›ma
oldu¤u gibi özgürlük mücadelesinin
ölçülerini de sistemle uzlaflt›rmaya da
yol açmaktad›rlar. Kültür sanat alan›nda bu biçimiyle objektif ajanl›k diyebilece¤imiz bir durum yaflanmaktad›r. Bu adaletsiz, ç›karc›, kapitalist bireyci kifliliklere karfl› mücadelede baflta kültür sanat alan› sorumludur. 4.
TEV-ÇAND Konferans› bu durumun
düzeltilmesi kararl›l›¤›n›n ad›d›r. Temelini bundan alan ve elefltiri konusu
olan daha birçok PKK karfl›t› Kürt
kültür de¤erlerinden uzak duygu, düflünce ve anlay›fllar, birer kutsal mekân olmas› gereken kültür kurumlar›-
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4. TEV-ÇAND konferans› kültür hareketimizin Önderli¤in yeni paradigmas› ile pratikleflme sözünü vermifltir.
Bunun için yeni kararlar alm›flt›r.
Baflta kadrolar olmak üzere, tüm sanatç› arkadafllar›n, Önderlik gerçe¤ini
PKK tarz› Kürt kültürleflmesini, ahlak›n› do¤ru ve derin anlamas› gerekti¤ine bir kez daha vurgu yap›lm›flt›r. Önderlik çizgisi ve onun pratik ifadesi
olan PKK, Önderli¤in son savunmalar› çerçevesinde Kürt halk kültürünün
kökleri ile daha güçlü bir buluflmay›
yakalam›flt›r. TEV-ÇAND bu buluflman›n sanatsal ifadeye kavuflturulmas›ndan sorumlu bir örgüt gerçe¤ine
göre olmak durumundad›r. Dolay›s›yla TEV-ÇAND çizgisinde sanatç› demek en asgari ölçüleriyle PKK yurtseverli¤inin ölçülerinde yaflamak ve mücadele etmek demektir. PKK, Önderlik
yaflam ve mücadele tarz›ndan dolay›
sanatsald›r. Bu son otuz alt› y›l›k mücadelenin Kürdistan’da yaratt›¤› de¤i-

flimin kendisinden bellidir. PKK yaratt›¤› de¤iflimle hem tam bir sanat hareketi oldu¤unu göstermifl, hem de sanata kaynak olacak de¤erler, ölçüler
yaratarak sanat›n Kürdistan’da geliflmesine büyük katk›lar sa¤lam›flt›r. Bu
çok bariz gerçe¤e ra¤men PKK’yi sadece askeri ve siyasi bir parti olarak ele
alan yaklafl›mlar›n TEV-ÇAND içinde
var oldu¤unu bunlar›n h›zla afl›lmas›
gerekti¤ini belirtiyoruz. Önderli¤i ve
PKK’yi klasik devrimci, ulusalc› ve liberal anlay›fllarla ele alan bu yaklafl›m
en iyisinden devlet sanatç›s› biçiminde
bir sanatç› duruflu ile çal›flmaktad›r.
Tüm bu yaklafl›mlar PKK’yi anlamamakt›r. Bu ayn› zamanda PKK ve Kürt
kültür tarihi aras›nda güncelde kurulmufl ba¤dan bihaber olmak demektir.
PKK’nin Kürt halk›n›n kendi kültür ve
kimli¤i ile özgür gelece¤ini kurma felsefesi, ideolojisi, yaflam ve mücadele
tarz›n›n ismi oldu¤unu herkesin iliklerine kadar hissetmesi gerekir.
Özellikle baz› sanatç› arkadafllar
“biz sanatç›y›z, siyaset ile ne iflimiz
var” diyerek kendileri ile PKK ve TEVÇAND örgütü aras›na mesafe koyabilmektedirler. “Siyasetle-örgütle ne iflimiz var” sözünün alt›nda PKK tarz›nda bir kiflilik olmak istememe, PKK
tarz›nda sanatç› olmak istememe ve
Kürt halk›na hizmet etmek istememe
oldu¤unu herkesin bilmesi gerekir.
PKK, sanatç›lardan TEV-ÇAND örgütü çerçevesinde belirtti¤i tarzda sanatsal yarat›c›l›klar›n› gelifltirmelerini,
güçlü eserler vermesini istemektedir.
Yeni sanat ekolü olabilecek sanatsal
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PKK özgür gelece¤i kurma felsefesi
ideolojisi ve yaflam tarz›d›r
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Konferans›m›z flehitlerimizden
ve halk›m›zdan özür dilemifl
özelefltirisini vermifltir

m›z› halk›m›z nezdinde gidilmemesi
gereken yerlere çevirmifltir. Bu ve
benzer durumlardan dolay› 4. Konferans›m›z flehitlerimizden ve halk›m›zdan özür dilemifl ve özelefltirisini vermifltir. Tüm kültür sanat alan›, kadro
ve çal›flanlar› bu karardan gerekli sonuçlar› ç›karmal›d›r. Kabul edilemez
bu tür anlay›fllar› düzeltmek için konferans›m›zda verilen sözlerin gereklerine göre bir pratik sergilemelidirler.
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¤erlerine maddiyatç› yaklafl›md›r. Yine sistem sanatç›s› gibi olma hevesleridir. Konferans›m›z özellikle sanatç›lar›m›zda bir ölçü olarak flehit k›z›n›
Kürdistan gelini olarak, flehit o¤lunun
eline k›na yakarak gömen analar›m›z›n duygu ve düflüncelerini anlamay›,
hissetmeyi ve ürünlerine yans›tmay›
koymufltur. Ayn› zamanda ruhsuzluk
demek olan bireyci, maddiyatç› yaklafl›mlar›n, hem TEV-ÇAND’›n örgüt olmas›n› engelledi¤ine hem de komünal
de¤erlerimizden koparak büyük adaletsizli¤e yol açt›¤›na dikkat çekmifltir.
10-15 y›l önce tek bir sanatsal mesleki becerisi olmad›¤› halde kurumlar›m›za gelip kendini gelifltirip, örgütsel
kimli¤imizi kullanarak halka giden
baz›lar›n›n maddi ve yaflamsal olarak
halk›m›z ile aralar›nda bir mesafenin
aç›ld›¤›n› ama ayn› zamanda baz›lar›n›n da yoksulluktan üretemeyecek
kadar zorland›¤›n› belirtmek gerekir.
Herkes bilmelidir ki en büyük çizgi
sapmas› bu durumun kendisidir. Yozlaflma, çürüme bu demektir. Anti demokratik ve iktidarc› olmak budur.
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Ortado¤u kültür gelene¤i
manevi yan› güçlü bir kültürdür

4. Konferans›m›z kültür sanat alan›nda yaflanan sorunlar›n bir nedeninin de manevi de¤erlerden kopmak
oldu¤unu belirtmifltir. Manevi de¤erlerden koparak, maneviyata dayal›
paylafl›m yerine, maddiyat› esas almak kapitalist kültürün bir hastal›¤›d›r. Ortado¤u kültür gelene¤i manevi
yan› güçlü bir kültürdür. Önderli¤imiz kendisini ve PKK’yi Ortado¤u’nun
bu özelli¤inden ötürü ‹brahimi gelene¤in devamc›s› olarak tan›mlad›. Ve 20.
yüzy›l dünyas›n›n kapitalist ve reel
sosyalist kültürleri ile çok fazla bir ba¤›n›n olmad›¤›n› belirtti. Günümüzde
özellikle küresel sermaye sisteminin
bölgemize yerleflmesi ve hâkim olmas›
için t›pk› egemen devletlerin Kürt kültürüne sald›r›s›na benzer tarzda uluslararas› güçler de Ortado¤u’nun kadim halk kültür de¤erlerine çok yo¤un
bir sald›r› yürütmektedirler. Bu sald›r›da ihtiyaç duyduklar› yeni imaj› da
daha çok sanatç›lar ve sporcular üzerinden topluma bas›n yoluyla yaymak
istemektedirler. Böylece bölgemizde
Bat› hayranl›¤›, taklitçili¤i gelifltirilmektedir. Böylece birçok sanat dal›
yeni ad› alt›nda çok sistemli bir flekilde yayg›nlaflt›r›lmaktad›r.
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Tüm özgürlük iflleri nihayetinde
politik ifllerdir. Politik ifller bildik anlamda sadece siyasetçiler olarak tan›mlanm›fl kiflilerin yapt›¤› faaliyetler de¤ildir. Bu anlay›fl, özgürlük faaliyetlerini iktidar kültürü ile ele almak demektir. Toplumsal özgürlü¤ü
sa¤layan tüm eylemlerin, toplumun
politik yan›n› ifade etti¤ini bilmek,
Önderlik paradigmas›n›n ideolojik
hatt› gere¤idir. Ortamlar›m›zda sanat faaliyeti ve sanatç›l›k anlay›fl›
a¤›rl›kta kapitalist modern ideolojik
çerçevede biliniyor. Bu ideolojik
alanda mu¤lâk olmak demektir. Bu
kendi de¤erlerimize yabanc›laflmam›za yol aç›yor. Bunu gidermek, do¤ru bir sanat faaliyeti ve sanatç› kiflili¤i için ilk yap›lmas› gereken ifl oldu¤unu herkesin bilmesi gerekir.
Konferans›m›z Önderli¤imizin Demokratik Uygarl›k Manifestosu ad› alt›nda yay›nlanan son savunmalar›n›
TEV-ÇAND’›n manifestosu olarak kabul etmifltir. ‘Nas›l bir sanatç› ve sanat çizgisi’ sorusuna son savunmalar›yla daha güçlü tan›mlar getirmifl
olan Önderli¤imizin ideolojik çizgisi
esas al›nmak durumundad›r. Felsefemiz, ideolojimiz, sanat anlay›fl›m›z
son savunmalarla her dönemden daha derin ve güçlü olarak ortaya konulmufltur. Sorunlar›m›z kesinlikle Önderli¤i tam ve do¤ru alg›lamamadan
kaynaklanmaktad›r. Önderlik okunmuyor. ‹fli çözümleme olan sanat alan›, bunu Kürdistan’da en derinlikli
yapan Önderlik kitaplar›n› okuyup
yo¤unlaflmalar gerçeklefltirilmiyor.
E¤itim ciddi ele al›nmamaktad›r. Kifli-

Sanatç›lar›m›z orta s›n›f yaflam
anlay›fllar›ndan uzak durmal›d›r

rg

TEV-ÇAND Kürt ve Ortado¤u Rönesans’›na öncülük edecek bir sanat örgütü olmas› gerekirken bu
yönlü sanat faaliyeti temel amac›
iken, Bat› tarz› kültür sanat anlay›fllar›n›n kapitalizme hizmet eden biçimlerinin etkisi alt›na girebilmektedir. Özellikle tasfiyeci sürecin yaflam özelliklerinin ve anlay›fllar›n›n
hâkim oldu¤u dönemde mücadelemizin oldu¤u her alanda kendini dayatan orta s›n›f yaflam anlay›fl› bu
olumsuz gidiflat› daha da derinlefltirmifltir. Özgürlük mücadelemize
uzak duran halk de¤erlerimize yabanc› olan kimi sanatç›lar› tüm eksikli¤ine ra¤men yine de çabas› olan
sanatç›lar›m›za ye¤ tutan, de¤er veren, olanak sunan bu orta s›n›f anlay›fla karfl› mücadele edilmesi kaç›n›lmazd›r. Bu mücadeleye sanatç›lar›m›z›n öncülük etmesi gerekir. Bu
orta s›n›f yaflam anlay›fl› sanatç›lar›m›z› kapitalist modern kültür anlay›fl›na karfl› savunmas›z b›rakmaktad›r. Ayn› anlay›fl bu özelliklerinden ötürü kültür sanat faaliyetlerimizin Mezopotamya gerçekli¤inden
uzaklaflt›r›l›p yönünün Bat›’ya döndürülmesine de zemin sunmaktad›r.
Kök kültür de¤erlerimizden, onun
bugünkü temsili olan PKK kültür ve
ahlaki ölçülerinden kopmak demek
kabul etmedi¤imiz kültür sanat›n
içimizdeki objektif ajan› olmak demektir. Böylesi bir durumun özellikle orta s›n›f yaflam anlay›fl›na sahip
kesimlerce gelifltirilmek istendi¤ini
bilmek gerekir. Dolay›s›yla sanatç›lar›m›z›n bu orta s›n›f yaflam anlay›fllar›ndan uzak durmalar›, sanat
anlay›fl›m›z›n bir gere¤idir. Sanatç›lar›m›z orta s›n›flar›n be¤eni ölçülerini, halk›n be¤eni ölçülerine tercih
etmemelidirler. Olanak diye sa¤a sola savrulan de¤erler flehitlerin kan›yla ve halk›m›z›n kendi mücadelesi ile yarat›lan de¤erlerdir. Bu de¤erlere sahip ç›kmak, korumak, olanaklar› halka daha iyi hizmet etmek
için de¤erlendirmek, en baflta da sanatç›lar›n görevi olmaktad›r.

.o

Toplumsal özgürlü¤ü sa¤layan
tüm eylemler politiktir

lik çözümlemeleri Önderlik tarz›nda
yap›lam›yor. Dolay›s›yla kültür sanat
alan›m›z kadro ve sanatç›lar flahs›nda, bunca de¤er ve Önderli¤in zihin ve
duygu patlamas›na yol açan son savunmalar›na ra¤men kurulu¤u yaflamaktad›r. Pratikte yaflanan sorunlar›n temel nedeni budur. Üretimsizlik
kayna¤›n› kesinlikle bundan almaktad›r. Sonuçta bu durum tüm maddi ve
manevi de¤erlerimizden uzak düflmeye yol açm›flt›r. Önderlikle tam ve do¤ru bir buluflmay› sa¤lamak 4. Konferans›m›z›n amaçlar›n›n bafl›nda gelmektedir. Dolay›s› ile 4. TEV-ÇAND
Konferans› Önderlikle ve de¤erlerle
tam ve do¤ru buluflmay› sa¤layacak
konferans olarak anlafl›lmal›d›r. Buna
gelmeyen kim olursa olsun kültür sanat faaliyetlerimiz içinde yerinin olmayaca¤›n› bilmek durumundad›r.
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yarat›c›l›k PKK’nin sanatç›lar›n önüne
koydu¤u temel bir hedeftir. Sanat
yapmak, toplumsall›k anlam›nda en
güzel ifli yapmak demektir. Bizde toplumsal ifller denildi¤inde, özgürlü¤ü
gelifltirecek, kurumsallaflt›racak ifllerden bahsedilmektedir. Önderlik felsefesinde ifl, sürekli yarat›c›l›k isteyen
eylemsellik halidir. Yarat›c› olan komünal olan her ifl, özgürlük felsefesinde, gelece¤i örmek demektir
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Sanat toplumun ürün verdi¤i her
alanla iliflkili olmak zorundad›r

ur
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Kültür sanat alan›nda da meflru
savunma içinde olmak gerekir. Kültür
sanat sahas›nda meflru savunma bilinci kimlik de¤erlerini ne pahas›na
olursa olsun savunmaktan geçer. Kültür de¤erlerimizi demokratik ulus bilinci ile ele almay› özgün yanlar›n› sürekli gelifltirmeyi bilmek ayn› zamanda meflru savunma hakk› gere¤idir.
Dayat›lan kültürk›r›ma karfl› mücadele içinde olmak ayn› zamanda her
Kürt için savunma hakk› da do¤urmaktad›r. Kültür sanatla ilgilenen insanlar›m›z›n bir özelli¤i de faaliyet
alanlar›n› meflru savunma stratejisine
göre ele almas›n› bilmek olmal›d›r.
TEV-ÇAND sanatç›s›nda kendini ve
ürününü elefltirmek, özelefltirisini
vermek esast›r. TEV-ÇAND sanatç›s›,
sanat› toplumsal bir yarat›m alan›
olarak görmelidir. TEV-ÇAND sanatç›s› bu sanat anlay›fl› ile halk›na ve topluma hizmet etmeyi esas almal›d›r. Bu
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hizmeti gerçeklefltirmek için sanat yapar. TEV-ÇAND’a sanatç› olmak sadece sözle de¤il yaflam prati¤inde de komünal yaflamak demektir. TEV-ÇAND
çat›s› alt›nda kolektif tarzda sanat
yapmak en uygunudur. Özellikle iki
binli y›llardan sonra gurup çal›flmalar›n› da¤›tan tek kiflilik sanatsal çal›flmalardan ortaya ç›kan sonuç, baz›lar›n›n sistem anlay›fl›na daha kolay ve
erken kaymalar›na zemin oldu¤unu
göstermifltir. Gurup çal›flmas› içinde
kimi flahsiyetlerin kendilerini ifade etmeleri, yeteneklerini di¤er arkadafllar›yla paylaflmalar› en do¤ru oland›r.

TEV-ÇAND sanatç›s› sanat› kendisi
için bir s›¤›nak olarak görmemelidir.
Sanat anlay›fl›m›zda sanatç›n›n s›¤›naklar aramas› de¤il, toplumun yaflam
alanlar›ndan sanatsal yarat›c›l›¤› gelifltirecek, duygu ve düflünceleri büyütecek, ondan güç alacak bir mekân olarak yaklaflmas› esast›r. Sanat alan›,
toplumun kendini gerçeklefltirirken
ürün verdi¤i her alanla iliflkili olmak
zorundad›r. Hasad›n halaya, kahramanl›¤›n türküye yans›mas› ve destan›n oyunlaflt›r›lmas› örneklerinde oldu¤u gibidir. Sanat› iktidar mekanizmas› içinde ele alan, ondan para kazanmay› temel hedef seçen, bunun
içinde yalan yanl›fl teorilerle sanat›,
sanatç›y› yere, gö¤e s›¤d›rmayan böylece sanatç›l›k ad› alt›nda, sahtekârca
bir yaflam süren, bireyci, bencil, de¤erlerden kopuk kifli ve kurumlar,
TEV-ÇAND’›n karfl›s›nda oldu¤u, mücadele verdi¤i gerçe¤i ifade ederler. Sanat anlay›fl›m›zda bencilce bir heves
içinde popüler olmak amaçl› sanat
yapmak, sanat› kendi bireysel ç›kar›
için kullanmak demektir.
TEV-ÇAND t›pk› neolitik dönemdeki gibi bir kez daha Kürtlerin kendi
co¤rafyas›nda, tüm insanl›¤a komünal demokratik, özgür bir yaflam›n yolunu gösterecek, buna öncülük edecek bir kültür sanat hareketidir. Demokratik konfederalizm sistemi içinde
görev ve sorumlulu¤u büyük olan
TEV-ÇAND, kendi kadro ve çal›flanla-
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Dayat›lan kültürk›r›ma karfl›
meflru savunma içinde olunmal›d›r

rs

TEV-ÇAND Önder Apo’nun felsefesini, ideolojisini, yaflam tarz›n› ve örgüt
anlay›fl›n› esas alan bir kültür sanat
hareketidir. Bu harekette yer alan her
kadro PKK–PAJK kadro ölçülerine göre, yurtseverler de yurtseverli¤in ölçülerine göre yaflar ve çal›fl›r. TEV-ÇAND
bu anlay›fla karfl› duranlar›n varl›¤›n›
kabul etmez. TEV-ÇAND örgüt anlay›fl›n›, sanat felsefesini ve tarz›n› sistemle uzlaflt›rmak isteyenlerle mücadele
etmelidir. Önderli¤e, flehitlere, halka,
maddi, manevi de¤erlere ba¤l›y›m deyip, sanatsal yarat›c›l›klar›n› gelifltirmemek, rahata kaçmak, ç›karc› yaklaflmak, TEV-ÇAND çizgisine ayk›r›d›r.
TEV-ÇAND sanatç›s› olmak, sanatsal
yarat›c›l›¤›n ve özgür yaflam de¤erlerinin zirvesinde olmak demektir. Gerçek
sanat ve sanatç›l›k, TEV-ÇAND üzerinden önder Apo ve PKK ile buluflmak
demektir. En büyük hizmet, insanl›k
de¤erlerinin kök kültürü olan kültürümüzü ifllemek, bu kültürün, bugünkü
dili, tarz› olan PKK kültür de¤erlerini
ifllemektir. Kuflkusuz sistem karfl›t›
olan sanatlar›nda sisteme muhalif durufl sergileyen dostlar›m›z da olacakt›r.
TEV-ÇAND sanatç›s›n›n temel bir
amac› da sanatç› anlay›fl›, sanat ürünlerinin etkileyicili¤i yan›nda yaflam ve
mücadele tarzlar› ile, baflta dost sanatç›lar olmak üzere herkesi etkilemek,
onlar› TEV-ÇAND çat›s› alt›nda özgürlük mücadelesine sanatlar› ile hizmet
eder konuma getirmektir.
TEV-ÇAND içinde yap›lan ve yap›lacak olan çal›flmalarda özgür kad›n›n ölçülerini esas almak sanat çizgimiz gere¤idir. Kültür sanat faaliyetlerimizin a¤›rl›kta kad›nlarca yap›l›p gelifltirilmesi do¤ru bir yaklafl›md›r. Öncelik ve öncülük kad›nda
olmal›d›r. Kad›n arkadafllar›n bu
misyonlar›n› PAJK çizgisinde yerine
getirme çabas› TEV-ÇAND’›n çizgisinde geliflip güçlenmesi demektir.
Bu konuyla ba¤lant›l› di¤er bir husus ise kültür sanat faaliyetlerimizde
genç yoldafllar›n durumudur. Bu alanda ister özgün yürütülen çal›flmalar
olsun ister genel içinde olan arkadafl-

lar olsun dirilifl kültürünü en iyi temsil etme potansiyeline sahip olduklar›n› bilmelidirler. Taklit olabilecek sanatsal yaklafl›mlardan uzak durarak
demokratik ulus kimli¤imizi gelifltirecek tarzlara yönelmelidirler. Otantik
de¤erlerimize yabanc›l›k bu sahada olmamal›d›r. Genç sanatç› ve sanat
emekçisi otantik de¤erlerimizi kendisine kimlik kazand›ran PKK kültürü ile
en harika derece buluflturup sentezleyebilir. Gençlik çal›flmalar› hem halkla
ba¤ kurmada bir köprü hem de TEVÇAND’›n örgüt olma zemini döflemede
güçlü bir rol sahibi olabilir. Devrimci
sanat daha fazla da Apo’cu gençli¤in
duygu ve düflüncelerinin ürünü olacakt›r. Devrimci sanat da¤daki sesin
ovalardaki yank›s›d›r. Yeni dönem çal›flmalar›nda sivil toplumcu, ö¤renci
gençli¤in aray›fllar›n› devrimcilik yerine ikame eden toyluklar› da aflarak
daha sa¤lam ve sonuç al›c› pratik tarza ulaflal›m. Önümüzdeki süreçte
gençlik koordine merkezleri ile genel
çal›flmalar aras›ndaki ba¤› sa¤lam tutmak geçmiflte yaflanan sorunlara yol
vermemekte önemli olmaktad›r.
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TEV-ÇAND sanatç›s› olmak
yarat›c›l›¤›n zirvesinde olmakt›r
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Edebiyat çal›flmalar›n›n
gelifltirilmesi gereklidir
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zümsüzlü¤ünün yaratm›fl oldu¤u durum bazen radikal bazen de liberal bir
durufl sergilemesine, giderek çal›flma
alanlar› ile iliflkilerin daralmas›na ve
hâkimiyet kayb›na yol açm›flt›r. En somut örne¤i, Kuzey Kürdistan TEVÇAND çal›flmalar› ile iliflkilerinde ortaya ç›kan ve bir sinema çal›flmas›na gerekli müdahaleler yap›lmadan gösterime ç›kmas›na neden olan örgütü iflletememe durumu sonras›nda gelifltirilen soruflturma ile ortaya ç›km›flt›r.

.o

l›p gelifltirilmesi gereken bir alan da
edebiyat alan› olmaktad›r.
Yeni dönem görevlerini baflarmak,
her fleyden önce TEV-ÇAND’›n kendisini kapitalist kültür ve sanat anlay›fl›na karfl› mücadele verecek temelde örgütlemesinden geçer. 3. TEV-ÇAND
Konferans›nda dile gelen “felsefesiz,
ideolojisiz sanat olmaz, örgütsüz kültür sanat hareketi geliflmez” belirlemesine denk bir pratik son iki y›lda ortaya ç›kmad›. Yo¤un kapitalist sistem
sald›r›lar›n› kendimizi örgütlemeden
karfl›lamak mümkün olamaz. Örgütlenmenin hem yaratmak için hem de
kendi de¤erlerimizi korumak için olmazsa olmaz bir durufl oldu¤unu bilmek gerekir. Baflta TEV-ÇAND’› örgütlemeden sorumlu Kültür Sanat Komitesi olmak üzere alan yürütmelerimizin de içinde oldu¤u koordinasyon,
tüm yönetimler, kadro ve sanatç›lar›m›z 3. Konferans çizgisinin gereklerini
tam olarak yerine getiremediler.
Kültür Sanat Komitesi en baflta
kendini do¤ru örgütlemeyerek TEVÇAND’›n ihtiyaçlar›na cevap olmam›flt›r. Komite her ne kadar 3. Konferanstan sonra geçmifle oranla bir çaba içinde olmuflsa da tüm alanlar ile ayn› düzeyde ilgilenme, çal›flma alanlar›n› takip etme, gerekli perspektif ve gücü
sunmada ciddi yetmezlikler yaflam›flt›r.
En baflta da komite bir örgüt komitesi
olarak kendi içinde bir çal›flma ve pratikleflme tarz›n› oturtamam›flt›r. Çal›flma tarz›nda istikrarl› sonuç al›c› tarz
ortaya ç›kmam›flt›r. Tarz ve temposunda ciddi zay›fl›klar ortaya ç›km›flt›r. Bu
da sorunlar› zaman›nda tespit etmemeye yol açm›flt›r. Tempo zay›fl›¤›, zaman›nda tespit edilen sorunlara da geç
müdahale etmeye yol açm›fl bu da çözümsüzlü¤e neden olmufltur. Komite
bir tarzs›zl›¤› yaflam›fl, sorunlar›n çö-
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Kültür sanat faaliyetlerimizin yaflad›¤› sorunlar›n bir nedeni de edebiyat
alan›nda yaflanan zay›fl›klardan kaynaklanmaktad›r. Nas›l ki sanat toplumsal yaflam›n içinde ruh olma görevini görüyor ise sanat alan› için de
ruh edebiyatt›r. Konferans›m›z Kürt
edebiyat›nda yaflanan sorunlara da
dikkat çekmifltir. Özgürlük mücadelemiz Kürt dili üzerindeki bask› ve asimilasyonu fiili olarak ortadan kald›rm›flt›r. Baflta TV, yaz›l› bas›n yolu ile
olmak üzere dil e¤itimleriyle Kürtçeyi
gelifltirmeye ayr› bir özen verdi¤i bilinmektedir. Bu kendisiyle hat›r› say›l›r
bir Kürtçe okur kitlesi oluflturmufltur.
Edebiyat çal›flmalar›m›z›n hem dilimizin gelifltirilmesine hizmet etmesi hem
de sanat›m›za do¤rultu kazand›rmas›n›n gerekli oldu¤u bilinerek edebiyat
çal›flmalar›n›n gelifltirilmesinin her
zamandan daha çok gerekli hale geldi¤i bilinmek durumundad›r. Mevcut
durumda kültür sanat faaliyetlerimiz
adeta tek ayak üzerinde ilerlemektedir. Özgürlük mücadelemizin ortaya
ç›kard›¤› örnek kifliliklerin toplumda
kültürleflmesi ve demokratik ulus
kimli¤imizin geliflmesi için h›zla el at›-

“Kültür sanat faaliyetlerimizin yaflad›¤› sorunlar›n bir
nedeni de edebiyat alan›nda yaflanan zay›fl›klardan
kaynaklanmaktad›r. Nas›l ki sanat toplumsal yaflam›n
içinde ruh olma görevini görüyor ise sanat alan›
için de ruh edebiyatt›r. Konferans›m›z Kürt
edebiyat›nda yaflanan sorunlara da dikkat çekmifltir”
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r›n›n bir filozof kadar entelektüel bir
birikim, fedai gibi keskin bir durufl ve
dervifl misali, sab›rla sürekli olan bir
mücadeleyi esas almalar›n› ister. Ancak böyle bir yaklafl›mla, do¤ru bir sanat ortaya ç›karaca¤›m›z bilinmek durumundad›r. Ayr›ca bu gerçekli¤in
içinde yaflad›¤›m›z ça¤›n sorunlar› ile
mücadele ederken, mutlaka temel ölçülerin olmas› gerekti¤ini bilmek durumunday›z. Böyle olmazsa, sistemin
dayatmalar›na teslim olur, kendi gerçe¤imize ters düflmüfl oluruz. Bu da
kutsall›¤› bar›nd›ran gerçe¤e ihanet,
kültür de¤erlerimize ve Apo’cu tarz›n
büyüklü¤üne ters düflmek demek
olur. ‹nsanl›¤›n kazanmas›n›n, Kürtlerin PKK tarz›nda zafere gitmesi ile
çok yak›n bir iliflkisi vard›r. Bunun da
kültürel de¤erlerimizin özünden kaynakl› bir gerçeklik oldu¤unu bir kez
daha hat›rlatmak istiyoruz.
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Konferans›m›z güçlü bir komite
örgütlendirmesine gitmifltir

Kültür Sanat Komitesi baflta Kuzey
Kürdistan olmak üzere faaliyet alanlar›nda özellikle kadrolar flahs›nda 3.
Konferans çizgisine karfl› yaflanan direnifli uygun yöntemlerle ve zaman›nda aflmaya dönük mücadelede zay›f
kalm›fl, yeterli deste¤i sunamam›flt›r.
Bu direnifl karfl›s›nda komite, sorunlar› zamana yayarak konferans çizgisi
karfl›s›ndaki direniflin uzamas›na zemin sunmufltur. Komite kendi tarz›
ile TEV-ÇAND Koordinasyonunu da
tam olarak iflletememifltir. Geçmifl iki
y›ll›k pratikte TEV-ÇAND Koordinasyonu, örgüt olmay› baflaramam›flt›r.
Bu da yönetim birli¤ini sa¤lay›p faaliyetlerinde ortak kararlar al›p uygulamas›nda sorunlara yol açm›flt›r. Dolay›s›yla 3. Konferans çizgisinin tüm
alanlarda istenen düzeyde pratikleflmemesinden birinci dereceden sorumlu olan komite prati¤inden hareketle 4. Konferans›m›z ç›kar›lan sonuçlar üzerinden daha güçlü bir komite örgütlendirmesine gitmifltir.
3. Konferans Kuzey Kürdistan sahas›n› kültür sanat faaliyetlerimiz aç›s›ndan stratejik alan olarak tespit etmiflti.
Kuzey sahas› hem özgürlük mücadele-
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3. Konferansta seçilen alan yönetimi daha ilk günlerde alanda bir direnifl ile karfl›laflm›flt›r. Yönetimin bu
direnifli k›rmas› gerekirken 3. Konferans çizgisinde tam net olmamalar›
zorlamalar›na, ikircikli, kayg›l› ve
kendine güvensiz olmalar›na yol açm›flt›r. Bu durum alandaki kimi kiflilerin bilinçli karfl› durufllar›na, kimi
sorunlar›n zaman›nda afl›lmamas›na
ve ortam› zorlamas›na yol açm›flt›r.
Do¤ru bir yönetim örgütlemesinin yap›lmad›¤› Kuzey Kürdistan’da ilk y›l
belli bir çal›flma yürütülmek istendi.
Fakat alan yürütmesinin kültür sanat çizgisinde tam net olmamas›, mücadeleci olmayan bir tarza yol açt›.
Alanda bir yönetim yerine kiflilere
ba¤l› bir faaliyet yürütüldü. Bu tarz
süreç ile alan yönetiminin tek tek kiflilerin tarz›n›n hâkim oldu¤u gruplaflmalara yol açt›. Dolay›s›yla alanda
giderek 3. Konferans çizgisi sahipsiz
b›rak›ld›. Bundan hareketle genel örgütün yaflad›¤› geliflmeler ve bu geliflmelerin yaratt›¤› havan›n olumlu etkileri d›fl›nda alan yönetimi ve kadro
gerçe¤inin kendi örgüt anlay›fllar› ile
ciddi bir düzeltmede bulunduklar›n›
söylemek zordur. Kimi arkadafllar›n
çabas› örgütsel olmayan bireysel tarzlar›ndan dolay› istenen düzeyde sonuçlar ortaya ç›karamam›flt›r. Alandaki faaliyetlerimiz bir TEV-ÇAND örgütlemesinden ziyade “kurumlar koalisyonu” fleklinde devam etmektedir.
Alan çal›flmalar›m›z kendini örgütleyecek tarz› henüz yakalamam›flt›r.
Her ne kadar son y›llarda kurumlar›m›za karfl› bir ilgi geliflmiflse de kurumlardaki yaflam tarz›, gelen insanlarla ilgilenmeme, felsefik, ideolojik
e¤itim ile insanlar› harekete ba¤lama,
bunun üzerinden sanat faaliyetine yöneltme olmad›¤› için kurumlar kendisine karfl›t bir kültür sanat faaliyetinin zeminini yaratmaktad›r.

tülmeye çal›fl›lan kültür sanat faaliyetlerinin TEV-ÇAND perspektifi ile
bir örgütlülü¤e kavuflturulmas› demektir. Bunu hedeflemeyen oradaki
halk›m›z›n yüzünü ülkeye çevirmeyen, yaflanan asimilasyonun önüne
geçecek kültür sanat faaliyetlerini
esas almayan, gerillan›n direniflçi ruhunu ve flehitlerin ba¤l›l›¤›n› esas almayan faaliyet, kifli ve kurumlar
TEV-ÇAND faaliyeti olamaz. Dolay›s›yla kültür sanat faaliyetini birkaç
kiflinin sahneye ç›kmas› ile de¤erlendiren anlay›fllar kültür sanat çizgimizin kabul etmedi¤i anlay›fllard›r. Bu
anlay›fllar mücadele de¤erlerimize ç›karc› yaklaflanlar›n anlay›fllar›d›r.

Kadro duruflundaki yetersizlikler
örgütsel sorunlara yol açmaktad›r

Özgürlük mücadelemiz için her
zaman önemli olan Güneybat› Kürdistan, TEV-ÇAND çal›flmalar› için
önemli bir alan olarak 3. Konferans
sonras› örgütlendirilip gelifltirilmesi
gereken bir saha olarak planlanm›flt›. Güneybat› Kürdistan alan› tasfiyeci sürecin etkisinin yo¤un yafland›¤› bir alan olmufltur.
Alanda KCK sisteminin örgütlendirilip kurumlaflt›r›lmas›na engel olan
kadro duruflunun ciddi örgütsel sorunlara yol açt›¤› örgütsel bir tespit olmaktad›r. Alandaki genel örgüt sorunlar›m›z›n bir parças› da TEV-ÇAND’da
yaflanan sorunlar olmaktad›r. Alan
kültür sanat çal›flmalar›m›zda ortaya
ç›km›fl sorunlar›n bir boyutu genel sorunlar›n yol açt›¤› tarzdan kaynaklanmaktaysa bir boyutu da kültür sanat
çal›flmalar›nda bulunan kadro arkadafllar›n kat›l›m ve durufllar›yla yol açt›¤› sorunlard›r. Bu durumlar›n yol açt›¤› tarzs›zl›¤›n alanda TEV-ÇAND faaliyetlerini mevsimlik olmaktan ç›karamad›¤›n› belirtmek gerekir.
3. Konferans sonras›nda alana dönük al›nan kararlar›n bafl›nda yeni
çal›flma tarz› temelinde, halk örgütlülü¤ünü gelifltirecek, kültür de¤erlerimizi asimilasyona karfl› koruyacak
kültür ve sanat› halk içinde ele alacak
fleklinde olmufltu. Önderli¤in büyük
emekleri ve yüzlerce flehit yoldafl›m›-
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Kuzey’de bir yönetim olarak de¤il
kiflilere ba¤l› faaliyet yürütüldü

Mücadele ve halk de¤erlerimizden
kopman›n getirmifl oldu¤u kendi kimli¤ini yaratamama, bu kimli¤i sanat
anlay›fl› ile güçlendirmeme sorunlar›
varl›¤›n› devam ettirmektedir. ‹deolojik mücadelenin gerekçesi olan bu durum alanda yeterince hissedilip görülmemektedir. Bu mücadelesizlik alanda hem kültür sanat içinde orta s›n›flar›n güçlenmesine hem de alan genelinde yaflanan orta s›n›f anlay›fllar›n
dayatmalar›na sebep olmaktad›r.
Alanda yaflanan maddi sorunlar›n nedeni ve çözümüne dönük ele al›n›fl
tarz›na bak›ld›¤›nda orta s›n›f anlay›fllar›n kültür sanat alan›nda nas›l yafland›¤›n› görmek mümkündür.
Alanda ciddi bir kurumsal güç olmas›na ra¤men TEV-ÇAND örgütlendirilmedi¤i için kurumlar›n birbirine destek sunmas› zay›f kalmakta bu da kültür sanat politikam›z› pratiklefltirmede
sorunlara yol açmaktad›r. Halbuki eldeki olanaklar sadece Kuzey’i için de¤il, do¤ru kullan›lmas› halinde tüm
Kürdistan’› besleyecek düzeydedir.
3. Konferans Avrupa çal›flmalar›na
müdahale ederek yeniden örgütlendirilmesine dönük kararla almas›na ra¤men geçen iki y›ll›k süreçte, alanda 3.
Konferansa karfl› direniflin de ötesinde
bofla ç›kar›ld›¤› alan olmufltur. Alan 4.
Konferansa delege göndermemifl faaliyet raporlar› da kabul edilmemifltir.
Avrupa alan›nda kültür sanat faaliyetlerimizin t›pk› fiehit Sefkan ve
fiehit Mizgin yoldafllar›m›z›n ilk dönemlerdeki tarz›na benzer tabandan
örgütlemesi gerekmektedir. Avrupa
alan›nda kültür sanat faaliyetlerimizi
birkaç tane müzisyenin flahs›nda gören anlay›fl mahkûm edilmifltir. Bu
anlay›fl üzerinden TEV-ÇAND faaliyetlerine yaklaflan kültür sanat kadro ve çal›flanlar› TEV-ÇAND’› örgütleyemedikleri gibi genel hareket içindeki kimi kadro ve çal›flanlar›n da benzer anlay›fllar› ile bilerek ya da bilmeyerek TEV-ÇAND’› TEV-ÇAND olmaktan ç›karan sanatç›lara ve kifliliklere zemin sunduklar› bilinmelidir.
Avrupa TEV-ÇAND’› bilinen kurum
ve kimi flah›slardan oluflmamaktad›r.
Avrupa’da TEV-ÇAND demek tüm
kültür derneklerimizde az çok yürü-
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si aç›s›ndan hem de TEV-ÇAND aç›s›ndan önemli bir sahad›r. TEV-ÇAND’da
yaflad›¤›m›z sorunlar›n önemli bir k›sm› bu alanda yaflanmaktad›r.
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Irak’ta Baas rejiminin y›k›lmas›yla Güney Kürdistan’da ortaya ç›kan
durum kültür aç›s›ndan tam bir
yozlaflt›rma seyri izlemektedir. Mevcut durumda Kürt kültürü için en
tehlikeli durum Güney’de yaflanan
geliflmelerden do¤maktad›r. Bütünüyle arabesk ve popüler kültür içerikli kalitesiz bir gidiflat mevcuttur.
Adeta f›rsat› yakalayan herkes sahneye ç›kmaktad›r. Daha tehlikeli
olan› bunun hükümet eliyle ve deste¤i ile yap›l›yor olmas›d›r. Özellikle
Türkiye’deki en dip fleylerin muhtemelen bilinçli ve örgütlü bir flekilde
buraya ak›t›lmas› söz konusudur.
Kültür sanat alan›nda iflin para ve
popülerlik peflinde olanlar›n ra¤bet
gösterdikleri bu durumun önü al›nmaz ise egemen devletlerin yasakç›
ve asimilasyoncu politikalar›ndan
daha tehlikeli sonuçlara yol açaca¤›n› bilerek buna alternatif bir kültür
sanat faaliyetinin gelifltirilmesi kaç›n›lmazd›r. Bu ciddi riske ra¤men
uzun bir dönemdir Kerkük sahas›nda yürütülen kurum çal›flmalar›m›z
son iki y›lda bir gerileme yaflam›flt›r.
Güney’de belirtilen gidiflat içinde en
az›ndan de¤iflik bir mekân olmas›
gereken kültür kurumumuz bunu
da baflaramam›flt›r. Çok dar bir gurupla yetinen kurum rutin baz› çal›flmalar›n d›fl›na ç›kamam›flt›r.
Kültür sanat faaliyetlerimiz Ermenistan sahas›nda rutin bir flekilde devam etmifltir. Maxmur sahas›nda ise bir dönem iflleyemez duruma düflen kurum çal›flmas› sonradan bir toparlamay› yaflayarak belli
bir düzelmeyi yaflam›flt›r.

mezarl›¤›na çevrilmek istenmektedir.
Bu anlamda ‹stanbul flehri “en büyük
Kürt mezarl›¤›” olmaktad›r. Tüm bu
sald›r›lar› en sa¤lam ve baflar›l› karfl›layacak kültür sanat alan› olacakt›r.
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Halk›m›z›n Önderli¤ine
gerillas›na flehitlerine ba¤l›l›¤›
her zamankinden daha büyüktür
Önderli¤imizin özellikle son savunmalar› ile PKK ve Kürtler olarak
herkesten daha güçlü, çözümleyici
ve zengin bir özgürlük düflüncesine
ideolojisine kavuflmufl bulunmaktay›z. Yaflam›n her alan›na bu ideoloji
ile verecek yan›tlar›m›z eskisinden
daha derin ve nettir. PKK olarak her
zamandan daha derli toplu ve netiz.
Yine Önderli¤e daha yak›nlaflm›fl bir
durufla sahibiz. Halk›m›z›n Önderli¤ine ve gerillas›na ba¤l›l›¤› flehitlerine sahiplik etmesi ve an›lar›na yak›fl›r coflkusu her zamandan daha büyüktür. Uluslararas› koflullarda da
uygun bir durum söz konusudur.
Baflta Türk devleti olmak üzere tüm
egemen devletler büyük çeliflkiler yaflamaktad›rlar. Ciddi ekonomik krizlerle bo¤uflmaktad›rlar. Nereden bak›l›rsa bak›ls›n Kürtler olarak baflarmak için nedenlerimiz çoktur. E¤er
Güneyli güçler ulusal birlik konusunda düflmana hizmet edecek bir
duruma girmezlerse mevcut koflullar
içinde hiçbir güç Kürtlerin önünü
alamaz. Böylesine uygun bir konjonktürde daha fazla ve zorlanmadan kazanmak için defalarca ispatland›¤› gibi Apocu tarzda örgütlenmek ve çal›flmak esast›r. Kültür sanat alan›m›zda bu dönemde güncel
görevlerin yan›nda önümüzdeki on
y›llarda da etkili olacak eserler vermek için 4. Konferans›n ruhuna göre bu sürece dahil olunmal› demokratik ulus mücadelemizde öncülük
görevi yerine getirilmelidir.
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Güney’de arabesk ve popüler
bir kültür gelifltirilmektedir

Sonuç olarak; PKK öncülü¤ünde
yürüttü¤ümüz Özgürlük Mücadelemizin yakalad›¤› düzey ve toplumsal
yap›m›zda yol açt›¤› sonuçlar yeni
bir döneme girmemize yol açm›flt›r.
Önderlik bu toplumsal durumu
Frans›z ve Rus devrimlerinin gerçekleflti¤i dönemlere benzeterek dikkat
çekmifltir. Girilen yeni aflamada ne
askeri ve siyasi çal›flmalar›m›z ne de
kültür sanat faaliyetlerimiz eskide
en iyi oldu¤u dönemlerdeki gibi de
yürütülemezler. Bu yeni bir tarz ve
sorumlluk düzeyi demektir. Sadece
bir konferans yapt›¤›m›z ve kararlar
ald›¤›m›z için özelefltiri verip elefltiriler yapmad›¤›m›z› her arkadafl›n bilince ç›karmas› tarihi sorumlulu¤u
gere¤idir. 4. TEV-ÇAND Konferans›nda sadece sorunlar yafland›¤› için
de¤erlendirmeler yap›lmad›¤› kararlara gidilmedi¤i bilinmelidir.
‹nsanl›¤›n tümünü hedefleyerek
sald›ran kapitalist modernite sistemi
ile bir uzlafl› içinde Kürt kültürüne
soyk›r›m dayatan tüm egemen devletlere karfl› kültür sanat cephemiz
yeni dönemin gereklerine göre kendini örgütlemeli ve Apo’cu tarzda yarat›c›l›¤›n› konuflturmal›d›r.
Önderli¤imize ve onun flahs›nda
tüm kutsal de¤erlerimize her taraftan
sald›ranlara karfl› kültür sanat çal›flmalar›m›z toplumsal görevleri içinde
olan ajitasyon ve propaganday› her
zamandan daha güçlü yapmak zorundad›r. Sadeli¤i içinde güzel olan
de¤erlerimizi sanat üslubu ile estetize
etmek bu de¤erlerimizi topluma tafl›rmada daha fazla incelikli ve hassas
olmak dönem görevlerimiz içindedir.
Bu konuda son y›llarda yaflad›¤›m›z
k›s›rl›¤› ve s›¤l›¤› aflmak gerekir.
‹çinde bulundu¤umuz dönemde
çok yo¤un sald›r›lar ile hedeflenen ve
yap›lmak istenen dirilifl de¤erlerimizi
asimile etmektir. Bununla da Önderlikle PKK Kürt halk›ndan kopart›lmak
istenmektedir. Türk devletinin aç›l›m
ad› alt›nda esasta bunu hedefledi¤ini
bilmek gerekir. Özellikle Kürdistan illerinde gençleri çocuklar› hedefleyen,
alttan ve çok ince bir flekilde Apo’cu
Kürtlükten koparma operasyonlar›
yürütülmektedir. Metropoller Kürt
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z›n çabalar› sonucu örgütlendirilen bu
sahada, TEV-ÇAND faaliyetleri aç›s›nda da son iki y›l›k pratikte cevap olunamam›flt›r. Alanda son y›llarda devletin uygulad›¤› kültürel yozlaflmaya
cevap olacak bir yan›t verilememifltir.
Kültür sanat çal›flmalar› aç›s›ndan da
yo¤un bir potansiyel bar›nd›ran saha
faaliyetlerimizin yeniden ele al›n›p örgütlendirilmesi ihtiyac› vard›r.
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Bijî PKK
Bijî TEV-ÇAND’a ku xeta Yekta û
Delilan d› tevdigeri,
Bijî flfleehîden qada çand û hunere
Bijî Rêber Apo
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Akademiler Neden Gerekli
“Mevcut toplumdaki ahlaki çöküntüyü gören Sokrates, okulunda topluma yeni ahlak vermek için dersler verdi, daha
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Önderli¤imizin uzun zamandan
beri gündemde tuttu¤u ve oluflumu
için hayli ›srarl› oldu¤u akademiler
konusunda bir ad›m at›ld› ve akademilerin aç›l›fl›na girifl gerçeklefltirildi.
Bu geliflmenin çok büyük bir dayatma sonucu, biraz da zoraki oldu¤u
bilinmektedir. Bu gerçekleflmenin
ihtiyac› karfl›lamaktan son derece
uzak oldu¤u, bu yönlü çabalar›n daha da artt›r›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Zira Kürt Halk Önderi’nin bu dayatmas› bofluna de¤ildi. Dayatmas›n›n
gerekçeleri ortadan kalkm›fl de¤ildir.
Peki, bu dayatman›n alt›nda yatan
gerçeklik nedir? Gerçekten de akademilerin oluflumu olmazsa olmaz
kabilinde midir? Akademilerin yapaca¤› fleyler acaba gerçekten de di¤er
kurumlar, okullar, üniversiteler üzerinden gerçekleflmiyor mu veya gerçeklefltirilemez mi? Daha da uzat›labilecek olan bu sorunlara verilecek
cevap, içinde yaflan›lan sistemin anlafl›lma durumuyla ba¤lant›l›d›r.
Toplumun do¤ru temelde ve gerçek anlamda bilinçlenmesini sa¤layacak bir e¤itime ihtiyac›n›n çok yo-

gerçekleflen bir kopmad›r. ‹flte bu
sapk›n sistemin ça¤dafl versiyonu
yaflanmaktad›r günümüzde. Bu ça¤dafl versiyona, kapitalist modernite
denmektedir. Önceki devletçi modernitelerden fark›, hiçbirinin ulaflamad›¤› genifllikte ve derinlikte egemenli¤i, iktidar›, devleti yayabilmifl, güçlendirebilmifl olmas›d›r. Zaten Önderli¤imiz hiyerarfli de dahil, tüm
devletli dönemi ‘kölecilik’in farkl› dönemleri diye adland›rd›. Kapitalist
modernite dönemini adland›r›rken de
‘genelleflmifl ve derinleflmifl kölelik’
tan›mlamas› yapt›. Özcesi devletli dönem bir köle üretme dönemidir. Bu
flu anlama gelir: toplumda kölelik
ekilmifltir, biz insanlar pek çok yönümüzle kölelefltirilmifl durumday›z,
köleyiz. Güçlü ve kurnaz adam›n icraatlar› köle üretme, kölelefltirme ve
kar›laflt›rma icraat›d›r. Nev-i flahs›na
münhas›r ve sadece kendisine ait
olan hiç kimse olmad›¤›na ve hepimiz
tarihin bir ürünü oldu¤umuza göre
bu sistem günümüz insan› ve toplumunda yaflanmaktad›r. Hiyerarflik
devletçi sistem, kendi ç›karlar› temelinde bir toplum ve insan yetifltirdi¤inden bunun yans›malar›, etkileri
toplumu kirletmifltir, hastal›kl› hale
getirmifltir. O kendi toplumunu ve
insan›n› yetifltirmifltir ve bu durumunu da sürdürmek istemektedir. Bunu yaparken gücünü en çok zihniyette kendini kurumlaflt›rmas›ndan
almaktad›r. Hiyerarflik devletçi sistem tekel olma özelli¤ini bir an için
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Güçlü ve kurnaz adam›n icraat› köle
üretme ve köleleflflttirme icraat›d›r

¤un bir flekilde oldu¤u aç›kt›r ve bu,
yaflan›lan sistemin yap›s› nedeniyledir. Çünkü bugün devletli bir ça¤›
yaflamaktay›z. Devletli ça¤›n bafllang›c› ve günümüz toplum karfl›tl›¤›
temelinde geliflmifltir ve bu ifllemektedir. Önderli¤imizin belirtti¤i ‘güçlü
kurnaz adam’d›r devleti ve ona götüren yolu yaratan. Toplum içinde ayr›cal›kl›, bir üst toplum yaratma en
temel yaklafl›m› olmufltur. Gücünü
toplumun hizmetine sunmak yerine,
toplumun önce bir kesimini, zamanla da tümünü kendi hizmetine koflturmak için kullanm›flt›r. Kafas›n›
ve tüm yeteneklerini kendine hizmetçi yaratmak için kullanm›flt›r.
Nitekim bunu ilk devlet olan Sümer
mitolojisinde bir zihniyete dönüfltürerek de bilinçlere kaz›m›flt›r.
‹lk ve kök toplum olan, ‘do¤al’ veya ‘ahlaki ve politik’ toplum olarak
tan›mlanan, ama esas›nda insan olman›n özünü temsil eden, gerçek anlamda insan denilebilecek insanlar›n
bulundu¤u toplum, bu yeni ç›k›flla
parçalan›r. Eskiden yetenek, cins,
tecrübe vb eflitsizlikleri olmas›na
karfl›n, komünal zihniyet nedeniyle
bir toplumsal eflitlik yaratabilen bu
toplum yap›s› yerini gittikçe, parçal›,
birbirini tamamlamayan bir topluma
b›rakacakt›r. Bu yönüyle hiyerarfli ile
bafllayan ve sonralar› devlet olan
güçlü kurnaz adam›n icraatlar›, topluma karfl›tl›k temelinde gerçekleflmifltir ve bu nedenle de sapk›nl›kt›r.
Toplumun komünal olan özünden
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“Hiçbir toplum varolufl hakk›n›
ve bunun için gençlerini e¤itme görevini baflka bir güçle paylaflamaz,
devredemez… Aksi halde kendini
egemenlik tekellerine teslim etmifl
say›lacakt›r.”
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çok da gezgin bir halde bunu yürüttü. ‘Kendini Bil’i okulunun kap›s›na yazd›rd›, sonralar› gençlerin beynini y›kad›¤›
gerekçesiyle, bald›ran zehiri içmek suretiyle yaflflaam›na son vermek zorunda b›rak›ld›. Ö¤rencisi Platon ilk defa
‘Akademi’ ad›n› kullanarak bu gelene¤i devam ettirdi. Sonras›nda H›ristiyanl›k ve di¤er dinlerde manast›rlar,
medreseler hep bu gelene¤in yap›sal örnekleri oldu. Esas›nda ayn› flfleeyi vermeye çal›flfltt›lar, toplumsal ahlak› güçlü
tutmak istediler. Di¤er yandan da devletli yap›lar daha çok üniversitelerle kendi e¤itim kurumlar›n› oluflfltturdular”
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min ç›karlar›n› bilimsellik kisvesi alt›nda çok sistematik bir flekilde topluma yayd›¤› ve toplumun tümünü
kendi e¤itiminden geçirerek istedi¤i
flekle soktu¤u görülmektedir.

ak

Devletçi sistem toplumu
gasp etmifl durumdad›r

iv

Esas›nda toplumsallaflman›n kendisi bir e¤itim iflidir. Toplumlar kendi toplumsallaflmalar›n› yarat›rlarken, bunu özellikle de çocuklara,
gençlere verdikleriyle yaparlar. ‹lk
toplumdan günümüze kadar tüm
sistemler kendi zihniyetlerine göre
birikim ve tecrübelerini toplumun
üyelerine aktar›rlar. Böylelikle kendi
zihniyetlerine uygun bir toplum yarat›rlar. ‹lk toplumsallaflman›n etraf›nda geliflti¤i ana-kad›n da çocu¤una toplumun ahlak›n› vermek suretiyle e¤itmifltir, günümüzdeki hiyerarflik devletçi sistem de ayn› fleyi
yapmaktad›r. Ancak zihniyetler farkl› oldu¤undan, yetiflen neslin dolay›s›yla toplumun özellikleri de farkl›
olmaktad›r. Toplum öncülerine göre
flekil almakta ve e¤itimle biçim ve öz
kazanmaktad›r. O nedenle de gelecek ve toplum anlam›na gelen çocuklar›n›, gençlerini kimse baflkalar›na teslim etmek istemez. Toplumun kendi varl›¤›n› sürdürebilmesi
için kendisinin olan çocuklar›n ve
gençlerin kendi denetimlerinde olmas› ve e¤itilmesi gerekmektedir.

w

w
w

.a

rs

bile olsa elden b›rakmam›flt›r, b›rakmaz da. Her fleyde tekel oldu¤u gibi
en çok da bilgide, düflünce gücünde
tekel olmay› sürdürmüfltür. Sistemin
kurucular› bilgiyi, bilimi toplumdan
uzak yerlerde, devletin adeta yarat›c›s› olan zigguratta, hem de onun en
üst kat›nda yani halka en uzak yerde
bunu yapm›fllard›r. Bilginin s›n›rlar›
olarak kendi mekânlar›n› ve egemen
s›n›f› belirlemifllerdir. Örne¤in tarihte
ilk yaz› olarak bilinen Sümer yaz›s›
bile herkesin yaz›s› de¤ildir. Belki
önemli bir icatt›r, ancak o herkesin
de¤ildir, birilerinin, toplumun dar bir
kesiminin yazd›¤› ve okudu¤u bir
gerçekli¤e tekabül etmektedir. Egemen s›n›fla s›n›rl› kalm›flt›r. Yine mitolojik ve dini düflünüflte önemli bir
yer tutan cennette her fley serbesttir,
ancak bilgi a¤ac›n›n meyvesini yemek yasakt›r. Cennetin sahipleri ve
yasa¤› koyanlar egemenler iken, kendisine bilimin yasakland›¤› kesim ise
halkt›r, toplumdur. Yunan mitolojisinde bilgelik tanr›ças› Metis’i yutarak ondaki tüm bilgeli¤i gasp eden ve
ondan edindi¤i bilgi ile de kendi erkek egemenlikli sisteminin amans›z
savunucusu olan erkek k›l›kl› ‘kad›n›’ –Athena- kendi kafas›ndan yaratan, Zeus’un yani devletçi sistemin
bafl tanr›s›n›n kendisidir. Ortaça¤da
toplumun bilinçlenmemesi için kütüphanelerin, bilgi kaynaklar›n›n,
dogmatikçe inan›lan kutsal kitaplar›n topluma kapat›ld›¤› bilinir. Günümüzde de hiyerarflik devletçi siste-
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Toplumsallaflma ancak böyle gerçekleflebilir. Ancak bugün devletçi sistem, toplumu gasp etmifl durumdad›r. Toplumsal do¤aya uygun bir flekilde e¤itilmesi gereken çocuklar, beyinler, toplum bunu gerçeklefltiremedi¤inden, devletçi güçler de toplumu ancak böyle ele geçirebileceklerini bildiklerinden iktidarc› güçler taraf›ndan e¤itilmektedir. Böylelikle de
topluma akmas› gereken güç, devletçi-iktidarc› güçlere akmaktad›r. Bu
da toplumun garantisi olan gelecek
nesilleri toplumun olmaktan ç›karmakta, iktidara sürüklemektedir.
Böylelikle de kölelefltiren sistem, devaml›l›k kazanmaktad›r.
‹ktidarc› sistem, günümüzde
okullu olmay› zorunlu bir hale ba¤layarak toplumu asl›nda kendisine
do¤ru sürüklemektedir. Okullarda
onlara kendi ç›karlar› ve do¤rular›
temelinde bilgiler vermekte ve böylelikle de kendisi için tehlike teflkil etmeyen, hatta kendi sistemi için kullanabilece¤i beyinler yaratmaktad›r.
Topluma ait olan›, ondan önce e¤itim
ad› alt›nda almakta, sonra da ona
karfl› kullanmaktad›r. Önderli¤imizin “Görünüflte Türkiye’nin en eski
ve tan›nm›fl Siyasal Bilgiler Okulunun son s›n›f›na kadar üstün baflar›yla t›rmanm›flt›m. Sonuç, ö¤renme
yetene¤inin ölümcül bir darbe yemesiydi.” belirlemesi tam da bu anlama
gelmektedir. Bu toplumu asl›nda
teslim almakt›r, çünkü toplumun
varl›¤›n›n garantisi olanlar, toplum
karfl›t› bir örgütlenme olan ve güçlü
kurnaz adam›n kafas›ndan ç›km›fl
olan bir klik taraf›ndan kendilerinden çal›nmaktad›r. Çocuklar toplum
karfl›t› bir sistemin kafa yap›s›yla
e¤itildiklerinden çocuklar ayn› zamanda kendi özlerine ters ve yabanc› bir flekilde yetifltirilmektedir. Al›nt›dan da anlafl›ld›¤› gibi neredeyse
her zaman okullu olan, kendi toplumsal gerçekli¤ini küçük ve geri
görmeye bafllar, ondan utan›r. Kay›fl
çok h›zl› ve köklü olur, yabanc›laflma
büyük olur. Enderun Mektepleri Osmanl› tarihinde meflhurdur, 19. yüzy›lda Osmanl›da Kürtler için uygulanan Afliret Mektepleri ayn› amaçlad›r
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kurumlar›nda düflünemez duruma
getirilmifl insanlar yarat›rlar. Bu nedenle de toplumun özüne uygun,
toplumsal do¤an›n eflitlikçi, özgürlükçü özünü gerçeklefltiren nesillerin yetiflmesi için e¤itim gereklidir.
E¤itim, toplumun hiyerarflik devletçi
sistemin yaratt›¤› insanl›k d›fl› fleylerin temizlenmesi için gereklidir. Bu
yönüyle akademiler özgülünde e¤itimler, toplumun tekrardan kendisi
olma çabas›d›r. Kendini güç yapmas›n›n yolu, toplumun kendi e¤itimini
kendisi yapar hale gelmesinden geçer. Baflkalar›n›n zihniyetlerinden
beslenen grup veya kiflilerin sisteme
karfl› durmas› mümkün de¤ildir.
Önderlik de kendi felsefesini, yaflam tarz›n› örgütlemek, sistemini
kurmak ve gelece¤e tafl›rmak için
tüm faaliyetlerini bir akademi tarz›nda yürütmüfltür. Bu yaklafl›m›n gelece¤e de tafl›r›lmas› için, bu akademilerin daha da gelifltirilerek, derinlefltirilmesini istemifltir. Bu akademiler,
demokratik komünal de¤erler temelinde Apocu felsefe ve yaflam tarz›n›
gelifltirip derinlefltirerek topluma verecek yerler olmal›d›r. Bu, akademilerin gerçek anlamda özüne dönmesi,
yüzünü halka çevirmesi anlam›na da
gelecektir. Bu konuda Önderli¤imiz
flunlar› belirtir: “Ortaça¤lar›n kilise
ve camileri bu gelene¤in devam›d›r.
Yeniça¤›n do¤uflunda bu gelenek
okullar ve üniversiteler biçiminde adland›r›larak ve içeri¤i gittikçe bilimsel
geliflmelere kavuflturularak sürdü-
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“Çok s›n›rl› da olsa, ulusal akademiler dönemini sa¤layacak çal›flmalara da çok önem ve yer verilmifltir. Tarih boyunca derya kadar kan ak›tman›n ve çaba harcaman›n yetmedi¤ine,
gerekli olan›n anlam gücü ve derinli¤i
oldu¤una inan›larak, halk ve öncüleri için yayg›n okullar dönemi bafllat›lm›flt›r. Yaflad›¤›m her evi, buldu¤um
her çal›flma sahas›n› bir okula dönüfltürmek, yaflam›m›n ayr›lmaz bir
özelli¤i ve parças› olmufltur. ‹lkça¤ filozoflar› gibi her duvar›n dibi, her
a¤ac›n alt› bir okul haline getirilmifltir. Halk›m›z›n en eksik yan›n›n beyin
gücü oldu¤u bilinerek, bu çal›flmalara yüklenilmifltir. Mahsum Korkmaz
Akademisi deneyimi dalga dalga her
alana, her insan grubumuza tafl›r›lm›flt›r. Sadece askeri ve politik alanda de¤il, tarih, dil ve sanat alanlar›nda da akademi düzenine geçiflin altyap›s› ve zihni temeli ortaya ç›kar›lm›flt›r. Kürtlerin kültürel varl›¤›na ve
özgürlü¤üne giden yolda tarihsel bir
dönem olan akademik düzeyde e¤itim
sistemi bir gerçektir. Yap›lmas› gereken, ilgili her alanda var olan olanaklar› birlefltirip öz okuluna kavuflturmakt›r. Politikadan dile, tarihten felsefeye, sanattan ekonomiye kadar
her alanda yarat›lan ulusal akademik
düzey bir olanakt›r. Büyük inanç ve
çabayla bu yönlü çal›flmalar›m›za
katk›da bulunmak kiflileri yüceltir ve
halk›m›za özgürlük getirir. Bu yönlü
görevlerini baflaramayanlar›n ça¤dafl
uygarl›k içinde yer tutmalar› mümkün olamaz. Düflünce hâkimiyeti ve
sanat yetene¤i, yaflam prati¤inde baflar›, iyilik ve güzellik demektir…”
Önderli¤imiz ‹mral›’daki yo¤unlaflmalar›yla tarihte mevcut hiyerarflik devletçi sisteme karfl› mücadele
yürüten, kendisini ‘bilimlerin bilimi’
olarak tan›mlayan Marksizm de da-
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Bunu bilimselli¤in gücünü, imkânlar›n çoklu¤unu ve iktidarc›l›kta
ulaflt›¤› derinli¤in yaratt›¤› güçsüz insan halini de arkas›na alarak en çok
iflleyen günümüz devletçi sistemidir.
E¤itim faaliyetleri bugün toplum üzerinde kurulan hâkimiyetin en güçlü
fleklidir. Sistem bu e¤itimlerle, kendi
sanat, kültür, felsefi yaklafl›m›n› topluma tafl›r›r. Günümüzün okumayazma, okullu olma hali neredeyse
toplumun tümüne yay›lm›fl durumdad›r. Bu, devletçili¤in, iktidarc› yaklafl›m›n tüm topluma yay›lm›fl olmas›
anlam›na gelmektedir. Bu anlam›yla
hiçbir dönem, devletçi sistem bu kadar toplumun içinde yer etmemifltir.
Devletçi sistem, önce zorunlu e¤itim
ad› alt›nda çocuklar› kendi sistemi
içine almakta, sonras›nda da okumalar›n›n ifle yaramas›n›n yolunun üniversitelerden geçti¤i manüpilasyonuyla herkesi daha fazla kendisine
dahil etmektedir. Bu toplumun, toplumdan al›nmas› pahas›na gerçekleflmektedir. Bu nedenle de topluma
karfl› en büyük suçlar, toplumda yarat›lan en büyük tahribatlar e¤itim
ad› alt›ndaki faaliyetlerle gerçeklefltirilmektedir. Toplumun gelece¤i, toplumdan çal›nmakta, toplumun en
kutsal ifli en toplum d›fl› olan kesimlerce ele geçirilmektedir.
‹flte Önderli¤imizin özelde akademiler genelde de e¤itim faaliyetleri
konusundaki ›srar›n›n alt›nda yatan
temel etken, toplumun bu en kutsal
iflinin toplum taraf›ndan yap›lmas›
gerekti¤i gerçekli¤idir. Çünkü egemenler toplum karfl›t› olduklar›ndan
kendileri için tehlikeli olabilecek beyinlerin olmas›n› istemezler, e¤itim

Mahsum Korkmaz Akademisi
deneyimi dalga dalga her alana
taflfl››r›lm›flfltt›r
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En kutsal iflflller toplum d›flfl››
kesimlerce yürütülmektedir

E¤itim, toplumun hiyerarflfliik
“E
devletçi sistemin yaratt›¤› insanl›k
d›flfl›› flfleeylerin temizlenmesi için
gereklidir. Bu yönüyle akademiler
özgülünde e¤itimler, toplumun
tekrardan kendisi olma çabas›d›r.
Kendini güç yapmas›n›n yolu,
toplumun kendi e¤itimini kendisi
yapar hale gelmesinden geçer.
Baflflkkalar›n›n zihniyetlerinden
beslenen grup veya kiflfliilerin sisteme
karflfl›› durmas› mümkün de¤ildir”

rülmüfltür. Bu gelene¤in gücü olmadan, uygarl›ksal geliflmelerden bahsedilemeyece¤i aç›kt›r.
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ve esas›nda devletli gelene¤in bir gerçekleflmesidir. ‹nsanlar önce toplumlar›ndan al›nm›fl, devlet zihniyetine
göre flekillendirilmifl, hatta devletin
önemli bürokratlar› haline getirilmifl
sonra da kendi toplumlar›na karfl›
kullan›lm›flt›r. Bunun örneklerini
bugün de fazlas›yla görmekteyiz.
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E¤itimin egemenlerin iflflii olmaktan
ç›kar›lmas› gerekir

iv

Devletçi sistem çok flatafatl› yap›lar içinde toplumun can›na okumaktad›r. Toplum karfl›tl›¤›nda en
baflar›l› oldu¤u kurum, e¤itim kurumlar› oluyor. ‹lk terbiyeci, e¤itmen olan ana-kad›n›n belki de özel
olarak bir e¤itim kurumu yoktu,
ancak yaflam›n tümü bir e¤itimdi
ve toplumun tüm fertleri anl›k olarak toplumsal ahlak temelinde bir
e¤itimden geçirilmekteydiler. Ve ta-
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rihin toplumsal do¤aya uygun en
terbiyeli insanlar›n› yetifltirmesini
bildi. Öyle ki bugün insanlar›n u¤raflt›¤› hiçbir toplumsal soruna o
toplumda yer yoktu. En ahlakl›, en
politik, en özgürlükçü insanlar yetifltirildi ve insan-toplum olman›n
temel yaflamsal ilkeleri oluflturuldu. Özü belirledi, kriter koydu.
Kurumlaflma daha sonralar› oldu,
Sümerlerde Eduba Okulu aç›ld›. Sistemi afl›lad›, sistem için çal›flt›. Sonralar› mevcut toplumdaki ahlaki çöküntüyü gören Sokrates, okulunda
topluma yeni ahlak vermek için dersler verdi, daha çok da gezgin bir halde bunu yürüttü. ‘Kendini Bil’i okulunun kap›s›na yazd›rd›, sonralar›
gençlerin beynini y›kad›¤› gerekçesiyle, bald›ran zehiri içmek suretiyle
yaflam›na son vermek zorunda b›rak›ld›. Ö¤rencisi Platon ilk defa ‘Akademi’ ad›n› kullanarak bu gelene¤i
devam ettirdi. (Derslerini Atina Kap›s›’n›n karfl›s›ndaki Akademos Tepesi’nde verdi¤i için okulunu da bu flekilde adland›rd›.) Sonras›nda H›ristiyanl›k ve di¤er dinlerde manast›rlar,
medreseler hep bu gelene¤in yap›sal
örnekleri oldu ve bunu sürdürdüler.
Esas›nda ayn› fleyi vermeye çal›flt›lar, toplumsal ahlak› güçlü tutmak
istediler. Di¤er yandan da devletli yap›lar daha çok üniversitelerle kendi
e¤itim kurumlar›n› oluflturdular, sistemlerinin insanlar›n› orada yetifltirmeye çal›flt›lar. ‹flte devlet d›fl› toplumsall›¤›n, toplumsal ahlak› koruma ve güçlü tutma çabas›nda olanlar›n kulvar›nda olan hareketimizin tarihi de buna uygun gerçekleflirken,
güncelde Önderli¤imizin ›srarlar›na
ra¤men yaflananlar buna çok da uygun olmam›flt›r. ‹lle de yap› dayatmas› gelifltirilmifltir. Hala da bunun
tam afl›ld›¤› söylenemez. Bunun Önderli¤imizin toplum e¤itimi ve toplumun egemenlere ait olmaktan ç›kar›lmas› hususundaki duyarl›l›¤›yla
hiç de örtüflmedi¤i, ters düfltü¤ü
aç›kl›kla görülmektedir.
Demek ki duyarl›l›¤›m›z, toplumu
e¤itme, bilinçlendirme noktas›ndaki
istemimiz Önderli¤imizinki kadar
güçlü de¤il. Demek ki hiyerarflik dev-
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d›klar› hep söylenir ve bilinir. Bir
e¤itim akademisi biçiminde kullan›lan bu evde alternatif bir yaflam kuruluflunun öncülerinin iyi yetifltirildikleri, PKK’nin tüm mücadele tarihine ve günümüze bak›ld›¤›nda rahatl›kla anlafl›labilir. Hareketin çekirde¤inin güçlü oluflturuldu¤u,
sonras› dönemde çok aç›k bir biçimde görülmüfltür. Bu, bir tarza dönüflmüfl ve günümüze kadar gelmifltir. Ancak bu tarz›n çok tersine iflleyen bir yaklafl›m›n sonucu olarak
gerekti¤i kadar akademinin örgütlendirilmesi, aç›lmas› çok sanc›l› ve
zor olmufltur. Yer sorunu, maddi
olanaklar sorunu, kadro sorunu vb
sorunlar uzad›kça uzam›flt›r. Daha
çok yap› ile ilgilenilmifltir. Hâlbuki
ifllevselli¤i esas almak gerekliydi ve
halen de gerekli olan budur. Önemli
olan yap›sall›k de¤il, ifllevselliktir.
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hil tüm hareketlerin sistemiçileflmekten, erimekten kurtulamamalar›n›n nedeni olarak hâkim sistemin
bilme ufkunu aflamama, onlar›n paradigmalar›n›n s›n›rlar›nda seyretme
oldu¤unu gösterdi. Yoksa kimse tarihte demokratik toplum diye adland›r›lan devlet d›fl› toplumsall›¤›n bedel ödemedi¤ini, mücadele yürütmedi¤ini söyleyemez. Hatta Önderli¤imiz eski paradigma temelinde gerçekleflebilecek bir baflar›n›n, bizi
KDP ve YNK’ye benzetece¤ini, bunun
da ulafl›lmas› istenen bir durum olmad›¤›n› belirtirken, zihniyet devriminin önemine vurgu yapm›fl oluyordu. Hareket olarak da bugünkü
anlamda yeni paradigmaya ulaflmam›fl olsak da Önderlik flahs›nda
mevcut sistemin bir difllisi olmama
yönünde özenli bir çaban›n gösterildi¤i bilinmektedir. Önderlik de kendini ve yoldafllar›n› yaratmaya, kal›plar›n içine girmemeye büyük özen
göstermifltir. Devletçi paradigmay›
aflma yönünde her zaman büyük çaba sahibi olmufltur. Bunun için de
e¤itimi, özgün bir zihniyeti gelifltirmeyi her fleyin merkezine yerlefltirmifltir. ‹mkânlar› beklemek yerine
al›nt›da da belirtildi¤i gibi, en küçük
bir olanak, herhangi bir imkân, alternatif bir yaflam ve zihniyet yaratma, bunu yayma için de¤erlendirilmifltir. Nitekim PKK’nin grup döneminin tüm kadrolar›n›n Ankara’da
kiralanan bir evin bodrum kat›nda
e¤itildikleri, ilk derslerini oradan al-
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‹nsanlaflflm
mak için sistemin
etkilerinden kurtulmak gerekiyor

Toplumun kendisi olma, iktidarc›
klikten kurtar›lmas› gibi çok temel
bir sorunu vard›r. Mevcut durumda
toplumsal yaflamda devlet ve iktidar
yaflam›n her karesinde adeta kendili¤inden üretilir haldedir. ‹ktidarca
can›na okunmufl toplum, kendi cellâd›na sevdalan›rcas›na karfl›t›n›
kendinde yaflatmaktad›r. ‹ktidar›n
öznelli¤i alt›nda inim inim inleyen ve
nesnelefltirilen, kar›laflt›r›lan toplum, egemenlerinden ald›klar› ‘terbiye’ ile ayn› sistemati¤i kendi içinde
iflletmekte, özne-nesne zihniyetini
hep canl› tutmaktad›r. Devletlerin
ek bir çabaya giriflmelerine ihtiyaç
yoktur. Bu çark hiyerarflinin ortaya
ç›k›fl›ndan beri kurulmufltur ve kendi içinde sistematik ve yetkindir.
Karfl›s›nda mücadele yürüttü¤ümüz
sistem çok güçlüdür. Yaratt›¤› insan
tipi onun en büyük gücüdür.
Bunun yan› s›ra her gün sistem ömrünü uzatabilsin, ç›karlar›n› devam
ettirebilsin diye binlerce thinkthank kuruluflu, say›lar› neredeyse
milyonlar› bulan ve toplum karfl›s›n-
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da herhangi bir sorumluluk duymayan yalanc› bilginler sistem için çal›flmaktad›r. Okul sistemleri de zaten en mükemmel bir flekilde ifllemektedir. Ve insanlar oralarda gerçekten de bilim ve hakikati ö¤rendiklerini sanmaktad›rlar.
Bunlar›n yan› s›ra hiyerarflik devletçi sistem, Önderli¤imize k›zg›nd›r,
kendilerine benzemedi¤i için k›zg›nd›r. Tüm eritme çabalar›na ra¤men
bunu gerçeklefltirememenin öfkesini
yaflamaktad›r. Maskelerinin düflmüfl olmas› nedeniyle öfkeliler. Önderli¤imizin demokratik toplum gelene¤inin sistemiçileflmemifl belki de
tek temsilcisi oldu¤unun çok iyi bilincindedirler. O nedenle amans›z
sald›rmaktad›rlar. Topyekûn sald›rmaktalar ve bir sistem halinde yönelmekteler. Sistemi etkileyen ve ortadan kald›r›lmas› gereken bir kiflilik ve çizgi olarak görmektedirler.
Tüm bunlar›n bilincinde olarak hareket etmek, s›rf Özgürlük Hareketi’nin herhangi bir yerinde olundu¤undan dolay› de¤il, gerçek insan
olabilmek için bir gerekliliktir. Çünkü var olan sistem, insanl›ktan
uzaklaflt›ran bir sistemdir ve günümüz insanl›¤› bundan önemli oranda nasibini alm›flt›r. ‹nsanlaflmak
için sistemin bu etkilerinden kurtulabilmek gerekir. Toplumun öncüleri, tüm bu sald›r›lar› karfl›layabilmek, dahas› karfl› sald›r›ya geçebilmek için bir e¤itim seferberli¤i ruhuyla hareket etmek zorundad›rlar.
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pamad›¤›ndan gelece¤i gasp edilmifl
haldedir, o halde insanlar› insanl›k
düflman› olan devlet yap›sall›¤›ndan
nas›l uzaklaflt›raca¤›z? Daha da uzat›labilecek olan bu gerekliliklerin
mevcut tarz ve yaklafl›mla gerçeklefltirilemeyece¤i aç›kt›r.
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letçi sisteme olan öfkemiz Önderli¤imizinki kadar güçlü de¤il. Demek ki
sistem karfl›s›nda yürütülmesi gereken mücadelede tembellik, ertelemecilik yapabiliyoruz. Demek ki toplumun devlete ait olmas›ndan Önderli¤imizinki kadar rahats›z de¤iliz. Demek ki devleti toplumdan uzaklaflt›rmak için çok acelemiz yok. Demek ki
mevcut durumumuzdan çok da rahats›z de¤iliz, iflleri böyle de yürütebilece¤imizi düflünüyoruz. Demek ki
böyle kald›¤›m›z ölçüde sistemin birer
yarat›m› olmaktan kurtulamayaca¤›m›z› derinden hissetmiyoruz. Özcesi
demek ki kapitalist moderniteye olan
öfkemiz yetersiz. Demek ki tarz›m›z,
takip etti¤imizi söyledi¤imiz Önderli¤imizin tarz›na uymuyor. Hâlbuki bu
hareket hiçbir zaman olanaklarla ifl
yapmay› benimsememifltir. Bu hareket bir Önderlik hareketi oldu¤undan, Önderli¤ine göre flekillenmifltir.
Onun tarz›, yaflam anlay›fl›, mücadele felsefesi temel ilkeler olarak benimsenmifltir. Nitekim Önderli¤imiz sürecin uzat›lmas›, ertelenmesi karfl›s›nda “bir a¤ac›n alt›nda bile olabilir.”
fleklinde tutum belirlemifltir.
Mademki hiyerarflik devletçi sistem, insan› insan olmaktan ç›kar›yor, toplum karfl›t› bir yap›d›r ve Özgürlük Hareketi de bu sistemin bir
parças› olmak istememekte, onu aflmaya çal›flmaktad›r. O halde bu nas›l gerçekleflecektir? Mademki öngörülen ve devleti toplum yaflam›ndan
uzaklaflt›rmay› amaçlayan, halk›n
örgütlü sistemi olan demokratik
konfederalizmi infla etmek istiyoruz,
o halde bu nas›l gerçekleflecektir?
Mademki teorik tespitlerde tüm toplumun ve herkesin hiyerarflik devletçi sistemin kölelefltiren etkilerini yaflad›¤›n› belirtiyoruz, o halde toplumu ve kendimizden bafllamak üzere
herkesi bu insanl›ktan ç›karan sistemin elinden nas›l kurtaraca¤›z, köleli¤in etkilerini nas›l ataca¤›z? Mademki toplumsal gerçeklikler infla
edilmifl gerçekliklerdir ve her bireytoplum zihniyet gücüyle yarat›l›yor,
o halde bunu nas›l ve hangi zihniyet
gücüyle gerçeklefltirece¤iz? Mademki toplum kendi e¤itimini kendisi ya-
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‹nsan toplumuyla
toplum ahlak›yla ayakta durur
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Anlam gücü
insan› temel özne yapar
Yarad›l›fl konusunda sorulsa da yan›tlanmas› kolay olmayan sorular
çoktur. Sorular›n çoklu¤u ve derinli¤i
bu konuyu adeta içinden ç›k›lmaz ha-

sel varolufl içindeki anlam kaynaklar›n› onun toplumsall›¤›nda aramak
en do¤rusudur. En çok suyun bulundu¤u yeri arayan kimsenin bunu
okyanusta, yeryüzünün en yüksek
noktas›n› bulmak isteyen birinin bunu da¤larda aramas› gibi, insan› da
toplum denilen olgunun içinde aramak temel bir do¤rudur.
Toplumun ne oldu¤u ve nas›l ortaya ç›kt›¤› sorusunun cevab› da insan›n kendi yaflam de¤erleriyle verilmelidir. ‹nsan›n maddi ve manevi yaflam›, toplum denilen varl›¤›n görünür
k›l›p anlam dünyas›n› sundu¤u mekânlard›r. ‹nsanl›k için bu yarat›l›fl veya varolufl biçimi, nereden bak›l›rsa
bak›ls›n, onu do¤ada temel bir özne
haline getirmifltir. Yani bizzat insan
bireyinin kendisi de¤il, içinde yaflad›¤›
toplumsall›¤› ve toplumun insan bireyinde dile gelen maddi ve manevi de¤erleri insan› do¤ada özne haline getirmifltir. Bunun için insana anlam
kazand›ran toplum denilen olgunun
temel yap›s›n› bilmek, buna göre yaflamak insanl›¤›m›z için kaç›n›lmaz olmaktad›r. Madem insan bir varl›k olarak toplumu ile evrende anlam kazan›yor, varl›klaflmay› baflar›yor, o halde
insan›n içinde yaflad›¤› toplumu tan›mas› önemli olmaktad›r. Özellikle toplumu toplum yapan ahlak ve politika
gibi alanlar› kendi iflleyifl yasalar›yla
tan›mak ve buna göre yaflamak, insan
nedir sorusuna verilecek bafll›ca yan›t
olmaktad›r. Toplumsal yaflam prati¤i
içinde esas olarak insanl›¤›n kendi öz
de¤erlerini yaratarak bugüne geldi¤ini
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le getirebilmektedir. Ancak toplumsal
varolufl ile anlam konusu bizzat insan›n kendi hayat serüveni içinde gerçekleflmeye bafllad›¤›ndan, insanlar
bu konuyu kendi yaflam dönemlerine
göre tart›flm›fllar ve yan›t bulmaya çal›flm›fllard›r. ‹nsan bu temel özelli¤inden ötürü hem yaflar, yaflamak için
çaba harcar, hem de kendisini gerçeklefltirmeye yönelir. Bu durum insan›n
tüm alg›lamalar›n›n merkezine kendisini koymas›na neden olmaktad›r. ‹nsan temelde kendisini tan›yarak çevresini tan›maya bafllam›flt›r. Kendisinden ba¤›ms›z duran nesnelerin anlamsallaflt›r›lmas› da insan›n kendi
haf›zas›n›n bir sonucudur. Her fleyi
tan›mlayan insan oldu¤una göre, do¤ru ya da yanl›fl anlamlara yol açan da
yine insan olmaktad›r. ‹nsan›n bu anlam gücüne sahip olmas› onu en az›ndan do¤an›n temel bir öznesi yapm›flt›r. Bu öznenin do¤ru tan›mlanmas›,
daha do¤rusu bu öznenin kendisini
do¤ru tan›mlamas› di¤er tüm tan›mlamalar› bire bir etkiler. ‹nsan kendi
kendisini tan›mlayan ve anlamland›ran bir varl›kt›r. Tüm tan›mlamalar›n
do¤ru olanla özgürlü¤e akmas›, en
baflta insan›n kendisini ‘insanca’ tan›mlamas›na do¤rudan ba¤l›d›r.
‹nsana kendi d›fl›ndaki di¤er olgular› tan›mlama olana¤›n› veren fley
esasta onun toplumsall›¤›d›r. ‹nsan
toplumsall›kla anlam gücüne kavufltu¤u gibi, baflka varl›klar› tan›ma ve
anlamland›rma gücüne de toplumsall›¤› sayesinde kavuflmufltur. Bu
temel ilkeden dolay› insanl›¤›n evren-
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Evrende varl›k olmay› baflarm›fl
her olgunun bir anlam› vard›r. Evrende anlams›z herhangi bir fleyin var oldu¤unu düflünmek mümkün görünmemektedir. Denilebilir ki, anlam sahibi olmak evrensel bir yasad›r. Hangi gücün neden ve niçin varolufla yol
açt›¤›n› sormak ve bu soruyu yan›tlamak baflka bir konudur. Yan›t› oldukça zor bir sorudur bu. Bu sorunun binlerce y›ld›r tüm insanl›¤›n kafa yordu¤u ve yan›tlamak istedi¤i temel bir soru oldu¤unu biliyoruz: Beni
kim, neden yaratt›; ben nas›l yarat›ld›m? Bu ve benzeri sorular› sadece
insan m› sorar, bunu tam bilmiyoruz.
Ancak baflka varl›klar›n bu soruyu
sorup sormad›¤› sorusunu soran›n
sadece insan oldu¤unu kendimizden
hareketle iyi biliyoruz.
Varoluflun nedenlerini ve yaratan›
tart›flma konusu genifl bir konudur.
Ancak her varoluflun kendisini bir
anlam ile ortaya serdi¤ini belirtmek
mümkündür. Bildi¤imiz kadar›yla
anlam ifliyle en çok ilgilenen de yine
insand›r. Anlam›n s›rr›na ermeye çal›fl›rken anlam kazanan da yine insand›r. Dolay›s›yla flimdiye kadarki
insanl›k serüvenine anlam› bulma
yürüyüflü denilebilir.
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“Eylem harekettir. Hareket sürekli ak›fl halinde olmakt›r. Sürekli akan ›rmak
gibi olmak için sa¤lam kaynaklardan beslenmek gerekir. Bu kaynak insan
için toplumu ve toplumun enerji adas› olarak ahlak›d›r. Toplumsal sorunlar›
görmek, çözüm yollar›n› ortaya koymaya çal›flmak ve daha çok da insanlar›
sorunlar karfl›s›nda duyarl› olmaya yöneltmek insani bir görevdir. Bu görevi
yükleyen ahlakilik durumu olarak sorumluluk bilincidir”
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biliyoruz. Zaten bu de¤erlerden ba¤›ms›z insan› düflünmek, insan› ancak biyolojik varl›k düzeyinde tan›maya olanak sa¤lar. Bu da anlam› toplumun içinde arayan, bu aray›fl› ile kendini yaratan insan olmaz.
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lay›, çok rahatl›kla denilebilir ki, ‘ne
kadar ahlak, o kadar ifllevsel toplum
gerçe¤i’ do¤makta; ‘ne kadar fazla
toplumsal ifllevsellik, o kadar da de¤iflip dönüflen insan gerçe¤i’ ortaya
ç›kmaktad›r. De¤iflim ve dönüflüm
toplumsal ahlakilik gere¤idir. Çünkü
toplumsal olan, kendi rotas›nda de¤iflendir. De¤iflim temel yaflam yasas›d›r. Yaflam yasalar›na göre olmak ahlakilik aç›s›ndan olmazsa olmaz bir
fleydir. Burada temel bir soru nas›l
bir de¤iflim noktas›nda ortaya ç›kmaktad›r. De¤iflim nas›l olacak, kim
nerede nas›l de¤iflecek, de¤iflmesi gereken nedir gibi birçok sorunun bu
konuda sorulup yan›tlanmas› gerekir. Bu hususta sorular›n pefli s›ra
gelmesi konuyu zorlaflt›rmamaktad›r. Çünkü ahlakilik olgusu insan
için adeta bir terazi gibi ölçü verdi¤inden, çok soru sorulsa da iflimizi
sadelefltirebilmektedir. Örne¤in kendisini sorumlu görmeye bafllam›fl bir
insan için yap›lacaklar›n önemli bir
k›sm› tamamlanm›fl gibidir.
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için de gerekli olan fley ikili yap›n›n
varl›¤›d›r. Dualistik yap›n›n ahengi
varl›¤›n oluflumuna neden olurken,
her varl›¤›n tan›nmas› için ise kendi
karfl›t›na ihtiyac› vard›r. Bu karfl›tl›kta iki karfl›t fleyin varl›¤› birbirine
karfl› negatif gibi görünüyorsa da,
karfl›tlar birbirini anlamland›rd›¤› için
pozitif olabilmektedirler. Bu tan›mlamadan hareketle toplum denilen varl›k için de baz› hususlar belirtilebilir.
Tan›mlamaya toplum denilen olgunun nas›l ifllev kazand›¤›ndan bafllayabiliriz. Örne¤in toplumun onu canl›
bir organizmaya dönüfltürüp eylemsel
k›lan yan› nedir? Toplumu maddi bir
kütle olmaktan ç›karan, ona do¤adaki
di¤er varl›klardan baflka baflka özellikler yükleyen özelli¤i hangisidir?
Tüm bu ve benzer sorular›n cevab›
toplumu aktiflefltiren, onu görünür
k›lmaya sevk eden iç enerjisi olarak
ahlak denilen olgudur. Önderli¤imizin
deyimiyle, ahlak olmadan toplum kurulmaz. Topluma maddi bir olgu olarak bak›ld›¤›nda, ahlak da onun manevi yan›d›r. Toplum esasta manevi
olan özellikleri sonucunda maddileflmektedir. Toplum beden ise, ahlak
onun ruhu olmaktad›r. Ruh canl›l›¤›n
iflaretidir. Toplum canl› bir varl›kt›r.
Ahlak toplumun gören gözü, ifliten
kula¤›, hisseden yüre¤idir. Yukar›da
verilmeye çal›fl›lan ‘tan›yan ve tan›nan’ aras›nda belirtilen hususlar› iflleten güç de ahlak olmaktad›r.
Demek ki insan› evrensel varoluflu
içinde insan yapan toplumu ise, toplumu da toplum yapan esasta ahlak
denilen olgudur. ‹nsanl›k toplum
içinde anlam kazanmakta, anlamland›rd›¤› di¤er tüm varl›klar› da toplumsal yaflamlar›n›n ihtiyaçlar› sonucunda anlamland›rmaktad›r. ‹nsan, toplum ve ahlak iliflkisinden do-
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“Toplumu ahlaki yan›yla ele alarak tan›maya çal›flmak, verilen
olgular›n do¤alar› gere¤idir. ‹nsan bireyinin kendi toplumu ile
iliflkisine benzer bir iliflki toplumsal olgu ile ahlak aras›nda vard›r.
‹nsan tüm gücünü içinde yaflad›¤› toplumdan alarak devaml›l›¤›n›
sa¤lamaktad›r. Toplumun da gücünü ve devaml›l›¤›n›
ahlaktan ald›¤›n› vurgulamak gerekir”

Tüm varl›klar
ikili bir yap› gösterir
‹nsan›n kendisinde bulunan anlamland›rma gücünü do¤ada özne olmas›na neden olan özelli¤inin temeline koyabiliriz. ‹nsan›n kendi d›fl›ndaki varl›klar› neden ve nas›l tan›mlad›¤›, içinde yaflay›p kendisini gerçeklefltirdi¤i toplumuyla iliflkilerinin
bir sonucudur. ‹nsan›n baflka bir
varl›¤› tan›mas› ihtiyaçtan do¤mufltur. ‹htiyaç toplumsall›¤›n bir özelli¤idir. ‹htiyaç baflka bir varl›¤› tan›maya yol açar. Tan›mak, dar anlamda
sadece ‘nedir’ sorusuna cevap vermek
demek de¤ildir. Tan›mak için birçok
eyleme gereksinim vard›r. Tan›man›n
kendisiyle getirdi¤i birçok sonuç da
bulunmaktad›r. Tan›mak en baflta
kendinden taviz vermeyi gerektirir.
Tan›mak, tan›maya çal›flt›¤›m›z fleye
yak›nlaflmay› gerektirir. Tan›mak de¤ifltirmek oldu¤u gibi, kendinde de¤iflimi de kabul etmek demektir. ‹nsan
sorumlulu¤undan dolay› tan›r. Tan›ma ayn› zamanda insan›n kendisini
sorumluluk alt›na almas›na da yol
açar. ‹nsan neden kendisini sorumlu
görmekte ve sorumlu k›lmaktad›r sorusunun cevab› toplumsall›¤›n›n devaml›l›¤›nda gizlidir. Toplumsall›¤›n
devaml›l›¤› için baflka fleyleri tan›mak
gerekir. ‹nsan›n do¤ada bulunan en
becerikli özne olmas›n›, en iyi flekliyle
onun baflka fleyleri tan›ma ve onlardan yaflam sahalar› kurma davran›fl›nda görebiliriz. Bu özellik insan›n
koca bir kültür dünyas›n› yaratacak
kadar emek ve çaba harcamas›na götürmüfltür. Bu ve benzer birçok insan
özelli¤inin yol açt›¤› sonuca toplum diyece¤imiz gibi, insan›n bu özellikleri
kazanmas›na neden olan mekâna da
toplum denilebilir.
Tüm varl›klar›n ikili bir yap› gösterdi¤i ispatlanm›flt›r. Anlam da bir olgudur. Bu olgunun varl›k kazanmas›
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Toplumlar gücünü ve
devaml›l›¤›n› ahlaktan al›r
Toplumu ahlaki yan›yla ele alarak
tan›maya çal›flmak, verilen olgular›n
do¤alar› gere¤idir. ‹nsan bireyinin
kendi toplumu ile iliflkisine benzer
bir iliflki toplumsal olgu ile ahlak
aras›nda vard›r. ‹nsan tüm gücünü
içinde yaflad›¤› toplumdan alarak
devaml›l›¤›n› sa¤lamaktad›r. Toplumun da gücünü ve devaml›l›¤›n› ahlaktan ald›¤›n› vurgulamak gerekir.
Baflka bir deyiflle toplumsall›¤›m›z›n
güvenli¤ini sa¤layarak ona devaml›l›k kazand›ran fley ahlak›n kendisi
olmaktad›r. Evrende kendi özsel de¤erleriyle toplum ve insan olarak iç
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mak için bireyin ait oldu¤u toplumun
üyesi olmas› fikrine inanmas› gerekti¤ini bilir. Toplumsal yaflam›n ölçüleri
ve kurallar›n›n da kendi bireyini demokratik ve komünal özellikte yetifltirmesi gerekir. Kuflkusuz toplum
kendi bireyini bu temelde yetifltirmektedir. Ancak reel gerçeklik temelinde bak›ld›¤›nda, hâkim yaflam tarz›n›n bireyi tan›ms›z b›rakabilece¤i de
görülebilmektedir. Toplumsall›k vard›r. ‹nsan toplumsuz yaflayamaz. Ancak hâkim olanlar›n toplumu nas›l
ele ald›klar›, yaflanacak olanlar› do¤rudan belirlemektedir.
Bireyin kendisini toplumuna ait
hissetmesi ile sorumluluk duygusu
aras›nda kopmaz bir ba¤ vard›r. ‹nsan› sorumluluk alt›na alan, bunu
hat›rlatan, bu anlamda insan›n de¤iflim ve dönüflüme yönelmesine neden
olan fley insan›n yükümlülük bilinci
olarak ahlak›d›r. Vicdan› ve ahlak›
kalmam›fl bir insan, herhangi bir
haks›zl›k karfl›s›nda sorumluluk duymaz. Bu insan toplumdan kopmufl
bireyci insand›r. Dolay›s›yla bir insan
bireyi için toplumsal ahlakilikle yaflamay› baflarmas› bireycili¤i reddetmesiyle bafllar. Günümüzde yaflanan temel bir sorun, daha do¤rusu tüm sorunlar›n temelini döfleyen sorun, toplumsal yap›n›n parçalanm›fl yap›s›n›n
kendi üyesini komünal temelde anlamland›ramamas›d›r. Bugünün toplumsal yaflam›, yaflad›¤› ahlaki erozyondan dolay› anlam yitimine u¤ram›flt›r. Anlam yitimi insan›n yitimidir.
Çünkü anlamland›ran, anlam için
anlam yaratan insand›r. Anlam yitimi
yaflam›fl olmak, iyi ve kötünün birbirine kar›flmas› anlam›na da gelmektedir. Bu da yaflam›n çirkinlik içinde
geçmesi demektir. Sade bir tabirle
buna yaflam›n ölçülerini kaybetmesi
denir. ‹nsan için bu ahlaks›zl›k oldu¤u gibi kimliksizli¤i de ifade etmektedir. Toplumsal kimlik yitimi demek,
insan›n bireycileflmesi demektir. Bunun için duyars›zl›k, kendini yaflamak ve sorumsuz davranmak hem
ahlaks›zl›k hem de insan olarak kendi anlam dünyas›ndan kopmakt›r.
Bireycilik toplumsal sorumlulu¤un bitiflidir. Toplumsal sorumlulu-
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kendi içinde insan› sorumlu k›lmaktad›r. Buradaki ba¤lanma tümüyle kifliyi insan olarak neler yapmas› gerekti¤i konusunda sorumlu k›lm›fl demektir. Tüm bu belirlemelerle insan denilen varl›¤›n nas›l anlam kazanmakta
ve anlam derinli¤ine yol açmakta oldu¤u bütün ana hatlar›yla ortaya
ç›km›fl olmaktad›r.
Konumuzu daha somut ele almak
için toplumsal görevler ba¤lam›nda
toplumsal yaflam ve birey olgusunu
güncellik içinde ele alabiliriz. Bu bize
insan ve toplumunun ahlakilik aç›s›ndan verilen tan›mlamaya göre nerede durdu¤unu görme olana¤› verir.
Bir kez insan›n kendi görevlerine sahiplik etmesi, do¤ruyu ve iyi olan›
esas alarak insanca olan yol içinde
hareket etmesi için vicdan sahibi olmas› gerekir. Vicdan insan› sorumlu
k›larken, ayn› zamanda sorumluluk
duygusuyla da insan kendi vicdan›n›
büyütmektedir. Vicdan› büyük insan,
enerjisi ço¤alm›fl insand›r. Vicdan, insan için en önemli eylemsel güçtür.
Vicdan› olmayanlar›n eyleme geçmesi
tümüyle mümkün olmaz demesek de
çok zordur. ‹nsan en baflta vicdanl›
oldu¤u için haks›zl›klara karfl› bir durufl ve davran›fl içine girmektedir. ‹nsan en kolay haks›zl›klara karfl› harekete geçiren vicdan› sayesinde insanl›k ölçüsünü ortaya koyabilmektedir.
Günümüz insanl›k durumu için kendi anlamsall›¤›n›n neresinde durdu¤unu bu özellikleri ele vermektedir.
Bunca toplumsal sorunlar›n varl›¤›na
ra¤men sorunlar›n çözümüne iliflkin
gerekli çaba ve mücadele verilemiyorsa, ahlak olgusundan hareketle bu
durum tan›mlad›¤›m›z insanl›kta bir
sorunun yafland›¤›n› gösterir.
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içe iki varl›k anlam kazanm›flsa,
bunda ahlak›n belirleyici rol oynad›¤›n› belirtmek insanl›k kimli¤imiz
gere¤idir. Evrendeki her varl›¤›n anlam sahibi oldu¤unu belirtirken, insanl›¤›n bu evrensel yasaya göre olmas›na olanak tan›yan en önemli fleyin ahlak oldu¤unu belirtmek yerinde olur. ‹nsan nedir sorusunun bir
cevab› “insan toplumsal bir varl›kt›r”
fleklinde olurken, di¤er bir cevab›n
da “insan ahlaki bir varl›kt›r” tarz›nda verilebilece¤ini bilmek gerekir.
‹nsan ahlaki bir varl›k olarak ahlak
ile en iyi olan ne ise onu tan›maktad›r. En iyi, insana lay›k oland›r. ‹nsan›n kendisinin do¤ada yapt›klar›
iyi olan fleylerdir. ‹nsan ‘iyi’ olan›
esas al›r. Burada hakl› olarak iyi nedir sorusu sorulabilir. Biz bu soruya
cevaben, “toplumsal olan, insana göre olan iyidir” diyebiliriz. Bencillik,
bireycilik kötüdür. Komünal düflünmek ve yaflamak iyidir. Bar›fl iyidir,
savafl kötüdür. Bu ikilemleri daha
da artt›rabiliriz. ‹nsan olgusunu ve
yaflam de¤erlerini iyi nedir, ne tür
fleyler iyidir sorular› ile bo¤maya gerek yoktur. ‹nsan toplumu do¤ru ve
özgürce yaflama yolunda götürecek
iyi olanlar› esas almaya baflland›¤›nda, bu yaklafl›m›yla yaflam içinde
binlerce olmas› gereken iyi olanlar›
da kendili¤inden netlefltirmifl ve yenilerini yaratm›fl olacakt›r.
Ahlak ile insan kendini var k›lmak
için önemli bir enerjiye kavuflmufltur.
Bu enerji insan›n en iyi flekilde çal›flmas›na da yol açmaktad›r. ‹nsan toplumsal bir varl›k oldu¤u için çal›fl›r,
emek verir. ‹nsana böyle olmas› gerekti¤ini söyleyen fley ahlakiliktir. ‹nsan nas›l çal›flmal›, hangi çal›flma topluma daha faydal›d›r konusunda da
ölçüyü ahlak vermektedir. Çal›flmak,
emek vermek insan›n de¤iflim ve dönüflümünü h›zland›ran temel özelli¤idir. ‹nsanlar›n hareket edip yaflam yolunda yeni hayatlar kurduklar›n›
emeklerinden anlar›z. Tüm bu yeni
olanlar›n insanca bir yaflam tarz›nda
anlam kazanmas› da ahlak›n bütünlefltiren gücüyle olmaktad›r. ‹nsanlar
emek verince, ait olduklar› yere ve
topluma ba¤lan›rlar. Bu ba¤lanma
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Aidiyet ve sorumluluk
aras›ndaki kopmaz ba¤
Do¤ru bir vicdan -ahlak- için en
baflta ‘insan’a ihtiyaç vard›r. ‹nsan
toplum içinde gerçekleflen bir varl›k
oldu¤u içindir ki, vicdanl› olmak isteyen insan öncelikle kendisini do¤ru
ve iyi ortaya koyaca¤› bir toplum ortam›na ihtiyaç duyar. Bunun için vicdanl› olan, en baflta iyi bir insan ol-
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“Günümüz putçulu¤u kapitalist yaflam kal›plar›d›r. Kapitalizmin

topluma vazgeçilmez olarak sundu¤u yarat›mlar›d›r. Bireyci olmak
bir putçuluktur. Sorumsuzluk bir putçuluk durumudur. Her fleyin
maddi bir karfl›l›¤›n›n olmas› da putçuluktur. Kapitalist dil bu
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putçulu¤un sunum biçimidir. T›pk› zaman gibi putlar›n da sadece
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biçimlerinin de¤iflti¤ini bilmek ve buna inanmak ahlaki olmakt›r”
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Ahlak toplumun
bilinç durumudur

‹nsan sadece birbirine karfl› de¤il,
her fleye karfl› sorumludur. Çünkü
tan›yan ve tan›mlayan kendisidir.
Bunun için insan varl›¤›n›n anlam
yüceli¤i baflka insanlarca tan›mlanmay› gerekli k›lmaktad›r. Bu tan›mlamaya yol açan etkenlerin bafl›nda
ise, tan›mlanan›n ahlaki duruflu gelmektedir. Ahlaki olmak, baflkalar›
için de yaflama sar›lmay› gerekli k›lar. Ahlakl› olmak, yaflam› baflkalar›
için kurmakt›r. Yaflama kurucu olarak kat›lmak yaflanacak bir fley varsa
onu baflkalar›na b›rakmak ahlakilik-

w

ren de özünde insan›n ahlaki yan›d›r. Çünkü ahlak ayn› zamanda toplumun denenmifl ve yaflam› gelifltirece¤i ispatlanm›fl bilinç durumudur.
Ahlaki bilinç pratikleflme gücüdür.
Toplumsal pratik sadece yeni fleyler
yapmak demek de¤ildir. Toplumsal
pratik yeni fleyler yapmak oldu¤u
kadar, ahlaki olmayan durumlar› ortadan kald›rmay› da gerektirir.
Çünkü ahlakl› olmay› engelleyen bir
durum yafland›¤›ndan, özellikle bugün için ahlakl› olmak için ifle ahlaks›zl›¤› deflifre etmekle yola koyulmal›d›r demek yerindedir.
Günümüzde temel sorun insanl›¤›n ahlaki sorunlar yaflad›¤›na insanlar› inand›rmakt›r. Adeta toplumsal
sorunlar›n varl›¤› ahlakili¤in yoklu¤undan de¤il de insanlar›n birbirlerinin ifllerine çok kar›flt›¤›ndan oluyormufl gibi bir yalan ahlaks›zl›ktan
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büyük çeliflkiyi yaflad›¤› halde, bunu normal gören duruma ahlaks›zl›k veya kötü ahlak demek, iyi ahlak
sahibi olman›n bir gere¤idir.
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ötürü rahatl›kla söylenebilmektedir.
Bu yalan ahlaka inceden ama keskin
k›l›çla bir sald›r›d›r. Yaflamda hâkim
olan da bu düflünce oldu¤u için yaflam›n paramparça olmufl hali ra¤bet
görebilmektedir. Günümüz yaflam›nda bütün bu parçalanm›fll›klar›n yaratt›¤› tablo insanda köklü tan›ms›zl›klara neden olmufltur.
Yaflanan realiteden ötürü insan›n
kendi sosyal gerçekli¤i karfl›s›nda cahil oldu¤u söylenebilir. Tan›yan ve tan›mlayan insan, hâkim olan toplumun yürütülüfl tarz›ndan dolay› kendisini tan›mlamayacak duruma getirilmifltir. Günümüz insanl›¤›n›n sorunlar› belirtilmeye çal›fl›l›rken, bunun nedenlerinden bir tanesinin de
bu parçal›l›k oldu¤u bilinmelidir. Bu
ruhsal parçalanmadan ötürü insan
çok ciddi toplumsal sorunlar karfl›s›nda bile tepkisiz kalabilmektedir. Tepki
canl›l›¤›n bir iflaretidir. ‹nsan›n tepkisi raz› olunmayan fleye karfl› olur. ‹nsanda tepkisizlik her fleye raz› oldu¤u
anlam›na gelir. Her fleye raz› olmak,
boyun e¤mek demektir. ‹nsan en iyisine bile kolay kolay raz› olmazken kötüye bile raz› ise, bu durum insan›n
ne derecede boyun e¤di¤ini veya insana boyun e¤dirildi¤ini gösterir. Boyun
e¤mek köle olmakt›r. ‹nsan bir en iyisine raz› olur, bir de kölelefltirilince
kendisine sunulan her fleye raz› olur.
Bu durum en fazla da günümüzde yaflanmaktad›r. ‹nsanl›¤›n yaflad›¤› geliflmeler insan›n en iyisini seçebilme
ve yapma olana¤›n› verebilmektedir.
Buna ra¤men tarihin en kötü ve çirkin
yaflam› da gerçekleflmifl derin kölelikten ötürü yaflanabilmektedir.
Bugün toplumsal yap›n›n parçalanm›fll›¤›ndan kaynakl› ahlaks›zl›k
hâkim bir realite oldu¤u için, tüm kötülükler ‘kuzu postuna bürünmüfl
kurt’ misali kendisini sunabilmektedir. Bu durumda görünen maalesef
sadece post olmaktad›r. Postun içinde gezen kurt görülmemektedir. ‹maj
ça¤›n›n ve onun temel tarz› biçimcili¤in özünden kopartt›¤› kutsal hayat›n
trajik hikâyesidir bu! ‹nsanl›¤›n mevcut hali ve ahlak sorunlar›ndan dolay› kurt uluyarak sald›rd›¤› halde,
bu kuzular›n melemesi fleklinde alg›-
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tir. Ortado¤u’nun ‘bir lokma, bir h›rka’ felsefesinin dervifl ve bilgeli¤ini
esas almak iyi ahlak için esast›r. Bu
yaklafl›m do¤ru ve iyi ahlak›n nerede
bafllayaca¤›n› ortaya koymaktad›r.
Her varl›¤›n tan›mlanmas› için sahip
oldu¤u temel ilkeleri vard›r. ‹nsanl›k
için iyi ahlak›n varl›k ilkesi ise toplumsall›kla bafllar. Çünkü ahlak olmadan toplum, toplum olmadan da
ahlak olmaz. Toplum ve ahlak olgular› etle kemik gibi birbirine yap›fl›kt›rlar. Ama ikisi aras›ndaki ba¤ bunun da ötesindedir.
‹yi ahlak› bir de toplumsal eylemsellik halinde görmekteyiz. ‹yi ahlak
toplumsall›¤a karfl› sald›r›lar›n oldu¤u yerde yerinde durmaz. ‹yi ahlak
sorumluluk duygusu biçiminde yans›r. Sorunlar›n yafland›¤› yerde iyi
ahlak insan› aray›fla götürür. Sorunlar› çözme gücünü ve cesaretini ve-
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¤un insan vicdan›yla direkt ba¤›
vard›r. Bu anlamda bireyci olmak
sorumsuz olmak demektir. Bireyci
kendisine karfl› ancak günübirlik
felsefeye göre sorumluluk duyabilir.
Bireycilik baflka bir insan›n di¤er bir
insan› tan›mas›n›, tan›mlamas›n› da
engeller. Günümüzde yaflanan iliflkisizli¤in bir nedeni de budur. Toplumsal iliflkilerin darl›¤›, asosyallik
nedeni olan bu durum ahlaks›zl›¤›n
da boy verdi¤i ortamd›r. Bunun içindir ki, ayn› apartmanda veya ayn›
sokakta y›llarca beraber yaflad›klar›
halde, insanlar›n birbirini tan›mamalar› flurada kals›n, selamlaflmamalar› da normal bir insan davran›fl› olarak görülebilmektedir. ‹nsanlar›n birbirlerini tan›mamas›
normalleflmifltir. Oysa insan›n evreni, onun yarat›l›fl s›rlar›n› tan›ma,
bu s›rlar› anlama iddias› vard›r. Bu
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Bunca toplumsal sorunlar›n yaflanmas›na ra¤men, sanki hiç kimsenin sorunlar› yokmufl gibi bir durum
yaflanmaktad›r. Sorunlar› baflkalar›
yafl›yor denilerek, insanlar›n her gün
defalarca karfl› karfl›ya kald›¤› sorunlar karfl›s›nda bile duyars›z kalmalar›na neden olunmufltur. Bu ise toplumsall›k anlam›nda bir hastal›k durumudur. Tüm bu hastal›kl› durumlar kesinlikle insan›n toplumsal gerçe¤inin parçalanmas› ve vicdanlar›n›n yara almas›yla direkt ba¤lant›l›d›r. Her sorun toplumsal bir ihtiyac›n
karfl›lanmamas›ndan do¤maktad›r.
‹nsan›n duyars›zl›¤›, bu ihtiyaçlar›n
giderilmesinde rol üstlenmemesine
neden olmaktad›r. Bu da insan›n en
temel özelli¤i olan yarat›c›l›¤›n› kaybetmesine yol açm›flt›r. Art›k yarat›c›l›¤›n oldu¤u alanlar bilgisayar programlar› ile yarat›lan animasyon filmleri ve simülasyon alanlar›d›r. Yaflam
tekrar›n ve mekaniklefltirilmiflli¤in teneke halinden çekilmez hale gelmifltir. Bunu bilmemek, bilip de gereklerini yerine getirmemek ahlaki bofllu¤un yaflanmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bütün toplum üyelerinin yaflananlar› görmesi ve görüp karfl› koymas›n›n ilk ad›m› vicdan sahibi olmalar›ndan geçer. Bugün en fazla da vicdan› ayakland›rmak ve eyleme geçirmek gerekti¤i ortadad›r.
Devrimci eylemselli¤e yol açacak
ahlaka sahip olmaya ekmek ve sudan daha fazla ihtiyaç duydu¤umuz
bir süreçte yaflamaktay›z. Devrimcilik toplumsal düflünmek ve yafla-
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Devrimcilik toplumsal düflünmek
ve yaflamakt›r

makt›r. Çünkü maddiyatç›l›k ve bireycilik temel insan de¤eri haline getirilmifltir. ‹nsan için en zor ifl toplumda hâkim hale getirilmifl düflünce
ve yaflam kal›plar›n› aflmakt›r; insanlar› yeni zihniyete, yeni bir vicdana,
yeni bir toplumsal sisteme al›flt›rmakt›r. Bunun en zor ifl olmas› toplumsal mant›¤›n dogmatik özellikler
göstermesinden kaynakl›d›r. Tan›mak ve tan›mlamak ayn› zamanda
dogmatik olmaya da yol açar. Dogmatikli¤i aflmak put k›rmakt›r. Her
dönemin putlar› olmufltur. ‹nsan bireyi üzerinde kurulacak en büyük
bask› toplumsal bask›d›r. ‹nsanlar
en kolay toplumsal bask› alt›nda ezilir ve yenilirler. Toplumsal bask›n›n
devletçi karakteri ayn› zamanda put
yapmakt›r. Putçuluk ahlaki düflüfltür. Ahlaki düflüfl olmadan insanlar
putlara inanmazlar. Tüm insanl›k
d›fl› uygulamalar birer putçuluktur.
En çok toplumsal sorunlar bugün
yafland›¤› için, en çok putçulu¤un bu
dönemde yafland›¤›n› rahatl›kla ileri
sürebiliriz. En çok putçuluk bu dönemde yaflan›yorsa, en fazla ahlaks›zl›k bu dönemde yafland›¤› içindir.
Günümüz putçulu¤u kapitalist
yaflam kal›plar›d›r. Kapitalizmin topluma vazgeçilmez olarak sundu¤u
yarat›mlar›d›r. Bireyci olmak bir
putçuluktur. Sorumsuzluk bir putçuluk durumudur. Her fleyin maddi
bir karfl›l›¤›n›n olmas› da putçuluktur. Kapitalist dil bu putçulu¤un sunum biçimidir. T›pk› zaman gibi putlar›n da sadece biçimlerinin de¤iflti¤ini bilmek ve buna inanmak ahlaki
olmakt›r. Devrimcilik her aç›dan kapitalist putçulu¤a meydan okumak
ve toplumsal ahlaka dönüflü sa¤lamakt›r. Bunun yolunun ‘kapitalist
din’den ç›kmak oldu¤unu bilmekten
geçti¤ine inanmak gerekti¤ini belirtmek özgürlük getirecek ahlakilik gere¤idir. Bunun bafllang›ç duas›n›n
insan›n kendisine varoluflunun anlam›na soru yöneltmekten geçti¤ini
bilmek gerekir. Bu bilinci edinmifl
olanlar›n da kendini de¤ifltirmek ve
yan› bafl›ndaki insanlar› de¤ifltirip
dönüfltürmekle sorumlu olduklar›n›
bilmeleri en kutsal insanl›k iflidir.
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ç›km›fl sorunlard›r. Buna yol açan
ise devlet ve iktidar olgusudur. Toplumsal sorunlardan kaç›fl toplumsall›ktan kaç›flt›r. Toplumsall›ktan kaç›fl
devlete iktidara do¤ru kaç›flt›r. Toplumun tümü iktidar sahibi olamayaca¤› için de devlete kaç›fl köleli¤e kaç›flt›r. Toplumsal sorunlardan kaç›fl
sorunlar› görmezden gelmekten kaynaklanmaktad›r. Sorunlar› görmezden gelmek, anlam gücünü ve vicdan›n› kaybetmekle iliflkilidir.
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lanmaktad›r. Sorunlara yol açan bu
alg›lan›fl de¤ifltirilmezse ve bir flekilde
bu sorunlar çözülüp afl›lamazsa insan›n kendi sonunu getirebilece¤i söylenmektedir. Ahlak bir de bu bak›mdan bizim aç›m›zdan önemlidir. ‹nsana bütünlüklü bir yaklafl›m› gelifltirebilmek, yaflanan sorunlara e¤ilebilmek için de ahlak sahibi olmak gereklidir. Çünkü ahlak insana insani
olan› seçme imkân› verir.
Bugün itibariyle ahlaki olman›n temel bir ölçüsü de toplumsal sorunlar
karfl›s›nda duyarl› olmak ve insanlar›
duyarl› k›lmakt›r. Duyarl› olmak ayn›
zamanda devrimciliktir. Di¤er insanlar› duyarl› k›lmak, eyleme geçirmek
devrimcili¤in ilk ad›m›d›r. Ahlaki olma noktas›nda yaflanan sorunlardan
dolay› tarihin devrimcileflmek için en
fazla ihtiyaç duydu¤u zaman bugündür. ‹nsanl›k ad›na at›lan her ad›m
bugün itibariyle devrimciliktir. Kendini bilmek devrimci olmakt›r. Devrimci olmak sürekli bir devingenlik içinde olmakt›r. ‹nsan›n sürekli devingenlik içinde olmas›, kendi kiflili¤ini
sorgulamas› anlam›na gelir. Bu anlamda devrimci olmak kiflilik kazanmak, toplumsallaflarak kendi görev
ve sorumluluklar›n›n ne oldu¤unun
bilincini diri tutmas› ve gelifltirmesi
demektir. Bu da her zaman eylem halinde olmak demektir.
Eylem harekettir. Hareket sürekli
ak›fl halinde olmakt›r. Sürekli akan
›rmak gibi olmak için sa¤lam kaynaklardan beslenmek gerekir. Bu
kaynak insan için toplumu ve toplumun enerji adas› olarak ahlak›d›r.
Toplumsal sorunlar› görmek, çözüm
yollar›n› ortaya koymaya çal›flmak ve
daha çok da insanlar› sorunlar karfl›s›nda duyarl› olmaya yöneltmek insani bir görevdir. Bu görevi yükleyen
ahlakilik durumu olarak sorumluluk
bilincidir. Günümüzde hâkim olan
bireycilik insan›n bu görevlerini yapmas›n› engelliyor. Bundan dolay›
toplumdan kaç›fl›n somut ifadesi sorunlardan kaçmak biçiminde görülüyor. Toplumsal görevlerinden kaç›fl,
ayn› zamanda insanl›¤›ndan kaç›flt›r.
Toplumsal sorunlar, toplumun ahlaki yap›s›n›n bozdurulmas›yla ortaya
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“Yürüyüﬂten dönüp noktaya ulaﬂt›¤›m›zda, günlük mutfak görevlisi olan grubumuzun en
genç üyesi ve Do¤u Kürdistanl› olan Xeyri arkadaﬂ, çaylar›m›z› çoktan haz›rlam›ﬂt›. Onun
bu tavr› arkadaﬂlar› çok mutlu etmiﬂti. Herkes ona teﬂekkür ediyordu. Çünkü böyle bir
görevi olmamas›na ra¤men, fedakârl›k yaparak dört mangan›n da çaylar›n› haz›rlamay›
kendine görev bilmiﬂti. Bu durum grubumuzun kaynaﬂma derecesini de gösteriyordu.
Kahvalt›l›klar›m›z› masan›n üstüne koyarak, çaylar›m›z› doldurduk”
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Günefl gittikçe kendini daha fliddetli hissettirmeye bafllam›flt›. Havalar ›s›nm›fl, ilkbahardan yaz mevsimine yavafl yavafl geçiliyordu. Art›k akflamlar› üflümeden yat›labiliniyordu. Yapraklar iyiden iyiye büyümeye bafllam›flt›. Her yer yemyeflil bir örtüyle kaplanm›fl, küçük dereciklerden gelen bahar sular› tükenmeye bafll›yordu. Esas kaynaklar ise daha canl›yd›.
Rojbafl ile beraber ictima yap›l›p,
spora baflland›. Daha ilk günler olmas›ndan kaynakl› spor bize s›k›c›
geliyordu. Fakat zaman ilerledikçe
spor bizim için ola¤an bir hale gelmifl, vücudumuz da aç›lm›flt›. Gerçe¤i söylemek gerekirse, ben bir türlü spora ›s›namad›m, asl›nda sevmiyordum. Spor bittikten sonra herkes
timlere gidiyordu. Timlerin say›s›
dört veya befl civar›nda de¤ifliyordu.
Baz› arkadafllar a¤aç getirirken, di¤er arkadafllar da su ve atefl iflleri ile
ilgileniyorlard›. Genel de her iflte bir
ifl bölümü ve kolektivizm hâkimdi.
Her tim kahvalt›s›n› yapt›ktan sonra
e¤itim için son haz›rl›klar›n› tamaml›yordu. O gün, havalar›n bozuk olmas›ndan dolay›, e¤itimi görmek
için befl dakika uzakl›kta olan k›fl
kamp›n›n okuluna gittik. Hava bulutlu ve ya¤murlu oldu¤undan, okulun içi karanl›kt›. Ama komisyonda
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“Kiflfliilikte zafere ulaflflaan bireyin
devrimde geri ad›m atmas› mümkün
de¤ildir”
Rêber Apo
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modern gerilla üzerine e¤itim veren
Numan arkadafl›n sesi hem karanl›¤› y›rt›yor, hem de ya¤mur gürültüsünü bast›r›yordu. Komisyon anlat›m s›ras›nda birden durdu ve Orhan arkadafl› aya¤a kald›rd›. Orhan
k›sa boylu, esmer ve grubumuzun
doktoruydu.
Komisyon “sence modern gerilla
nedir?” diye sorunca Orhan arkadafl
“tekni¤i iyi bilen, taktik ustal›¤a sahip olan, ayn› zamanda tekni¤i takti¤e uyarlayabilen, etkin ve sonuç
al›c› vurufl tarz› ve kabiliyeti sergileyendir. Ayr›ca befl parmak formülünü (gizlilik, hareketlilik, inisiyatif,
h›zl›l›k ve ani vurufl) bütün ciddiyeti
ile eksiksiz yerine getiren gerillad›r”
diye cevap vermiflti. Komisyon “Helwest arkadafl sen ne diyorsun? Kuzey sahas›ndan en son gelen sensin”
dedi. Ben birden heyecanlanmaya,

k›zarmaya bafllad›m. Ne diyece¤imi
bilemiyordum. Ama art›k ayaktayd›m ve bir fleyler belirtmem gerekiyordu. “‹nsan bir fleyi baflarmak ya
da bir görev yerine getirmek istiyorsa, o fleye aflk derecesinde ba¤l› olmas› flartt›r. Gerillac›l›k da bir aflkt›r. Aflk› ne derecede yaflarsan, o düzeyde gereklerini yerine getirir ve zafere koflars›n” böylece görüflümü belirttikten sonra derin bir nefes alarak yerime oturdum. Bu seferlik de
kendimi kurtarabilmifltim.
Modern gerilla dersi, iki ayl›k e¤itimlerle yo¤un tart›flma ve diyalog
neticesinde sonuca vard›. Hemen
hemen bütün arkadafllarda genel ve
ortak bir anlay›fl sa¤lanm›flt›.
O günkü subay; esmer, saçlar› genelde dökülmeye bafllam›fl bir arkadaflt›. Subay erzak›n geldi¤ini haber
verip, bizden bir buçuk saat uzakl›k-
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Kendimizi Amed eyaletinde
dolaﬂ›yormuﬂ gibi hissediyorduk

w

Bugün ki e¤itim Amed Eyaleti’nin
tarihi, co¤rafyas›, mücadeledeki rolü ve ileriye dönük görevleri üzerineydi. Komisyon Numan arkadaflt›,
kendisinin Amed’li olmas› ve uzun
süre orada pratik yürütmesi, Amed’i
yol yol, köy köy da¤ da¤, bölge bölge
tan›mas›n› sa¤lam›flt›. Gerçekten de
aradan uzun bir süre geçmesine
ra¤men, patikalar› hatta su kaynaklar›n› bile çok iyi hat›rl›yordu. A¤›rl›kta alanda görev yapm›fl oldu¤un-
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pratik tecrübelerini, görüfllerini belirttiler. E¤itim bittikten sonra voleybol sahas›n›, bayan arkadafllara b›rakarak, biz erkek arkadafllar futbol
sahas›na gittik. Futbol maç› her zamanki gibi gürültülü ve çekiflmeli geçiyordu. K›yas›ya mücadeleden sonra
karanl›¤›n yavafl yavafl bast›rmas›ndan kaynakl›, maç sona erdi. Futboldan kaynakl› her yerimizde, bütün
kaslar›m›zda a¤r›lar bafllam›fl, zor
bela mangalara ulaflm›flt›k.
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dan, her noktaya iliflkin mutlaka bir
an›s› bulunuyordu. Bu bizim için de
avantaj ve büyük bir f›rsatt›. Numan
arkadafl›n anlat›m›yla bir an kendimizi Amed eyaletinde dolafl›yormufl
gibi hissediyor ve gitmek için daha
da sab›rs›zlan›yorduk. Fakat yaln›zca Akda¤ (Zazaca Koy Spi) alan›n› iyi
bilmiyordu. Ben o alanda görev yapt›¤›m için o alan hakk›ndaki bilgileri
daha çok ben açt›m. Akda¤ alan›
Amed eyaletine ba¤l›ysa da asl›nda
Bingöl’ün Genç ilçesine ba¤l›, bir
bölgeydi. ‹ki günlük e¤itimden sonra, teorik düzeyde de olsa Amed co¤rafyas›n›, halk›n›, mevzilenmesini
tan›m›fl, genel bir bak›fl aç›s› ve yaklafl›m tarz›n› kazanm›flt›k. E¤itimden sonra Amed’e bir an önce ulaflma heyecan› ve coflkusu bütün düflüncemizi sarm›flt›.
E¤itim süreci ile beraber silah,
çanta, raxt, elbise, mermi, bomba,
cihaz, dürbün gibi askeri teçhizatlar›m›z› da temin etmeye çal›fl›yorduk.
Malzemelerin sa¤lam ve çok dayan›kl› olmas›na çok dikkat ediyorduk. Çünkü önümüzde uzun ve zorlu bir yol bizi bekliyordu. O yüzden
haz›rl›klar›m›z›n tam ve eksiksiz olmas›na çok dikkat ediyorduk.
E¤itim süresi Ana karargâhtan Zozan arkadafl›n gelifliyle birlikte tüm
h›z›yla devam ediyordu. Zozan arkadafl 1 Haziran Hamlesi üzerine iki
günlük bir seminer verdi. Bu seminer
esnas›nda 1 Haziran Hamlesi s›ras›nda Kuzey’de yer alan arkadafllarda
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ta olan, lojistik kurumuna gidilmesi
için arkadafllar›n görevlendirilmesi
gerekti¤ini söyledi. Böylece her timden iki kifli olmak üzere, 10 kifli ile
göreve gidildi. Görevden kaynakl› o
gün e¤itim yoktu. Biz de kalan arkadafllar olarak noktay› de¤ifltirip yeni
manga yap›m› ile u¤raflt›k. Çünkü
bahar sular› kurumufl oldu¤undan,
asli kaynaklar›n yak›n›na nokta kurmam›z gerekiyordu. Art›k naylonlara
ihtiyaç olmad›¤›ndan, naylonlar kald›r›ld›. Her tim çardak yapt›. O gün
adeta tabiri caizse, do¤a katliam› yap›ld›. Çünkü çardaklar için, a¤aç
dallar›na ve yapraklar›na ihtiyaç vard›. Yapraklar› çok gür olan a¤açlar,
bir iki saat içinde adeta ç›r›lç›plak
bir duruma gelmifllerdi. Bu s›rada
arkadafllar görevden geliyorlard›.
Yorgun, arg›n, ter içinde mesafeli
olarak noktaya ulafl›yorlard›. Lojistikçi olan Amed arkadafl gelen erzak›
düzenlemek ve denetlemek için mutfa¤a gitti. Amed, iri yar› bir yap›ya
sahipti. Tipik Amed kiflili¤ine sahip
özellikleri olup, sesi her zaman bir
fleyleri bast›rmak istercesine yüksekti. Birden mutfaktan yüksek seslerden oluflan, bir kalabal›k gürültü
iflitildi. Tabi herkes bunun Amed arkadafltan kaynakl› oldu¤unu biliyordu. O akflam, lezzetli bir yemek yedikten sonra, televizyon saatinin gelmesiyle, isteyen arkadafllar televizyona gidip geliflmeleri takip ediyordu. Sonra da televizyondan geri gelen arkadafllar di¤er arkadafllara haberleri aktar›yordu.
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Savaﬂ›n bir gerçekli¤i vard›r ki
o da ilk hata son hatad›r
Sabahlar› art›k spor yerine bir saatlik yürüyüfl yap›yorduk. Bu sabah
da yürüyüflle birlikte, Erzurum grubuna pusu kuracakt›k. O çerçevede
Bo¤az’da mevzilenerek Erzurum
grubunun gelmesini bekledik. Bir
süre sonra grup gözüktü. Kendi hallerinde a¤›r a¤›r birazdan olacaklardan habersiz, rutin yürüyüfllerini
yap›yor olman›n rahatl›¤›yla, bize
do¤ru geliyorlard›. Tabii ki sorumlu
düzeyde olan arkadafl›n pusudan
haberi vard›. Fakat grubun haberi
yoktu. Öncülerinin bizi geçmesine
izin verdik. Grubun yar›s›n› da bizi
geçene dek bekledik, bizim gözümüz
pusu grubunun sorumlusu Kahraman arkadafltayd›. Göz iflareti ile
vur emrini vermesiyle Erzurum grubunun yar›s›n› “imha” ettik. Bu e¤itim amaçl› oldu¤undan hem gülüyorduk, hem de Erzurum gücündeki
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Kahvalt›m›z› ve haz›rl›klar›m›z›
yapt›ktan sonra Haki arkadafl›n toplant› yapaca¤› yere gittik. Bir süre
sonra saçlar›n›n ço¤u a¤arm›fl ve
düzgün askeri bir durufla sahip olan
Haki arkadafl›n gelmesiyle aya¤a
kalkt›k. Selamlaflmadan sonra yerimize oturduk. Haki arkadafl “arkadafllar›n bildi¤i gibi, Kuzey’e gitmek
için haz›rl›k yapt›¤›m›z bu süreçte,
haz›rl›klar›m›z›n ne düzeyde oldu¤unu eksik ve yetmez yanlar›m›z›n
hangi noktalarda ç›kt›¤›na dair sohbet etmek için, buraya topland›k”.
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Haki arkadaﬂ
askeri kanunla beni kald›rd›

Belli bir süre arkadafllar›n söz al›p
konuflmas›n› bekledi. Fakat kimse
konuflmad›. Haki arkadafl askeri kanunla beni kald›rd›. Haki arkadafl
“Helwest arkadafl seninle bafllayal›m
senin görüflün nedir?” Ben haz›rl›kl› olmad›¤›mdan dolay› aya¤a kalkt›ktan sonra belli bir süre bekledim.
Ve çevreme bak›nd›m. Ne konuflaca¤›m› ölçüp biçtikten sonra k›s›k bir
ses tonuyla konuflmama bafllad›m.
“grubun haz›rl›k düzeyi belli bir aflamadad›r. Her arkadafl›n çabas› ve
azmi var, tabii ki eksiklikler de var,
burada yap›lan eksiklikler belki fazla zarar vermez ama Kuzey’de zorlanmalar yaflat›r”. Bu esnada ben
kendimden bir örnek vererek “ben
Kuzey’de iki defa bir fley olmaz mant›¤›yla hareket ettim, her ikisinde de
ölümden k›l pay› kurtuldum” diyerek anlatt›m. Böyle sohbet havas›
içinde di¤er arkadafllar da görüfllerini belirttiler. Genelde haz›rl›k sürecinin ciddiyeti ve verilmesi gereken
önemi üzerine tart›flmalar gerçekleflti. Haz›rl›k sürecinin Kuzey’de
hareket ediliyormufl gibi sürdürülmesi gerçekli¤i üstünde, herkesin
hem fikir oldu¤u bir toplant› oldu.
Haki arkadafl genel toparlanma yaparak toplant›y› sonuçland›rd›.
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ya tüziksiz oturulur mu? Bana bak›n elim bofl gelmiyorum” diyerek
tak›lm›flt› yafll› yoldafl›m›z. Amed arkadafl (gülerek) “biz noktaya yak›n
yerlerdekini toplamaya tenezzül etmeyiz. En az bir iki saat uzak olan
yere gideriz. Bir demet de¤il torbayla toplar getiririz. Ayr›ca senin gibi
bireyci de de¤iliz” diyerek o da kendince cevaplam›flt›.
Numan arkadafl “O zaman, gidin
toplay›n ve getirin. Konuflmaya gelince mangalda kül b›rakm›yorsunuz” demiflti.
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arkadafllarla tart›fl›yorduk. Baz›lar›
pusuyu fark ettiklerini söyleyerek,
durumu kurtarmaya çal›fl›yordu.
Ama savafl›n bir gerçekli¤i vard›r ki
o da ilk hata son hatad›r. Bu her zaman için geçerlidir. Çünkü düflman
hiçbir zaman karfl›s›ndakini affetmez, elinden gelse bir kafl›k suda
bo¤ar. E¤itimde olsa herkes bunun
ciddiyetinin fark›ndayd›. Zaten Erzurum gücü de yapt›¤› toplant›da;
pusu e¤itiminin sonuçlar›n› tart›fl›p
sonuç ç›kararak verdikleri önemi
göstermifllerdir. Yürüyüflten dönüp
noktaya ulaflt›¤›m›zda, günlük mutfak görevlisi olan grubumuzun en
genç üyesi ve Do¤u Kürdistanl› olan
Xeyri arkadafl, çaylar›m›z› çoktan
haz›rlam›flt›. Onun bu tavr› arkadafllar› çok mutlu etmiflti. Herkes
ona teflekkür ediyordu. Çünkü böyle bir görevi olmamas›na ra¤men, fedakârl›k yaparak dört mangan›n da
çaylar›n› haz›rlamay› kendine görev
bilmiflti. Bu durum grubumuzun
kaynaflma derecesini de gösteriyordu. Kahvalt›l›klar›m›z› masan›n üstüne koyarak, çaylar›m›z› doldurduk. O esnada Numan arkadafl elinde bir demet tüzik ile kahvalt› masas›na gelip oturdu. Numan arkadafl
“arazide o kadar tüzik varken masa-
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Da¤l›lar›n intikam yemini
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hin yafland›¤› ve gerçek yaflam alan› olan yerleri mekân tutmam›fl
m›yd›k? Ama ne yaz›k ki eski tarihte oldu¤u gibi yeni tarih de büyük
ac›larla yaz›lacakt›. Zaten bizden
önce can›n› feda eden yoldafllar›m›z›n ac›lar› bunu kan›tlam›flt› bile.
2006 y›l›nda Zagrosun güzelliklerini yaflayarak mücadelemize devam ediyorduk ve etmeye devam
edecektik. Ama düflman›m›z geçmifl
tarihte oldu¤u gibi günümüzde de
bize Zagroslar›n güzelliklerini yaflatmamaya kararl›yd›. Çünkü durmadan bizi imha etmek amac›yla
operasyonlar gerçeklefltiriyordu. Bizi kendi ülkemizin da¤lar›ndan koparmak için her fleyi yap›yordu. Bizi vurmak, Kürt halk›n›n ac›lar›na
yeni ac›lar eklemek için her fleyi yap›yordu. Bu amaçla yaz›n sonlar›na
do¤ru gerçeklefltirdi¤i bir nokta
bask›n› operasyonuyla alt› arkadafl›m›z› flehit düflürmüfltü. Söz konusu operasyonda Levent, Zilan, fiaho, Latif, Agit, Seyvan ad›nda alt›
arkadafl›m›z flehit düflmüfltü. Gerilla ne ah›n› ne de intikam›n› yerde
b›rakmam›flt› bu güne kadar ve bu
günden sonra da böyle olacakt›. O
yüzden biz de onlar›n intikam›n› almak için yemin ettik. Hiçbir yoldafl›m›z›n kan›n› yerde b›rakmad›¤›m›z gibi bu yoldafllar›m›z›n da kanlar›n› yerde b›rakmamaya kararl›yd›k. Ki birçok arkadafl bu arkadafllar›n intikam›n› almadan yiyece¤imiz yemek bize haramd›r diyordu
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Ad›, nam›, tarihteki kadim yeriyle bilinen Zagroslarda gerillac›l›k yap›yordum. Gerillaya kat›lmadan öncede Zagroslar hakk›nda
çok fley okumufl ve duymufltum.
Çocukluk günlerimde ninem Zagroslara iliflkin anlatt›¤› hikâyelerle
bizi uyuturdu. Tabii bunlar› o zaman anlam›yordum.
Büyüyüp da¤lara bir gerilla ola-

rak geldi¤imde ve Zagroslarda gerillac›l›k yapmaya bafllad›ktan sonra
ninemin bizi uyutmak için anlatt›¤›
hikâyelere anlam vermeye bafllad›m. Sadece ninemin anlatt›¤› hikâyelere anlam vermeye çal›flm›yordum. Ayn› zamanda yeni hikâyelerin birer kahraman› olarak bu da¤larda yaflamaya bafllad›¤›m›z›n da
fark›na var›yordum. Çünkü art›k
bundan böyle Zagroslara iliflkin anlat›lan hikâyelere bizim de hikâyemiz ekleniyordu. Zaten bizden önce
o da¤larda yürüyen, mücadele
eden yüzlerce,
binlerce yoldafl›m›z›n hikâyeleri
bu hikâyelere
yenisini eklemiflti. Biz de onlar›n
hikâyelerinin
üzerine yeni hikâyeler ekleyecektik. Ve gelecek tarihi kesit
bu kez bizim hikâyelerimizle
dolu olacakt›.
Hareket olarak
yeni bir tarih
yazmak amac›yla yola ç›kmam›fl
m›yd›k?
Ters
yüz edilen tarihi
ayaklar› üzerinde do¤rultmak
için kadim tari-
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Biz de onlar›n hikâyelerinin üzerine
yeni hikâyeler ekleyecektik
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“Hep, ‘biz devrim yolunun yoldaﬂlar›y›z’ derdi. ‘Birbirimize bir yaklaﬂ›m›m›z olacaksa yoldaﬂça
olmal›, bizi birbirimizle tan›ﬂt›ran bu devrimse bu devrime yak›ﬂ›r olmal›’ diyordu sürekli. Sa¤lam bir
ideolojik duruﬂa sahip bir arkadaﬂt›. Amed arkadaﬂ, ‘insan PKK’de büyüyecekse eme¤iyle büyümeli’
diyerek emekten yana devrimci duruﬂunu ortaya koyuyordu her zaman. ‹nsan›n kendi öz eme¤ine
çok de¤er verirdi. Hem yaﬂam boyutuyla hem ideolojik anlamda herkesin kendisini e¤itebilmesinin,
kendi kendine yetebilmesinin gerekti¤ini ve bunlar›n temel noktalar oldu¤unu bize ö¤ütlerdi”
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Savaﬂ an meselesidir yakalad›¤›n
anda bir ﬂeyler yapmak zorundas›n
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Eylem gerçeklefltirmeyi planlad›¤›m›z gün 1 Eylül 2006’ya denk geliyordu. Yani eylemimiz o geceye
denk gelmiflti. Eylem öncesi böyle
bir tarihte böyle bir fley olabilir mi
diye tart›flm›flt›k. Hatta eylemi bile
yap›p yapmama konusunda da tart›flmalar yürüttük. Ama üç dört
günlük yürüyüfl gerçeklefltirmifltik,
her fley planlanm›flt›. 1 Eylül Dünya Bar›fl gününde böyle bir eylem
yapmak ideolojimize de yak›flm›yordu. Hepimiz bunun bilincindeydik ama koflullar›m›z zaman› ayarlamak için uygun de¤ildi. Realitemiz istedi¤imiz zaman eylem yapmam›z›n önünde biraz zorlay›c›

Noktaya ulaﬂt›ktan sonra kayb›m›z›n
a¤›rl›¤› üstümüze çökmeye baﬂlad›
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O s›rada eylem koordine cihazlar› durmadan Amed arkadafla ça¤r› yap›yordu. Ama Amed arkadafl
cevap vermiyordu. Hepimizde bir
panik, bir merak yaflanmaya bafllad›. Hepimiz acaba Amed arkadafla bir fley mi oldu diye kendi kendimize sormaya bafllad›k. Biz seslenerek ça¤›ral›m dedik çünkü sesimiz gidecek kadar yak›n mesafedeydik. Ça¤›rd›k ama bize Amed
arkadafl de¤il de baflka bir arkadafl cevap verdi. Art›k yavafl yavafl
geri çekilmeye bafllam›flt›k. Amed
arkadafl›n bulundu¤u kol biraz
a¤›r geri çekiliyordu. Geldiklerinde
yanlar›nda Amed arkadafl›n yerine
onun cenazesinin oldu¤unu gördük. Korktu¤umuz ama hiç kimseye söylemeye cesaret edemedi¤iz
fley bafl›m›za gelmiflti. Kol komutan›m›z Amed arkadafl flehit düflmüfltü. Durumu koordineye aktard›k. Koordine acil bir flekilde Amed
arkadafl›n cenazesini al›p geri çekilmemizi istedi. Bu sald›r› esnas›nda yaralananlar da olmufltu.
Yine kol komutanlar›m›zdan R›fat
arkadafl yaralanm›flt›. ‹ki yaral›m›z ve bir flehidimiz vard›. Çok
a¤›r bir flekilde geri çekilme yap›yorduk. Düflman bunu f›rsat bilerek her yerden bize sald›rmaya
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oluyordu. Çünkü bir eylem planlamak, gerçeklefltirmek için haz›rl›klar yapmak o kadar kolay bir fley
de¤il. Büyük riskleri göze alarak
bunlar›n hepsini yap›yorsun. O
yüzden ertelemeyi de düflünmedik.
Çünkü bir daha öyle bir f›rsat yakalamayabilirdik. Kald› ki savafl
zaten an meselesidir. Yani yakalad›¤›n anda bir fleyler yapmak zorundas›n.
Önceleri tarihi çok iyi hesaplayamam›flt›k, arkadafllar›m›z flehit
düflmüfltü ve biz onlar›n intikam›n›
almak istiyorduk.
Yolda Amed arkadaflla bu durumu epey tart›flt›k. ‹çimizdeki en
tecrübeli arkadafl oydu. Hani içimizde may›nlama ya da suikast eylemlerine kat›lanlar olmufltu ama
içimizde onun kadar tecrübeli olan
yoktu. Onun d›fl›nda öyle ciddi eylemlere kat›lan yok denecek kadar
azd›. Gemana vard›ktan sonra bir
sald›r›yla eylemi bafllatt›k. Uzun
y›llardan sonra gerçekleflen ilk sald›r› eylemi oldu¤u için düflman bir
floku yafl›yordu. ‹lk sald›r›dan sonra düflman k›sa süre içinde yaflad›¤› floku atlatt›ktan sonra eylem çat›flmaya dönüfltü. Ancak düflman
floku atlatana kadar 10 ölü 12 yaral› vermiflti. Yaklafl›k bir saat kadar çat›flma sürdü. Eylemden alaca¤›m›z sonucu alm›fl ve art›k geri
çekilme yapmam›z gerekiyordu.
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Zaten Zagroslarda da Cilo gücü
olarak hareket ediyorduk. Ve o s›rada Geliyê Zap taraflar›nda kal›yorduk. Arkadafllar›m›z›n intikam›n› almak için yönelebilece¤imiz hedefler
aras›nda Geman karakolu vard›. Yönetimdeki arkadafllar o karakola yönelik bir intikam eylemi yapmam›z›
kararlaflt›rd›lar. Geman’a intikam
eylemi için gidecektik. Bu eylem
uzun zamandan sonra Zagrosta yap›lan ilk sald›r› eylemi olacakt›. Eyleme kol komutan› olarak çok de¤er
verdi¤im Amed arkadafl geliyordu.
Amed arkadafl eski bir arkadaflt›
Amed alan›ndan yeni gelmiflti. Zagroslarda daha önce kalm›flt›. Ancak
Amed Eyaletine gidip geldikten sonra Zagroslara geri dönmüfltü. Eylemin temel amac› flehit düflen arkadafllar›m›z›n intikam›n› almakt›.
Ama bu eylemin benim aç›mdan çok
farkl› anlamlar› vard›. Birincisi bu
kat›laca¤›m ilk eylem olacakt›. O heyecanla gidecektim. ‹kinci ve as›l
olan› ise arkadafllar›m›z›n intikam›n› almak amac›yla gerçeklefltirece¤imiz eylem olmas›yd›. Eylem yerine
varmak için üç dört günlük yol yürümemiz gerekiyordu. Eylem karar›yla birlikte eylem yerine gitmek
için dört gün yürüdükten sonra eylem yapaca¤›m›z Geman karakolunun yak›nlar›na vard›k.

Ekim 2009

Ekim 2009
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Amed arkadaﬂ bir da¤ ve da¤lar
içinde de bir Zagroslar sevdal›s›yd›

Amed arkadafl sigara içerdi. Yine bölü¤ümüzde de birçok arkadafl sigara içiyordu. Amed arkadafl›n farkl›l›¤› flöyleydi: Sigara varken kimseye sigara ikram etmezdi.
Sigara oldu¤u dönemler kendi cebinden sigaras›n› ç›kar›r kimseye
ikram etmeden içerdi. Ama sigaram›z olmad›¤› zaman o hemen sigaras›n› cebinden ç›kar›r arkadafllara ikram ederdi. Biz merak ederdik
neden bize sigara oldu¤u zaman
ikram etmiyorsun da böyle olmad›¤› zamanlar ikram ediyorsun diye sordu¤umuzda, O “sigara varken ben arkadafllar›m› zehirlemek
istemem ama bir ihtiyaca dönüfltü
mü arkadafllar›m›n ihtiyac›n› karfl›lar›m” diye cevaplard›.
Yoldafll›kta bencilik yoktur diyerek PKK gerillalar›n›n yoldafll›¤›n›n
s›n›rlar›n› çiziyordu.
O geri çekilmeden sonra iki üç
defa Amed arkadafl›n cenazesini
almak için gittik her seferinde pusuya düflüp geri gelmek zorunda
kald›k. Ama hiçbir zaman cenazesini almaktan vazgeçmedik. K›fla
kadar cenazesini alma mücadele-
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Amed arkadafl, yaflam duruflu,
komutanl›k tarz› ideolojiye yaklafl›m› ve kad›n özgürlük hareketine
yaklafl›m›yla farkl› ve çok mütevaz›, her davran›fl›yla örnek al›nabilecek bir arkadaflt›. Hep, “biz devrim yolunun yoldafllar›y›z” derdi.
Birbirimize bir yaklafl›m›z olacaksa
yoldaflça olmal›, bizi birbirimizle
tan›flt›ran bu devrimse bu devrime
yak›fl›r olmal› diyordu sürekli. Sa¤lam bir ideolojik durufla sahip bir
arkadaflt›. Amed arkadafl, insan
PKK’de büyüyecekse eme¤iyle büyümeli diyerek emekten yana devrimci duruflunu ortaya koyuyordu
her zaman. ‹nsan›n kendi öz eme¤ine çok de¤er verirdi. Hem yaflam
boyutuyla hem ideolojik anlamda
herkesin kendisini e¤itebilmesinin,
kendi kendine yetebilmesinin gerekti¤i ve bunlar›n temel noktalar
oldu¤unu bize ö¤ütlerdi.
Bunlar› bize söylerken kendi yaflam tecrübesinden aktard›¤› için
hepimiz onu dinlemekten onun
dediklerini uygulamaktan heyecan
duyard›k. ‹ç eyaletlerde çok kalm›flt›, zaten en son olarak da
Amed eyaletinden gelmiflti. Yoldafll›¤›nda s›n›r tan›mazd›. Nerede
bir yoldafl›n›n ona ihtiyac› olsayd›
bayan erkek ayr›m› yapmadan yan›nda olurdu. Yaflamda üstten bir

duruflu olmad›¤› için herkes onu
kendisine çok yak›n bulurdu.
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Biz devrim yolunun yoldaﬂlar›y›z
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bafllad›. Mermi ya¤muru alt›nda
çekiliyorduk. Eylem gerçeklefltirdi¤imiz karakol ve tepe Hakkâri’ye
çok yak›n oldu¤u için erkenden
kobralar da geldi. Sald›r›lar yo¤unlafl›nca art›k cenazeyi götüremez olduk. O yüzden Amed arkadafl›n cenazesini saklad›k. Ard›ndan yaral›lar›m›z› al›p h›zla oradan uzaklaflt›k. Geri çekilmemizi
sa¤lam bir flekilde gerçeklefltirdik
ve noktaya ulaflt›k. Noktaya ulaflt›k ama bir eksikle ulaflm›flt›k.
Noktaya ulaflt›ktan sonra kayb›m›z›n a¤›rl›¤› daha da çok üstümüze
çökmeye bafllad›. Çünkü Amed arkadafl›n flahadeti hiçbirimizin beklemedi¤i bir kay›pt›.

sini verdik. K›fla do¤ru gitti¤imizde
cenazesini ald›k. Getirip ad›na
Zagroslarda yapt›¤›m›z flehitli¤e
gömdük. Amed arkadafl bir da¤ ve
da¤lar içinde de bir Zagroslar sevdal›s›yd›. Çok sevdal›s› oldu¤u
da¤larda y›llarca yaflad›. Yan›nda
yüzlerce arkadafl flehit düflmüfltü.
Bu arkadafllar›n hepsinin ac›s›
Amed arkadafl›n yüz hatlar›n›
oluflturuyordu. ‹nsan yüzündeki
hüznünden arkadafllar›na olan
ba¤l›l›¤›n› görürdü. Zaten sonuçta
yine flehit düflen arkadafllar›m›z
için gerçeklefltirdi¤imiz bir eylemde flehit düfltü. Yoldafllar›m›z›n intikam›n› almak için can›n› verdi.
Kendisini topra¤a emanet etti. Ve
yüreklerimizde büyük ac›lar b›rakarak aram›zdan ayr›ld›. Yüreklerimize bir fide olarak ekildi. Yar›n›n meyve veren a¤ac› olarak yeflerecek. O hep yüre¤imizde yaflayacak. Yoldafl› için can›n› veren bir
yoldafl› b›rakal›m unutmay› ona
lay›k olmadan yaflamay› bile asla
hiçbir Kürt gerillas› düflünemez.
Gerilla yaflam›mda hiçbir zaman
unutamayaca¤›m bir an›m bu olurken, hiçbir zaman unutamayaca¤›m bir komutan›m da bu eylemde
flehit düflen Amed arkadafl oldu.

Berivan S‹‹RT

Do¤um yeri ve tarihi: fi›rnak 1983

Do¤um yeri ve tarihi: Piranflehir 1986

fiahadet tarihi: 21 Eylül 2009

fiahadet tarihi: 20-27 Eylül 2009 Zap Medya

Yüksekova/Hakkari

Savunma Alanlar›
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Kod ad›: Necmi

Ad›, soyad›: Özdal Kaplan

.o

Ad›, soyad›: Necmeddin X›d›r

Kod ad›: Xurbet

Kod ad›: Baran Bitlis

Do¤um yeri ve tarihi: Ahlat/Bitlis 1980
fiahadet tarihi: 24-27 Eylül 2009 Bitlis
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Ad›, soyad›: Gurbet ‹lhan (Arzu)

Tut ki ben yokum, sen yoksun
Tut ki hiç gelmedik bu
dünyaya
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Orada-burada kalm›fl
özlemlerle

Tut ki sevdas›na öldük

Kod ad›: Sipan fiervan
Do¤um yeri ve tarihi: Bitlis 1976
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flu da¤lar›n

Ad›, soyad›: Sunullah Keserci

Toprak kokulu bir dünyay›
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fiahadet tarihi: 7 Ekim 2009 Çald›ran/Van

Ad›, soyad›: Nuhat Akkoyun
Kod ad›: Gabar Batman
Do¤um yeri ve tarihi: Batman 1980
fiahadet tarihi: 13 Ekim 2009 Gabar

Yüre¤ine s›¤d›rm›fl
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‹çine umutlar› derli-toplu

Ad›, soyad›: Necmeddin Ahmet Hasan
Kod ad›: Necmi Afrin
Do¤um yeri ve tarihi: Afrin Reco 1977
fiahadet tarihi: 7 Ekim 2009 Çald›ran/Van

koymufl
Göz kapaklar› gözlerine
sevdal›
Her biri di¤erine vurgun
Bir tutam saç
Bir sözcükte buluflmufl
A¤›z dolusu bir sevdad›r
GER‹LLA!..

Ad›, soyad›: Muhammed Hamudi
Kod ad›: Ferhat Silvan
Do¤um yeri ve tarihi: Afrin 1984
fiahadet tarihi: 17 Ekim 2009 Cudi/fi›rnak
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