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7. Sayýmýzla bir kez daha karþýnýzdayýz.
Bu sayýmýzda son aylarýn gündemiyle
ilgili deðerlendirme yazýlarýna yer verdik.
Kongra-Gel'den kopan ve kendisini PWD
olarak tanýmlayan grup etrafýnda belli bir
tartýþma yaþandý. Bu konuda doðru bir bilincin
oluþmasýna katký sunmak ve daha saðlýklý bir
deðerlendirmeye ulaþmak, bu konuda oluþabilecek yanýlsamalarýn önüne geçebilmek
önemlidir. Bu nedenle Ayýn Konusunu bu
konuya ayýrdýk.

1- Merhaba .................................................2
2- Tecrit, Teslim alma ve
kiþiliksizleþtirme... ............... 3
3- PDW Giriiþiminin ideolojik ve ..... ...... 9
4- Savaþ ve Barýþ.......................................13
5- AB vee Kürt Sorunu...... ..................... 15
6- Bir Lider Yaratmak ya da Kürtlerin
Düþünsel Süreçlerini Anlamak
Üzerine.................... ................................. 18
7- Kamuoyuna ...................................... 36
8- PKK Muhasebesi (4) ........................... 38
9- Amerikan Ýdeolojisi... ............................ 50
10- Baþkan Chavaz....................................55
11- Sýnýflar ve Sýnýflar Savaþýmý I.............59
12- 12 Eylül...............................................62
13- Deðerlendirme yazýlarý........................64

or

Mer haba,

Öte yandan Zindanlarý doðrudan
ilgilendiren Ceza Ýnfaz Yasa Tasarýsýný irdeledik, bu konuda mücadelenin geliþtirilmesinin altýný çizdik.

iv

Bu sayýmýzda Konuk yazar olarak Ali
Engin Yurtsever'in yazýlarýna yer vermeye
baþlýyoruz. Ayrýca baþka önemli yazýlarýmýzý
da ilgiyle izleyeceðini umuyoruz.

.a

rs

Daha önceki sayýlarýmýzda sýkça tekrarladýðýmýz gibi, "amacýmýz daha kaliteli bir teorikpolitik yayýn organý ile Kürdistan Ulusal Kurtuluþ Mücadelesini Toparlama ve Yeniden Ýnþa
çabalarýna katký sunmaktýr. Hep tekrarladýðýmýz gibi bu hedefimize ulaþabilmemiz ancak
devrimci ve yurtsever çevre ve kiþilerin sorumlu çabalarý ve katkýlarýyla mümkündür! Bu
nedenle bir kez daha bültenimizin daðýtýmý, okutulmasý ve her açýdan desteklenmesi için
devrimci yurtseverlerin katký ve desteklerini beklediðimizi tekrarlamak isteriz."
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Katkýlarýnýzý bekliyoruz…
Yeni sayýlarýmýzda buluþmak umuduyla…

Ýsteme ve Baðlantý Adresi:
WSÞ
B.P 4 - 93801 EPINEY S/SEINE Cedex FRANCE
internet: www.sosyalist-kurd.com
e-mail: sosyalist-kurd@sosyalist-kurd.com
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TECRÝT, TESLÝM
ALMA,
KÝÞÝLÝKSÝZLEÞTÝRME
SÝSTEMÝ OLAN ÝNFAZ
YASASINA KARÞI
MÜCADELEYÝ
YÜKSELTELÝM!
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Zindanlar, yaklaþýk çeyrek asýrlýk bir zamandýr
gündemin önemli maddelerinden biri konumundadýr. Devrimci tutsaklarý teslim almak için
sayýsýz program, yöntem ve araç denediler, uygulama alanýna koydular. 12 Eylül faþizmi döneminde
baþta Diyarbakýr olmak üzere Mamak ve Ýstanbul
cezaevlerinde teslim alma ve kiþiliksizleþtirme
programlarýný uyguladýlar. Ancak esas olarak bu
politikalarý baþarýya ulaþmadý ve kurumlaþamadý.
Bunun önündeki en önemli engel, devrimci tutsaklarýn ölümüne direniþleridir. Daha sonra tekrarlanan teslim alma politikalarý yine devrimci tutsaklarýn kararlý direniþleri, tutsak ailelerinin bitmeyen
mücadeleleri ve devrimci demokratik kamuoyunun
destekleri sayesinde boþa çýkarýldý. Elbette bu
kolay olmadý, bedelsiz olmadý. Uðruna onlarca
devrimci can feda edildi, tanýmlanamaz acýlar çekildi.

2000 Aralýk'ýna kadar geçen yirmi yýllýk
mücadele ve direniþ sürecinde devlet zindan politikasýný oturtmada, kurumlaþtýrmada baþarýlý olamadý. Ama hiç bir zaman tutsaklarý teslim alma,
"ýslah etme" ve düzenin posasý çýkarýlmýþ bir eklentisi haline getirme ýsrarýndan da vazgeçmedi. Her
fýrsatta bu politikasýný devreye sokmaya çalýþtý.
2000'li yýllara doðru tecridi kurumlaþtýrmak, tecrit
koþullarýnda teslim alam politikasýný sonuç alýcý bir
tarzda yürütebilmek için "Hücre Tipi Cezaevleri"
projesini geliþtirmeye baþladý. Bu amaçla birçok
alanda F Tipi zindanlarý inþa etmeye çalýþtýlar.
Ýmralý ihaneti, Kürdistan ulusal kurtuluþ
mücadelesinin tasfiye sürecine alýnmasý ve dengelerin devlet lehine köklü bir biçimde bozulmasýyla birlikte, Türk devleti, F Tipi saldýrýlarý hýzlandýrdý ve 19 Aralýk katliamýyla kanlý bir biçimde
uygulamaya koydu. Tutsaklarýn ölüm orucu ve
diðer direniþ biçimleriyle F tipi saldýrýlara karþý
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koymalarýna raðmen devlet bu konuda önemli
ölçüde baþarýlý olmuþtur. Kuþkusuz F Tipi zindan
politikasýna karþý geliþtirilen direniþ süreci çok
kapsamlý bir deðerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu
deðerlendirmenin de mutlaka yapýlmasý gerekir.
Çünkü bu deðerlendirme yapýlmadan F Tipi Zindan

sonuçlar, güç dengelerine yaptýðý sarsýcý etkiler
deðerlendirilmedi. Bu durum tespitindeki büyük
yanýlgý, direniþ yönetiminin her aþamasýnda kendisini derinden hissettirdi. Durum tespitindeki
yanýlgýlar "Erken zafer" beklentisini koþullamýþ ve
bu da planlamadan yürütme tarzýna kadar birçok
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Cezalarýn ve Tedbirlerin Ýnfazý Hakkýnda Kanun Tasarýsý, tutsaklarý teslim almayý, F Tipi zindancýlýðý yasal temele baðlayýp kurumlaþtýrmayý, mutlak itaat ve teslimiyeti hedeflemekte, zindanlarý toplumsal ve ulusal mücadeleyi bastýrmanýn caydýrýcý bir unsuru haline getirmeyi amaçlamaktadýr. Bu
tasarýyla sadece tek tip elbise ve zorunlu çalýþtýrma yükümlülüðü getirilmemektedir, ayný zamanda, zindanda soluk alýp vermek izne, düzene ve
disipline baðlanmaktadýr. Bu, bir sistemdir ve kesin bir biçimde oturtulmak
istenmektedir. F Tipi zindancýlýðý ile atýlan adým tamamlanmak istenmektedir.

konuda zincirleme hatalara neden olmuþtur.
Dört: Ekim 2000 tarihinde baþlatýlan açlýk
grevi ve ölüm orucu, doðru bir stratejiden ve doðru
taktik yönetimden yoksundu. Talepleri geniþ ve
neredeyse bir "demokratik devrim" programý
niteliðindeydi. Ölüm orucunun ilerleyen aþamalarýnda nelerin yapýlacaðý konusu tam bir belirsizlik içindeydi. 60-70'li günleri aþan yürütülüþ
tarzý eylemin yaptýrým etkisini zayýflatýcý bir rol
oynadý. Devletin tahliye taktiði boþa çýkarýlamadý,
tersine bu, eylemin etkisizleþtirilmesini getirdi.
Sonuçta 19 Aralýkta inisiyatifi eline geçiren devlet
süreci genel olarak istediði tarzda götürdü. Gerçi
direniþi tamamen kýramadý, devrimci iradeyi teslim
alamadý, ama bu alanda kazandýðý baþarýyý da
görmek gerekiyor. Yoksa gerçeklere gözleri kapatarak bir yere varmak olanaklý deðildir.
Beþ: Tutsaklarý tecrit ederek teslim alma,
direniþ olanaklarýndan ve gücünden yoksun
býrakarak "ýslah etme" programýna, bunun yasal
ifadesi olan Ýnfaz Yasasýna karþý uzun soluklu bir
direniþ sürecini esas almak, yaþanan sürecin en
temel dersidir. Ne yazýk bu uzun süreçte devrim
tutsaklarý etkili eylem biçimleri alanýnda önemli
ölçüde silahsýz býrakýlmýþlardýr. Bu da önemle
üzerinde durulmasý gereken çok önemli bir noktadýr. Bu gerçeði görmeden yapýlacak politikalar
baþarýsýzlýða mahkumdur. Dolayýsýyla uzun soluklu
fiili direniþ seçeneðinden baþka yapýlacaklar sýnýrlý
ve destek niteliðinde olacaktýr. Uzun soluklu
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politikasýný kurumlaþtýran, yasal temele kavuþturma amacýnda olan yeni ceza infaz sistemine karþý
baþarýlý bir mücadele geliþtirmek de olanaklý
olmaz. F Tipi zindan politikasýna karþý geliþtirilen
ve halen süren direniþ sürecinin dersleri bilince
çýkarýlmadan yeni dönemi karþýlamak, uzun soluklu ve baþarýlý bir direniþ sürecini geliþtirmek
mümkün deðildir!
Bu konuda tespit ettiðimiz sonuçlarý ve dersleri satýrbaþlýklarý biçiminde özetlemek istiyoruz.
Bir: F Tipi zindan politikasýna karþý durmak,
direnmek, bu politikayý boþa çýkaracak eylem
biçimlerini geliþtirmek gerekli ve kaçýnýlmazdý.
Ancak doðru ve sonuç alýcý bir direniþ yönetimini
gerçekleþtirmek de gerekli ve kaçýnýlmazdýr. Ancak
somut pratik de göstermiþtir ki bu konuda doðru ve
sonuç alýcý bir direniþ yönetimi gerçekleþmemiþtir.
Ýki: Direniþ ve direniþ deðerleri, direniþ
sürecinde gösterilen olaðanüstü fedakarlýk ve
cesaret her türlü deðerlendirmenin ve tartýþmanýn
üstündedir. Bu ne kadar doðruysa, ayný þekilde bu
deðerlerin ardýna gizlenip direniþ sürecinde sergilenen hata ve yetersizlikleri görmemek de o kadar
yanlýþ ve sorumsuzca bir yaklaþým olacaktýr.
Üç: F Tipi Zindan politikasýna karþý direniþ
çizgisi ve direniþ yönetimi saptanýrken içinde
geçilmekte olan koþullar, güç dengeleri ve
iliþiklileri doðru deðerlendirilmedi; direniþin lehte
ve aleyhte olan unsurlarý doðru saptanmadý. Daha
açýk bir ifadeyle Ýmralý ihanetinin ortaya çýkardýðý
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tesislerdir.
Bu kurumlarda bireysel ve grup halinde
iyileþtirme yöntemleri uygulanýr.
Aþaðýda belirtilen hükümlüler bu kurumlara
gönderilir.
a) Ýþledikleri fiillerin aðýrlýk ve etkileri göz
önünde bulundurularak terör suçlarýndan hükümlü
olanlar, (…)"
Ayný durum 32. Maddede açýkça vurgulanmaktadýr.
"Kapalý ceza infaz kurumlarýnda oda ve koridor kapýlarý kapalý tutulur. Kapýlar aþaðýdaki
hallerde açýlýr:
a) Kurum tabibine, revir, hamam ve berbere
gitme, baþka odaya nakil,
b) Hastane ve duruþmaya gönderme ve baþka
kuruma nakil,
c) Yürüttüðü soruþturma nedeniyle savcýya
gidilmesi,
d) Tahliye, ziyaret, araam, sayým, denetim,
eðitim, öðretim, spor ve iyileþtirme çalýþmalarý,
kurumda çalýþtýrma,
e) Kurullara çaðrýlma,
f) Ölüm ile deprem, yangýn gibi olaðanüstü
haller.
Hükümlüler, yukarýda sayýlan haller dýþýnda,
odalarýnda barýndýrýlmayan diðer hükümlülere
temas edemezler, nöbetçi infaz ve koruma
memurlarý ve kurumun diðer görevlileri ile ivedi
haller dýþýnda bireysel temaslarda bulunamazlar,
Toplu halde temas yasaktýr."
Çok açýk olmalý. Tecrit ve F Tipi zindanlar bu
madde ile kurumlaþtýrýlmak, oturtulmak istenmektedir.
Burada iki stratejik hedef gözetlenmektedir.
Bir: Zindanlarý, baþta devrimci tutsaklar olmak
üzere düzen karþýtlarýný yutan bir merkeze
dönüþtürmek, zindanlarý birer direniþ odaðý olmaktan kesin bir biçimde çýkarmak… Ýki: Bu biçimde
düþürülmüþ, korku salan "caydýrýcý" bir alan haline
getirilmiþ zindanlarý "dýþarýyý", yaný ulusal ve
toplumsal mücadele bileþenlerini "terbiye" etmede
bir sopa haline getirmek…
Zaten çeyrek asra varan zindan cephesindeki
kavganýn özü bu iki temel nokta üzerinde düðümleniyordu. Gelinen noktada devlet, yakaladýðý
elveriþli iç ve dýþ koþullarý, fýrsatlarý sonuna kadar
kullanma kararýnda görünüyor. Elbette devrimci
tutsaklar ve devrimci güçler de direniþi elden býrakmayacaklardýr. Ama yürürlükteki saldýrýnýn stratejik düzeyde olduðunu salt "içerinin" deðil, esas
olarak "dýþarýnýn" iþi olduðunu vurgulamak durumundayýz. Peki, "dýþarýsý", bu konuda ne kadar
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direniþ süreci, esas olarak fiilli direniþi, koþullara
uygun eylem biçimlerini ve "dýþarý" ayaðý etkili
olan bir süreci anlatmaktadýr. Kuþkusuz "dýþarý"
ayaðýnýn güçlü olmasý, geneldeki ulusal ve toplumsal mücadelenin geliþip yükselmesine baðlýdýr.
Bununla birlikte devrimci tutsak yakýnlarýnýn ve
demokratik güçlerin etkili ve eylemli desteði de bu
baðlama girmektedir.
Açýk ki zindanlara daha kapsamlý ve kalýcý
saldýrýlarla karþý karþýyadýr. Bu saldýrý paketi, aslýnda çeyrek asýrlýk mücadele sürecinin deneyimlerini
içermekte ve zindan cephesini kesin bir biçimde
düþürmeyi kapsamaktadýr. Bu nedenle bu saldýrý
paketini teþhir etmek, devrimci demokratik
kamuoyunu duyarlý kýlmak ve devrimci mücadeleyi geliþtirmek kaçýnýlmaz devrimci bir görev
olmaktadýr. Resmi adý Ceza ve Tedbirlerin Ýnfazý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý olan bu saldýrý paketinin
içeriðini, amaç ve hedeflerini somut kanýtlarýyla
açmak ve deþifre etmek önemlidir. Öncelikle bunu
yapmaya çalýþacaðýz.

 Sayý 7 

I. Tecrit, En Etkili Ýnfaz Yöntemi ve Aracý
Olarak Belirlenmiþtir
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TC ve onun esas iktidar gücü, anýlan tasarýyý
hazýrlarken son çeyrek yüzyýlýn zindan deneyimlerini, devrimci tutsaklarýn direniþ süreçlerini ve
derslerini gözden geçirmiþ ve tasarýyý kaleme
alýrken bu deðerlendirme sonuçlarýný esas almýþtýr.
Tecrit, en etkili infaz yöntemi ve aracý olarak belirlenmiþtir. Tecrit ve yalnýzlaþtýrma, güçsüzleþtirme,
örgütsüzleþtirme, silahsýzlandýrma, devletin her
türlü fiziki, sosyal ve psikolojik saldýrýlarýna açýk
hale getirme amacýna yöneliktir. F Tipi zindanlarýn
inþa edilmesi ve kanlý bir operasyonla açýlmasýnýn
nedeni de budur. Tecrit ve yalnýzlaþtýrma, amaç
deðil, amaca varmada etkili bir araçtýr, zamana
yaydýrýlmýþ bir teslim alma, düþünsel ve ruhsal
olarak yok etme yöntemidir! Zamana yaydýrýlmýþ
bir iþkence yöntemi, etkili "iyileþtirme" programlarýyla desteklenmiþ bir çýldýrtma aracýdýr!
Ceza Ýnfaz Tasarýsýnda, bu konu "Sýký güvenlikli kapalý ceza infaz kurumlarý" baþlýðý altýnda
ve Madde 10'da þöyle formüle edilmektedir:
"Sýký güvenlikli kapalý ceza infaz kurumlarý, iç
ve dýþ güvenlik personeline sahip, firara karþý
teknik, mekanik, elektronik veya fiziki engellerle
donatýlmýþ, oda ve tüm koridor kapýlarý sürekli
kapalý tutulan, ancak mevzuatýn belirttiði hallerde
ayný oda dýþýndaki hükümlüler arasýnda ve dýþ
çevre ile temasýn olanaklý bulunduðu ve hükümlülerin bir veya üç kiþilik odalarda barýndýrýldýklarý
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duyarlý, zindan sorununu ne kadar kendi stratejik
sorunlarýndan biri olarak algýlýyor? Ýþte bu sorularýn yanýtlarý belirsiz ve tartýþmalýdýr!
Bu kýsa vurgulardan sonra anýlan yasa
tasarýnýn içeriðine daha ayrýntýlý olarak geçebiliriz,
neler öngördüðüne bakabiliriz:
II. Teslimiyet ve Kiþiliksizleþtirme Amacý
Tasarýnýn Özünü Oluþturmaktadýr

III. Boyun Eðdirme ve Çalýþtýrma
Zorunluluðu, Baþka bir Deyiþle Angarya, Yeni
Ýnfaz Tasarýsýnýn en önemli Unsurlarýndan
Biridir

ak
ur
d.

Ýnfazdaki amaçlarýný, baþka bir deyiþle zindanlarýn temel iþlevini anýlan tasarýda gizlemeden
açýkça vurgulamakta sakýnca görmemektedirler.
"Ýnfazda temel amaç" baþlýðý altýnda Madde 4
þöyle yazýlmaktadýr: "Ceza ve tedbirlerin infazý ile
ulaþýlmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve
özel önlemeyi saðlamak, bu maksatla hükümlünün
yeniden suç iþlemesini engelleyici etkenleri
güçlendirmek, toplumu suça ve suçluya karþý korumak, hükümlünün yeniden sosyalleþmesini teþvik
etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygýlý, sorumluluk taþýyan bir yaþam
biçimine uyumunu kolaylaþtýrmaktýr."
Düþüncelerinden ve inançlarýndan arýndýrýlmýþ
tutsaklarý düzenin basit bir eklentisi haline
getirmek için "Islah etme-uslandýrma" programlarý
uyguladýklarý da açýktýr. Bu programa da
"Ýyileþtirme" adýný vermiþ bulunuyorlar. Bu programýn öngördüðü tutsak nasýldýr?
En baþta düzene ve yasalara baðlý, her denilene
ve otoriteye mutlak itaat eden, geçmiþinden dolayý
piþmanlýk duyan "iyi bir vatandaþ" haline gelmiþ
kiþidir. Bu konuda Madde 8'de þunlar yazýlý:
"Hürriyeti baðlayýcý cezalarýn infazýnda hükümlülerin iyileþtirilmesi amacýný güden programlarýn
baþarýsý, hükümlülerin elde ettikleri yeni tutum ve
becerilerle orantýlý olarak ölçülür. Bunun için
iyileþtirme çabalarýna yönelik olarak hükümlünün
istekli bulunmasý teþvik edilir.
Hürriyeti baðlayýcý cezanýn, kendisinde var
olan zararlý etki yapýcý niteliðini mümkün olduðu
ölçüde azaltacak biçimde düzenlenecek programlar, usuller, araçlar ve zihniyet doðrultusunda yerine getirilmesi esasýna uyulur. Ýyileþtirme araçlarý
hükümlünün saðlýðýný ve kiþiliðine olan saygýsýný
korumasýný saðlayacak usul ve esaslara göre uygulanýr."
"Ýyileþtirme araçlarý hükümlünün saðlýðýný ve
kiþiliðine olan saygýsýný korumasýný saðlayacak
usul ve esaslara göre uygulanýr" sözünün kuru bir

laftan öte bir anlamý bulunmuyor. Hükümlünün
kiþiliði ve ruhsal bütünlüðü düþünce ve inançlarýndan ayrý düþünülebilir mi? Elbette düþünülemez! O
halde devrimci tutsaklarý düþünce ve ideallerinden
uzaklaþtýrmayý hedefleyen "Ýyileþtirme" programlarýnýn "hükümlünün saðlýðýný ve kiþiliðine olan
saygýsýný korumasýný saðlayacak usul ve esaslara
göre
uygulan"masýnýn
olanaðý
yoktur.
Düþüncelerinden ve inançlarýndan kopmayý hedefleyen bir program, açýk ki, kiþilik bütünlüðünü
parçalar ve ruhsal saðlýðý bozar…
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Ceza Ýnfaz Yasa Tasarýsý, bir bütündür.
Dolayýsýyla tutsaklar lehine görülen laflarýnýn
sadece içi boþ ve görüntüyü kurtarmaya dönük
olduðu çok nettir. Bunu "Hükümlünün
Yükümlükleri" baþlýðý altýnda yazýlan maddeler
net olarak göstermektedirler.
"Madde 24- Hükümlü hürriyeti baðlayýcý
cezanýn yerine getirilmesine katlanma ve bu
amaçla düzenlenen infaz rejimine uygun tutum ve
davranýþlar içinde bulunmakla yükümlüdür.
Hükümlü ceza infaz kurumunda, iþyurtlarý
veya atölyelerde çalýþmakla yükümlüdür. Her ne
amaçla olursa olsun, bilerek kendi yaþamlarýný ve
bedensel bütünlüklerini tehlikeye düþürecek eylemlere giriþmeleri cezanýn yerine getirilmesine katlanma yükümlüðünün ihlali sayýlýr."
Boyun eðme ve mutlak itaat, hükümlü için bir
"yükümlülük" olarak hükme baðlanmýþtýr. Yoksa
bu bir ihlal olarak deðerlendirilerek cezalandýrýlacaktýr.
Ceza Ýnfaz Yasa Tasarýsýnýn getirdiði en önemli "yeniliklerden" biri "çalýþma zorunluluðu"dur.
Bu, "Hükümlülerin çalýþtýrýlmasý" baþlýðý altýnda
"Madde 27"de þöyle ifade etmektedir:
"Hükümlü, ceza infaz kurumunda, iþyurtlarý
veya atölyelerde çalýþmakla yükümlüdür.
Çalýþmanýn amacý, hükümlülerin salývermelerinden sonra yaþamlarýný sürdürecek meslek
ve sanatlarý öðrenmelerini saðlamak, çalýþma ve
üretme güdülenmelerini kiþiliklerinde yerleþtirmek
veya güçlendirmektir. Çalýþtýrmada hükümlünün
yetenek, beceri, eðilim ve zihinsel ve bedensel
durumlarý göz önünde bulundurulur."
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Bilindiði gibi tek tip elbise 1980'lerin ortalarýndan itibaren birçok zindanda gündeme getirilmiþ, sayýsýz baský ve iþkence eþliðinde uygulama
alanýna konulmuþtu. Ancak devrimci tutsaklar bu
uygulamaya karþý direnmiþ ve birçok direniþ sonucunda bu uygulamayý çöp sepetine attýrmayý baþarmýþlardýr. Kuþkusuz bu, kolay olmamýþ, sayýsýz
bedel ve acý pahasýna gerçekleþmiþti.
Direniþler sonucu çöp sepetine atýlan tek tip
elbise uygulamasý yeni tasarýyla yeniden gündeme
getiriliyor ve yasal bir hüküm olarak dayatýlýyor.
Bu konu "Hükümlünün giydirilmesi" baþlýðý
altýnda ve "Madde 64"te þöyle hükme baðlanýyor:
"Kiþisel elbisesini giymesine izin verilmeyen
hükümlüye, yazlýk ve kýþlýk olmak üzere iklime
uygun, saðlýða ve çalýþmaya elveriþli giysi verilir;
hükümlünün bu giysiyi giymesi zorunludur. 55 ve
56ncý madde hükümleri gereðince yapýlan nakiller
hariç kurum dýþýna çýkan hükümlü kiþisel giysilerini giyebilir.
Bu giysiler, iç ve dýþ güvenlik personelinin
giymekte olduðu üniformalara benzer þekil ve renkte olamaz."

orucu, slogan atma gibi protesto ve direnme
araçlarý suç kabul edilmekte ve aðýr disiplin
cezalarýna konu edilmektedir. Bu konu da
"Hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi" baþlýðý altýnda ve "Madde 82"de
þunlar yazýlý:
"Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun,
kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli
olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin
kötü sonuçlarý ile býrakacaðý bedensel ve ruhsal
hasarlar konusunda ceza infaz kurumu tabibince
bilgilendirilirler. Psiko-sosyal hizmet birimince de
bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalýþmalar yapýlýr ve sonuç alýnmamasý halinde, beslenmelerine kurum tabibince belirlenen rejime göre
uygun ortamda baþlanýr.
Beslenmeyi reddederek açlýk grevi veya ölüm
orucunda bulunan hükümlülerden, birinci fýkra
gereðince alýnan tedbirlere ve yapýlan çalýþmalara
raðmen hayati tehlikeye girdiði veya bilincinin
bozulduðu tabipçe belirlenenler hakkýnda,
isteklerine bakýlmaksýzýn kurumda, olanak bulunmadýðý takdirde derhal hastaneye kaldýrýlmak
suretiyle muayene ve teþhise yönelik týbbi araþtýrma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, saðlýk ve
hayatlarý için tehlike oluþturmamak þartýyla uygulanýr."
Bu maddede açýkça açlýk grevi ve ölüm
oruçlarýna zorla müdahale etmenin gerekçeleri ve
yöntemleri sýralanmaktadýr. Baþka maddelerde zindanlarda hangi davranýþlarýn disiplin suçu olduðu
tek
tek
sýralanmaktadýr.
Bu
noktalarý
gördüðümüzde öngörülen zindan yaþamýnýn ne
olduðu daha iyi anlaþýlýr.
38. Maddede sýralanan þu davranýþlar disiplin
suçu sayýlmaktadýr:
"a) Ýdarenin izni olmaksýzýn yasak yerlere
girmek,
b) Eðitim yerini terk etmek,
c) Eðitimi savsaklamak,
d) Olumsuz davranýþa yönelik gruplaþmaya
neden olmak veya bu amaca yönelik gruba katýlmak,
e) Kurum personeline karþý uygunsuz söz sarf
etmek veya kurum görevlerine eþya vermek veya
satmak,
f) Çýkar saðlamak amacýyla hükümlülere veya
kurum görevlilerine eþya vermek veya satmak,
g) Açlýk grevi yapmak."
Haberleþme veya iletiþim araçlarýndan yoksun
býrakma veya kýsýtlama cezasýný gerektiren
davranýþlar 40. Maddede sýralanmaktadýr:
"a) Protesto amacýyla idarece verilen yemeði
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IV. Kiþiliksizleþtirme Aracý Olarak Tek Tip
Elbise
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Burada sözü edilen "çalýþma yükümlülüðü",
tutsaklarý angaryaya koþma, boyun eðdirme ve
cezaevi düzeninin bir eklentisi haline getirme
amacýna dönüktür.
Diðer bir kiþiliksizleþtirme aracý da devrimci
ve demokratik kamuoyunun yabancýsý olmadýðý
"Tek Tip Elbise" uygulamasýdýr.
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V. Her Türlü Direniþi Yasaklama ve
Yaptýrým Konusu Yapma Teslimiyet ve Mutlak
Ýtaat Amacýnýn Bir Sonucudur. Tasarý, Bir
Disiplin Nizamnamesi Niteliðindedir.
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Özel savaþ kurmaylýðý, devrimci tutsaklarý
direniþ silahlarýndan yoksun býrakmak ve irdelerini
teslim almak için yasak ve cezai yaptýrýmlarý ayrýntýlý bir biçimde bu tasarýda sýralamýþtýr. Her türlü
direniþ silahýndan yoksun býrakýlan tutsaklarýn
kolayca teslim alýnabileceði varsayýlmaktadýr.
"Dayatýlan her uygulama tartýþmasýz, itirazsýz
kabul edilmeli", iþte, yeni tasarýnýn temel noktalarýndan biri de budur. Direniþ silahlarýndan yoksun
býrakýlan tutsaklarýn sesleri ve soluklarýnýn dýþarýya
ulaþmasýnýn önlenebileceði ve böylece kiþiliksizleþtirme programlarýnýn sessizce yaþma geçirilebileceði düþünülmektedir. Açlýk grevi, ölüm
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Görüldüðü gibi, özel savaþ kurmaylýðý zindan
deneyimlerini ve direniþlerini ayrýntýlý bir biçimde
incelemiþ ve bunlarý önlemenin bütün yollarýný
düþünmüþtür. Burada kesin amaç zindan direniþlerini ne pahasýna olursa olsun bitirmek ve tutsaklarý mutlak olarak teslim almak hedeflenmiþtir.
Dolayýsýyla ortaya yasa olarak bir "Deli gömleðinin" çýkmasý þaþýrtýcý deðildir. Özel savaþ
budur; onun zindan ayaðý budur! Bunu demokrasi
olarak tanýmlamak, en hafif deyimle demokrasiden
bir þey anlamamaktýr.
Kýsacasý, bu tasarý ve buna yön veren yaklaþýmýn, Ortaçað zindancýlýðýný arattýðýný söylemek
bir abartý olarak deðerlendirilmemelidir.
VI. Sonuç
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topluca almama eylemine katýlmak,
b) Kurum iþyurdu yönetim kurulunca uygun
görülen iþte çalýþmamak,
c) Herhangi bir þeyi protesto amacýyla veya
idareye karþý toplu olarak sessiz direniþte bulunmak,
d) Odalarda, eklentilerinde ve diðer alanlarda
ilaç ve gýda stoku yapmak,
e) Gereksiz olarak marþ söylemek veya slogan
atmak."
Þu davranýþlar da 41. Maddede yazýlý ve
"Ziyaretçi kabulünden yoksun býrakma" cezasýný
gerektirmektedir:
"a) Sayým yapýlmasýna karþý çýkmak,
b) Aramaya karþý çýkmak,
c) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alýnacak tedbirlere karþý çýkmak,
d) Kurumda korku, kaygý veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranýþta
bulunmak,
e) Hükümlülerin haberleþmelerini, ziyaretçileriyle görüþmelerini, iyileþtirme ve eðitim programlarý çerçevesinde eðitim ve spor, meslek
kazandýrma ve iþyurdu çalýþmalarý ile diðer sosyal
ve kültürel faaliyetlere katýlmalarýný, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin
etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet
baþsavcýlýklarýna gitmelerini, kurum görevlileri ile
görüþmelerini, salýverilenlerin kurum dýþýna çýkmalarýný her ne surette olursa olsun engellemek,
hükümlü ve tutuklularý bu fiillere teþvik etmek, bu
yolda talimat vermek, mevzuatýn hükümlü ve tutuklulara tanýdýðý sair her türlü görüþme ve temas
olanaklarýný engellemek,
f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya
oynatmak."
"Hücreyi koyma ve Koþullu salýverilmenin
geri býrakýlmasý" cezalarýný "gerektiren" suçlar da
tek tek ve ayrýntýlý bir þekilde sýralanmaktadýr. Bir
bakýma disiplin nizamnamesi niteliðinde olan yeni
Ceza Ýnfaz Yasa tasarýsý, tutsaklarý mutlak denetlemeyi, her davranýþýný belirlemeyi, düzen ve disipline mutlak itaati, teslimiyet ve kiþiliksizleþtirmeyi,
"Devletin vataný ve milletiyle bölünmez bütünlüðü" ilkesinin sadýk bir bendesi haline getirmeyi
hedeflemekte; bu hedeflere varmada zor ve iþkence
ile sýradan yaþam olanaklarý birer silah ve yaptýrým
aracý olarak öngörülmektedir. Marþ söylemek, slogan atmak, sýradan bir protestoda bulunmak, açlýk
grevi yapmak, yaþamý birlikte paylaþmak, dayanýþma içinde olmak suç sayýlmakta, böylece direniþ ve
direniþ araçlarýndan yoksun býrakmak esas alýnmaktadýr.
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Yukarda da kýsaca açmaya, vurgulamaya
çalýþtýk. Cezalarýn ve Tedbirlerin Ýnfazý Hakkýnda
Kanun Tasarýsý, tutsaklarý teslim almayý, F Tipi zindancýlýðý yasal temele baðlayýp kurumlaþtýrmayý,
mutlak itaat ve teslimiyeti hedeflemekte, zindanlarý
toplumsal ve ulusal mücadeleyi bastýrmanýn caydýrýcý bir unsuru haline getirmeyi amaçlamaktadýr.
Bu tasarýyla sadece tek tip elbise ve zorunlu
çalýþtýrma yükümlülüðü getirilmemektedir, ayný
zamanda, zindanda soluk alýp vermek izne, düzene
ve disipline baðlanmaktadýr. Bu, bir sistemdir ve
kesin bir biçimde oturtulmak istenmektedir. F Tipi
zindancýlýðý ile atýlan adým tamamlanmak istenmektedir.
Kýsacasý devletin yapmak istediði çok açýk…
Devrimci tutsaklarýn yapmak istedikleri de öyle:
Direnmek, direnmek, direniþi bir yaþam biçimi
olarak benimsemek ve yaþmak. Bugüne kadar yaptýklarý bu, bundan böyle de yapacaklarý bundan
baþkasý olmayacaktýr…
Ancak sorun, devrimci tutsaklarýn tutumuyla
bitmiyor. Zindan sorunu, esas olarak "dýþarýnýn"
sorunudur! Dolayýsýyla ulusal ve toplumsal
mücadelelerin etkili bir zindan politikasý olmak ve
bu politikayý etkin bir biçimde hayata geçirmek
zorundadýr. Bu zorunluluk bilinci ve eylemli müdahale ile sonuç almak mümkün olabilir. Zaten sorun
da bu noktada düðümlenmektedir.
Bu yaklaþýmla harekete geçmek, çok yönlü bir
çaba içinde olmak gerekir, mutlaka bir þeyler yapmak þart!.. Yoksa yarýn çok geç olabilir!
Eylül 2004
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PWD GÝRÝÞÝMÝNÝN
ÝDEOLOJÝK VE POLÝTÝK
DURUÞU HAKKINDA
BÝR KAÇ SÖZ

M. Can YÜCE
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Ýmralý Partisi Kongra-Gel cephesinde yaþanan
çözülmeyi önleme giriþimleri sonuç vermedi ve bir
süre önce ayrýlan grup, bir kez daha yeniden ve
kesin bir biçime ayýldý. Osman Öcalan ve
Nizamettin Taþ'ýn adlarýnýn öne çýktýðý bu grup,
kendisini "Demokratik Barýþ Ýnisiyatifi" olarak
tanýmladý. Aðustos'un baþýnda gerçekleþtirdiklerini
söyledikleri bir "Konferans" ile politika sahnesinde
iddialý olduklarýný deklere etmiþ bulunuyorlar.
Önlerine partileþme hedefini koyan ve "Partiye
Welatparezên Demokratik (PWD)" olarak tanýmlayan bu grup ile ilgili belli bir tartýþma süreci de
baþlamýþ bulunuyor.
Ýmralý cephesi beklendiði gibi, bu grubu "hainlikle", "Deðerleri Amerika'ya satmakla",
"Talabaniclik" ile suçlamýþ ve bu tutumunu fiili
saldýrýlar düzeyine çýkarmýþtýr. Öcalan iktidar sisteminden baþka bir yaklaþým beklemek mümkün
deðildi. Onlarda sorunlarýn ve farklýlýklarýn
"çözüm dili" þiddet ve bastýrmadan baþka bir þey
deðildir. O nedenle bu nokta üzerinde uzun uzadýya
durmanýn gereðini duymuyoruz.
Ayrýca bu grubun bileþimini, adlarý açýklanan
kiþilerin yapýlarýný ve durumlarýný da bu aþamada
tartýþma gereðini duymuyor ve bu tür tartýþmalarýn
kýsýr döngüden öte bir anlam taþýmadýðýný
düþünüyoruz.

Bu grubun yayýnladýklarý iki bildiri var, bu
bildirilerde görüþlerini ve politik duruþlarýný net bir
biçime ortaya koymuþlardýr. Esas olarak bu noktalar üzerinde durmayý ve yaklaþýmýmýzý ortaya koymayý gerekli görüyoruz.
Bu grup ve ideolojik ve politik duruþu hakkýnda en genel anlamda ve özet olarak söylenecek
þudur:
"Ýmralý çizgisinin Amerikancý versiyonudur!"
Temel ideolojik ve politik konularda söyledikleri, A. Öcalan'ýn Ýmralý Savunmalarýnda dile
getirdiði görüþlerden bir farklýlýk taþýmamaktadýr.
Hatta neredeyse söylem düzeyinde onun bir
tekrarýdýr. Öcalan'ý "Ýdeolojik Önder" olarak
izlemeye devam edeceklerini açýkça vurgulama
gereðini duyuyorlar. Ýkincisi, Öcalan sistemi
karþýsýndaki duruþu, bir "kopuþu" deðil, bir
"devamlýlýðý" anlatmaktadýr! Bu "devamlýlýk" süreç
içinde bir kopuþa dönüþür mü sorusunun yanýtý
belirsizdir, ama ideolojik ve politik devamlýlýðýn
esas olarak devam edeceðe benziyor. Kýsaca bu
görüþlerimizi açmaya ve tartýþmaya çalýþalým:
I. Öcalan Sistemi Karþýsýndaki Duruþlarý
Öcalan iktidar sitemi karþýsýnda net bir tutum
almadan, bu sitemden kesin bir kopuþ saðlanmadan
PKK ve kendi "bireysel" tarihlerini doðru kavramalarý mümkün deðildir. Belli itiraz noktalarý var.
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bir halkýn varlýðýna ve geleceðine damga vurmaya
çalýþan Ýmralý süreci ve Öcalan iktidar sistemi
hakkýnda bu grubun söyledikleri birkaç cümleden
ibaret. Söylediklerinin tümü þunlar:
"PWD; Abdullah ÖCALAN'IN yaþadýðý esaret
koþullarýnýn aþýlmasý ve özgürlüðüne kavuþmasýný
insani ve ahlaki bir görev olarak kabul eder ve bu
temelde caba içinde olur. Ýdeolojik düþüncelerine
deðer verir ancak politikalarýný ve kararlarýný
baðýmsýz iradesiyle oluþturur ve uygular."
Kuþkusuz suç ortaðý olanlarýn bundan baþka
bir deðerlendirme yapmalarý mümkün deðildir.
Ýmralý ve Öcalan iktidar sistemine ve onun bütün
sonuçlarýna karþý net, kesin ve ikirciksiz tavýr
almadan "demokrasi" ve "yurtseverlik" adýna
söylenecek her söz ve davranýþýn koca bir yalan,
göz boyama ve aldatmacadan baþka bir deðeri yoktur.
PWD giriþiminin durumu da budur, dolayýsýyla Ýmralý çizgisinin baþka zemine çekilen bir versiyonuyla karþý karþýyayýz.
Gerçekten yurtseverlik ve demokrasi konularýnda sýradan bir samimiyetleri varsa, öncelikle
Ýmralý süreci ve Öcalan iktidar sistemi karþýsýnda
net bir þey söylemeleri, kesin bir duruþ
sergilemeleri gerekiyor. Yoksa inandýrýcý olmalarý
mümkün deðildir. Ancak mevcut duruþlarýyla böyle
bir eðilimlerinin olmadýðý anlaþýlýyor.
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Ama bunlar temel konulara ve sistemin özüne
deðil. Sýk sýk tekrarladýklarý gibi Kongra-Gel,
"muhafazakar kanadý" ve onun "demokratik
deðiþim ve dönüþüm" karþýsýndaki direnci kýrýlsaydý, örgüt kendisini örgütsel ve sosyal yaþam alanýnda aþabilseydi, yani tam da anýlan bu grubun dedikleri gerçekleþmiþ olsaydý, bu grubun Öcalan ve sistemine her hangi bir itirazý, sýradan bir eleþtirisi
olabilir miydi? Bu sorunun yanýtý, anýlan grubun
kamuoyuna açýklanan görüþlerinde saklýdýr.
Açýk ki, onlarýn çizginin özüne, yine Öcalan
sisteminin temellerine bir itirazlarý yok, onlarýn itirazý Ýmralý teslimiyet ve ihanet gerçekliðine de yok.
Onlarýn itirazý, birkaç noktayla sýnýrlýdýr. Birinci
itiraz noktasý, "ABD ve bölge politikasýný esas
alalým, o eksende bir politik çizgi yürütelim"; ikincisi, "Güney Kürtleriyle dayanýþma içinde olalým";
üçüncüsü, "örgüt yapýsýný ve yaþam iliþkilerini
demokratikleþtirelim, eski katý ve yasakçý kurallar
kaldýrýlsýn, yaþam iliþkileri yeniden düzenlensin"!
Öcalan iktidar sisteminden kesin bir kopuþ,
özeleþtirel yaklaþýmý, bu noktada samimi olup
olmamayý koþullar. Hatta bu, kendine ve tarihine
samimi yaklaþýp yaklaþmamakta belirleyici bir
koþul olmaktadýr. Bununla baðlantýlý ikinci önemli
bir nokta daha var. Öcalan iktidar sisteminin
eleþtirisi, kaçýnýlmaz olarak Ýmralý gerçeðini tam ve
olduðu gibi ortaya koymayý gerektirir. Ancak
anýlan grup, Ýmralý'yý es geçmeyi yeðlemektedir.
Ýmralý tam olarak kavranmadan yurtseverlik iddialarý kuru sýký bir yalandan öte bir anlam ifade
etmez.
Ýmralý ve Öcalan iktidar sistemi kavranmadan,
bundan tam kopuþ saðlanmadan, daha öncesi bir
yana Ýmralý'dan bu yana içine girilen "suç pratiði",
yani teslimiyet, ihanet ve tasfiyeci sürecin suç
ortaðý olma, dahasý bu pratiðin birinci derecen
uygulayýcýsý olma gerçeði de gözlerden kaçýrýlmýþ
olunur. Bu grubun yaptýðý bu ve Ýmralý süreci, onun
birinci dereceden uygulayýcýlarý olma pratiðini es
geçme, gözlerden ve dikkatlerden kaçýrma tutumu,
onlarýn Ýmralý çizgisini ve pratiðini sürdürme eðilimine iþaret ediyor.
Çok iyi biliniyor ki, ayrýlan grubun öncüleri,
Ýmralý çizgisinin en hararetli savunucularý ve birinci dereceden uygulayýcýlarýydý. Bundan dolayý göz
ardý edilemeyecek sorumluluklarý var. Bu sorumluluk hakkýnda tek söz söylemeden, hiçbir þey
olmamýþ gibi, piþkince siyaset meydanýnda boy
göstermek, en hafif deyimle ciddiyetsizlik ve
samimiyetsizliktir. Bireysel olarak yapýlan açýklamalar, bu piþkinliðin ve gerçeklerle alay etmenin
dýþavurumundan baþka bir þey deðildir. Bir tarihe,
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II. Temel Ýdeolojik-Politik Konulara Bakýþ,
Dünya Karþýsýndaki Duruþlarý
"Yaþadýðýmýz çaðýn demokrasi, insan hak ve
özgürlükleri çaðý olarak tanýmlanmasý anlamlýdýr.
Bilimsel-teknik devrim ve biliþim-iletiþim alanýndaki dev ilerlemeler insan bilinci ve yaþamýnda
köklü geliþmelere ve deðiþime yol açmýþtýr. Aþýrý
uçlarda seyreden kamplaþma ve çatýþmalar aþýlma
sürecine girmiþtir. Oluþan bilinç, ekonomik, sosyal,
kültürel temel ve tecrübe birikimi insanlýðý daha
çok barýþ içinde demokratik deðerlere dayalý ve
farklýlýklarýn kabulü temelinde bir arada yaþama
arayýþýna yöneltmiþtir. Yeni bir zihniyet ve
demokratik siyaset anlayýþý yönetim ve toplum
iliþkisinde etkili olmaya baþlamýþtýr. Küresel çapta
yükselen ortak deðerler her geçen gün yaþama daha
fazla nüfuz etmektedir."
Konferans sonuçlarýnýn dile getirildiði bildiride, çað ve dünya karþýsýndaki duruþlarýný bu sözlerle özetliyorlar. Ýmralý'daki Öcalan'ý izleyenler için
bu sözler, hiç de yabancý sözler deðildir. Bu
görüþler sayýsýz kez tekrarlanmýþtýr. Globalizmi,
emperyalist kapitalist sistemi ve onun güncel
gerçekliðini savunan, meþrulaþtýran sað liberal bir
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önünde duran diktatörlüklerdir. Ancak bu gerçeklik, hiçbir zaman emperyalist ve sömürgeci iþgal
hareketlerini haklý kýlmaz, ya da bu gerici sistemler
"yabancý müdahalelerin" gerekçesi olamaz. Kaldý
ki gözler önünde sergilenen gerçeklerin de kanýtladýðý gibi, ABD'nin iþgal hareketinin amacý, ne
Irak halklarýný Saddam rejiminden kurtarmak, ne
demokrasi ve özgürlük getirmek, ne de Ortadoðu
halklarýnýn tarihsel geliþimi önündeki engelleri
kaldýrmaktýr. Hele "Kürt sorununun çözüm imkanlarý artýrdýðý" ise büyük bir aldatmacadýr. Saddam
rejiminin yýkýlmasý objektif olarak Güney
Kürdistan için belli fýrsatlar ortaya çýkarmýþtýr, ama
bu, diðer parçalar ve özellikle Kuzey için "çözüm
fýrsatý" anlamýna gelmiyor.
ABD, dünyayý tek baþýna yönetmek istiyor,
bunun için Ortadoðu ve Avrasya'da var olan stratejik kaynaklarý ve onlarýn geçiþ yollarýnýn mutlak
denetimini istiyor. Demokrasi ve özgürlük mü?
Bunun yanýtý, iþgal edilen Irak'taki uygulamalarýn
kendisidir. (Bu konuda çok geniþ deðerlendirmeler
yapýldýðý için yeniden üzerinde durmak istemiyoruz.)
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anlayýþla karþý karþýyayýz. Kürt egemen ve orta
sýnýflarýnýn öteden beri dile getirmeye çalýþtýklarý
ve Kuzey Kürdistan'da politik bir akým olarak
örgütleme çabasý içinde olduklarý bir eðilim. Bu
anlayýþýn en belirgin çizgileri, emperyalist kapitalist sisteme biat etmek, kendisine bu sistem içinde
bir gelecek aramak ve bu sistemi meþrulaþtýran
teorik ve ideolojik görüþleri benimseyip tekrarlamak, dost ve düþman kavramlarýný da bu baðlamda
yeniden belirlemek ve liberal-reformist bir politik
düzlemde güç olmaya çalýþmak olarak
özetlenebilir. Hak-Par ve diðer "utangaç" liberallerin bugüne kadar yapmaya çalýþtýklarý gibi…
Yaþanýlan sorunlarý ideolojik olarak sosyalizm
ile açýklamalarý, eksen deðiþtiren ve liberalizmi
yeniden keþfeden herkes ve her çevrenin içine
girdiði "Günah keçisi" bulma kaygýsýnýn yaný sýra,
"yeni çizgisinde" samimi olduðunu kanýtlamanýn
da bir gereðidir. Dolayýsýyla bu yazýda bu yönleri
üzerinde durma gereðini duymuyoruz.

 Sayý 7 

IV. AB ve AKP'ye Bakýþ
Dünyaya bakýþ açýlarý yanlýþ olanlarýn baþka
konularda doðru bir deðerlendirme yapmalarý
mümkün deðildir. Yanýlgýlý ve yanýlsamalý bakýþ
açýsý, AB ve AKP'ye bakýþta da çok net olarak kendisini gösteriyor. Þöyle diyorlar:
"Türkiye AB'ye üyelik sürecinin geliþmesiyle
birlikte daha hýzlý bir demokratikleþmeyi yaþayacaktýr. Atýlan sýnýrlý demokratik adýmlar olumlu
olmakla beraber yeterli olmaktan uzaktýr. AKP
hükümetinin daha cesur adýmlar atmasýna ihtiyaç
vardýr."
Hatýrlanýrsa, Öcalan Ýmralý'da örgütüne gönderdiði deðerlendirme ve talimatlarda AB'ye giriþin
Türkiye'yi demokratikleþtireceðini ve bunun için
TC'nin bu doðrultudaki çabalarýnýn desteklenmesini istemiþti. Örgütü de öyle davranmýþ, TC'nin dýþ
politika uzantýsý rolüne gönüllü soyunmuþtu. Þimdi
kendisini "Demokratik Barýþ inisiyatifi" olarak
tanýmlayan grup ayný çizgiyi sapmasýz destekliyor
ve olduðu gibi devam ettirme kararýnda görünüyor.
TC'nin AB'ye giriþi ile demokratikleþme arasýnda
doðru orantýlý bir baðlantýnýn kurulmasý ve bu
nedenle halkýn TC'nin AB politikalarýnýn bir payandasý haline getirilmek istenmesi yanlýþ ve süren tasfiyeciliði derinleþtirmekten baþak bir sonuç vermeyecektir.
Açýk ki, öteden beri süren bilinç ve bellek
katliamý bu grup tarafýndan da sürdürülmektedir.
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III. ABD ve ABD'nin Irak iþgali
Karþýsýndaki Tutum
Bu grubun ABD ve Irak iþgali karþýsýndaki
tutumu, genel ideolojik-politik duruþlarýnýn bir
uzantýsýdýr. Bu noktada Kongra-Gel'in programýndaki görüþleri tekrarlýyorlar. Yayýnladýklarý bildiride þöyle diyorlar:
"Ortadoðu'daki anti-demokratik, insan hak ve
özgürlüklerini hiçi sayan, halklarýn ve kültürlerin
demokratik özgür geliþimini engelleyen baskýcý
otoriter rejimler aþýlmak zorundadýr. Bu baðlamda
bölgedeki statükoyu daðýtmayý hedefleyen ABD
müdahalesi demokratikleþmeye imkan sunduðu ve
Kürt sorununun çözüm imkanlarýný artýrdýðý için
desteklenmelidir. Yine Geniþ Ortadoðu Projesi,
bölgenin yaþadýðý çað dýþý konumu aþma surecini
hýzlandýracaktýr."
"Yaþasýn ABD'nin Ortadoðu Müdahalesi,
Yaþasýn 'Geniþ' Ortadoðu Projesi! Geleceðimiz bu
müdahale ve projede!"
Görüþlerinin ve politik duruþlarýnýn en kaba ve
genel özeti bu!
"Kraldan daha kralcý olma" budur iþte!
KDP ve YNK bile ABD ile arasýna belli bir
mesafe koyar, kimi kaygýlarý dile getirmek için liderleri ortak mektup kaleme alýr, "daha uzun kalýrsanýz iþgalci konuma düþersiniz" gibi uyarýlar
yapma gereði duyar; ama "bizim" "Yurtsever
demokratlar", ABD ekseninde siyaset yapmayý var
oluþ gerekçesi olarak algýlamaktadýrlar.
Evet, Ortadoðu'daki iktidarlar ve statükolar,
gerici, çaðdýþý, toplumsal ve tarihsel geliþmelerin
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Dolayýsýyla daha iþin baþýnda ideolojik ve politik
mücadeleyi geliþtirmek büyük bir önem kazanmaktadýr.
AKP'ye yaklaþýmlarý da çok açýk: AKP'yi daha
cesur olmaya davet ediyorlar. "Demokratikleþme"
adýmlarýný ise destekliyorlar…
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V. PWD'nin Amacý ve Mücadele Yöntemi
PWD giriþimi, belli ki bu temel konularda da
Ýmralý'yý neredeyse birebir tekrarlýyor. Onlar için
de Kürt sorunu, "Türkiye'nin demokratikleþmesi"
baðlamýnda bazý kültürel kýrýntýlar sorunudur. Bir
halkýn kendi kaderini özgürce belirleme hakký mý,
o, çoktan tarih oldu, o, artýk modasý geçen, çatýþmalý 20. yüzyýlýn bir unsuruydu! Kürtler sorunlarýný, TC ile "demokratik özgür birlik temelinde"
çözülebilir! Tabii "barýþçýl ve siyasal diyalog" yöntemi esas alýnarak!
Bu konudaki görüþleri ve tutumlarýnýn özlü
ifadesi þu. Konferans sonuç bildirisinden aktarýyoruz.
"PWD; Türkiye'ye dönük bir çalýþma,
örgütlenme ve mücadele içinde olacaktýr. Yeni bir
misyon ve kararlýlýkla ortaya çýkan PWD'nin temel
amacý Türkiye'nin demokratikleþmesi ve Kürt
sorununun demokratik özgür birlik temelinde,
barýþçýl ve siyasal diyalog temelinde çözümünü
saðlamak, Kürt halkýnýn temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almaktýr."
Kürt sorununu "Türkiye'nin demokratikleþmesi" sorunu ve bu baðlamda elde edilecek kýrýntý
sorunu olarak koyduklarý zaman "barýþ ve diyalog"
yöntemini esas almalarý eþyanýn tabiatý gereðidir!
Bütün bunlarýn anlamý, sömürgeciliðe biat,
bunun karþýlýðýnda ise sistem içinde biraz yemlenmek!
Ýþte Kuzey Kürt egemen sýnýflarýnýn "Kürt programlarýnýn" özeti ve özü budur!

lý veya onu zorlayacak bir politikasý yoktur. Bu, her
þeyden önce, kendi Ortadoðu stratejisi için
böyledir. Yoksa baþka güçleri düþündüðü için
deðil… Ýmralý'nýn anti-Amerikancýlýðý, Türk
Genelkurmaylýðýnýn anti-Amerikancýlýðý kadardýr!
Ayný biçimde Güneydeki oluþuma, devletleþme
çabalarýna ve federasyon tasarýlarýna Öcalan'ýn þiddetle karþý çýkmasý boþuna deðildir. "Ýlk günde"
devlete verdiði "hizmet" sözünün bir gereðidir!
Çünkü bundan böyle yaþam gerekçesi ve þansý bundan baþkasý deðildi!
Durduklarý yer ve yaptýklarý açýklamalar gösteriyor ki, bu grup, Kuzeyde Kürt egemen ve orta
sýnýflarýnýn siyaset platformunu yaratmayý hedeflemiþ bulunuyor. Baþka bir deyiþle, Kuzeyin
KDP'sini veya YNK'sini yaratmayý düþlüyorlar.
Ama bu düþün gerçekleþme þansý hemen hemen
yok! Her þeyden önce Kuzeyde bunun toplumsal
temeli zayýftýr. Kuzey Kürt egemenlerinin, devletle
sýnýf olarak deðil, aile olarak iþbirliði yapma
alýþkanlýklarý var. Son yirmi yýl içinde devrimci
mücadele ile birlikte biraz siyaset pazarýna çýkar
gibi oldular, ama devlet karþýsýnda olduðu gibi,
PKK karþýsýnda da ayaklarý üzerinde durma,
baðýmsýz kiþilik sergileme durumlarý olmadý. Kürt
sorununu "Türkiye'nin demokratikleþmesi" sorunu
olarak görmeleri, düzen içinde omurgasýz bir
konum elde etme çabalarý, anýlan sýnýfsal konumla
yakýndan baðlantýlýdýr! (Bu konuda baþka bir
deðerlendirmemiz vardý, bakýlabilir. Kongra-Gel'in
Programýnýn eleþtirisi ile ilgili bir deðerlendirmeydi)
Kuzeyde sað liberal eðilimlerin kendi adlarýna
siyaset yapmalarýnda yarar var.
Bu, bir ayrýþma ve ayný zamanda arýnmadýr!
Ýmralý Partisinin çözülüþü bu ayrýþmayý hýzlandýracak ve derinleþtirecektir. Ayrýþma ve arýnma,
yeni bir tartýþma ve arayýþ süreci anlamýna da geliyor. Toplumumuzun tartýþmaya, ayrýþmaya ve her
eðilimin kendi toplumsal kökleri üzerinden boy
atmalarýna ihtiyaç var. Tartýþma, yeni arayýþlar,
farklý eðilimlerin geliþmesi ve netleþmesi bugünkü
kaosun aþýlmasýnda, teslimiyet ve ihanet cephesinin daha hýzlý çözülmesinde önemli bir etken
olacaktýr.
Kýsacasý, çözülme, tartýþma, ayrýþma ve arýnma süreci derinleþme ve büyüme eðilimindedir!
Elbette bunun sonuçlarý olacaktýr. Bu sonuçlardan
biri, emekçi damara ve çizgiye sahip arayýþlarýn da
olacaðýdýr!
Dolayýsýyla her açýdan önemli ve büyük
mücadelelere bugünden hazýrlýklý olmak gerekiyor.
25 Aðustos 2004
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VI. Ýmralý Çizgisinden "Farklýlýðý" ve
Sonuç
Yukarda da kýsaca özetlemeye çalýþtýk. PWD
giriþimi, Ýmralý çizgisinin Amerikancý versiyonudur! Elbette ortada belli farklýklýlar da vardýr.
Bir kez bu grup ideolojik olmazsa da fiziki olarak
Türk Genelkurmayýnýn denetiminin dýþýna çýkmýþtýr. Dolayýsýyla bundan böyle bu grubu yönetme
ve denetleme olanaðý yok. Ýkincisi, TC ile ABD
arasýnda bazý noktalarda çeliþkiler var. Irak'ýn
yeniden biçimlendirilmesi, Güney Kürdistan, federasyon; Suriye ve Ýran politikalarý gibi… Ancak
bu çeliþkiler kesinlikle stratejik düzeyde deðildir.
ABD'nin Kuzey Kürdistan konusunda TC'den fark-
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SAVAÞ VE BARIÞ ÝLE
TEKRARLANAN HAM
HAYALLER!

lanan ve tam bir bilinç çarpýtma hareketi olarak
devam eden reformist ve teslimiyetçi tutumlara
tavýr almak önemlidir. Dünya Barýþ Günü vesilesiyle bunu yapmak, devrimci yurtseverliðin bir
gereði olmaktadýr!
Daha öncesi bir yana 1990'lý yýllardan bu yana
Kürt halkýnýn barýþ bilinci sürekli çarpýtýlmakta,
kafa karýþýklýðý yaratýlmakta ve Ýmralý süreciyle
birlikte bu, bilinç katletme hareketine
dönüþtürülmüþ bulunulmaktadýr. Aslýnda Kürdistan
sorunu açýsýndan barýþ kavramýnýn anlamý çok nettir. Kürt halkýnýn kendi kaderini özgürce belirleme
hakkýný tanýmayan ve bunu güvence altýna almayan
hiçbir sistem ve "çözüm" onurlu barýþ anlamýna
gelmez! Elbette burada devrimci ve onurlu barýþtan
söz ediyoruz.
Açýkça vurgulamalýyýz ki, hiçbir kavram kendi
baþýna "masum" deðildir. Daha açýk bir ifadeyle,
her kavramýn sýnýfsal ve ulusal gerçekliklerle bir
iliþkisi var ve onlarýn tarihsel gerçekliði tarafýndan
anlamlandýrýlýr! Bu anlamda barýþ kavramýnýn
sýnýflar ve uluslar gerçeði, onlarýn somut tarihsel
durumu ile doðrudan bir iliþkisi var. Ayný durum
savaþ ve diðer kavramlar için de geçerlidir.
Emperyalist savaþ gibi, emperyalist barýþ kavramý
da var. Haklý savaþ, haklý barýþ gibi… Bu kavramlarýn içini dolduran, onlarýn niteliklerini belirleyen
sýnýfsal ve tarihsel gerçekliðin kendisidir. Bu genel
doðrular yaþamýn katý gerçekleri tarafýndan günlük
olarak doðrulanýyor.
Bugün Kuzey Kürdistan'da Genelkurmay
eksenli "savaþ komedisi" bir yana, gerçek anlamda
bir barýþtan söz edilebilir mi? Tek bir silah dahi patlamasa dahi, ülkemizde onurlu bir barýþtan söz
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Bugün 1 Eylül, Dünya Barýþ Günü… 65 yýl
önce bugün Nazi ordularý Polonya topraklarýna
girdi ve II. Paylaþým Savaþýný baþlattý. Bu savaþ
milyonlarca insanýn ölümüne, sakatlanmasýna,
kentlerin, kasabalarýn yýkýlmasýna neden oldu. Bu
savaþa karþý duruþun gereði olarak 1 Eylül, Dünya
Barýþ Günü olarak kabul edildi.
Bugün ayný zamanda "Barýþ" kavramý üzerine
en çok ham hayallerin üretildiði, içi boþ nutuklarýn
atýldýðý günlerden biri… Özellikle "bizim"
cephede…
Kuþkusuz barýþ özleminin dile getirilmesi,
barýþýn istenmesi, savaþsýz bir dünya hayalinin
ifade edilmesi doðaldýr. Bunda yadýrganacak bir
þey yok. Hatta bu özlem, genel ve evrensel bir
özlemdir! Ancak sorun, nasýl bir barýþ, gerçek
barýþa nasýl ve hangi yolla ulaþýlacak gibi somut
sorular gündeme geldiðinde baþlýyor. Barýþ ve
kurulu dünya sistemi arasýndaki iliþki gündeme
geldiðinde barýþ sorununun algýlanýþý ve anlamý da
farklýlaþýyor.
Kürdistan ve Kürt halký açýsýndan barýþýn
anlamý nedir? Barýþa nasýl ulaþýlýr? Bu sistem
içinde Kürtler açýsýndan onurlu barýþtan söz etmek
mümkün mü? Yýllardýr dillere pelesenk edilen
"barýþ"ýn anlamý, ideolojik ve politik özü nedir?
Kürt halkýnýn temel taleplerinden ve haklarýndan
vazgeçmeksizin bu sistem içinde barýþtan söz
etmek mümkün mü? Mümkün deðilse yýllardýr dile
getirilen "barýþ süreci" neyin nesidir?
Bu sorular üzerinde düþünmek, bu konuda
gerçekleþtirilmeye çalýþýlan bilinç çarpýtmalarýna
karþý doðru bir bilince sahip olmak, sürekli tekrar-
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davranýrsanýz, siz, demokrat, yurtsever ve barýþ
yanlýsý nitelikler kazanabilirsiniz!
Açýk ki, bütün bu ideolojik ve politik bombardýman, devrimci yurtsever bilinçleri katletmek,
devrimci mücadele dinamiklerini teslim almak
içindir. Ancak bu saldýrýlara karþý devrimci
düþünceleri savunmak ve devrimci duruþu örgütlemek de bizim görevimizdir.
Emperyalizmi, emperyalist savaþý karþýdan
hedeflemeyen bir barýþ hareketi, devrimci ve halklarýn, ezilenlerin yararýna bir barýþ olamaz!
Halklarýn, ezilen sýnýf ve toplumsal kategorilerin özgürlüðünü hedeflemeyen ve onun üzerinde
kurulmayan bir barýþ ve barýþ hareketi, devrimci ve
onurlu niteliðini kazanmayý hak etmez; ancak
reformist ve teslimiyetçi bir adla anýlmaya hak
kazanabilir!
Kurulu düzenin devamý anlamýna gelen, ondan
bir çivi bile sökme eðilimini taþýmayan bir hareket,
devrimci barýþ olamaz!
Dörde parçalanmýþ sömürge Kürdistan'ýn bu
statüsünü hedeflemeyen, baðýmsýzlýk, özgürlük ve
eþitlik ilkelerini amaçlamayan hiçbir barýþ ve barýþ
hareketi, yurtsever, demokrat ve devrimci adýný
almaya hak kazanamaz!
Barýþ adýna mevcut sömürge düzenine boyun
eðmeyi öngören her düþünce ve hareket, onurlu
barýþ deðil, bizim barýþýmýz deðil, sömürgeci
düzenin barýþý olacaktýr! Bu ise, sömürgeci sistemlerin "yurttaþlarý" olarak yaþamaya devam etmekten baþka bir þey deðildir.
Kürt halkýnýn özgülüðü ile birlikte telaffuz
edilmeyen barýþ kavramlarý kölelik ve teslimiyetten
baþka bir deðer taþýmaz.
Elbette
barýþtan
yanayýz.
Özgürlük,
demokrasi, eþitlik kavramlarý üzerinden yükselen
barýþ, gerçek barýþtýr, halklarýn ve insanlýðýn
özlediði barýþ da budur!
Biz, böyle bir barýþtan yanayýz!
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edilebilir mi? Bir barýþtan söz edilebilir, ama bu,
"sömürgeci barýþ"tan baþka bir þey deðildir. 1970'li
yýllardan öncesini hatýrlayalým. Kürtler sömürge
yönetimine karþý tek bir silah dahi patlatmýyorlardý,
ortama nerdeyse tam bir sükunet hakimdi! Bir jandarma onbaþýsý bile Kürdistan'ý tek baþýna yönetebiliyordu. Peki, bu döneme "barýþ dönemi"
denilebilir mi? Evet, denilebilir! Ama sömürgeci
barýþ! Mazlumun susturulduðu, zor ve zorbalýkla
sömürgeci egemenliðin oturtulduðu, her kýpýrdanýþýn ve direniþin kanla bastýrýldýðý bir dönem!
Tek yanlý savaþ ve sömürgeci barýþýn egemen
olduðu bir dönem…
Bilindiði gibi Ýmralý teslimiyet, ihanet ve tasfiyecilik süreci, "Barýþ süreci" olarak yansýtýldý.
Teslimiyet süreci, ancak "barýþ" kavramýyla
sunulabilir, bilinçler ancak böyle katledilebilirdi.
Kavramlarýn içini boþaltmak, gerçekleri tersyüz
etmek için bu yöntemi kullanmak, TC'nin olduðu
kadar Öcalan sisteminin de sýk sýk baþvurduðu bir
yöntemdir. Kýbrýs iþgalini "Barýþ Harekatý" olarak
dünyaya nasýl yedirmeye çalýþtýklarýný hatýrlatmak
yeterlidir sanýrýz. Öcalan da tarihimizin en büyük
ihanet hareketini "Barýþ süreci" olarak dillendirmiþ
ve böylece barýþ kavramýnýn içini boþaltmakla
kalmamýþ, bilinçleri de katletmeye baþlamýþtý. Beþ
yýlý aþkýn bir süredir süren tasfiye süreci, bilinç
katliamýný, bellek silme hareketini derinleþtiriyor...
Ama onun da sonu görünmeye baþladý… Hiçbir
yanýlsama sonuna kadar varlýðýný sürdüremez,
hiçbir yalan sonsuz deðildir. "Takke düþüyor, kel
görünmeye baþlýyor."
Barýþ kavramýnýn içini boþaltan, sadece Ýmralý
Partisi deðil, ondan koptuðunu iddia eden, ama
ayný ideolojik ve politik tezleri savunan grup, ABD
"müdahalesi" ile "barýþ" arsýnda baðlantý kuruyor.
Bu iþgal hareketinin bölgeye ve Kürtlere barýþ ve
özgürlük getireceði yanýlsamasýný yaymaya çalýþýyor. Emperyalizm, onun vahþi yüzü olan globalizm
demek, hegemonya ve savaþ demektir! O da bir
"barýþ" istiyor, ama bu, kendi barýþýdýr; Pax
Amerikana (Amerikan Barýþý) gibi… Çok iyi
bilindiði ve günlük geliþmeler tarafýndan doðrulandýðý gibi, ABD, Irak'ta, halklarýn çýkarýna olan,
halklarýn özgürlüðü ve eþitliði üzerine kurulu barýþ
için deðil, Pax Amerikana için, halklarýn köleliði
üzerine kurulu barýþý için bulunuyor. Bunu kendileri bile itiraf ediyor. Emperyalistler bile Irak
iþgalini, "iþgal" olarak tanýmlamalarýna raðmen
bizim "Barýþsever Yurtsever Demokratlarýmýz",
"Müdahale" kavramýný yeðliyorlar. Ve diyorlar ki,
barýþ ve özgürlük mü istiyorsunuz, öyleyse bu
müdahalenin yanýnda ve arkasýnda olun! Böyle
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AB VE KÜRT SORUNU

gý ve yanýlsamanýn halkýmýzýn mücadele kararlýlýðýný büyük ölçüde baltalamýþtýr. O nedenle çok
yönlü bir mücadeleyle aþýlmasý, devrimci düþünce
ve politik yaklaþýmlarýn geliþtirilmesi gerekiyor.
AB'ne giriþ ile demokratikleþme ve Kürt sorununun çözüleceði veya çözüm yoluna gireceði
yanýlgýsý, somut bilgiye deðil, altý boþ propagandalara, beyin yýkama yöntemlerine dayanmaktadýr.
AB nedir? Çokça sözü edilen Kopenhag Kriterlerin
içeriði ve anlamý nedir, bunun Kürtler açýsýndan
anlamý nedir? AB'nin demokrasi, haklar ve özgürlükler karþýsýndaki duruþu nedir? AB'nin Kürt sorununa yaklaþýmý, Kürt politikasý nedir? AB ile TC
iliþkileri ve çeliþkileri nedir?
Bu sorulara somut gerçeklere baðlý kalarak
somut yanýtlar vermeden AB'ye giriþ ile
demokratikleþme, Kürt sorununun çözümü
konusunda kurulan yanýlgýlý denklemler,
halkýmýzýn baðýmsýzlýk özlemlerine sýrt çevirmekten baþka bir þey deðildir!
AB'nin Avrupalý emperyalist devletlerin
ekonomik ve siyasal çýkarlarý doðrultusunda kurulan ve belli aþamalardan geçerek geliþtirilen ve
günümüze getirilen kendi içinde çeliþkili, ama
dünya siyasal denkleminde belli bir rol oynama
iddiasýnda olan emperyalist bir birliktir. Baþýný
Almanya ve Fransa'nýn çektiði bu birliðin kendi
içindeki sorunlarý ve çeliþkilerine raðmen ABD
karþýsýnda etkin bir ekonomik ve politik dinamik
haline gelme çabasýnda olduðu açýk. AB'nin kendi
tarihsel geliþiminin her aþamasýnda ekonomik ve
politik çýkarlarý önde olmuþtur. Demokrasi, insan
haklarý, hukukun üstünlüðü gibi kavramlar ise bu
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17 Aralýk tarihi yaklaþtýkça AB eksenli tartýþmalar yoðunlaþýyor. Ayný durum "bizim" Kürt
cephesi için de geçerlidir. Bilindiði gibi 17 Aralýk,
AB Zirvesinin toplanacaðý ve Türkiye'ye üyelik
görüþmelerinin baþlatýlmasýyla ilgili tarihin verilip
verilmeyeceðinin kararlaþtýrýlacaðý tarih… Basýna
yansýyan bilgilere bakýlýrsa, AB zirvesi Türkiye'ye
üyelik görüþmeleriyle ilgili tarih verecek gibi…
Elbette konumuz bu deðil, konumuz, TC'nin AB'ye
giriþi ile demokratikleþme arasýnda kurulan doðru
orantý ve bunun Kürt cephesinin büyük bir çoðunluðunda yarattýðý yanýlgý ve yanýlsamalara iþaret
etmek, bu kapsamda bazý gerçeklere parmak basmaktýr…
Kürt reformist çevreleri, daha önce
Türkiye'nin AB'ye girmesiyle demokratikleþeceðini, Kopenhag Kriterlerini yerine getirilmesiyle birlikte Kürt sorunun barýþçý demokratik çözüm yoluna gireceðini varsayýyor ve bu yanýlgýlarýnýn geniþ
propagandasýný yapýyorlardý. Ýmralý tasfiyeciliðiyle
birlikte Öcalan, bu konudaki bayraðý onlardan
devraldý. Yaptýðý açýklamalar ve gönderdiði talimatlarda Türkiye'nin AB'ne giriþinin desteklenmesini, bunu engelleyecek davranýþlardan kaçýnýlmasýný, AB'ne giriþle Türkiye'nin demokratikleþeceðini, bunun da Kürt sorununda çözüm anlamýna
geleceðini, zaten Kürt sorununun bazý demokratik
haklar ve kültürel kazanýmlar olduðunu, Kopenhag
Kriterlerinin uygulanmasý durumunda bu konuda
büyük bir mesafenin alýnacaðýný belirtiyordu.
Yýllardýr bu doðrultuda yapýlan bu yanýlgýlý propaganda kitlelerin bilincinde ve bilinçaltýnda büyük
bir yanýlsama ve boþ beklenti býrakmýþtýr. Bu yanýl-
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çýkarlarýn ideolojik kýlýfýndan baþka bir þey
anýlmaz! Neden? Nedeni çok açýk: AB, TC'nin
deðildir. Sovyet blokunun çökmesinden sonra yüz
temel inkarcý ve imhacý politikasýný onaylýyor.
yýlý aþkýn bir süredir kazanýlan sosyal ve siyasal
Kimi taktik farklýlýklar da var, ama bunlar öze
haklarýn nasýl týrpanlandýðý, "sosyal devlet"e nasýl
iliþkin deðildir. "Kürtlere bazý kültürel kýrýntýlar
El Fatiha okunduðu günlük basýndan bile
verin, Kürtçenin kullanýmýnda bazý haklar tanýyýn,
izlenebilir. Elbette konumuz bu deðil. Anlatmaya
bunlarý yaparsanýz Kürt sorununu daha rahat deneçalýþtýðýmýz, Avrupa'da var olan görece demokratik
tim altýna alýr ve entegrasyonu uzun vadeli gerçekhak ve özgürlüklerin, sosyal haklarýn toplumsal ve
leþtirme þansýnýz artar!" TC'ye dedikleri bu ve bunu
sosyalist mücadelelerin bir sonucu ve kazanýmý
da Kürtlere hayran olduklarý için deðil, yine çok
olduðudur, bugün ise dengelerin tersine döndemokrat ve uluslarýn haklarýna saygýlý olduklarý
mesiyle vahþi kapitalizm dönemine dönülmeye
için deðil, kendi çýkarlarý için, yani ciddi bir ulusal
çalýþýldýðý gerçeðidir! Bu gerçekliði görmeden kapsorun olan Kürt sorununu söndürmek ve düzen
italizm ile demokrasi arasýnda doðru bir orantý kuriçinde eritmek içindir! Sözü çok edilen Kopenhag
mak büyük bir yanýlgý olacaktýr.
Kriterlerinin özü de budur. Kopenhag Kriterlerinin
AB ile TC arasýndaki iliþkilerin özü Türk
"POLÝTÝK KRÝTERLER" baþlýklý bölüm þu
devletini demokratikleþtirmek deðildir. Bu
Kürt reformist çevreleri, daha önce Türkiye'nin AB'ye
iliþkinin karmaþýk ve
girmesiyle demokratikleþeceðini, Kopenhag Kriterlerini yerine
çok yönlü boyutlarý
var. Uluslar arasý poli- getirilmesiyle birlikte Kürt sorunun barýþçý demokratik çözüm
tika ile ilgili çok yoluna gireceðini varsayýyor ve bu yanýlgýlarýnýn geniþ propaönemli boyutlarý var. gandasýný yapýyorlardý. Ýmralý tasfiyeciliðiyle birlikte Öcalan,
Bu da ayrý bir tartýþma
bu konudaki bayraðý onlardan devraldý. Yaptýðý açýklamalar ve
konusudur.
AB,
Türkiye'yi bu haliyle gönderdiði talimatlarda Türkiye'nin AB'ne giriþinin destekleniçine almaya ne kadar mesini, bunu engelleyecek davranýþlardan kaçýnýlmasýný, AB'ne
hazýrdýr, ABD'nin eks- giriþle Türkiye'nin demokratikleþeceðini, bunun da Kürt soruenindeki bir TC,
AB'nin politik-strate- nunda çözüm anlamýna geleceðini, zaten Kürt sorununun bazý
jik beklentilerine ne demokratik haklar ve kültürel kazanýmlar olduðunu, Kopenhag
kadar cevap verebilir?
Kriterlerinin uygulanmasý durumunda bu konuda büyük bir
TC'nin varlýðý ve AB
mesafenin alýnacaðýný belirtiyordu.
içinde
kazanacaðý
aðýrlýk, AB içindeki
ABD etkisini ne kadar
güçlendirir? TC'nin yaþadýðý siyasal, toplumsal ve
noktalarý içeriyor:
ekonomik sorunlar, AB için ne gibi ek yükler
"AB'ye girmeye aday ülkeler;
getirir? Bu ve buna benzer sorular ve yanýtlarý
- Ýstikrarlý ve kurumsallaþmýþ bir
tartýþýlýyor. Belli ki AB liderler zirvesi 17 Aralýkta
demokrasinin var olmasý,
üyelik müzakereleri için tarih verse de bu sürecin
- Hukuk devleti ve hukukun üstünlüðü,
uzun ve sancýlý olacaðý açýktýr.
- Ýnsan haklarýna saygý,
Bu uzun ve sancýlý süreçte demokrasi ve Kürt
- Azýnlýklarýn korunmasý
sorunu belirleyici, hatta ciddi anlamda etkileyici
gibi dört ana kriter açýsýndan deðerlendirmeye
bir rol oynamamýþtýr, bundan böyle de oynamayaalýnacaktýr. Genel olarak; ülkenin çok partili bir
caktýr. Zaten TC ile AB arasýndaki iliþkilerin
demokratik sistemle yönetiliyor olmasý, hukukun
temelinde demokrasi sorunu olmamýþtýr.
üstünlüðüne saygý, idam cezasýnýn olmamasý, azýnAB'nin ve onu oluþturan devletlerin
lýklara iliþkin herhangi bir ayrýmcýlýðýn bulunmademokratik bir Kürt politikalarý yoktur. Bir Kürt
masý, ýrk ayrýmcýlýðýnýn olmamasý, kadýnlara karþý
politikalarý vardýr, ama bu politika TC'nin temel
her türlü ayrýmcýlýðýn yasaklanmýþ olmasý, Avrupa
stratejik yaklaþýmlarýyla çeliþik deðildir! Çok derin
Konseyi Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin tüm madayrýntýlara girmeye gerek yok. Bugüne kadar TC ile
deleri ile çekincesiz kabul edilmiþ olmasý, Avrupa
AB arasýnda sayýsýz belge imzalandý, ama bunlarýn
Konseyi Çocuk Haklarý Sözleþmesinin kabul
hiç birinde Kürt kavramý, Kürtlerin ulus gerçeði
edilmiþ olmasý gibi özellikler dikkate alýnmaktadýr.
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lýk mý, ulusal topluluk mu, etnik grup mu? Peki, ne
haklar öngörüyor? TC'den istedikleri ne?
Bu sorulara gerçeklere sadýk kalarak yanýt vermeden "AB'ye girmek, demokratikleþme yolunu
açar, Kürt sorununun çözüm yoluna girmesini
saðlar" demek, eðer kendi kendisini kandýrmak
deðilse, büyük bir oyunun aleti olmak anlamýna
gelir!
AKP hükümetinin
Meclisten
geçirdiði
"Reform" ve "AB ile
uyum yasalarý" Kürtler
açýsýndan ne anlam ifade
ediyor?
Türkiye'ye
Boþ ve umutsuz hayallerle halký yanýltmak, bilincini
karartmak mý; yoksa ayaklarý yere basan, gerçekleri olduðu demokrasi ufkunu mu
açýyor? Yoksa göz boyagibi koyan ve aydýnlatan, halkýn devrimci yurtsever bilincini ma ve ufuk karartma
geliþtiren bir yaklaþým ve duruþ mu?
hareketiyle mi karþý
karþýyayýz? Peki, AB,
Yanýlgýlarýn ve yanýlsanmalarýn güç yarattýðý
görülmemiþtir! Oysa halkýmýzýn ciddiye alýnmasý, her þeyden anýlan bu "Reform" ve
"Uyum paketleri"ne ne
önce ulus kimliðinin tanýnmasý güç olmasýndan geçiyor!
diyor?
Bu sorulara da
Günümüz katý gerçekliðinde tek geçerli yasa "Güç
objektif
yanýtlar vermeYasasý"dýr!
den, AB ve ona giriþi
göklere
çýkarmak,
Kürdistan davasýna sýrt
çevirmek deðilse nedir?
AB'ye, AB'ye giriþ
ve bu olgunun Kürt soru"reformlar" yapýyor ve bunlar "memnuiyetle"
nuna getirecekleri konusu, devrimci yurtseverlikle,
karþýlanýyor. "Yerel dil ve lehçelerde yayýn hakký"
içi boþ reformizmi ayrýþtýran önemli konulardan
gibi… Bu "reform"a göre bile Kürtler yine yok!
biridir!
Azýnlýk bile deðil! Azýnlýk olarak kabul edilse bile
Boþ ve umutsuz hayallerle halký yanýltmak,
bu, Kürtlerin anadilde eðitim, kültürel haklar gibi
bilincini karartmak mý; yoksa ayaklarý yere basan,
haklarýný kazanmalarý anlamýna gelmiyor. Kaldý ki,
gerçekleri olduðu gibi koyan ve aydýnlatan, halkýn
Kürtler bir azýnlýk deðil, ülkesi dörde parçalanmýþ,
devrimci yurtsever bilincini geliþtiren bir yaklaþým
kesin rakamlar olmamakla birlikte 30 milyona
ve duruþ mu?
yakýn veya onu aþan büyüklüðe sahip bir ulustur.
Yanýlgýlarýn ve yanýlsanmalarýn güç yarattýðý
Kürtlerin, "Kopenhag Kriterlerinin uygulangörülmemiþtir! Oysa halkýmýzýn ciddiye alýnmasý,
masýný isteriz" gibi bir istemde bulunmalarý, mevher þeyden önce ulus kimliðinin tanýnmasý güç
cut parçalanmýþlýk ve sömürge statüsünü kabul
olmasýndan geçiyor! Günümüz katý gerçekliðinde
edip meþrulaþtýrmaktan baþka bir anlama gelmeyetek geçerli yasa "Güç Yasasý"dýr!
cektir! Bu, ikinci bir Lozan olmayacak mý, daha
"Gücün varsa adam yerine konulursun, yoksa
doðru bir ifadeyle 80 yýl sonra Lozan'ý
istediðin kadar mendil aç, hak dilen! Kimse sana
günceleþtirmek ve daha da perçinlemek anlamýna
acýmaz bile!"
gelmiyor mu? Daha da önemlisi inkarcý ve imhacý
Bu basit gerçeði görmek için çok büyük bir
stratejiyi AB'nin resmi çizgisi haline getirmek
öngörüye ve yeteneðe ihtiyaç var mý?
anlamýna gelecek ki, bunun Kürt halkýnýn ulusal
kurtuluþ mücadelesine vereceði zararlarý, önüne
15 Eylül 2004
dikeceði engelleri tahmin etmek zor olmasa gerektir!
AB, Kürtleri nasýl tanýmlýyor? Ulus mu, azýn-
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Ancak, bu ilkelerin varlýðý tek baþýna yeterli olmamakta, ayný zamanda kesintisiz uygulanýyor olmasý
gerekmektedir."
Bu Kriterler içinde Kürtleri yakýndan
ilgilendiren nokta "Azýnlýklarýn korunmasý"dýr.
Peki, bu ne anlama geliyor? Teorik-politik anlamý
bir yana somut pratikte ne anlam ifade ediyor?
Hiçbir belgede Kürt kavaramý geçmiyor, TC bazý
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TARTIÞMA
'Köylü hareketlerinin ideoloji sorunu örtük olarak liderlik
sorunuyla iliþkilidir.'
Rodney H. Hilton

g

'Dünya devriminin çýkarý Sovyetlerin çýkarýdýr, Sovyetlerin çýkarý Ruslarýn çýkarýdýr, Ruslarýn çýkarý Sovyet
partisinin çýkarýdýr, Sovyet partisinin çýkarý merkez komitenin çýkarýdýr, merkez komitenin çýkarý genel sekreterin
çýkarýdýr. Son tahlilde, her þey genel sekreterin durumuna göre ayarlanmak zorunda! Ve genel sekreterin tükeniþi
de sosyalizmin tükeniþi oldu. Ortaya bu gerçeklik çýkýyor.'

or

Abdullah Öcalan
PKK eski Genel Sekreteri
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BÝR LÝDER 'YARATMAK'
YA DA
KÜRTLERÝN DÜÞÜNSEL
SÜREÇLERÝNÝ KAVRAMAK
ÜZERÝNE (*)
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BIR SIYASET BICIMI OLARAK 'BABAMERKEZCILIK' (PATRICENTRISM)
ve ÖCALAN'I 'ANLAMAK' UZERINE

Devrimci sýnýf mücadeleleri ve ulusal kurtuluþ
savaþlarýnda haksýz olarak hainlik
damgasýylayaftalanýp katledilenlerin anýsýna…

Gürdal Aksoy(**)
Öcalan'in benlik kurgusunun yapitaslarindan
biri, hemen her konuda 'tarzi'nin farkli oldugu ve hic
anlasilmadigi vurgusudur. Hic degilse bir konuda,
siyaset tarzi baglaminda bu 'farkliligi' mercek altina
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-------------------------------------------------------------*Bu çalýþma 2002'de yayýmlanan 'Halklar Hapishanesi Anadolu. Kürtlerde Anadolu merkezci Yabancýlaþma'
adli çalýþmamýn daha geniþ taslaðýnýn bir bölümünün ('Kürt Siyasal Akli Üzerine') yeniden yazýmýna dayanýyor. Ýki
arkadaþýmýn farklý zamanlarda dikkat çektiði temel bir sorun -ki deðerlendirmelerini aldýðým diðer arkadaþlarla
birlikte kendilerine müteþekkirim-, o dönem metnin yayýmýný ertelememe vesile oldu. Yeni okumalarla üzerinde kýsa
bir zaman çalýþarak tekrar gözden geçirdim. Konuyla ilgili araþtýrmalarý teþvik edeceðini umuyorum. Fakat, her
seyden önce Kürt siyaseti üzerinde yapabileceði herhangi pozitif bir etki, bu taslaðýn 'yasayan bir metin' olarak
önemini artýracaktýr.
**Farklý siyasi dergilerde makaleleri yayýmlanan yazarlar siyasal kültürümüze özgü bazý sorunlarla karsýlaþmaktadýrlar. Okuyucularca çoðunlukla siyasi taraf deðiþtirmekle algýlanabilen bu durum söz konusu yazarlara yönelik
olumsuz bakýþlara, yakýþtýrmalara vesile olmaktadýr. Çeþitli internet sitelerinde, devrimci, muhalif dergilerde
makaleleri yayýmlanan Gürdal Aksoy'un bu duruma iliþkin hassasiyetini dikkate alarak böyle bir dipnot düþmeyi
zorunlu gördük. Aksoy'un burada yayýmlanan makalesi daha önce www.rizgari.org'da yayýmlanmýþtý. Makalenin
dergimizde yayýmlanan hali, yazarý tarafýndan üzerinde bazý düzeltmeler yapýldýktan sonra bize iletilmiþtir.
--------------------------------------------------------------
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gerceklesen herhangi bir devrimin degeri hayli suphelidir.'
(Freire 1991: 98)

or

g

Liderlik anlayisi ve tarzinin farkli oldugunu
ozellikle vurgulayan Öcalan, muhtemelen bir yandan
kendi ic dunyasinin, diger yandan somut dusunusun
taklitci ozelliginin etkisiyle, daha cok ezen liderlere
oykunmus, onlar gibi olmaya calismistir. Zaman
zaman Mustafa Kemal'le arasinda bazi benzerlikler
bulmus olmasi bununla ilgilidir. Oyle ki, 1990'larin
basinda Bekaa'daki kayaliklarin uzerinde cekilen bir
fotografinda, Mustafa Kemal'in Anafartalardaki
pozuna oykundugu uzerinde duranlar olmustu. Bunu
bir yana birakirsak; Öcalan, aslinda elinde tesbihiyle
surekli emirler yagdiran, kufreden, asagilayan bir aga,
halkin zihniyetine yerlestirmeye calistigi mistik,
mitolojik dusunusle bir seyh, hemen herkesin emegini bir kalemde hicleyerek tek kutsal deger olarak
kendi 'emegi'ni one cikaran tavriyla kapitalist bir
patron olarak yeteri kadar ezen, baskici lider tipolojilerini icsellestirmistir (13).
Fanon'u hatirlayalim; 'en azindan bir gunlugune
kendini somurgecinin yerine koymanin hayalini kurmayan tek bir yerli yoktur.' Freire, ayni tespitin daha
genel baglamda ezilenler acisindan gecerli oldugunu
vurgular ve ezilenlere gore insan olmak, iclerindeki
yakici bir duyguya gore ezen olmaktir, der (bkz.
Fanon 1994: 32, 42; Freire 1991: 23). O halde,
Öcalan'in ezen liderlere ozenmis olmasi yalnizca
somut dusunusun taklitciligiyle izah edilemez (14).
Son tahlilde, lider olusu Onun diger somurge insanlari gibi somurgecisinin yerinde olmayi duslemis
olmasina engel degildir. Bunun da otesinde, somurge
insanina ait bir baska ozellik de goze carpar Öcalan'da; somurgeciler karsisinda kendisini suclama ozelligi. Oyle ki, eski aliskanliklarindan vazgecmedigi
surece, somurge insani konusmasina kendini suclamakla baslar (Sartre'dan akt. Zahar 1999: 58, dn. 17).
Ezenlere ozenip, onlari taklit etmesi baglaminda,
yoksul bir köylü ailesinin mensubu olusu, benzer bir
bicimde Onun agalara ozenmis olmasi gercegini
geriye itmez. Surasi acik bir gercek ki, hala bazi
bakimlardan asiret kulturune ozgu mentaliteyi
koruyan, ote yandan yer yer bir tarikati cagristiran
ozellikler tasiyan Kürtlerde, liderler de ayni olcude
aga ile seyh arasinda ikisine de benzeyen karmasik
bir rol oynayabilmektedir. Buna, liderlerin ola ki
negatif ozellikleri ve kotu niyetleri eklendiginde,
tablo korkunc olmaktadir.
Öcalan baglaminda liderin bir babaya donusturulmesinde, muhtemelen bir kisim Marksistlerin 'tarihte bireyin rolu'nu yanlis degerlendirmelerinin de
payi olsa gerektir (15). Oyle ki, PKK salt köylülerden
olusan bir parti olmayip, icindeki siyasal elitin de lid-
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almaya, farkli oldugunu dusundugu yaklasimini 'anlamaya' calisabiliriz.
Bir siyasal ozne olarak ozgurlesme programini
temel almis partiler, pek tabiidir ki diger ozneler gibi
verili kosullardan hareket edeceklerdir; ancak, onlari
bu kosullarin uzerine cikaracak olan ideolojik programlaridir. Yalnizca bu da degil; simdiden kurmaya
calistiklari, kurduklari iliski bicimleri ve buna donuk
uygulamalaridir verili kosullarin agirligini hafifleten.
Toplumsal ozgurlesmeyi esas alan parti ve liderler, devrimci mucadeleyi ya da buradaki ornegiyle
ulusal mucadeleyi, Paulo Freire'nin onemle uzerinde
durdugu gibi, oncelikli ve esasli olarak ezilenlerle bir
diyalog halinde surdurmelidirler; cunku, diyalog karsiti eylem ozelde devrimci, genelde ozgurlesmeci
praksisin bileseni degildir. Bu nedenle, mucadele bir
monologa donustugunde, ozgurlesmeci oldugu saviyla hareket edenler ezme yanlisi praksisin oznelerine,
yani yeni ezenlere donusurler. Kuzey Kürdistanli
Kürt egemen siyaseti degerlendirildiginde, Öcalan ve
PKK'nin diyalog yerine siyaseti bir monologa cevirmis oldugu, solist olarak da liderin one ciktigi gorulecektir. Dikkat edilirse, Öcalan yalnizca 'direktifler listesi' hazirlamakta ve buyurmaktadir: Yapin, edin,
vurun, kirin, barisin, savasin, boyle yapin, soyle
yapin! Boylece, ozgurlesmeyi umudeden Kürdistan
halklari dusunemeyen, yalnizca yapan, eden salt
aktivistler olarak gorulmektedir. Oysa, devrimci praksiste onderler ezilenlere kendi mallariymis gibi
davranamazlar; davranirlarsa, birer alt-ezen (ezilenler
icinde ezenler) haline gelerek, halka 'medeniyet ya da
ilim irfan' goturmeye calisan fetihcilerle benzesirler.
Haktan cok gorev diliyle donatilmis bir siyasal
cizgi, bu zihniyetin bir urunudur. Elbette yapilmasi
gereken pekcok sey vardir, olabilir; ama, bunlar diyalog icinde birlikte yapilmalidir. Verili kosullarin da
bazi bakimlardan -sozgelimi, cinsel politik duzey
(babanin/erkegin konusma tekeli)- kiskirttigi
monologcu tavir cogunlukla mucadelenin baslarinda
ezilenlerin orgutlerini ve liderlerini birer ezene
donusturebilmektedir. Öcalan'in monologcu, insani
usandiran soylevci ve buyrukcu tutumunun acik baskici gorunumleri, galiba Roland Barthes'i bir kez
daha dogrulamaktadir. Soyle ki, College de
France'daki baslangic dersinde 'soylev vermek,' diyordu Barthes, 'cogu zaman soylendigi gibi iletisim
kurmak degildir, egemenlik altina almaktir.' (Clément
1996: 311). Ozetle;
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'…halkla iliskilerinde diyalogcu
sekilde davranmayan devrimci onderler ya egemenlerin karakter ozelliklerini benimsemislerdir ve
gercek devrimci degillerdir; ya da kendi rollerini yanlis anlamislardir ve kendi sekterliklerinin tutsagidirlar, dolayisiyla yine devrimci degillerdir. Belki
iktidara ulasirlar. Fakat diyalog karsiti eylem sonucu
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birer 'politik düþünür' olarak siyaset sahnesine surmustur. Sonuc, tek kelimeyle faciadir. Elestiri
mekanizmasi gelismedigi gibi, farkli dusuncelere
tahammul hemen hemen yoktur. Ve entellektuel
toprak genel olarak siyasetin yanasmasi olarak sadece
onun emrindedir; cunku, siyasetin bir ozne olarak
katilimcisi yerine yanasmasi oldugundan, o da
gozunu, kulagini egemen siyasete cevirmis ve emirkomuta zincirinin bir halkasi olmustur; yalnizca basit
bir halkasi…
Lideri bir baba olarak goren ve bir baba olarak
dinleyen toplulugun kendi kulturel gercekligi burada
devreye girmekte, soylenen bu aforizma formundaki
sozler elestirel olarak degerlendirilmek yerine, ezberlenmektedir. Bu tarzin ustasi olan, ancak aforizmalarini Öcalan'in aksine kendi felsefi gorusleri baglaminda soyleyen Nietzsche'nin de vurguladigi gibi, ozdeyislerle yazan okunmak degil, ezberlenmek ister.
Ezber ise, bilindigi uzere sozlu kulturun psiko-sosyal
dinamiklerindendir ve taklitcilikle icicedir. Dengbej
ya da cirokbejlerin anlattiklari hikayeleri dinleyen
topluluklar gibi, onlar da bir 'baba' olarak 'ezber'den
konusan lideri dinlemekte ve onu taklit ederek
soylediklerini ezberlemektedirler. Ancak, bir farkla;
tanik olmamakla birlikte, cirokbejlerin dinleyicileri
Öcalan'in dinleyicilerinin aksine, Afrika dinlerinde
oldugu gibi pasif birer alici degillerdir (bkz. Booth
1978: 84).
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erin babaligina 'ikna'si sarttir ve hic kuskusuz, bu
amac icin belli asamalarda devreye sokulabilecek
daha uygun bir ideolojik mesrulastirma araci yoktur.
Somut dusunusun bir baska ozelligi olan taklitci
dusunus, yalnizca tekrarlayacagi davranis kaliplari
degil, ayni zamanda kalip soz ve dusunceler de
yaratir. Sozlu kulture sahip olmanin da otesinde,
ezilen bir halk olarak Kürtler ve Kürdistanli diger
halklar slogan, dua ya da etki gucu yuksek benzeri
klise sozlere yatkindirlar. 'Aglayan gozden olur,
dovunen dizden olur', 'alcak yerde yatma sel alir, yuksek yerde yatma yel alir', 'baga bak gozun olsun, yemeye yuzun olsun', 'anasina bak kizini al, kenarina bak
bezini al' gibi halk ozdeyislerine benzer kalip sozler
PKK lideri tarafindan sýkca uretilmistir ve bu imalat
hala surmektedir (Mukemmel bir ornek icin bkz.
Öcalan 1999). Fakat, bunun kaynaginda dogrudan
sozlu kulturu bulabilir miyiz, bundan emin degilim.
Boyle keskin, 'buyuk' sozlerin Öcalan'in ic dunyasiyla daha sýký bir bagi olsa gerektir. 'Zaferi olmayanin
ask yoldasi olamaz', 'savasan guzellesir, guzellesen
sevilir', 'Ankara'dan ciktik partilestik, Ortadogu'ya
ciktik ordulastik, dunyaya ciktik devletlesecegiz' gibi
aforizma biciminde sozler, hic kuskusuz halk nazarinda etkileyici olabilirler; ama, onemli olan halki sloganlarla fethetmek, manipule etmek ya da sloganlarla
'dusunur' hale getirmek degildir (16). Tersine, onemli
olan toplumsal bilinci surec icinde mumkun oldugunca sloganlardan arindirmaya calisarak, insanlarin
ozgurce dusunmelerinin ve dusuncelerini ozgurce
ifade etmelerinin zeminini yaratmaktir. Kaldi ki, bu
ucu sivri koseli cumleler olay ve olgular hakkindaki
baska cumleleri parcalayip etkisizlestirecek keskinliktedirler. Bu ise, baska dusuncelerin ozgurce
ifadesinin onune gecerek, dusunce sýglýgýna yol
acmaktadir. Dolayisiyla, sloganlastirma diyalog karsiti olusu itibariyle ozgurlesmeci bir praksisin bileseni olamaz (Freire 1991: 98). Ayrica, ticari kliseler
gibi politik kliseler de sýklýkla kaba ve gurultucu olup,
ifadeleri buyuk bir abarti uzerine kuruludur. Bu sekilde onlar halki sok etmeye, sarsmaya calisarak istenilen hedefe yoneltirler (Zijderveld 1979: 66).
Sonucta, neredeyse butun bir siyasal dili teslim almis
olan Ocalan'in slogan ve klise sozleri, dusunce
ozgurlugunun yanisira kollektif benligi parcalarken,
tam da bunun aksine, etkileyicilikleri olcusunde
Öcalan'in karizmasini ise percinlemektedirler.
Ne yazik ki, bugun Kuzey Kürdistan'daki Kürt
siyaseti agirlikli olarak hala Öcalan'in klise sozleri ve
sloganlariyla bogulmus bir siyaset olarak islemez
haldedir. Derinlesmek, yogunlasmak, sureci anlamak,
cagi yakalamak, buyuk dusunmek, dayatmak, belirlemek gibi fiillerin yanisira, bazi belirli terimlerden
olusan yaklasik 50 ila 100 kelimelik 'Apocu jargon'
butun siyasal dusunceyi teslim alarak, herhangi bir
okuma surekliligi olmaksizin bunlari ogrenen herkesi
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'Sozlu kulturde dinleyiciyi anlatiya katmak, dinleyiciden cogu kez heyecanli bir karsilik almak zorunlu oldugu icin, her
anlatista oykuye yepyeni bir ortamda yepyeni bir
bicimde baslamak gerekir.'
(Ong
1995: 58)
Oysa, Öcalan ve PKK ya da Öcalan ve Kürtler
sozkonusu oldugunda, bir aktif konusmaci/anlatici,
bir de pasif dinleyiciler vardir. Konusan yalnizca
Öcalan, dinleyen ise butun bir halktir. Halk soru soramaz, elestiremez, farkli dusunemez. Yalnizca
Öcalan'in 'anlasilamayan' konusmalarini ezberleyip
tekrarlamak, buyruklarini ise yerine getirmek zorundadir. Kisacasi, O burada kudretli bir baba-ogretmen,
halk ise zavalli, cahil cocuk-ogrencilerdir. Mumkun
mu ki, Öcalan halktan ya da aydinlardan birsey
ogrenebilsin. Boylece Öcalan, Paulo Freire'nin
Ezilenlerin Pedagojisi'nde belirttigi gibi, anlatilanlari
mekanik olarak ezberlemelerine neden olarak halki,
kendisi -yani yuce ogretmen- tarafindan doldurulmasi
gereken 'bidonlar'a, 'kaplar'a donusturmustur. Oysa,
diyalog yanlisi pedagojik modelde 'ogrenciler' artik
uysal dinleyiciler degillerdir, 'ogretmen'le diyalog
icinde elestirel arastirma ortaklaridir.
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Son olarak; Öcalan'in basta Kürt halki olmak
uzere, cesitli gruplar, bolgeler hakkinda kliselestirilmis deger yargilari olan stereotipler uretme egiliminden sozetmeliyim. Bilindigi uzere, stereotipler
etnosentrizmle ortuk olarak iliskilidirler. Bir
toplumun baska bir toplum ya da kultur hakkinda
gozleme dayaniyor olsun ya da olmasin, inanc, gorus
ve sifatlar gibi deger yargilari olan stereotipler,
toplumun kendi benligini kurmasinda psikolojik bir
oge sayilmaktadir; cunku, topluluklar karsi karsiya
geldiginde, kendilerine ayri bir benlik duygusu formule etme ihtiyaci duyarlar (bkz. Cohen 1999: 131).
Bu yaniyla Kürtlerin de kendi 'Otekileri' hakkinda
bazi stereotipleri vardir ve artik bu 'dogallasmis' bir
kulturel prosestir. Buraya kadar hersey olaganmis gibi
gorunuyor. Fakat, sorunun baslangic noktasi burasidir; cunku, halklari surekli stereotiplere bagimli kilmanin da ozgurlesmeci bir yani yoktur. Ustelik,
Öcalan'daki haliyle bu, Kürtlerin kendi benlik duygularini olusturmaya yonelik degil, aksine parcalamaya
yoneliktir. O bir yandan Kürtlerin Turkler karsisindaki ulusal farkliliklarini notrlestirmeye calisirken, ote
yandan Kürt ulusal benligini parcalayan 'sura kisiligi',
'bura kisiligi' gibi kavramlar kullanmaktadir. En
meshur olani 'Dersim kisiligi'dir. 'Gerici, asiretci, feodal ve ilkel milliyetci' Guneyli Kürtler stereotipi de
ayni olcude siyasette islevsellesmistir. 'Kürt
kisiligi'ne gelince, o zaten baslibasina bir felakettir;
kadinlastirilip dusurulmus olmanin yaninda, bir de
cocuklastirilmistir ki, mutlak surette bir babaya muhtactir! Ve bu babanin adi da Abdullah Öcalan'dir.
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Diyalog yanlisi eylemin karsiti bir tutum da, herhangi bir basarisizlik doneminde faturanin halka
cikarilmasidir. Somurge insanlari arasinda ic siddete
varan diyalog bozuklugu (asagilayicilik, tepkicilik,
kendilerini/birbirlerini suclayicilik) Öcalan'in halkla
kurdugu otoriter, anti-demokratik iliskilerde de kendini gostermektedir. Öcalan butun sorumluluklardan
bagimsiz olarak, bir yandan halki surekli asagilayip
suclamakta, ote yandan yalnizca kendisini kusursuz
gorerek yuceltmektedir. O bu yaklasimla yalnizca
halkin degil, PKK mensuplarinin da ozguvenlerini
parcalayarak oznel yanlarini igdis etmekte ve onlari
bir anlamda siyasal olarak 'kendinde varliklar'a
donusturmektedir. Uc noktada bunun 'sado-mazosist'
politik iliskilere donustugu soylenebilir (bkz. Fromm
1985: 32-51). Sozkonusu mekanizma icinde hemen
herkes kendinden asagidakileri ezip bastirirken,
kendinden yukarida olanlara karsi ise, yalvarip
yakararak kisisel ozyikimlara varan 'ozelestiriler'de
bulunmaktadir. Öcalan bu iliskiler aginin
tepesindedir. Onun yakarabilecegi tek bir Kürt yoktur,
ama yalnizca bir baba figuru olan Turk devleti karsisinda yakarista bulunabilirdi. Oyle de oldu; ancak,
Imrali oncesinde ayni tutumun orneklerine cokca
rastlanmaktadir. Bu nedenle, Imrali'yi bugun saf bir
kopus olarak degerlendirenlerin, bu iddialari uzerinde
yeniden dusunmeleri gerekmektedir.
Öcalan ve PKK, Freire'nin uzerinde onemle
durarak elestirisini yaptigi ezenlere ait 'halkin
cehaleti' mitini birakin elestirmeyi, 'halkimiz bunu
anlamaz', 'halkimiz henuz buna hazir degil' ya da
'halkimizin gercekligine uymuyor' gibi esnek argumanlarla onu saglamlastirarak daha bir oteye tasimislardir. Öcalan'in retoriginde kendisi guclu, caliskan,
cozumleyici, ileriyi goren, cesur ve iradeli iken, halk
ise zayif, aciz, tembel, anlayamayan, onunu dahi
goremeyen, korkak ve iradesizdir. Kendi dava
arkadaslari bile, ona gore en hafifinden birer 'lumpen',
'serseri', 'alcak', 'corbaci' ya da 'esek', kisacasi, 'adam
degiller'dir. Siyasal jargonu kufurle karisik klise cumlelerle kendisini abartip yuceltmeye dayanan
soylemiyle 'babalastirilmis' bu lider, ulusal iradenin
ozgurce sekillenmesinin ciddi bir engelleyicisi durumundadir. Tek 'ozelestirisi'ni bir zamanlar dusman
olarak tanimladigi Turk devleti karsisinda yapan ve

buyuk oranda muritlestirmeyi basardigi bir kisim
toplulugu hala ozgurlesmenin ketleyicisi olarak kullanmaya kalkisan Öcalan, elbette diyalog yanlisi bir
devrimci praksisin eylemcisi degildir. Ve bunun faturasi da asla butunsel olarak halka ya da
kulturel/toplumsal kosullara havale edilemez. Halkin
tutumu yalnizca bir faktor olarak hesaba katilabilir.
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(Freire 1991: 55 ve 54)
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'Ogretmen ogrencilere malzemeyi, uzerinde dusunmeleri icin sunar ve ogrenciler
kendi dusuncelerini ifade ederlerken o da onceki
degerlendirmelerini yeniden gozden gecirir.'
'Diyalog araciligiyla, ogrencilerin ogretmeni ve ogretmenin ogrencileri ortadan
kalkar ve yeni bir terim dogar: Ogrenci-ogretmen ve
ogretmen-ogrenciler.'
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Babaya muhtac olma duygusu, ayni zamanda
Kürtlerin 'cocuklastirilmis' ve 'kadinlastirilmis' olduklari soylemiyle uretilmektedir ki, erkek egemenliginin butun bicimleri bu iki toplumsal kategorinin ezilisi uzerinde insa edilmektedir. Bir ulusun bir cocuk ya
da bir kadin olarak -cinsiyetlendirilmis- toplumsal
portresi ('kadinlastirilmis'), genellikle baska ulusal bir
bakisin bir ifadesi, bir yansimasidir. Bu bakimdan
feminen ulus imgeleri, fetihci, pekcok kez somurgeci
erkek ulus imgelerinin golgeleridirler. Dolayisiyla,
Öcalan'in Kürt ulusunu 'kadinlastirilmis' olarak
niteleyen bakisi, iceriden degil, disaridan bir bakistir.
Ozu, ozeti somurgeci bir bakisdir. Bunu, sozkonusu
iddianin tersini uretmek icin vurgulamiyorum; yalnizca bir tespit olarak kaydediyorum.
Öcalan, bir yazisinda bu deyimi Hitler'den aldig-
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baglaminda, kimi asiretlerin ozellikle iki klandan
olustugu, bu nedenle asiret insaninda gelismemis olsa
da, belli bir dualistik dunya gorusunun olabilecegi
dusunulmustur (17). Bunun yanisira, genel olarak
köylülerin dunyevi deneyimlerinden dolayi dualistik
olmaya egilim gosterdikleri de vurgulanir (Van
Bruinessen ty: 98-100; Wolf 1971: 273).
Kutupsal dusunce (antagonizma) baska
duzeylerce de desteklenmektedir. Herseyden once,
ideolojik-politik duzeyden sozetmek gerekir. Genel
olarak siyasetin baska araclarla surdurulmesi olarak
gorulen savas, dogasi geregi boyle ikili karsitliklara
(hain-kahraman, dost-dusman gibi) zemin hazirlarken, somurge bilinci ise, Fanon'un onemle
uzerinde durdugu uzere, Maniheist, yani ikiye bolunmus bir bilinctir. Ideolojik-politik duzeyde
Marksizmin de etkisi olmalidir. Zira, Kuzey
Kürdistanli orgutler genellikle Marksist kokenli
oldugundan, en azindan Marks'in ideoloji anlayisinda
gorulen boylesi bir kutuplastirma dikkate alinabilir.
Bunun yansimasi cok kaba bicimde 'tersinden dusunmek', 'tersini dogru kabul etmek' ya da 'basasagi
cevirerek ayaklari uzerine oturtmak' olarak
ozetlenebilir. Cemil Gündoðan, bu saplantili egilime
Kürt tarihyaziciligi acisindan dikkat cekmisti (bkz.
Gündoðan 1994).
Dualizmle icice bir baska etken ise, daha cok
Islam'la ifade edilebilecek dinsel duzeydir. Islam,
diger bazi dinler gibi pekcok seyi birbirinin ziddi
olarak kurgulayan (gunah-sevap, helal-haram,
mahrem-namahrem, cennet-cehennem) kavramsal bir
degerlendirmeye sahiptir.
Kürtlerin ezilen bir ulus olmalarindan kaynakli
savunma psikolojileri ise, dualizmi besleyen psikolojik duzey baglaminda degerlendirilebilir. Burada
neredeyse bir otomatiklesme vardir; Kürtler bir yandan somurgecilerin one surdugu hemen herseyin mutlak olarak yanlis olduguna ve ancak onun tersi ya da
zýddýnýn dogru olacagina inanma egilimi gosterirlerken, diger yandan somurgeci iddialar karsisinda
genellikle kendilerini aklama ihtiyaci duyarlar. Bu
egilimin sekillenmesinde rol oynayan politik duzey,
somurgecilerin uyguladigi tehdit politikasi ile
suclayip yargilama tutumundan olusmakta ve karsiligini somurge insaninin dunyasinda bulmaktadir.
Boyle bir suclama ve tehdit politikasinin hedefi,
tehdit edilen tarafi kendi sinirlarina hapsetmeye ve
gittikce geri cekilmeye zorlamak; dahasi, saldiri karsisinda karsi tarafi guvensizlestirerek, benligini siliklestirmesine zemin hazirlamaktir. Bu tur bir saldirinin
muhatabi muhtemelen gittikce geri cekilip, ancak
cekildigi sinirlari muhafaza ederken, farkinda olmaksizin muhafazakarligin sýký bir adayi olacak; ayni sekilde karsi iddialar ile kendi iddialarindan olusan bir
dunya meydana gelecektir.
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ini ve Hitler'in isci sinifini bir kadina benzettigini
belirtmekteydi. Bu zihniyette yalnizca siniflar degil,
'vatanina tecavuz edilmis', boyunduruk altina alinmis
uluslar
da
kadinlastirilmis
sayilmaktadir.
Belirtildigine gore, daha 19. yy'in irkci dusuncesinde
ideal Anglo-Saksonlar eril karakteristikle, iktidar,
zeka, cesaret, bagimsizlik ve yigitlikle aciklaniyordu.
Oysa, siyah irk ise, tersine diþil karakteristikle fazlaca iliskilendirilmisti (Bay 2000: 221). De Gobineau
ise, sari irki eril, siyah irki diþil olarak nitelerken,
beyazlari ise soylu ve yaratici tek irk saymaktaydi
(Boas 1931: 100). Hernekadar Öcalan'in referansi
Hitler olsa da, Fanon gibi anti-somurgeci aydinlar da
paradoksal olarak ozgurlesmeyi maçolukla es tutmuslardir; cunku, somurgecilik pekcok kez bir 'kadinlastirma tarihi' olarak algilanmistir (Yuval-Davis 2003:
107). Ancak, tekrar vurgularsam, Öcalan'in bakisi,
yanlis da olsa iceriden degil, disaridan bir bakistir. Ve
yine bir kez daha; gerek cocukluk, gerekse kadinlik
kategorileri hala sosyalist soylemin negatif unsurlari
olarak goze carpmaktadirlar. Buna, iktidar sahibi bir
yetiskin olarak Lenin'in 'sol cocukluk hastaligi' da
dahildir. Siyasal dunyada babaligin defedilebilmesi
icin, toplumsal olarak cinsiyetlendirilmis kimlik kurgularini guclendiren ve onu sol adina yeniden ureten
bu tur soylemlerden kacinmak gerekir (Sozkonusu
kavramlar hakkinda sol ici bir elestiri icin bkz. Aksoy
1994).

g

 Sayý 7 

or

22

iv

SOZLU ZIHNIYETIN DUALIZM EGILIMI
ve ÖCALAN'IN MANIPULATIF ZIHNIYETI
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Öcalan'in sozlu kulturlerin bir baska ozelligiyle
bulusan karakteristigi, kutupsal olan Maniheist dunyasidir. Sozlu kulturlerin bilinen bir ozelligi olarak,
gelgitlere dayanan bu zihniyet, siyah-beyaz gibi karsitliklardan hareketle pekcok durumda hemen herseyi
kutuplastirarak izah etmektedir. Pekcok durumda diyorum, cunku bu ikili kavramlarin bir karsitliga
baglanmasi mutlak degil, baglamsaldir. Bir karsitlik
icerdigi dusunulen iki olgu ya da kavramin, baska bir
baglamda tersine bir islevle donatildigi gorulebilir.
Ornegin, R. Needham'a kalirsa, Bati Afrika'da
yasayan Nyorolarin simgesel siniflandirmasi, 'kisirligi' kadinla, 'uretkenligi' ise erkekle denklestirmisken,
Goody'nin belirttigine gore, boyle bir ozdeslestirmenin sozkonusu olmadigi bircok baglam gostermek
mumkundur; dolayisiyla, bu ikili karsitliklar bir mutlaklik icermemektedirler (Goody 2001: 78-81).
Sozlu kulturlerde gorulen bu kutuplastirma egiliminin, giriste yaptigim kategorik ayrim esas alinirsa,
modern donemde baska duzeylerce de beslendigi
gorulur; ancak, burada sozlu kulturle icice bir baska
antropolojik duruma dikkat cekmeliyim. Kürdistan'da
asiret birliklerini bolen toplumsal karsitliklar

Sosyalîstên Þoreþgerên Kurdistan - Sosyalîstên Xeleskarê Kurdistani

23

or

g

kavrandigini gosterir. Boylece, somurgeciler somurge
insanini dusunsel bir kiskaca, bir gelgite hapsetmektedir. Oysa, burada pek tabiidir ki, baska kavramlar
yaratilabilecegi gibi, mevcut diger kavramlar da kullanilabilir. Bir baska secenek olarak, isyan ve direnis
kavramlarinin kendi verdiginiz anlamlarla kullanilabilecegidir. Bu baglamda, 70'li yillarda Komal
yayinlari arasinda cikan Kocgiri Halk Hareketi adli
yapita secilen baslik dikkat cekicidir. Bu
degerlendirme baglaminda son olarak, Turk devletinin ayaklanma ya da isyan terimini kullanmasindaki
amaclardan birinin de -ki PKK'nin mucadelesi Turk
resmi jargonunda 29. Kürt ayaklanmasi olarak da
adlandiriliyordu -, '28 defa yenilen' topluluga yenilgi
travmasinin hatirlatilmasiydi.

Dualizme donersek; son yillarda ozellikle PKK
tarafindan yandaslarina ve Kürt halkina empoze
edilmeye calisilan savas-politika karsitliginin altinda
da boylesi bir sucluluk duygusu var gibidir. Aslinda
tamamen bir manipulasyon olan ve halktaki dualistik
egilimi kiskirtan bu bakis, savas ile siyasetin birbiriyle olan iliskisini yadsiyarak, ikisini karsit seyler
olarak kurgulamakta ve halki somut kosullari da abartarak iki secenekten kendi istedigini tercih etmeye
zorlamaktadir. Oysa, savasin genel hatlariyla
siyasetin baska araclarla surdurulmesi oldugu biliniyor. O halde, 'bugune kadar savastik, ama artik siyaset
yapmak istiyoruz' diyenler, acaba dun apolitik olduklarini mi dusunmektedirler? Benzer bicimde baris ve
savas arasinda mutlak bir karsitlik kurulmus ve ayni
manipulasyon burada da semeresini vermistir. Oyle
ki, Öcalan'in yuruttugu ve icerigi Turk devletince
belirlenen 'baris' siyasetini elestirenler, derhal savas
yanlisi olarak damgalanmaktaydi. Tarihin cilvesine
bakin ki, bu suclamalari kiskirtan ve yapanlar ise, dun
savasarak guzellestiklerini soyleyenlerdi! Oysa,
onlarin soylediklerinin aksine, her baris genellikle bir
onceki savasin sonundaki kosullara gore sekillenmektedir; dolayisiyla bir onceki savasin kosullandirmasi
altindadir, ondan bagimsiz degildir. Eger PKK, bir
askeri savas yenilgisi sonucu bir 'baris' siyaseti yurutuyorsa ki, genel hatlariyla soyledikleri budur, o halde
sozkonusu 'baris'in bir pax Turcica oldugu
soylenebilecektir.
Sozlu kulturlerin psiko-sosyal dinamigi, savasbaris orneginde goruldugu uzere, kurgulanmis bazi
siyasal zitliklari kuskusuz bir yere kadar kabullenebilir kilar. Fakat, burada onemli olcude siyasal
oznenin manipulasyonu, aldatmacasi sozkonusudur.
Öcalan, bazen de halkin bilinen iki karsit, iki uç
secenegine deginerek, kendisinin bu uç tutum ve
dusunceler yerine baska bir secisde bulundugunu
belirterek, yine manipulasyona basvurmaktadir.
Ornegin, kendisine ihanet ya da kahramanligin 'dayatildigi'ni, fakat akilli bir stratejiyle iki secenegin
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Kendi sinirlarina cekilmis olan somurge insani
ise, surekli olarak iddialarinin hakliligini -ki bu iddialar somurgeciler tarafindan manipule edilerek olusturulmus olsa dahi- anlatmak, aciklamak istenci tasir.
Anlatinin ya da dogru bir ifadeyle, kendi mesruiyetini somurgeci nazarinda benimsetmeye yonelik aciklayiciligin, efendilerine surekli ifade vermek zorunda
birakilan ezilenlerin dunyasinda guclu bir psikodinamigi vardir; hele ki, somurge dunyasinda. Cunku,
somurge insani saldiran degil savunan, yargilayan
degil yargilanan, suclayan degil suclanandir.
Suclanan, yargilanan ve savunan konumuyla kendini
anlatmaya kosullandirilmistir. Bu baglamda,
somurgeciler Kürtlere ayrilikci ya da bolucu diyorsa,
hemen devreye giren savunma zihniyetiyle 'hayir biz
ayrilikci degil, birlestiriciyiz,'; isyan ediyorsunuz diyorsa, 'direniyoruz'; Kürtce diye bir dil, Kürtler diye
bir halk yoktur diyorsa, hayir vardir ya da sozgelimi,
bazilari Kürtler bir azinliktir diyorsa da, 'cogunluguz'
denilmektedir. Gelgitlere dayali bu dusunce oyle
tehlikeli bir girdap yaratmaktadir ki, MIT mustesari
bundan iki yil once gayet net bir ifadeyle, 'herkes
Öcalan'i kullandi, biz de kullanalim,' seklinde bir
aciklama yaptiginda, bu Turk kamuoyuna yonelik
'Onu asmiyoruz, ama kullaniyoruz' seklinde bir teselli mesaji iken, Kürtlere ise yine ayni niyetle atilmis
bir zarfti; yani, "ey Kürtler! Sizce soylediklerimin
tersi dogru olduguna gore, biz nasil olur da sizin
'Baskan'i kullanabiliriz!"
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Son yillarda Kürtlerin savunmaci zihniyeti
surekli uyarilarak, ulusal mucadele cok daha savunmaci bir pozisyona, cok daha geriye itilmeye calisildi. En acik orneklerinden biri, 60'li, 70'li yillarda
yapilan ve artik coktan geri birakilmis olmasi gereken
'Kürtce bir dil mi, degil mi?' seklindeki arkaik tartismaydi. Tartismanin tetiklenmesiyle Turk TV'lerine
cikan pekcok Kürt hararetle Kürtce'nin ayri bir dil
oldugunu ispatlamaya calisarak, aslinda mevcut sistemin onlar icin tayin ettigi geri konumu bir kez daha
onaylamaktan ote birsey yapmamislardir.
Diger ornege donersek; isyan etmedik, direndik
seklindeki savunmaci soylemin onemi yalnizca
savunma psikolojisiyle sinirlandirilamayacaktir (bir
ornek icin bkz. Anter 1996: 137); bu ayni zamanda
karsi tarafin iceriklendirdigi kavramin, oldugu gibi
benimsenmis olduguna isarettir. Soyle ki; kotu olan
isyan yerine iyi olan direnisi sectiginiz vakit, pek
kolay olmasa da kendinizi mevcut hukuki gerekcelerle (mesru mudafaa) savunabilirsiniz. Bu ise, mevcut
durumun, yani savunma pozisyonunun ve buna bagli
olarak mevcut hukuk sisteminin mesrulastirilmasindan ote birsey olmadigi gibi, sozkonusu kavramlarin
-isyan, baskaldiri ya da ayaklanma- ezenlerin ona
verdigi negatif icerikle (haksiz saldirganlik)
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Gök Bakir, Ortadirek ve Ölmez Otu adli romanlarini
bir mit ya da bir 'evliya' yaratmak acisindan
degerlendirirken, yaratilan 'evliya'nin köylülerce bir
sure sonra nasil yokedildigine deginmis ve ortuk
olarak bu kutupsal gelgite isaret etmistir. Naci gereksiz bulsa da, Yaþar Kemal'in Ölmez Otu'ndaki kahramanlarindan birine soylettigi su sozler, yukaridaki
durumsal karsitlik baglaminda onemlidir:
'Mahvedecekler seni.
Sen bir oyuncaksin bundan sonra Taþbaþ. Sen bir
köylü oyuncaðisin. Þimdi aðzina sýçarlar, üç gün
sonra sýkýþýrlar, gene ermiþ yaparlar seni, taparlar.
Sonra bolluga eriþirler, götüne parmak atarlar, çünkü
sana tapmalari aðýrlarýna gider…'
(Naci
1990: 31) (18)

ak
ur
d.

disinda 'demokratik tarz'i sectigini soylemektedir. Her
iki secenegi de negatif duzeyde boyle abartarak, kendinizi merkeze alip elbette 'mesruiyetiniz'i kurabilirsiniz. Bu, bir zamanlar bir arkadasimin devrimci
oznelerin kendilerini merkeze koymalariyla ilgili
soylemlerine iliskin sýkça telaffuz ettigi bir sozunu
animsatiyor: 'Sagimdaki sag sapma, solumdaki sol
sapma, onumdeki aktivist, arkamdaki pasifist'. Sonuc;
ne aktivist ne pasifist, ne sag ne sol sapma olarak 'biz'
dogru olani temsil ediyoruz. Öcalan'in denklemi de
boyledir. O da surekli kendisini merkeze alarak tarihi
dondurmaktadir. Bu amacla bazen dualistik dunyasi
konusmakta, bazen de 'mesruiyeti'ni izah edebilmek
icin baska seceneklerden sozetmektedir.
Öcalan'in Maniheist dunyasi da dahil, pekcok
faktorun bileskesi olarak PKK'nin ve onemli bir kisim
Kürdün bu dualistik dusunme egilimi, Kürt asiretlerinin siyasal tavirlarinda da gorulmektedir. PKK,
'ilkel milliyetci' ya da 'asiretci' olarak damgalamaya
calistigi Guney Kürdistanli kimi partilerin otesinde,
burada kendisi asiret karakteristigi gosterir gibidir.
Asiretci dualizme ornek olarak, Kürt tarihinin donum
noktalarindan biri olarak gorulen 16. yy'in ilk yarisindaki olaylarda, Kürt asiret liderleri taraflari kisiler
baglaminda somutlarsak, Sah Ismail (Safeviler)Sultan Selim (Osmanlilar) arasindaki karsitligi esas
alarak konumlanmislardir. Once Sah Ismail'e
bagliliklarini bildirmek isteyen asiret sefleri, onun
olumsuz politik tutumu karsisinda saskina donerek,
bu kez Sultan Selim'in yaninda yeralmislardir. Burada
birbirinin karsiti iki tutumun temelinde, ayni zamanda Kürdistan'in iki buyuk imparatorlugun periferisinde kalmis olmasi etken olmustur.
Ayni tavir modern zamanlarda dahi gozlemlenebilmektedir. Oyle ki, 1954 yilinda Burukilerden
DP Van milletvekili secilen Hamit Kartal, 1957 secimleri arefesinde DP tarafindan veto edilince, belirtildigine gore 'asiret' buna tepki gostererek CHP'nin
kazanmasini saglamistir (Özer 1990: 115).
Egilimsel de olsa sozkonusu kutupsal dusunce ve
buna uyarlanmis tavir, dusunsel baglamda seceneklerdeki cesitliligin onune gecmekte ve siyaseti kisirlastirarak fasit bir daireye hapsetmektedir. Bunun bir
izdusumu olarak Kürtler de duruma gore terazinin bir
bu ucunda, bir diger ucunda yeralarak, hep baskalarinin olceklerinde tartilmaktadirlar.
Bu degerlendirmeye tabi kilinan kisiler oldugunda ise, mutlaka uclarda konumlandirilarak bazen
hain, bazen kahraman sayilabilmektedirler. J. C. Rich,
unlu Naksibendi seyhi Mevlana Halid'in
Suleymaniye'den kactiktan sonra, taraftarlarinin ona
nasil kufrettigini anlatir ve Kürtlerin ona karsi
takindiklari bu tavrin onceden gosterdikleri hurmet ve
itibarin karsiti oldugunu belirtir (Jwaideh 1999: 101).
Fethi Naci, bir yazisinda Yaþar Kemal'in bir
anlamda birbirlerini tamamlayan uclemesi Yer Demir
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Bu baglamda, Kürt siyasetindeki bugunku mevcut durumu bir problem olarak tanimlayip, konuyu
daha da acabiliriz. Soyle ki; bugun Öcalan Kürtlerin
bir kesimince hain, diger kesimince kahraman olarak
gorulmektedir. Bu durumda onu hain olarak
degerlendiren politik orgut ya da kisileri, kutupsal
gelgite bagli köylüler gibi mi degerlendirmek
gerekir? Sorunun yaniti olumsuz olacaktir. Zira, burada bir kutupsallik olsa da, kutupsal dusunmenin mutlaklastirilmasi yanlisligi, bu ikili seceneklerden
ikisinin de mutlaka yanlis olacagina delalet etmez.
Meselenin ozu baska bir yerde dugumleniyor, o da su:
Olay, olgu ya da kavramlarin analizinde, surekli
olarak birbirinin karsiti olduguna inanilan ikili
seceneklerden hareket etmenin yanlisligidir; cunku,
herseyden once toplumsal hayat buna her zaman
imkan tanimaz. Bununla birlikte, kutupsal seceneklerden biri dogru olabilecegi gibi, ikisi de yanlis olabilir; ama, onemli olan dusuncedeki cogulculugu
saglamak, siyasette somurgeciler tarafindan onceden
bilinen ikili klise seceneklerin disina cikabilmek ve
dogru ile yanlisi yazi tura denklemine esitlememektir.
Konuyu Öcalan baglaminda degerlendirirsek,
Onun Kürtlere dusmanca olan siyasal goruslerini
aklayabilme sansi malesef bulunmamaktadir. O burada butun seceneklerin icinde yazik ki, negatif tarafta
konumlanmistir. Kutuplastirici dusunce tarzinin en
azindan mutlaklastirilmasinin yanlisligi, seceneklerin
her kosulda yanlis oldugu anlamina gelmediginden,
Öcalan'in Kürtlerin ulusal ideallerine ve mensubu
oldugu partinin kurulus ideolojisine olan karsitligi,
kendisine malesef aklanabilir bir secenek birakmamaktadir.
Baglamsal da olsa sozlu kulturlerdeki kutupsal
gelgitler, Öcalan'in Maniheist tutumuna uygun aciklamalariyla uyumlu oldugundan, Kürtler siyasetteki
ters akintilari pek kavrayamaz duruma dusmuslerdir.
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Somut/pratik dusunusun maddi kosullari esas
alan, insanlari duruma gore tutum almaya yonelten,
dolayisiyla 'halk gercekligi' ya da 'dunya gercekligi'
olarak formule edilen sosyo-politik kosullar karsisinda ideolojiyi hemen her zaman hiclemeye hazir olabilen ozelligi, liderin politik pragmatizmiyle birlesip
oportunizmi tesvik ederek Kürtleri teslimiyete ve
yokolusa surukleyebilmistir. Dunya ezilenleri genellikle gundelik yasama hapsedilen 'kendinde varliklar'
olarak yonetilmektedirler. Gundelik hayatin dusunce
ve davranislari ise, Heller'in vurguladigi gibi ozellikle pragmatiktir (Heller 1984: 166). Pragmatizm
kosullar karsisinda ideolojik programi egemenlere
kurban olarak sunmaktadir. Öcalan'in pragmatik tutumu, siyasal benligini yokederek gundelik hayata
hapsettigi halkin pragmatik dusuncesiyle ortustugunden, itirazsiz bir lider olarak konumunu daha da pekistirmistir. Buna, son zamanlarin 'Apocu' mistik
dusunce boyutu da eklenince, bir kisim Kürtler
siyasette hala Barzanli Seyh Abdulselam Barzani'nin
muritleri gibi tutum alabilmektedirler (19):
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Zengin bir ornek listesi cikarmak mumkun.
Sozgelimi, birey-toplum kutuplasmasi yaratilarak,
insanlarin grup tavri icinde bireylesme surecleri
ketlenmis ve kendi 'kaderi'ni tayin edemeyenler
halkin 'kaderi'ni tayin etmeye aday olmuslardir.
Dusunsel emek, somut dusunusteki algilanisina parallel olarak pekcok kez maddi emek karsisinda
neredeyse yoksayilmis, siyasetin de sartlandirmasiyla
suclanan itaatkar aydinlar tebaasi yaratilmaya calisilmistir. Yalçýn Küçük gibi liderle somut 'kardeslik'
bagi kuran somurgeci kasifler, asiret zihniyetinde
oldugu gibi 'Kürt dostu' olarak vaftiz edilmis, bunu
elestirenler ise 'uvey evlat' sayilmislardir.
Dualistik dusunus siyasal elestirinin de olcegi
olunca, cogunlukla onu islemez hale getirmistir;
cunku, dogru ve yanlis catisan iki kutup (burada 'biz'
ve 'Turk devleti') uzerinden anlam bulmus ve elestirinin icteki yapici islevi engellenerek, yalnizca
dista dusmana yoneltilebilecek bir savas baltasi, bir
saldiri araci olarak kullanilmistir. Bu nedenle, ola ki
'biz'e ait klise dusuncelerin disina cikanlar, hatta
siyaseti, orgutluluk anlayisi ve sosyal davranis
bicimiyle 'biz'i elestiri konusu yapanlar 'devletin agzi'yla konusuyor sayildiklarindan, genellikle karsi
tarafin yandasi olmakla yaftalanip hain ilan edilerek,
bu iki uclu baltanin hismina ugramislardir. Boylece,
siyasal zeminde dogru bilgi uretebilmenin ic
dinamikleri yokedilerek, gelismenin ve ozgurlesmenin yolu tikanmis ve elestiri yalnizca ovup sovme
ikilemi uzerinde sekillenmistir. Oyle ki, sozlu topluluklarin dualizmle iliskili bir ozelligi olan birine
sovup sayarken, bir baskasini ise ovme artik alisilagelmis bir siyasal tutuma donusmustur (bkz. Ong
1995: 61). Elestiri ozgurlugunun olmadigi bir yerde,
pek tabiidir ki ancak yagcilar ve sagcilar boygosterir
ve boylesi ortamlarda ancak sloganlar, methiyeler ve
propagandalarla yurunur. O nedenle, ornek olsun diye
yaziyorum, 'Padisahim cok yasa!' ile 'yasa Mustafa
Kemal Pasa!' sloganlari arasinda bir yaniyla onemli
bir fark varken, diger yaniyla hicbir fark yoktur. Fark,
Mustafa Kemal ile Padisah'in kimliklerinde, tarihsel
misyonlarinda dugumlenmektedir. Fakat halka
gelince, her iki klisenin son tahlilde islevi ayni
oldugundan, belki de aralarinda hicbir fark yoktur.
Sonunda gelip dusulen tuzak acaba hep ayni mi
olmaktadir? Kral oldu, yasasin kral!
Aslinda ezilen insanlarin, genel olarak hala
buyuk olcude sozlu kulturun karakteristik
dusunusune sahip olduklari soylenebilir. Dualistik
dusunus bunlardan biri olmalidir. Zira, ezenlerin
ezilenlere karsi uyguladigi basarili temel politikalarin
vazgecilmezleri arasinda havuc-sopa politikasi goze
carparken, bunun polis karakollarina yansiyan bilinen
bicimi ise, iyi polis - kotu polis uygulamasidir.
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"Barzanli Seyh
Abdulselam Barzani uzerine gonderilen Fadil Pasa
komutasindaki Osmanli gucleri, seyhin muritleri
tarafindan pusuya dusurulerek olduruldu ya da esir
alindi. Muritlere karsi kullanilan toplardan yalnizca
biri calismis; diger top daha catismanin basinda bozularak sessiz kalmisti. Kazandiklari zaferden sonra calismayan topun basinda toplanan muritler, Seyhe karsi
savasmayi reddeden bu topun gercek bir inanan ve
sehit oldugunu soyluyorlardi. Ihanet etttigi varsayilan
diger topu ise, vadiye yuvarlayarak cezalandirdilar ve
parcalanmasini seyrettiler. 'Gercek inanan' olan topun
basindaki askerler hediyeler verilerek serbest birakilirken, 'kafir' topu kullananlarin esareti devam etti."

PRATIK ve MISTIK DUSUNUS

(Jwaideh 1999: 70)
Barzanli Seyh Ahmed'in muritleri ise, seyhlerinin domuz eti yemeleri yonunde garip istegini
bile, Islamiyette domuz eti yemenin haram sayiliyor
olmasina ragmen, sorgulamadan yerine getirmislerdir
(Jwaideh 1999: 100).
Öcalan, karakteristigine uygun olarak mistik
yorumlardan ya da kutuplastirmalardan kacinmazken,
bunlar kolaylikla sozkonusu kulturel tabana hitap
edebilmekte, boylece 180 derecelik ideolojik donuslerini bile anlasilir kilmaktadir. Ornegin, kendisine
karsi yapilan komplonun bir Dunya savasina yolacacagini, ABD'nin Hirosima'dan daha buyuk bir
operasyonla kendisini yakaladigini soyleyebilmekte,
takipcileri tarafindan ise inandirici bulunmaktadir. Bu
mistik dusunce oyle bir hal almistir ki, Öcalan yakalandiginda " 'Baskan'in Imrali'da Turk devletini 'ikna'

Sosyalîstên Þoreþgerên Kurdistan - Sosyalîstên Xeleskarê Kurdistani
carpici bir ornektir. Marksist bir retorige bagli kalinsa da, lider kultunden 'tanricalar'a dek pekcok yerde
dinsellestirilmis bir soylem ve buna uygun bir siyasal
ibadet sozkonusudur. Bu nedenle, dogmatizm ve
mistisizm modern kiliflar icinde pekala varligini surdurmustur. En azindan laik fikirlerin bile Öcalan ve
Öcalanci PKK tarafindan her gecen gun daha da
mitolojilestirildigi ortadayken… Son donemin postmodern kiskirtmasi sonucu belirsizlesen toplumsal
gelecegin yani sira, bazi bulanik imgeleri araciligiyla
gecmis de bataga suruklenmis ve bu surecte revac
bulan tarihsel roman modasiyla Hasan Sabbah'lar,
Gilgames'ler, Mani'ler, diger butun devrimci oznelere
ve politik kategorilere gore cok daha etkin olabilmislerdir. Bunun bir uzantisi olarak Öcalan, bazen
kudretli kral Gilgames, bazen koca devletleri titreten
Hasan Sabbah, bazen carmiha gerilen bir Isa, bazen
atese atilan bir Ibrahim, bazen de bilgi kuyusunun
diplerinde gezinen bir Mani olarak Kürtlerin butun
mistik egilimlerini kiskirtan merkezi bir figur olmustur. Aslinda bu ozdeslesmelerin tetikleyicisi postmodernizmle birlikte, Öcalan'in kisisel dunyasidir ve her
ikisi bir yerde bulusmustur. Sonucta, butun bu
ozdeslesmeler/ozdeslestirilmeler, daha once vurguladigim gibi, hicbir seyi bir turlu anlayamayan yiginlar ile hicbir yonuyle bir turlu anlasilamayan bir lider
ortaya cikarmistir (Aksoy 2000). Burada lider ve
takipcileri arasindaki iliski bir caddeye benzetilecekse, caddenin iki yonundeki trafigin akisinda
pekcok etkenden sozedebiliriz ki, bu iki yonlu trafik,
belirtildigine gore liderin psikolojik durumuna ya da
izleyicilerin baskisina gore tikanabilmektedir (Volkan
1993: 73). Bugun Kürt siyasetindeki tikaniklik -baska
etkenler haric- boyle iki yonlu bir trafigin sonucu
olarak karsimiza cikmaktadir.
Butun bunlar Oktavio Paz'in su sozunu hatirlatir:
'Fikirler bugunun fikirleri, tavirlar dunku tavirlar.
Bunlarin atalari Aziz Thomas adina yemin ediyorlardi, kendileri de Marx adina yemin ediyorlar…' (bkz.
Shayegan 1993: 81). Bunu yukaridaki trajik tabloya
uyarlarsak, herhalde sunu soylememiz gerekecektir:
'Fikirler bugunun fikirleri, tavirlar dunku tavirlar.
Bunlarin atalari Muhammed ve Ali adina yemin ediyorlardi, kendileri ise Öcalan adina yemin ediyorlar.'
Kürtlerde bir felsefe geleneginin eksikligine
donersek, tipki epistemolojik suphenin uretimi ve
aktariminda oldugu gibi, bu da kuramsal bilgi olusturma ve bunu surekli ureterek aktarabilme kosullariyla
ilgilidir. Kuramsal bilgi daha cok kent yasaminin
kosulalarinda uretilip aktarilabilmektedir. Uzunca bir
donem yari gocebe asiretci bir toplumsal yapinin
baskin oldugu Kürtler icin bunun toplumsal imkani
yetersizdir. Bugun bile, butun teknolojik yeniliklere
ragmen, kuramsal bilgi kente ozgulugunu yitirmemis
gorunmektedir; cunku, köylü dunyasinda bilginin
degeri daha cok pratik islevine baglanmaktadir.
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edecegi"ni soyleyenlere bile tanik oldugumu soyleyebilirim. Tipki tarihin unlu Yahudi mistigi Sabatay
Sevi'nin muritleri gibi. Mesih olduguna inandiklari
liderlerinin sikayet uzerine Osmanli sadrazami
tarafindan tutuklattirilmasina ragmen oldurulmemesi,
muritlerince Osmanli padisahinin da Sabatay tarafindan ikna edilerek onun Mesihligine inanmis olduguna
yorulmustur. Oysa, gercekte olan bunun tam tersidir.
Sabatay divana cikarilmis; hayati ile iddialari arasinda bir secis yapmasi istenmistir. O ise, hayatini kurtarmak icin Muslumanligi secmis ve gerek diger
Muslumanlar ve gerekse Yahudilerin onemli bir
cogunlugunca 'dönme' olarak damgalanmistir (Zorlu
1998: 13).
Mistik katilimin bir nedeni, Kürt dunyasinin bir
felsefe gelenegine sahip olmayisi olsa gerektir. Kente
ozgu olan yazili bilgi birikiminin zayifligi, somut
dusunusun baskinligi ve epistemolojik suphenin zayifligi, kuramsal bir bilgi turu sayilan felsefi bilgiyi
olusturabilmenin ciddi engelleri olmuslardir. Osmanli
Kimligi adli yapitinda, 'modern dusuncenin aksine,'
diyor Taner Timur, 'Osmanli dusuncesinin temelinde
suphe degil, inanc yatmaktadir.' (Timur 1986: 12).
Kürt dusunsel dunyasi da inanca gore suphenin zayifligiyla sekillenmistir. Yine de burada yalnizca supheci tutumu esas almak yaniltici olabilir; zira, pekcok
gozlemci sozgelimi Afrikali sozlu topluluklari ozellikle buyu, kehanet ve benzeri konularda supheci
olarak betimlemistir. Oyleyse, Robin Horton'un yaptigi gibi, geleneksel dusunce (Afrika) ile bilimsel
dusunceyi 'yerlesik fikirler'e yonelmis 'temel suphecilik' noktasinda birbirinden ayirmak yerine, Goody'nin
yaptigi gibi supheciligin birikimini ya da yeniden uretimini esas almak daha gercekci olur.
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"Sozlu ('geleneksel')
toplumlarin uyeleri, ornegin maddenin dogasi ya da
insanin Tanriyla iliskisi uzerine supheci bir dusunce
hatti olusturmakta zorluk cekiyorlarsa, bunun nedeni
basitce, surekli bir elestirel gelenegin bulunma
olasiliginin azligindandir. Cunku, supheci dusunceler
kaydedilmedikce, zaman ve uzam icinde aktarilmadikca, insanin ozel olarak ayni zamanda da icra
sirasinda bunlari dusunmesi saglanmadikca bunun
olusmasi olanaksizdir. Bircok durumda, karsilastirilmasi gereken 'geleneksel' ve 'modern' degil, 'sozlu' ve
'yazili'dir. Alterbatiflerin farkinda olma durumu aciktir ki, daha cok yazili toplumlari niteler."
(Goody 2001: 55)
Mistik dusunusu yalnizca dine fatura etmeye
kalkismak da, dogru olmasa gerektir. Zira, 'bilimsel
sosyalizm' dahi cogunlukla dinsellestirilmis ve adeta
tanrilar, peygamberler, melekler ve seytanlardan olusan ozel bir kult haline getirilmistir. PKK bu acidan
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etkinlik hakkinda en dogru bilgiyi, ancak o etkinligin
oznesi; bir ozne hakkinda en dogru bilgiyi de, ancak
sozkonusu ozne uretebilir. Kisacasi, bir deneyimin
bilinmesi, ancak onun yasanmasiyla mumkun gorulur; dolayisiyla, belli bir grup ya da sinifin deneyimlerini sadece bu grup ya da sinifin uyeleri bilebilir.
Brian Fay, 'birisini bilmek icin o olmalisiniz' diyerek
elestirdigi tekbenci bu anlayisin son zamanlarda cok
populer olduguna dikkat cekmektedir.
'Afro-Amerikali olmanin ne
demek oldugunu gercekten sadece Afro-Amerikalilar
bilebilir ve dolayisiyla da Afro-Amerikali olmanin ne
demek oldugunu yalnizca Afro-Amerikalilar soyleyebilir. Bu her grup icin boyledir: Isci sinifi, faydali
bicimde sadece isci sinifinin uyelerince arastirilabilir;
yalnizca Ingiliz tarihciler iyi bir Ingiltere tarihi yazabilir; kadinlarin eylem, duygu ve iliskilerini sadece
kadinlar tarif ve tavzih edebilir. Her grup kendi kendisinin sosyal bilimcisi olmalidir.'
(Fay
2001: 26)
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'Zeki Trakyali
hizmetcinin, Thales gokteki yildizlara bakarken bir
cukura dustugu zaman soylenen nukteyle meramimi
anlatacagim. Hizmetci, Thales'in gokte neler olup bittigini ogrenmeye, ayaginin dibinde ne oldugunu goremeyecek denli merakli oldugunu soyler.'
(Oizerman 1988: 84)

Somut dusunus bir yana birakilirsa, bu anlayisin
temel nedenlerinden biri, etnik, cinsel, irksal, dinsel,
sinifsal ve kulturel farkliliklari vurgulayan ve insanlarin kendi tikelliklerini kesfetme ve koruma cabasinda olduklari cokkulturlu bir dunyada toplumsal bilginin parcalanmasi sureciyle iliskilidir (Fay 2001:
16). Ayni nedenlerin etkisiyle, Kürtler arasinda tarihyaziciligindan siyasete dek benzer bir anlamlandirma hayat bulmaktadir. Kürtler baglaminda bir
kimlik savunusunun zorunluluguyla, Kürt tarihinin
oncelikle Kürtlerin kendilerince yazilmasi gerekliligine hala inanmaktayim; ancak, bu gorusumun iceriginde, onu tipik tekmerkezci/tekbenci anlayistan
uzaklastiran baska onemli ogeler var. Birincisi, Kürt
olmayanlarin da pek tabiidir ki, Kürtler uzerine ya da
Kürt tarihi uzerine soz soyleme haklarina olan
inancimdir ki, bazen bir 'yabanci'nin gorebilecegi,
saptayabilecegi onemli dogrular olabildigi gibi, bir
Kürdün bilincli carpitmalari ya da basit yanlisliklari
da mumkundur. Ikincisi, Kürtler hakkinda soz
soyleyen ve bilgisi olan Kürt olmayan kimselerin de,
bu bilgiyi sunma, paylasma bicimleridir. Eger,
baskalarinin bilgi uretme ya da soz soyleme hakki,
bugun kimi siyah gorunumlu beyaz Turk
Marksistlerinin yaptigi gibi, kendilerini Kürtlerin yerine ikame ederek, onlarin gelecekleri hakkinda madde
madde programlastirilmis metinler sunabilecek kadar
ileri gidiyorsa, filmi burada durdurmak gerekecektir;
cunku, bir halk hakkindaki bilgiyi onlarla paylasmanin da otesinde, onun yerine kendisini ikame ederek,
kendi gelecegi hakkindaki karar alma iradesini teslim
almaktadir. Bu dusunsel cercevede Dersim tarihyaziciligi da degerlendirilebilir; cunku, burada da hala
baskalarinin bilgisine kapalilik ya da bir tepki
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Kuramsal bilginin uretilebilmesi icin pratikten
gorece bagimsiz olma gerekliligi, bir baska noktaya,
Brian Fay'in 'iceriden epistemoloji' dedigi anlayisa
spot tutmayi gerektiriyor; zira, nedenlerinden birinin
de somut/pratik dusunus oldugu bu anlayis Kürtler
arasinda da bir bicimde yasam bulup siyaseti etkileyebilmektedir. Okuryazar olmayanlar arasinda
dusuncenin daha cok pratige bagli olusu, animsanacagi uzere Luria'nin köylülerinde gozlemlenmisti.
Nitekim, Luria'nin 'hic araba olmayan bir yere gittin
diyelim; oranin halkina arabayi nasil tarif edersin?'
sorusu, okuryazar olmayan birince soyle yanitlanmistir: "Ama arabanin tam ne oldugunu bilmek isteyene,
'arabaya bin dolas, ne oldugunu anlarsin' derim".
Luria'nin arastirmasinda, en somut nesnelerin bile
tanimlanmasi istegine karsi gelinmistir. 'Agac nedir?
Aciklamaya calisin' sorusu, 22 yasindaki okuryazar
olmayan bir köylü tarafindan soyle bir tepkiyle karsilik bulmustur: 'Ne gerek var ki, herkes agac nedir
bilir, benim soylememe hacet yok'. Yine yukarida
aktardigim ve ayilarin rengiyle ilgili soru da benzer
bicimlerde yanitlanmistir. Boylece, okuryazar
olmayan köylü dunyasi, bir keresinde bir PKK yandasinin beni suclayarak soyledigi gibi, kitaplarda
bildigim gibi olmayan bir 'gercek yasam'dir. Bu
nedenle de, Ong'un soyledigi gibi, ornegin 'gercek
yasam'da kutup ayisinin rengini kim dusunurdu ki?
(Ong 1995: 70-1).
Bir bakima pratik baglamindan kopamayan bu
dusunce, bilgi ile etkinlik ya da bilgi ile ozne arasindaki mesafeyi de iyi ayarlamayarak, belirli bir etkinlik ya da ozne hakkindaki bilgi uretimini ve soz
soyleme hakkini, yalnizca o etkinligin oznesine ya da
sozkonusu ozneye bahsetmektedir. Buna gore, bir
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Pratikte herhangi bir islevi yoksa, bir anlamda degeri
olmayan boyle bir bilgiye ihtiyac da yoktur. Oysa,
kuramsal bilginin dogmasi icin, bilginin pratikten
gorece bagimsiz olmasi gerekmektedir (Oizerman
1988: 76). Felsefenin koyde degilde, kentte ortaya
cikmis olmasi bununla ilgili bir surectir; cunku
felsefe, ayni zamanda 'kuramsal bilginin tum bicimlerinin en soyutu' olarak gorulmektedir. Kisacasi,
'bosu bosuna anlama musibetinin bile saygiya deger'
oldugu fikri (F. Bacon) köylüce degil, olsa olsa filozofcadir. Platon'un aktardigi su anekdot butun bunlari
tamamlar gorunmektedir:
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Baglamindan ya da oznesinden koparilamayan
bilgi, Kürt siyasetinde tehlikeli yaklasimlara konu
olmustur. Oyle ki, gerilla savasina iliskin elestirel bir
bilgi derhal reddedilerek, 'dogrusunu biliyorsan sen
daga cik!' gibi tepkisel yanitlar verilmekte ve
boylece, dogrularin karsisina dagin siyasal agirligi
cikarilmaktadir. Burada, gerillalar ya da gerilla savasi
hakkindaki bilgi, ancak gerilla tarafindan uretilebilir
diye dusunulmektedir; bu ise, son tahlilde 'en
dogrusunu gerilla bilir'e donusmektedir. Ayni sekilde
PKK ve Öcalan hakkindaki elestirilerin karsisina da,
partinin ve baba olarak liderin agir imgeleri cikarilmaktadir. Oysa, bilgi uretme surecleri baglaminda bir
etkinligin icinde olmakla disinda olmak, birbirlerine
karsit degil, birbirlerini tamamlayan konumlardir.
Siyasal bilgi acidan bu tur ic ve dis bakislarin butunlugu son derece hayati bir onem tasimaktadir.
Dolayisiyla, ne tekmerkezcilik ne de ikamecilik;
bunun yerine diyalogcu yaklasim esas alinmalidir.
Tam da bunun aksine, eger devrimci bir parti kendisini sinifin ya da ulusun yerine ikame ederse, burada
diyalogcu bir ozgurlesme pedagojisinden sozetmek
mumkun olmayacaktir. Bu bakimdan, Öcalan ve
PKK'nin kendilerini ulusun yerine ikame ederek,
Kürtlerin ve Kürdistan'in gelecegi hakkindaki iradeyi
teslim aldiklari aciktir. Sonucta, Orwell'in 1984 adli
romaninda gosterdigi gibi, 'tarih durma noktasinda;
hep partinin hakli oldugu sonsuz bir simdiki zamani
yasiyoruz' (Assmann 2001: 75). Eliade ayni tespiti
tanrilarinin ilk eylemini tekrarlayan 'ilkeller' hakkinda yapmistir:

(yani, Allah'a), butun kusurlar ise Kürtlere (yani,
kullara) aittir (20). Bu denklemi besleyen sayisiz
mitos yaratilmis ve hala yaratilmaktadir. Sozgelimi,
bir donem Öcalan'in ciddi ciddi '6000 cozumlemesi'
oldugundan bile sozedildi ki, burada Kuran ayetleri
hakkindaki sayi mistisizminin referans alindigi aciktir; ayetlerin yerini 'cozumleme'ler aliyor. Sonuc;
Öcalan tanrinin cisimlesmis bicimi olarak karsimiza
cikmakta ve tum karizmatik otoritesiyle
Kürdistanlilarin kendi geleceklerini belirlemelerinin
ve ozellikle de bagimsizlik umutlarinin karsisinda
durmaktadir.
Bu karizmatik otorite, artik bir muritler toplulugu haline gelmis bir grubun ya da toplumun, bir
kisinin kutsal biri ya da bir kahraman olarak ornek
alinacak kisi olduguna inanarak, onun yaptiklarina
olagandisi bicimde kendilerini adayislarina dayalidir.
Bu nedenle, bir kez daha vurgularsam, kavramin gundelik hayattaki populerlestirilmis anlaminin aksine,
karizma herhangi bir politik liderin sahip oldugu
gucten cok, toplulugun liderin ustunlugu ve kahramanligina olan inanma gucuyle ilgilidir (Sennett
1992: 27-8; Wilson 1975: 14). Sozlu kulturun sinirlarini hala ciddi bicimde asamamis köylü zihniyeti
dikkate alindiginda, bunu 'baba'nin karizmasi olarak
etiketlendirmek pekala mumkundur. Bu baglamda,
ornegimize donersek; gerek mitik, gerekse gercek
Öcalan'in bir 'baba' olarak insasi, Onun diger vatan
tasarimlari gibi 'gender'li bir kavram olarak
Kürdistan'in uzerinde her turlu tasarrufunu da
olanakli kilmistir. Boylece, Kürtler pekcok kez
'ananin namusu' (vatan) ile kendi bireysel gururlariyla ozdeslestirdikleri 'babanin serefi' (lider) arasinda
bir tercihe zorlanmislardir (21).
Karizmatik liderligin buyuk ya da yuzyuze iliskilerin hukum surdugu kucuk capli sozlu topluluklarla
olan iliskisi irdelenmeye deger bir konudur (bkz.
Wilson 1975). Bir an icin varsayalim ki, karizmatik
liderler daha cok bu toplumlarda gorulen ya da yalnizca onlara ozgu bir liderlik tipolojisidir. Yine de bu
durum, Öcalan'in Kuzey Kürdistan'da bir 'kader'
haline gelisinde biricik oge olarak degerlendirilemez.
Verili kosullar butunuyle yadsinamayacagina gore,
kuskusuz etkili olmustur; ama, burada daha da onemlisi, sozkonusu kosullari degistirmek yerine icsellestiren ve kotuye kullanan orgutlu bir siyasal iradenin
varligidir. Dolayisiyla, coklu etkenler baglaminda
dikkate alindiginda bile, self-determinasyonu katleden ya da imkansizlastiran sozlu kulturlere ozgu zihniyet degildir. Hele ki, yazinin kendisi tek basina bilincin yapilanmasinda sihirli bir degnek degilken ve
de yeryuzunde bagimsizliklarina kavusmus sozlu
karakteristigi agir basan baska uluslar varken...
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"Ilkel insan, tipki
bir mistik ya da genelde dinsel insan gibi kesintisiz
bir simdiki zaman icinde yasar. (Ve, bu anlamda dindar insanin bir 'ilkel' oldugu soylenebilir; baska bir
insanin jestlerini tekrarlar ve bu tekrarlama araciligiyla daima zamandisi bir simdiki zaman icinde yasar."
(Eliade 1994: 89)

w

COKLU ETKENLER BAGLAMINDA BIR
TRAJEDI

w

Öcalan ve PKK'nin yarattigi tarikatlara ozgu zihniyet, ne yazik ki buna zaten acik olan Kürt halkina
onemli olcude zerkedilmistir. Bu zihniyet, bir 'kara
delik gibi' icine atilan tum dogrulari yutan bir ozellige
sahiptir. Bilimin dogrulama prensibinin de, Popper'in
bir yerde yabana atilamayacak yanlislama prensibinin
de notrlestirildigi bu zihniyette, ne hikmetse hicbir
sey Öcalan'i yanlislayamamaktadir! Tek irade, tek
dogru, tek gerceklik, tek yargilayici buyuk þef, yani
Öcalan'dir. Kur'an'da gectigi gibi, butun dogrular Ona

Buna ragmen, arastirmada yazililik-sozellik ya
da okuryazar olup olmama gibi olcutlerin uzerinde

Sosyalîstên Þoreþgerên Kurdistan - Sosyalîstên Xeleskarê Kurdistani

29

or

g

run kodlarini tasiyorsa, yazinin ve okuryazarligin
toplumsal bilincteki etkisi istenilen duzeyde gerceklesmeyebilir. Oyle ki, yapilan arastirmalar da bu bulguya isaret etmektedir. Sozgelimi, Sylvia Scribner ile
Michael Cole, Alexander R. Luria'nin Orta Asya'daki
arastirmasina ozenerek, Liberya'nin Vai kabilesi
(tribe) hakkinda benzer bir arastirma yapmislardir.
Sonuc carpicidir: Okuryazarlik bu toplumda daha cok
sepet ormek ya da comlek yapmak gibi bir maharet
sayilmis, dolayisiyla, Scribner ve Cole'un belirttikleri
gibi dusunme biciminde niteliksel donusumler yaratamamistir; cunku, o burada geleneksel matrise kolayca
adapte edilebilmistir; tipki yazinin muska gibi dinsel
uygulamalara konu olusu gibi (24). Belirtildigine
gore, bu donusumu ancak okullar saglayabilmistir
(Eklof 1986: 7-8).
Kuskusuz, toplumlarin kendi ozgullukleri
baglaminda, yazinin, okuryazarligin ve okulun
toplumsal ya da bireysel bilinc uzerindeki etki dereceleri farkli olabilir. Ayrica, yazi ve okul pozitif yanlariyla birlikte kimi tehlikelere zemin hazirlamaktadir. Yazinin hic degilse bellegi tembellestirdigi,
agaclarin toplu kiyimlarina yolactigi ya da
burokrasiyi guclendirdigi bilinmektedir (25). Dahasi,
siyasal iktidarlarin sozlu kulturun olanaklarini kotuye
kullanmasinda oldugu gibi, yazili kulturlerde de iktidarlarin sansur, yoketme, tahrif etme gibi negatif
uygulayimlarina vesile olmakta ve cogunlukla egemen sinifin bir silahina donusmektedir. Okullarin sistemin ideolojik aygitlari arasinda nitelendirilisi bu
baglamda degerlendirilebilir. Burada, sozlu ve yazili
zihniyeti bir teraziye koyup tartma amacindan uzak
olarak, yine de sunu hatirlatmak isterim; yazinin
insanin bireylesme surecine belli olculerde katkida
bulundugu arastirmacilarca vurgulanmaktadir (bkz.
Ong 1995: 71-2; Booth 1978: 85) (26). Destanlarin
genellikle topluluklari, romanlarin ise bireyi anlatiyor
olmasinin arkasinda boyle bir neden olmalidir.
François Furet ve Jacques Ozouf, Fransa'da
okuryazarligin tarihi uzerine yazarlarken, henuz yayginlasmamis (restricted) okuryazarligin geleneksel
yapilar uzerinde cok az etkide bulunmasina ragmen,
okuryazarligin yayginlasmasiyla birlikte topluluktan
'birey'in cikisinin goruldugu sonucunu cikarmislardir
(Eklof 1986: 7). Sanders bunun dilbilimsel gecmisine
dikkat cekmektedir. Buna gore;
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durulmasini gerektiren bazi nedenler var. Bunlarin
basinda, halkin kendi anadiliyle okuryazar olmasinin
ve okuryazarligin gelismesinin, yukaridaki olumsuz
tabloda bir etken olarak degerlendirilen sozkonusu
durumun (sozlu zihniyet) hic degilse bugunkune
oranla daha az etkili olabilecegi yeralmaktadir;
cunku, bu olcekteki 'ulusal zihniyet' self-determinasyonun daha farkli sekillenmesine vesile olabilir.
Bir baska neden ise, toplumsal meselelerin
anlasilmasinda her zaman sosyo-politik analizin
yeterli olmayacagi, kulturel analizin de gerekli olabilecegidir. Bu baglamda, Kuzey Kürdistanli
Kürtlerin ulusal iradesinin Öcalan ve muritleri
tarafindan isgal edilmis olmasinin, dahasi Kürtlerin
dusunme sureclerinin mistik bir bataga saplanmasinin
tek basina toplumsal analizle (ezen-ezilen sinif ya da
ulus; somurgeci-somurge insani) anlasilamayacagidir; burada sozlu-yazili kultur ayrimi uzerinden
yapilmaya calisilan kulturel analiz, basta Paulo Freire
olmak uzere, Franz Fanon ve Albert Memmi'nin
toplumsal analizleriyle iceriklendirilmistir. Kaldi ki,
Freire okuryazar topluluklarin okuryazar olmayan
topluluklara gore ezenlere karsi direnclerinin daha
sýký olacagi kanisindadir (Harris 1989: 334-5) (22).
Fakat, kusku yok ki, kesin bir bicimde farkli olarak;
cunku, baskalarinin da vurguladigi gibi, Freire'ye
gore okuryazarlik, basitce ve sadece okuma yazmayi
becerebilmeye esitlenmis bir teknik kabiliyetin
kazanilmasi degildir; aksine, toplumun duragan,
degismez olmadiginin anlasilmasina yarayabilen
araclardan biridir (bkz. Bee 1980: 39-56). O
okuryazar olmayanlarin pekcok kez goruldugu uzere,
'sozcuklere susamis' ya da 'harflere ac' insanlar olarak
nitelenmesine karsi cikmaktadir. Freire'ye gore, bu tur
nitelemeler bu insanlari ogrenmenin pasif varliklari
olarak yiyecek ya da su kablari gibi doldurulmasi
gereken nesnelere donusturmektedir. Aksine O, 'analfabet' insanlarin alfabeyi ogrenme sureclerinin, temel
yapiti olan Ezilenlerin Pedagojisi'nde betimledigi
diyalogcu kulturel devrim temeli uzerinde insa
edilmesi gerektigini dusunur (bkz. Freire 1970: 2078, 212).
Bununla birlikte, sozlu-yazili kultur/bilinc ayriminda dikkat edilmesi gereken onemli noktalar var.
Bunlardan biri, sozlu kulturden yazili kulture geciste
-diger etkenler sakli kalmak kaydiyla- bilincin
yapisinin yazili kulturun duzeyi ve onunla kurulan
iliski olcusunde degisebilmesidir; yani, bu donusum
sihirli ya da mucizevi degildir. Oyle ki, sozlu mentalitenin dusunme surecleri kendisini metinsel olarak
bile surdurebilir ve nitekim oyle de olmustur. Bu
nedenle yazi, bilinci belli olculerde degistirebilen faktorlerden yalnizca biri sayilabilir (23). Yaziyla
iliskinin (okuryazarligin) surekliligi, iliskinin icerigi
ve kulturel kosullari elbette onemlidir. Eger cevre,
Kürtlerde oldugu gibi hala baskin olarak sozlu kultu-
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"Ingiltere'de artan
okuryazarlik, self sozcugune bagimsiz bir yasam
kazandirma zorunlulugunu ortaya cikardi. 1300 yilinda, self, 'my own self' ('kendi kendim'), 'your dear
self' ('kendi kendiniz') ya da 'our two self' ('ikimiz
kendimiz') deyislerinde kullanilan bir isim haline
geldiginde, okuryazarlik kilisenin sinirlarini asmis ve
toplumun farkli katmanlarina yayilmisti."
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Yazi ve okuryazarlik, insanin kendi
dusunceleriyle daha 'somut' ve sistemli olarak diyaloga girmesine olanak tanimaktadir. Kisinin yazi araciligiyla
dissallastirdigi
ve
gorsellestirdigi
dusunceleri uzerinde yeniden dusunme sansi vardir.
Insanlar yazinin bu diyalogcu yaniyla bireysel iliskilerini sureklilestirdiklerinde (okuryazarligin surekliligi), gorece 'acik bir zihniyet'e sahip olabileceklerdir
(27). Yazi ayni olcude kulturlesip okuma yazma yayginlastiginda, Levi-Strauss'un butun sozlu kulturlere
ozgu gordugu, ancak Goody'nin gosterdigi gibi yalnizca baglamsal olan 'ikili karsitliklar' dusuncesini de
gevseterek, zamanla farkli dusunme seceneklerinin
oldugunu gosterebilecektir. O halde, insanin okuyup
yazmayla olan iliskisi siyasal sonuclari da olan bir
etkinliktir. Fakat, sonucta Harris'in eski Elen uygarligi baglaminda isaret ettigi gibi, o kelimenin degisik
anlamlariyla demokrasi icin de isleyebilir, ona karsi
da (Harris 1991: 10) (28).
Sozlu zihniyette oldugu gibi, yazi da iktidarin
elinde ezilenlere karsi kullanabildigi bir silaha donusmustur. Yasalari bir yana birakirsak, sozgelimi tarihyaziciligina olanak tanimakla birlikte, tarihin farkli
amaclarla yazilmasina araci olmaktadir. Zira, tarih
cok degisik amaclarla yazilabilir; gecmisi yuceltmek,
gecmisi korumak, hatta gecmisi unutmak icin
bile…(Tekeli 1995: 10). Boyle oldugu icindir ki, yazi
tek basina kurtarici bir Mesih olarak vaftiz edilemeyecegi gibi, salt okuryazarlik da siyaseti kurtaracak bir masal perisi olarak gorulemez.
Tartismayi bir baska eksen uzerinden yurutursek;
sozgelimi, bilim de cogunlukla iktidarin emrindedir,
ancak bu, bilimsel dusuncenin onemini ortadan
kaldirmaz. Su ya da bu siyaset, bilim ve teknolojiden
elbette yararlanacaktir. Dolayisiyla, yazi da bilim gibi
baskici rejimlerin dayanaklari haline gelebilir/getirilebilir ki, Öcalan'in kisisel iktidari icin yalnizca sozlu
zihniyetin elverisli yanlarindan yararlandigi soylenemez. Onemli olan, kisilerin ve toplumlarin bilimsel
dusunce sistematigi gibi, metinsel dusunce sistematigiyle olan iliskilerini saglam ve dogru temellerde
kurabilmesidir.

lerinin buyuk bir cogunlugunun hala bu denli sessiz
kalmalari anlasilmayacakti. Kisacasi, yazinin ve
okuryazarligin etkisi, ne politika, din ya da daha
genel olarak uretim bicimi baglaminda notralize
edilmeli, ne de butun bu faktorlerin uzerinde bir yere
konulmalidir. Yine de, Goody'nin de isaret ettigi gibi,
iletisimsel eylemin arkasindaki sosyal yapi genellikle
temel oneme sahiptir (Goody 2001: 63).
Okuryazarligin etki derecesi toplumla ya da
bireyle olan iliskisi, bu iliskinin kosullari ve tarzi
baglaminda degerlendirilmelidir. Toplumdaki yeri ne
olursa olsun, bireylerde yarattigi bazi psiko-sosyal
donusumleri yadsimamak gerekir. Okuryazarligin
ezilen uluslar icin onemi ise suradadir ki, o 'ulusal
benlik'i kurabilme ve yasatabilmenin en onemli
araclarindan biri durumundadir.
Uluslarin ortaya cikis surecleri ve bicimleri
pekala ortak ve farkli kimi ozellikler tasir. Bu nedenle, Benedict Anderson'un daha cok Avrupa olcutlerinde matbaa ile ulusun ortaya cikisi arasinda kurdugu iliskiye benzer olarak, yazi ve okuryazarlik ile
ulus arasinda birebir bag kurmamakla ve de genel
olarak mevcut duzenin deger tasiyicilari ve birer isletmeleri olarak okullarin varligini icime sindirememekle birlikte, Kürtlerin ve Kürdistanli diger halklarin
kendi dillerini ivedilikle okullar duzeyinde kurumsallastirmalarinda ve anadilleriyle okuryazarligi gelistirmelerinde, kulturlestirmelerinde hayati bir onem
vardir (29); cunku, hic degilse yaziyla standardize
olacak Zazaca, Kurmancca ve Soranca uzerinden
yapilan egitim araciligiyla ulusal kimlik pekcok acidan kanonize edilerek, belli kirilgan ya da esnek noktalari somurgecilere ve onlara oykunenlere gorece
kapatilabilecektir; en basinda da Kürt dusunce dunyasi somurgeci entellektuellerin, siyah gorunumlu
beyaz Turk Marksistlerin isgal sahasi olmaktan kurtarilarak, Kürtleri koyu karanlik kuyulara dusmekten
alikoyabilecektir.
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Yazi, Ong'un calismasina baslik olarak sectigi
gibi 'sozun teknolojilesmesi' olarak gorulup,
Goody'nin ifadesiyle 'kulturel uretim araci' olarak
etiketlendirildiginde bile
-ki daha dar anlamda, entellektuel ya da dusunsel/bilissel uretim araci da denebilir-, onun
tarihsel/toplumsal bakimdan degistirici etkisini
teknolojik determinizme vardiracak duzeyde yorumlamamak gerekir. Aksi gecerli olsaydi, Öcalan'in hic
okuma yazma bilmeyen kimi insanlarin bile reddettigi apacik carpitmalari karsisinda, Kürt entellektuel-

SONUC
Bu makale toplumsal ve kulturel analiz
baglaminda, total bir cozumden ziyade Kürt
siyasetindeki sorunlarin ana hatlarini saptamak
amaciyla yazildi. Sorunlarin gerek sosyo-politik
(sosyolojik, 'siyasetbilimsel' vs), gerekse kulturel
kaynaklari (antropolojik) anlasilmaya calisilirken,
bazen dolayli, bazen dogrudan cozume iliskin onerilerde bulunuldu. Kürtlerin hala onemli olcude sozlu
kultur karakteristigini tasiyan mentaliteleri, somurgeciler ile PKK ve Öcalan'in birbirini aratmayan uygulamalari sonucu nasil koturum bir hale getirildigi,
ulusal iradenin kurumsallasmasi surekli engellenerek
nasil lidere bagimlilastirildigi, boylece temel bir
sorun olarak tanimlanan 'ulusal mentalite' ile selfdeterminasyon arasindaki trajik iliskinin hangi
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Boyle olmakla birlikte, kisisel kanaatim okuryazarligin yayginligi olcusunde bazi degisikliklere yolacabilecegi ve siyasette yansimalarinin olacagidir. Bu ise
bir gercege, Turk somurgeciliginin kýþla ile okul
arasinda sýkýþtýrdýðý bir halkin, ozgurlesme programini esas alan ve onu halkla birlikte diyalogla uygulamaya calisan orgutluluge (okul ve parti) ihtiyaci
olduguna isaret ediyor.
Dipnotlar
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(13)Öcalan, bir yandan Guney Kürdistan'daki Kürt liderlerini 'ilkel milliyetci', 'asiret lideri', 'feodal' olarak nitelerken, ote yandan paradoksal olarak kendisi asiret agalariyla
kimi ortak ozellikler tasimaktadir; PKK ust duzey komutanlarinin, merkez komite uyelerinin, yani yoldaslarinin ozelestiri
denilen ve baslica amaci kendi otoritesini percinlemek olan
'arinma rituelleri', onlari bir aganin karsisinda tir tir titreyen
topraksiz köylüleri cagristiriyor. 'Arinma rituelleri'nin gerektiginde TV araciligiyla halkin ve tum dunyanin gozleri onunde
yapilmis olmasi da ayni amaca yoneliktir. Bu baglamda, Van
Bruinessen'in Kürdistan'da kaldigi yillardaki gozlemlerinden
biri, yeteri kadar aciklayici olabilmektedir: 'Birkac kez
kaldigim aganin evinde, yeterince sýk dua etmedigim icin bir
kez azarlandim. Daha once ogretmenin sinifin onunde yaptigi
gibi utandirildim. Tabii bunu kalabalik bir ortamda yapti,
benim daha rahat konustugum yalniz oldugum ortamlarda
konuyu acmadi. Cunku bu durumda yeterince etkili olamayacakti.' (Van Bruinessen ty: 107).
(14) Öcalan'in, kaynagi kendi ic dunyasi mi, sozlu kultur
mu ya da ikisinin bileskesi mi oldugunu saptayamadigim taklitci bir dusuncesi de sinirlarin artik kalktigi, onemsizlestigi
yonundeki dusunsel carpitmasidir. Daha cok Avrupa burjuvazisi acisindan, belli olculerde de Avrupali emekciler acisindan sinirlarin gevsetilmis olmasi hemen taklit edilip, Kürdistan
sorunu ayni olcege vurularak, Kürtlerin vatanlariyla olan bagi
koparilmaya calisilmaktadir. 'Sinir onemli degil, Avrupa bile
sinirlari kaldiriyor,' anlayisi, bugun bile bir kisim Kürdü
tehlikeli bir bicimde etkilemistir. Zaten, vatan konusunda
'muhafazakar' olmayan halk, Bati'dan esen liberalizme de acik
hale getirilerek, koklerini barindiran cografyayi yine efendilerine peskes cekmeye davet edilmektedir.
(15) Plehanov'un 'Tarihte Bireyin Rolu' baslikli incelemesi, pop Marksist yorumlara konu olarak pekcok sosyalist liderin babalastirilmasinin ideolojik ya da teorik temellerinden
biri olabilmistir. Oysa Plehanov'a gore, bireylerin kisisel ozelliklerinin topluma ya da tarihe yon verebilmesinin bir etken
olarak olusumu ve yayginligi, toplumun orgutlenisi ve toplumsal guclerin iliskileri tarafindan belirlenmektedir. "Bireyin
kisiligi, ancak toplumsal iliskiler izin verdigi zaman ve bu
iliskiler izin verdigi olcude, toplumsal gelismenin bir 'etken'i
olur. (…) etkili bireyler, akil ve yeteneklerinin ozgun nitelikleri sayesinde, olaylarin tikel ozelliklerini ve belirli kismi
sonuclarini degistirebilir, ama baska kuvvetler tarafindan belirlenen genel yonelimini degistiremezler." (Plehanov 1982: 35,
41).
(16) Öcalan, Imrali'dan PKK 7. Genel Kongresi'ne
gonderdigi politik raporda ise, bu kez 'savas cirkinliklerin yikilmasi, baris guzelliklerin yaratilmasidir,' diyordu (bkz.
Serxwebûn, Mart-2000, yil 19, sayi 219).
(17) Bazi antropologlar en eski toplumsal orgutlenmenin
dualistik oldugu kanisindadirlar. Bu cogunlukla kozmik dualizmle icicedir. Sozgelimi, Molugues adalarindan biri olan
Ambryna'da koy iki kisma ayrilmistir; ancak, bu bolunme yal-
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duzeylerde ve nasil gerceklestigi kismen aciklanmis
oldu.
Tam da burada, arastirmanin kavramsal icerigine
donersem; neden burada tarihsel bir ayrim yerine,
antropolojik olani esas aldigim sorulabilir. Bunun
yalnizca bir zorunluluktan kaynaklanmadigini belirtmek isterim; cunku, sozlu zihniyet yerine, sozgelimi
'feodal' zihniyet gibi tarihsel bir kavramlastirmayi
esas almis olsaydim; bu, bir yandan 'feodalite' oncesini kapsamayacagindan, paradoksal da olsa tarihsel
acidan yetersiz kalacakti, ote yandan ise gercekligi
yeterince yansitmayacakti (30). Tarihsel olmayan bir
baska ayrim olan geleneksel-modern akil gibi bir
ayrim ise, yine yeteri kadar belirgin ve aciklayici olamayacakti. Somurge akli ise, bir yere kadar yararli
olabilirdi ki, arastirmada aciklayiciligi olcusunde atifta bulunulmus, basvurulmustur. Bir baskasi,
Rokeach'in acik-kapali akil ayrimidir (bkz. Levinson
1968: 26); ancak, bu ayrim daha cok tarikatlar gibi
disa kapali olan kucuk topluluklar icin gecerli olmalidir. Eger sozkonusu olan yalnizca PKK olsa, dogmatizmle bulusan 'kapali akil' buyuk olcude dikkate
alinabilir. Fakat, sozkonusu olan yalnizca PKK degil,
Kürtlerin onemli bir bolumudur. Dolayisiyla, kismen
gecerliligi olsa da, bu kavramlastirma temel referansimiz olmadi. Yine toplulukcu-bireyci zihniyet seklindeki ayrim, hic degilse buradaki sorunun analizi
icin cok elverisli bir kavramlastirma degildir.
Arastirmada bazi yonleriyle köylülük kategorisi ya da
köylü zihniyeti dikkate alindi; cunku, köylülerin
genel olarak gorme, okuma, anlama ve dusunme
bicimleri farkli oldugundan, siyaset yapma bicimleri
de farklidir. Fakat bu tasvir, cogunlukla kentmerkezli
olculerle asiri bir bicimde negatiflestirilmis ve
köylüler neredeyse modern dunyanin barbarlari ya da
'ilkeller'i olarak portrelendirilmislerdir. Belki de bu
nedenle, Köylüler adli yapitinda Eric Wolf, köylünün
'ilkel'le ayirtedilmesi gerektigini vurgulamaktadir. Bu
hassasiyet, köylü mentalitesinin siyasal dunyadaki
olumsuz yansimalarini yadsimayi gerektirmez. Kürt
siyasetinde de köylülügün olumsuz yansimalari
olmustur; ancak, yukaridaki diger ayrimlar gibi,
köylü-kentli mentalitesi ayrimi da tek basina sorunu
anlamaya yetmemektedir. Sonucta, genel bir Kürt
zihniyetinden sozedilecekse, farkli duzeylerden
beslenen asgari ortak dusunce bicimine bakmak
gerekir. Köylülük, Kürtlük icinde baskin bir kategori
oldugundan, elbette onun bu genel zihniyet icinde
payi olacaktir.
Hernekadar arastirmada antropolojik bir olcutten
(sozlu kultur) hareket edildiyse de, yazinin, okullarin
ve okuryazarligin sorunu cozecek tek ve temel faktor
olmadiklari uzerinde de duruldu (31); zira, son bir kez
vurgularsam, sozlu zihniyette oldugu gibi,
okuryazarligin da toplumsal/kulturel yaný kadar
siyasetle olan iliskisi ve bu iliskinin icerigi onemlidir.

 Sayý 7 

Sosyalîstên Þoreþgerên Kurdistan - Sosyalîstên Xeleskarê Kurdistani
(26) Sozlu ve yazili kultur antropolojisinin onemli isimlerinden Jack Goody, bir calismasinda yazinin bireylesmeye
(individuation) olan etkisinden sozeder ve onun bireycilikle
(individualism) zorunlu olarak ayni olmadigina vurgu yapar
(Goody 1986: 124).
(27) Aslinda Barthes'in yaziyi 'kapali' olarak nitelemis
olmasi, kanimca bir tartismaya isarettir (bkz. Olson 1996:
148). Yapisalcilik bir yana, bu tartismanin standardize edilmis
kural, davranis ya da kurumsallastirilmis inanc ve dusunce
anlaminda kanon kavrami araciligiyla yurutulmesi yararli olabilir. Bu baglamda, sozkonusu ayrim (yazi-soz)
degerlendirildiginde, sozlu kulturlerdeki dinlerin yazili kulturlerdekiler kadar kesin sinirlara hapsedilmedikleri, ornegin
Afrika dinlerinin herhangi kesin bir sinirdan mahrum olarak
genellikle eklektik olduklari soylenebilecektir. Sozlu topluluklarin teknolojik olarak daha yavas degistikleri biliniyorken,
sozgelimi pre-kolonyal Afrika'da komsu gruplarin tarim sistemlerinin cok benzer olmasina ragmen, diger yandan buyusel
rituellerinin hatiri sayilir olculerde cesitli olmasi, sozlu kulturlerdeki bu 'acikligi' gostermektedir. Oysa, yazili kulturlerde
teknoloji siddetle degisirken, sozgelimi din daha az degismektedir; bu fark ise, kanonizasyon sorunu ile iliskilidir (Goody
1998: 5-9). Sozlu ve yazili kanonlarin otesinde bir adim daha
ilerleyip, acik-kapali kanon ayrimina basvurabiliriz. Kanonlar
butunuyle acik olmasalar da, kapali kanon aciklamaya cok
fazla gereksinim duymadigindan ozgurlugu sinirlar ve daima
bir iktidar etkinligi olarak karsimiza cikar. O acik kanonlara
gore daha kesin olup, cok az esnektir. Esneklikten mahrumiyet
ise, otorite tarafindan aciklanarak telafi edilmeye calisilir (bkz.
Ter Borg 1998; ayrica, Assmann 2001: 95-129). Barthes'a donersek; yazi bu aciklamalar cercevesinde mutlak olarak kapali
degildir; o acik kanonlara da, kapali kanonlara da vesile olabilir. Bundan oturu, yazili ve sozlu kulturlerin mutlak bir
bicimde acik-kapali akil kavramlastirmasiyla iliskilendirilmesi, gercekligi yeterince ifade etmeyecektir.
(28) Antik Elen ve Roma dunyasinda yazinin siyasal
islevine deginirken, 'fakat,' diyor Harris, 'okuryazarlik (literacy) ve demokrasi arasinda bir bag vardi.' (Harris 1991: 63).
(29) 'Okulsuz Toplum' (Deschooling Society) adli bilinen
yapitindaki radikal onerisiyle toplumun okulsuzlastirilmasini
savunan Ivan Illich, kendilerini devrimci olarak nitelendiren
bazi kimselerin de okulun kurbanlari oldugunu belirtir; cunku
onlar, Illich'e gore ozgurlesmeyi bile kurumsal bir surecin uretimi olarak gormektedirler (Illich 1976: 52). Politik-kulturel
devrim ayrimini dondurarak, kulturel devrimi savunan
dusunur, Kuba'nin bu problematikten bagimsiz olmadigini
belirtip, Fidel Castro'yu da okulcu/akademik piramitci egitim
politikasi ve okullarda ogrencilere ogretilen 'Fidelismo'
nedeniyle elestirmektedir. Illich, politik devrimcilerin ulusal
okul pramidini yaratan egitim politikalariyla yalnizca uluslararasi sinif yapisinin ve burokratik kast sisteminin modernize
edilmesine katkida bulunduklarini savunur (Illich 1973: 6;
Illich 1972: 44-6). Politik ve kulturel devrim seklinde bir
ayrim yapip, bunlardan birini gecici ya da nihai olarak rafa
kaldiran anlayis ve tutuma katildigimi soyleyemem. Bir baska
ifadeyle, kulturel devrim olarak politik devrimi ve politik
devrim olarak kulturel devrimi icice goruyorum. Sorunu
Kürtler baglaminda degerlendirdigimde ise, mevcut dunyevi
burokrasi ilk elden yokedilemeyecegine gore, somurgecilerin
asimilasyoncu okullari yerine, Kürtlerin kendi okullarini kurmalari yadirganamayacaktir. Burada, kendimce bir kayit dusmek istiyorum; kurulacak sozkonusu okullar, hic degilse farkli bir egitim iliskisini, ozgurlesmeci, diyalogcu bir egitim
iliskisini esas almalidir; yoksa, somurgecilerin taklit edilecek
egitim sistemini degil; cunku, aslolan toplumsal ve siyasal ilis-
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niz sosyal bir bolunme degil, ayni zamanda kozmik bir bolunmedir; cunku, dunyanin butun olaylarini ve esyalari kusatmaktadir. Nitekim, sol, kadin, asagi, bati, genc, kiyi vs. saga,
erkege, yukariya, doguya, yasliya ve daga muhaliftir (bkz.
Eliade 1990: 172).
(18) Hasan Cemal, Kürtler adli kitabinda, Öcalan'la olan
gorusmesinde, Onun kendisine 'Istanbul'a dondugunde Yaþar
Kemal'e soyle, gelsin benim romanimi yazsin! PKK'nin,
Kürdistan'in romanini' dedigini belirtiyor (Cemal 2003: 37).
(19) Yakin bir tarihte 45 yaslarindaki köylü bir Kürt
kadiniyla yaptigim bir soyleside, okuryazar olmayan Kürt
köylülerinin toplumsal ve siyasal afetleri mistik olarak anlamlandirip yorumlamaya olan egilimlerine iliskin bazi ipuclarini
yakalamistim. Ornegin, anlattigina gore Herekol daginda bir
ejderha olduguna ve Dr. Baran'in onu gordugune inanilmaktaymis.
(20) Paul White, Graham Lint'in Weberyen analizden
hareketle urettigi psiko-sosyal lider tipolojisini esas almakta
ve Öcalan'i 'narsistik' ya da 'ilham verici' (inspirational) lider
tipine yerlestirmektedir (bkz. White 2000: 11-2, 210). Sosyal
bilimciler bugune dek farkli lider tipolojileri gelistirmislerdir.
Bir baska acidan demokratik-otoriter lider tipolojisinden
sozedilmektedir. Hararetle 'Demokratik Cumhuriyet' tezini
savunan Öcalan'in kendisi, 'sosyalist bir monark' olarak ne
Cumhuriyetci, ne de demokrattir. O ancak otoriter lider kategorisine sigmaktadir; cunku, otoriter lider kendisi tek basina
grubun siyasetini tayin eder; buyuk planlari o yapar; grubun
etkinliklerindeki bir sonraki asamalari tumuyle bilen yalniz
odur; grup uyelerinin etkinliklerine ve uyeler arasindaki davranis bicimlerine yalnizca o karar verir; o tek basina nihai temsilci, yargilayici, mukafatlandirici ve cezalandiricidir; buna
bagli olarak, gruptaki herbir bireyin kaderi de onun
ellerindedir (Krech-Crutchfield-Ballachey 1962: 434). Bir
noktayi ozellikle vurgulamak gerekir ki, basta lider ve partisi
olmak uzere pekcok etken sonucu, Kürt toplumunun da gittikce otoriteryan ozellikler edindigidir. Nitekim, otoriteryan
karakterin temel ozelliklerinden biri, baba imajli, sert-otoriter
nitelikli tarihi kisiler ile kendini ozdeslestirme egilimi iken, bir
digeri ise, zayiflarin siddet yoluyla kaldirilmasi seklindeki
anlayisa olan inanctir (bkz. Teber 1990: 46).
(21) Kitabinin sunusunda, 'bireysel milliyetci gururlarinin aksine,' diye yaziyor Jwaideh, 'yakin zamana kadar kendilerinden daha buyuk ve daha iyi organize olan komsularina
tabi bir rol oynamaya razi gorunmuslerdir.'
(22) Harris, 'daha fazla yazi, daha fazla ozgurluk' denilemeyecegini belirtmekle birlikte, Freire'nin dusuncesini felsefi
olarak tartisilabilir bulmaktadir (Harris 1989: 334).
(23) "Eric Havelock'un 'Yazinin ruhundan felsefenin
dogusu' adli eserinin tezi olarak son derece inandirici bicimde
gosterdigi gibi, dusunce dunyasinin 'disipline sokulmasi' yazi
sayesinde degil, yazinin harflerden olusan bir alfabeye baglanmasi sonucu gerceklesti." (Assmann 2001: 254). Ancak
Assmann, diger bazi baglamlarda ise, alfabetik yazinin onemine inanan Havelock'a katilmamaktadir.
(24) Christine Allison, arastirmasi icin Behdinan bolgesinde yaptigi alan calismasi sirasinda, Kürdistan'in pekcok
yerinde uygulandigi uzere, Kuran ayetlerinin kotuluge karsi
bir tilsim olarak bazi kimselerce giysilerine ilistirildigine, yine
Yezidiler arasinda seyhleri tarafindan yazilmis olan kimi
buyusel simgelerden olusan muskalarin kullanildigina tanik
olmustur (Allison 1996: 31, 45, dn, 4).
(25) Bu degisim pozitif yaniyla hatirlama yukunu hafifletisi olarak yorumlandiginda, zihnin yeni dusuncelere
yonelmesini sagladigi gercegi yadsinmamis olur (bkz. Ong
1995: 58).
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ki bicimlerini degistirebilmektir. Bu konuda umutlu olmasam
bile, gerek Freire'nin yapitlarinin Zazaca, Kurmancca ve
Soranca'ya cevrilmesi, gerekse fon olusturularak ya da bunun
icin cesitli uluslararasi kuruluslara muracaat edilerek, lokal de
olsa Onun egitim modelini esas alan uygulamalara baslanmasi
ve yayginlastirilmasi dilegimdir. Kürdistan bu konuda henuz
bakirdir. Bu dipnotu bir baska endiseye ragmen yazdigimi da
belirtmeliyim. Zira, bakarsiniz Öcalan bu kez de 'Illich gibi bir
dusunur dahi toplumun okulsuzlastirilmasini savunurken,
Kürtler neden okul kursun ki?' ya da 'Turklerin okullari var da
ne oldu?' diyerek, dedirtilerek, Kürtlerin egitimdeki orgutlenme idealleri oldurulebilir.
(30) Boyle bir ayrim yapilabilir mi, mumkun. Hatta, bir
anlamda ve daha dar bir baglamda 'feodal bilgi'-'kapitalist
bilgi' ayrimi da. Bu ayrim, her iki toplum biciminin ekonomik
isleyisiyle olan benzerlikleri uzerinden kavramlastirilmistir.
Soyle ki; bilgi burada sermayenin somutluk-soyutluk derecesiyle olculmustur. O, 'feodal toplum'da yastik altina saklanan
altinlar gibi somut, ama gorece duragan iken, kapitalist
toplumda ise, senetler, bonolar, borsa islem belgeleri gibi daha
yuksek bir soyutlama duzeyi icermekte ve gorece daha effektif olabilmektedir. Bilginin niceliksel ile niteliksel birikimi de
bu ayrimda dikkate alinmistir (Belge 1986: 314-5). Yine de
sozgelimi 'feodal bilgi turu' olarak gorulen bilginin, yalnizca
feodal donemlere ozgu olmadigi bilindiginden, bu ayrim dipnotun baslangicinda soyledigim gibi, belki cok dar bir baglamda dikkate alinabilir. Son bir nokta; metin boyunca feodaliteyi
tirnak icine almam, onu dar anlamda asiret agasi ile asiret mensubu arasindaki iliskiyi, bazen de ondan da genis sosyal
iliskiyi kapsamak uzere kullanmamdan oturudur.
(31) 'Ilk kursun', PKK baglaminda idealize edilip tek
nedenli analizlere zemin hazirlayan boyle bir tez olmustur. Bu
nedenle, gec de olsa bir yanlisliga deginmek sart. Birincisi,
Kemal Burkay'in da vurguladigi gibi, bu teori Kürdistan
kosullarina tam olarak uymamaktadir. Zira, PKK oncesinde de
Kürtler Turk devleti ve Osmanliyla silahli olarak mucadele
etmislerdir. Uzun bir sessizlik doneminden sonra, PKK'nin 'ilk
kursunu' sýkmasý hic kuskusuz buyuk bir onem tasimakla birlikte, somurge kisiligini hemen oldurdugu ya da yok ettigi
soylenemez. Belli baglamlarda onemli bir degisim elbette ki
olmustur; ancak, somurge insaninin tutumunda cok fazla bir
degisim gozlenmemektedir. Herseyden once, PKK eski genel
sekreteri Öcalan ile PKK uyeleri; Öcalan ile Kürtler ve PKK
ile Kürtler arasindaki iliskiler somurge insaninin psikolojik ve
davranissal kodlarini buyuk olcude korudugu gibi, pekcok
yaniyla daha ileri boyutlarda kulturlesmistir. Bunun da
otesinde, topluluklarin psikolojisi, dusunme ve davranis
bicimleri pekcok faktorun bir bileskesi olarak o denli karmasiktir ki, onun degisimi tek bir faktor baglaminda, hele ki
idealize edilmis bicimiyle ele alinamaz.
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A. Öcalan 11 Aðustos'ta avukatlarýyla yaptýðý
görüþmede yeni suçlara azmetme suçunu iþlemektedir. Bu suça azmettirme suçunun ayný düzeyde iki
suç ortaðý daha var: Birincisi, Türk devleti ve
Ýmralý'yý doðrudan yöneten ve denetleyen Türk
Genelkurmayý; ikincisi, "Avukat" kýlýklý, ihanetin
taþýyýcýsý bir topluluk. Anýlan görüþmede
Avukatlarýn tuttuklarý ve 14 Aðustos tarihli Özgür
Politika Gazetesinde yayýnlanan notlarda aynen
þunlar yazýlmaktadýr:
"15 Aðustos vesilesiyle bir çaðrýda bulunuyorum: Kaçanlar dahil, Avrupa'da olanlar, Can Yüce
ve diðerleri KONGRA GEL çizgisi temelinde gelir
ve özeleþtirilerini yaparlarsa affedilebilirler. Ama
halkýmýzýn temel deðerlerine saldýrýlarý devam
ederse bu suçtur. Af esprisi ile gelirlerse kabul
edilebilir; yoksa direniþ sonuna kadar devam eder.
Bunun hesabýný halkýn önünde vermek zorunda
kalýrlar.
Tekrar ediyorum: Af çaðrýmýzý anlayanlar
gelsinler. Yoksa yok olup giderler"
Tarihimizin en büyük suçlusu olan ve
halkýmýzdan af dilemesi gereken Öcalan'ýn "af
çaðrýsý" saçmalýklarýný ciddiye almak ve üzerinde
durmak yerine arkadaþlarýmýzý açýk hedef gösterme
ve ölüm fermanlarýný çýkarma tavrý üzerinde bir iki
söz söylemenin zorunlu olduðunu belirtmek isteriz.
Açýk ki, Öcalan, "devlete hizmet" suçunu
iþlerken, bunu tepkisiz, muhalefetsiz bir zeminde,
"Dikensiz gül bahçesi"nde yapmak istemekte,
çözülmeye, daðýlmaya yüz tutan Ýmralý Partisini
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Kendisi gibi düþünmeyenleri tehdit ve
cinayetle susturma yöntemi, Öcalan iktidar sitemin
temel yönetim tarzýdýr. Bu zorba tarzýný Türk devletine yalvarýrken, af dilenciliðini yaparken
sürdürmektedir.
Ýmralý'da bütün deðerlerimizi Türk devletine
peþkeþ çeken, beþ yýlý aþkýn bir süredir teslimiyet
ve ihanette sýnýr tanýmayan, halkýmýzýn bilincini
çarpýtmaya, belleðini silmeye çalýþan, bunu
"devlete hizmet sözü" ile özetleyen Abdullah
Öcalan, tehditlerine, suçlamalarýna ve ölüm fermanlarýný vermeye devam ediyor.
Kürt tarihinin gelmiþ geçmiþ en büyük ihanet
suçunu iþleyen, bunu soruþturma ifadesi, savcýlýk
ifadesi, mahkeme savunmalarý, avukat görüþme
notlarý, dýþarýya ilettiði talimatlarýyla belgeleyen,
tasfiyeci pratiðiyle kanýtlayan, bunun karþýlýðýnda
TC'den af dileyen Öcalan, tam bir "Yavuz hýrsýz"
örneði "af çaðrýlarý" yapmakta, tersi davranmalarý
durumda kendi teslimiyet ve ihanetine, halkýmýz
üzerinde kurduðu despotik iktidar sistemine karþý
net tavýr alan devrimcileri, sosyalistleri, yurtseverleri "yok olup gitme" ile tehdit etmekte, açýkça
ölüm fermanlarý vermektedir.
Ancak oluþan tepkiler karþýsýnda ise hemen
çark etmekte ve kimseyi ölümle tehdit etmediðini
söyleme piþkinliðini göstermektedir. Bu konuda
sayýsýz cinayetin altýnda imzasý olmasýna raðmen
bir kalem darbesiyle bunlarý inkar etmekte ve suçu
baþkalarýnýn üzerine atmakta bir beis görmemekte-
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tehdit ve zorbalýkla bir arada tutmayý amaçlamaktadýr. Ancak bu tehdit ve zorbalýklarýn ihaneti gizlemeye, teslimiyet ve teslimiyet sürecinin deþifre
olmasýný önlemeye yetmeyeceði çok açýktýr.
Çok net vurgulamak gerekir ki, Öcalan tehdit
ve suça azmettirme suçunu iþlemektedir. "Af
esprisi ile gelirlerse kabul edilebilir; yoksa direniþ
sonuna kadar devam eder. Bunun hesabýný halkýn
önünde vermek zorunda kalýrlar. Tekrar ediyorum:
Af çaðrýmýzý anlayanlar gelsinler. Yoksa yok olup
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Tarihimizin en büyük suçlusu olan ve halkýmýzdan af dilemesi gereken
Öcalan'ýn "af çaðrýsý" saçmalýklarýný ciddiye almak ve üzerinde durmak yerine
arkadaþlarýmýzý açýk hedef gösterme ve ölüm fermanlarýný çýkarma tavrý
üzerinde bir iki söz söylemenin zorunlu olduðunu belirtmek isteriz.
Açýk ki, Öcalan, "devlete hizmet" suçunu iþlerken, bunu tepkisiz, muhalefetsiz bir zeminde, "Dikensiz gül bahçesi"nde yapmak istemekte, çözülmeye,
daðýlmaya yüz tutan Ýmralý Partisini tehdit ve zorbalýkla bir arada tutmayý
amaçlamaktadýr. Ancak bu tehdit ve zorbalýklarýn ihaneti gizlemeye, teslimiyet
ve teslimiyet sürecinin deþifre olmasýný önlemeye yetmeyeceði çok açýktýr.
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giderler" sözleri bu suçun somut belgesi deðilse
nedir?
Açýkça ilan ediyoruz: Arkadaþlarýmýza yapýlacak en küçük bir saldýrýnýn gerçek faili Abdullah
Öcalan, onun arkasýnda duran Türk devleti,
Genelkurmayý, hükümeti ile Asrýn Hukuk
Bürosunun avukatlarý olacaktýr. Bunun yaný sýra
Kongra-Gel ve onun her düzeydeki yönetim ve
uygulama organlarý sorumlu olacaktýr.
Siyasal, ahlaki ve hukuki olarak iþlenen bu
açýk suça tavýr almak, bu suçun sahiplerini teþhir
etmek demokrat olmanýn, hatta vicdan sahibi insan
olmanýn bir gereðidir!
Bu nedenle tüm devrimci ve demokrat, ilerici
kamuoyunu duyarlý olmaya, net ve ikirciksiz tavýr
almaya çaðýrýyoruz!
17 Aðustos 2004
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PKK MUHASEBESÝ (4)

PKK ve Öcalan sistemi, kurumlaþma süreci, kullandýðý yöntemler, sistemin
genel özellikleri, yarattýðý yapý, iliþkiler, kültür ve psikoloji, bu sistemin
yarattýðý tahribatlar, sonuçlarý

yukarda sözünü ettiðimiz "bilinemezcilik" mantýðýný
çok net bir biçimde gözler önüne serer. Birlikte okuyoruz, ilk alýntý þöyle:
"Hiçbir felsefi tanýmlama veya teorik yargý, tek
baþýna Abdullah Öcalan'ý tümüyle kendi kapsamýna
alacak bir geniþliðe sahip deðildir."
Yapacaðýmýz ikinci alýntý daha ilginç, ama bir o
kadar da bilim dýþý. "Bütün felsefi veriler ve özellikle
PKK'nin yakýn tarihsel geliþimi, Abdullah Öcalan
gerçeðine, evrensel parçanýn daha sýnýrlý bir bütünü
olarak bakýldýðýnda, Onun nispeten daha anlaþýlýr olabileceðini göstermektedir. Onun gerçeðinin anlaþýlmasý, evrensel gerçeðin mantýklý bir parçasýnýn tüm
çeliþkileri, tüm kaotik yapýsý ve bunun yaný sýra yine
olaðanüstü toplumsal uyum ile yine düzenliliði;
karþýtlarýn evrensel anlamda apaçýk ve çok gizli birlikteliðini otaya koymaktadýr. Bunun anlaþýlmasý için
ise, deyim yerindeyse insanýn bugünkü sistem
dahilinde oluþmak zorunda býrakýlmýþ bir anlama
gücü yetmemektedir. O'na bakýþýn, onun kendi öznelliðini, kiþisel özgünlüðünü çok iyi deðerlendirmesi ve
bunun için de onu genel-geçer özelliklerinin tümünün
dýþýnda, ama yine de 'normlara uygun' ve 'bu'
dünyanýn yeniden dünyanýn içinden çýkan bir gerçeklik olarak kaydetmesi gerekiyor." Öcalan gerçekliðini
anlaþýlmaz, anlaþýlmasýnýn olanaksýz olarak gösterilmesi için bilimin ve mantýðýn sýnýrlarý ancak bu
kadar zorlanabilir! Bu verili dünyada Öcalan'ý anla-
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c) Öcalan ve Bilinemezcilik

w

w

w

.a

rs

Kendini devrimin yarattýðý deðerler üzerinde
yücelten ve tanrý katýna, hatta daha ötelere taþýyan
Öcalan, bu gerçekliðini gizlemek ve beyinlere egemen kýlmak, kendini tabulaþtýrýp dokunulmaz kýlmak,
her türlü sorgulamanýn ve tartýþmanýn önüne geçmek
için bilinemezcilik felsefesini neredeyse deðiþmez bir
yöntem olarak kullanýr. Ýdealizmi, mistizmi, dinsel
motifleri, mitolojiyi eklektik bir tarzda bakýþ açýsýna
yediren Öcalan, kendi ideolojik ve psikolojik hegemonyasýný süreç içinde oturtur. Kendisinin anlaþýlmadýðý, anlaþýlmasýnýn ise olanaklý olmadýðý
düþüncesini sürekli aþýlayan Öcalan, bu bilinemezlik
yaklaþýmý ile bir yandan kendini tabulaþtýrýr, bir yandan sorgusuz, tartýþmasýz bir tapýnma öznesi haline
getirir. O nedenle beyinleri afyonlayan, yürekleri
büyüleyen, tartýþmasýz "mutlak doðru" olarak
saðlayan bilinemezcilik yaklaþýmý hakkýnda birkaç
söz söylememiz, bir kaynaktan bir aktarmayla bu alt
bölümü tamamlamamýz gerekiyor. Öcalan kiþiliði ile
tanýmlanan "önderlik gerçeði", kendisi dýþýnda hiç
kimsenin kavrayamayacaðý bir derinliktir. Öcalan, bir
çok deðerlendirmesinde "benim bir tek anýmý çözebilenler büyük kazanýr, ancak anlayanýn çýkacaðýný
sanmýyorum" demektedir. A. Öcalan imzalý, Aram
yayýnlarýnda yayýnlanan "Gerçeðin Dili ve Eylemi"
adlý kitabýn "Önsöz"ünden yapacaðýmýz birkaç alýntý

Sosyalîstên Þoreþgerên Kurdistan - Sosyalîstên Xeleskarê Kurdistani

w

w

w

.a

rs

iv

ak
ur
d.

Felsefede idealizmi, mistizmi ve bilinemezciliði;
ideolojide bir çok ideolojiden öðeler alarak eklektik
bir karýþýmý uygulayan Öcalan, örgütsel yapý ve iliþkilerde tam anlamýyla bir tanýmsýzlaþtýrmayý, muðlaklaþtýrmayý, bütün sýnýrlarý silmeyi esas alýr.
Tüzüðüne, programýna ve ideolojik çizgisine
baktýðýmýz zaman PKK, Kürdistan Ýþçi sýnýfýnýn en
ileri, en fedakar öðelerinin oluþturduðu öncü örgütü,
örgütlü öncü müfrezesidir, iþçi sýnýfýnýn genel kurmayýdýr. Ýþçi sýnýfýnýn ve halkýnýn en yüksek örgütü,
irade ve eylem birliðidir. PKK, Leninist parti modeline göre örgütlenmiþ, Marksist-Leninist ideolojiyi
rehber edinmiþ bir partidir. PKK, V. Kongreye kadar
parti tüzüðü, örgütlenme ilkeleri ve kurallarý bakýmýndan diðer devrimci-sosyalist partilerden farklý
deðildir.
PKK nedir, sorusuna karþýlýk yukarýda ifade
edilen deðerlendirmelerin yeterli bir yanýt oluþturmadýðýný, gerçeðin çok önemli bir bölümünü tanýmlasa da, baþka irdelenmesi gereken önemli boyutlarýnýn olduðunu belirtmek durumundayýz. PKK'nin
iþçi sýnýfý partisi olduðu tanýmýyla birlikte bir tanýmsýzlaþtýrmanýn da geliþtirildiðini belirtmeliyiz. Ýdeolojik
ve politik düzeyde özellikle '90'lardan sonra bakýþ
açýsýnda Ýslami motiflerin, en son '98-'99 yýllarýnda da
mitolojik öðelerin çok kullanýldýðýný biliyoruz. Parti
tanýmsýzlaþtýrýldýkça bilimsellikten uzaklaþtýrýldý, bu,
ayný zamanda Öcalan'ýn kendisini tanrýlaþtýrdýðý
sürece denk geliyor.
PKK, tarih belleði silinmiþ, parçalanmýþ bir halký
uluslaþtýrdý. Halkýmýzýn küllenmiþ özlemlerini çok iyi
formüle etti, bunu örgütlemeye çalýþtý ve radikal
mücadele yöntemleriyle gündeme getirdi. Parti ile
devrimci bir halk hareketi doðdu. Bir yandan devrimci hareket geliþip büyürken, diðer bir yandan da buna
paralel olarak devrimci çizgi ile iç içe Öcalan "sistemi" geliþti. Burada belirtilmesi gereken önemli bir
nokta da, PKK'nin yalnýzca Öcalan "sistemi"
olmadýðý, onunla özdeþ olmadýðý, bütün bir gerçeðin
çeliþkili ikiliði içerdiðidir. Bu önemli, PKK'deki
devrimci damarýn çok iyi görülmesi açýsýndan gerek-

lidir. Öte yandan bir de bu damarý gölgeleyen, etkisini sýnýrlandýran, devrimci çizginin örgüt ve yaþam
gücüne dönüþmesini engelleyen, tam tersine devrimin büyük gücünü kendisi için temel dayanak noktasý
haline getiren, giderek ondan da kopan tek kiþi yönetim sistemi ve Öcalan'ýn kiþilik gerçekliði söz
konusudur. Bu çeliþkili ikili durum, bütün mücadeleye damgasýný vurmuþtur. PKK ve önderlik ettiði
devrim gerçeðine bu çeliþkili ikilem baðlamýnda
bakýldýðýnda gerçeklik daha iyi ve doðru anlaþýlýr.
PKK, ideolojisi, programý ve tüzüðü ile ulusal
kurtuluþ hareketini yaratan öncü bir güçtür. Ancak
süreç içinde ideolojide bir tanýmsýzlaþma, muðlaklaþma, sýnýrlarda belirsizleþme yaþandý. Sosyalist bir
parti olduðu resmi söylemde tanýmlansa da, farklý
sýnýflarýn ideolojik söylemlerinin de içinde yer aldýðý
eklektik bir bakýþ açýsýnýn oluþtuðu, herkesin, her
sýnýfýn, her eðilimin kendini içinde gördüðü bir ideolojik karmaþa ve kaosun süreç içinde geliþtiði de bir
olgudur.
Süreç içinde yurtsever her sýnýf ve eðilimin kendisini PKK'li olarak tanýmlamasý, bir ulusal kurtuluþ
hareketi açýsýndan yadýrganacak bir þey deðildir.
Ancak, iþçi sýnýfý partisi ya da sosyalist bir hareket
için bu durum normal sayýlamaz. Çünkü iþçi sýnýfý
partisinin tanýmý çok nettir. Bilimsel sosyalizmin
sýnýrlarýnýn silinmesi, bakýþ açýsýnda muðlaklýða, ideolojide karmaþaya, egemen sýnýf ideolojilerinin parti
içinde etkinleþmesine yol açar. Her sýnýf ve eðilim,
kendisi için alan açmaya çalýþýr. Oysa PKK, sosyalist
çizgiyi savunduðu için sömürge olan bir halkýn
ihtiyaçlarýna yanýt veriyor ve bu mücadeleyi
örgütlüyordu. Fakat en üst düzeyde Öcalan "sistemi"
hem ezilenleri kapsýyor, hem dinci eðilimleri, hem de
düzenle uzlaþma içindeki ara tabakalarý ve diðer eðilimleri... Bütün bunlarý kendi sisteminde bir dengeye
oturtuyor. Öcalan'ýn kiþiliðinde oluþan denge, bütün
eðilimler için þemsiye iþlevini görüyor. Sonuçta
bütün bunlar bir parti açýsýndan tanýmsýzlaþma, kimliðinin muðlaklaþmasý sonucunu getiriyor. Bir yandan
iþçi sýnýfýnýn öncüsü ve savaþ kurmayý olarak partinin
öncülüðünde devrim geliþirken, bir yandan da cephe
görünümünü kazanan partinin sýnýfsal kimliði
muðlaklaþtýrýlýyor. Oysa sýnýrlarý netleþmiþ bir parti
ve onun öncülüðünde yine sýnýrlarý net bir cephe
örgütlenmesi sözünü ettiðimiz bütün belirsizlikleri ve
karmaþayý önler, böyle bir þeyin ortaya çýkmasýna da
olanak sunmazdý. Ama gerçekleþen ikili bir durumdur
ve bu, bütün bir devrim sürecine damgasýný vuruyor.
Sýnýf kimliðinin muðlaklaþmasý, tanýmsýzlaþma,
ideoloji ile sýnýrlý kalmayarak parti politikalarýnýn
belirlenmesine yansýyor, stratejik kararlar ve programatik hedefleri de etkiliyor. 1990'larýn baþýnda
Öcalan, sosyalist çizgi ve devrimin kendisini artýk tek
baþýna yaþatmayacaðý kesin kanýsýna vardýktan sonra,
emperyalist ve sömürgeci düzen içinde kendine yer
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d) Öcalan ve Örgütsel Yapý, Örgütsel
Tanýmsýzlýk, Belirsizlik ya da PKK Nedir?
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maya hiç kimsenin aklý ve anlama gücü yetmemektedir!
Yapacaðýmýz üçüncü ve sonuncu alýntý da þöyle:
"Ýþin doðrusu, Onun sýk sýk dinsel bir tutumla veya
dinsel kavramlar çerçevesi içinde açýklanmaya
çalýþýlmasýnýn ana nedenlerinden biri de budur. Onun
tanrýsal bir güç olarak (Evet, yanlýþ okumadýnýz, "tanrýsal bir güç olarak...") deðerlendirilmesinin en baþlýca sebebi de, onun anlaþýlmasýnýn zorluðundan kaynaklanmaktadýr..." Elbette tanrýlarý kavramaya insanlarýn, ölümlü kullarýn aklý fikri yeter mi?!
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edinme arayýþý içine girdi. Aslýnda bu arayýþ, daha
önce baþladý. Gazeteci Mehmet Ali Birand'la yapýlan
röportajda düzen içinde kendisine bir yer arama eðilimi kendisini çok net olarak ortaya koyar. Reel
sosyalizmin çöküþü, 1992'de Güneyde alýnan darbe
bu arayýþý kesin bir çizgi haline getirir. '93 ateþkesi
böyle bir arayýþýn sonucu olarak geliþmiþtir. Bu
anlamda, '92 Güney Savaþý, Öcalan'ýn rotayý düzen
içine kýrmasýnda bir dönüm noktasýdýr. Bugün çok net
görülüyor ki, '93 ateþkesi ile birlikte baþlayan süreç,
Öcalan'ýn PKK devrim çizgisine bir alternatif yaratma
eðilimidir. Kýsacasý giderek PKK'nin özünden uzaklaþýldý. Öcalan'ýn dile getirdiði ideolojik söyleme baktýðýmýzda PKK gerçekliði ile birlikte ayný zamanda
sýnýf dýþý bir çok eðilimin olduðunu görürüz.
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Muðlaklaþtýrma, tanýmsýzlaþtýrma en çok kendisini örgütsel yapý ve iþleyiþte gösterir. Öcalan,
örgütsel yapý ve iþleyiþi, örgütsel kurallarý, onlarýn
gerçekleþme biçimini ve örgüt düzenini kiþisel tercihlerine göre þekillendirdi. Burada tam bir þekilsizleþtirme, kimlik yitimi var. Bunun en somut olduðu
olgu, üyelik kurumudur.
Üyelik, bir partinin örgütsel gerçekliðini tanýmlamada anahtar bir kavramdýr ve onun belkemiðidir.
PKK'nin tüzüðüne göre bir üyelik tanýmý vardýr. Bu
da Leninist partilerin üyelik tanýmýndan farklý
deðildir. Bu tanýma göre, parti programý ve tüzüðünü
kabul eden, parti örgütlerinden birinde fiilen çalýþan
kiþi parti üyesidir. Bu tanýma göre parti örgütlerinin
de netleþmesi gereklidir. KUKM içinde mücadele
eden bir çok örgüt var. Bunlardan hangisi parti
örgütü, hangisi deðildir? Saptanmalýdýr. Hangi
örgütün parti örgütü sayýlýp sayýlmadýðý net deðildir.
Görüldüðü gibi burada da tam bir örgütsel kaos
yaratýlmýþtýr. Ýçinde her þeyin olduðu, ama hiçbir þeye
de benzemediði bir örgütsel gerçeklik söz konusudur.
Ýlginçtir, bu belirsizlik ve tanýmsýzlýk durumuyla da
övünülmüþtür. "Biz klasik partiler gibi kendimizi
belli ölçülere baðlamadýk" denilmiþtir.
Tüzüðe göre, PKK'lilik tanýmýnýn gerekleri
olmasýna raðmen pratikte buna uyulmamýþtýr.
Mücadelemizle iliþkili olan, þu veya bu düzeyde katký
sunan, KUKM'yi düþünsel olarak destekleyen, sempati duyan herkes kendini PKK'li olarak tanýmlamýþtýr. Parti içinde kimler üyedir belli deðildir.
Resmen üyelik sýfatýný kazanan ve tanýmlanan hemen
hemen hiçbir kimse yoktur.
I. Kongrede (Kuruluþ Kongresinde) "Bu toplantýya katýlanlar ile MK üyeleri partinin resmi
üyeleridir. Bunun dýþýndaki örgütler ve bu örgütler
içinde yer alanlar aday statüsündedirler" biçiminde
bir karar alýnmýþtý. Zaten o dönemde tüm parti organlarý ve örgütleri hazýrlýk organlarý ve örgütleriydi, adý
da öyleydi. Örneðin Bölge Hazýrlýk Komitesi, Yerel
Hazýrlýk Komitesi gibi. Daha sonraki süreçlerde ise

kim üyedir, kim deðildir? Hangi örgüt parti
örgütüdür, hangisi deðildir? Bunlarda bir belirsizlik,
tanýmsýzlýk vardýr. Dolayýsýyla partinin modern bir
iþçi sýnýfý örgütü kimliðini kazanmasý da mümkün
olmuyordu.
Oysa üyelik tanýmý parti tüzüðünde kategorilere
de ayrýlarak yapýlýyor. Üyeliðin gerekleri, aday üyelik
ile aday üyelik süreci, yurtsever, taraftar ve sempatizan tanýmlarý bütün ayrýntýlarý ile anlatýlmaktadýr.
Þöyle: "Parti üyesi olmak isteyen kiþi, iki parti
üyesinin önerisi ve baþvurulan parti komitesinin
kararý ve bir üst örgütün onayý ile aday üye olur.
Aday üyelik süresi altý aydýr. Aday üyelik süresini
baþarýyla tamamlayan kiþinin üyeliði, baðlý olduðu
komitenin üçte iki çoðunluk kararý, bir üst komitenin
önerisi ve MK onayý ile ikinci altý ayda kesinleþir."
Parti tüzüðünde belirtilen üyelik için gerekli olan
koþullar gerçekleþtiðinde o kiþi bütün üyelik haklarýna sahip olur. Ancak pratikte bunun uygulanmadýðýný
biliyoruz. Tüzükte üyelik ile ilgili belirtilen hiç bir
prosedür iþletilmedi. Hiç bir kural, hiç bir ölçü uygulanmadý. Burada neden uygulanmadý, sorusu yanýtlanmalýdýr. Bu durum bilinçli olarak mý, yoksa bilinçsizce mi yaratýldý? Neden böyle bir þekilsizliðe gidildi? Bizim toplumsal gerçeðimiz uygun olmadýðý için
mi böyle bir tanýmsýzlýk yaratýldý?
Pratikte bir çok arkadaþ "Ben parti üyesiyim, en
üst düzeyde rolüm budur" diyecek durumda deðil.
Yönetici bir arkadaþ bunu söyleyebilir. Ancak
yönetilen bir arkadaþ "tüzükte benim haklarým þunlardýr. Ben bu haklarýmý kullanmak istiyorum" dediði
zaman ona þu soru sorulacaktýr. "Üye olduðunu nereden biliyorsun, kim sana üye olduðunu söyledi"?
Fiilen belki kendini parti üyesi görebilirsin, bir parti
üyesinin iþlevini de yerine getirebilirsin, ama
hukuken böyle bir hakkýn yok. Çünkü resmi olarak
üye deðilsin. Hem örgütlüsün, hem deðil, ama egemen yan örgütsüzlüktür, dolayýsýyla bu durumu
"örgütlü örgütsüzlük" olarak tanýmlamak yerinde olacaktýr.
PKK'de bir çok örgüt kurulmuþtur. Örneðin
Avrupa'da bir çok örgüt var. Gerillada bir çok birlik
kurulmuþ. Bu örgütler içinde yönetenler ile yönetilenler var. Partinin %80-90'ý gerillada örgütlenmiþtir.
Bir baþka deyiþle gerilla, %80-90 parti demektir.
Ordu içinde kimler parti üyesidir, belli deðildir. Hangi
örgütler parti örgütleridir, belirlenmemiþtir. Sadece
ERNK çatýsý altýnda bir çok örgüt kurulmuþtur. Bütün
bunlar neye göre çalýþmaktadýrlar. Tüzüðe göre mi
örgütlenip çalýþýyorlar? Tüzüðe göre mi kendilerini
tanýmlýyorlar? Yine ideolojik-politik çizgiye göre mi
tanýmlanýyorlar? Pratikte böyle olmadýðýný, tüzüðe
göre örgütlendikleri belirtilse de Öcalan "sistemine"
göre iþlediklerini, tek merkeze, yani Öcalan'a göre
hareket ettiklerini biliyoruz. Baþka bir deyiþle bütün
örgütler ve kiþiler bir kiþinin odaðýnda olduðu Öcalan
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ma, pratikte görev ve haklarýnýn nasýl uygulandýðýnýn
denetleyicisi olma bilinci! Örgüt bilinci budur.
Örgütü kurumlaþtýrmak ise örgütün ilkelerine ve
örgütün temel ölçülerine göre iþleyiþi, iliþkileri, ölçüleri oturtmaktýr ve bunlarý istisnasýz herkes için
baðlayýcý hale getirmek ve iþletmektir. Eðer bir partide en temel kurallar oturtulmazsa denetleme, pratik
takipçilik de gerçekleþmez. Örneðin toplantýlar
yapýlmýyor. Nasýl bir denetleme yapýlacak? Yine politikalar, kurallara göre belirlenmiyor. Bu durumda
elbette kimin ne yaptýðý belli olmayacaðý gibi, ifade
ve katýlým olanaklarý da ortadan kalkacaktýr.
Bugün bütün herkesin bildiði bir gerçeklik var; o
da PKK'de üyelik kurumunun olmadýðý, oluþturulmadýðýdýr. Çok þaþýrtýcý gelecek belki, ama, resmi
üyesi olmayan bir parti ile karþý karþýyayýz. Yine
resmi örgütleri olmayan veya hangisinin parti örgütü
olduðu belli olmayan, ama ayný zamanda örgütleri de
olan bir parti gerçeði söz konusu. Hem üyeleri var,
hem de yok. Fiilen o parti örgütleri sayýlan yapýlar
içinde yer alanlar (yönetici ve komitelerde yer alanlar) fiilen parti üyesidir. Fakat resmen de parti üyesi
deðildir. Parti örgütleri var. Yine bunlar resmen parti
örgütü deðil. Cephe örgütleri, kadýn partisi ve diðer
kitle örgütleri var. Bunlarla parti örgütleri arasýnda bir
ayrým yok. Ýþleyiþe ve yaratýlan kültüre göre herkes
hem PKK'li, hem PKK'li deðil. Bir çok örgüt var.
Bunlarýn hangisinin parti örgütü, hangisinin cephe
örgütü, hangisinin kitle örgütü, ordu birliði olduðu
anlaþýlmýyor ve bunlar arasýndaki sýnýrlar tamamen
silinmiþtir. Bu tanýmsýzlaþtýrma süreci irdelendiðinde
öncelikle üyelikteki kaybediþin iþin özü olduðu
görülecektir.
Sonuç olarak PKK nedir sorusunun yanýtýný,
devrimci çizgi ile Öcalan yönetim "sistemi" ve
kültürünün karmaþýk, ikili, paradoksal bir bütün oluþturduðu, içinde hem her þeyin olduðu, hem de var
olan gerçekliðin hiçbir þeye benzemediði çeliþkili bir
olgu biçiminde vermek gerekir. Ýkili bir durumla karþý
karþýyayýz. Bir çok eðilimin dengelendiði, örgütsel
tanýmsýzlýðýn olduðu bir yapý. PKK, modern bir örgüt
ile karþýlaþtýrýldýðýnda hem modern bir örgüte benzeyen bir model oluþturur, hem de bir cemaat niteliði
taþýr. Bu ikili karakterde döneme, zamana ve yere
göre baskýn olan yan deðiþmiþtir. Baþlangýçta sosyalist örgütlenme aðýr basarken, zamanla cemaat ve
tarikat özellikleri öne çýkmýþtýr. V. Kongreye sunulan
politik raporda bir yandan idealizme kayan belirlemeler yapýlýrken, diðer yandan da sosyalist ideolojiye kuvvetli vurgular yapýlmýþtýr. PKK'nin bu þekilde
ideolojik, politik ve örgütsel olarak tanýmsýzlaþtýrýlmasý, çizgilerinin belirsizleþtirilmesi sonucunda
ortaya çýkan kültür, bireyi kullaþtýrmýþtýr. Siyasal
olarak ise bir çok eðilimin dengeye kavuþtuðu bir
yapý halini almýþtýr. Bütün bu eðilimlerin sahiplerinin
hepsi de "Yaratan" karþýsýnda güçsüz ve yalnýzdýr.
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yönetim "sistemine" göre þekilleniyor ve yönetiliyorlar.
Ýdeoloji, tüzük, kurallar, ilkeler, ölçüler Öcalan
sistemine hizmet ettiði ölçüde bir anlam ifade edebilir!. Ancak her zaman da kurallar "sisteme" hizmet
etmez. Ýþte o zaman da kurallar iþlemez hale getirilir.
Tek kiþi yönetim "sisteminin" kendini iþletebilmesi
için ölçüler muðlak ve tanýmsýz býrakýlýyor ve kurumlaþtýrýlmýyor. Oysa Öcalan en çok da kurumlaþmadan
söz ediyordu. Bütün çözümlemelerde "kurallara uyulmalýdýr" demektedir. Adeta beyinleri iðnelercesine,
defalarca kurallardan, ilkelerden, ölçülerden söz
eder. Amaca baðlanmanýn gereðini vurgular. Ancak
Öcalan'ýn kendisi ve kurduðu "sistem" kurumlaþmanýn önünde engel olmuþtur ve bu "sistemi" ile
anladýðýmýz anlamda kurumlaþmanýn olmasý da
mümkün deðildi.
Açýk ki, kurumlaþma üyelikten baþlar.
Kurumlaþma, parti örgütlerinin, kurumlarýnýn ve
komitelerin sýnýrlarýnýn net ve kesin bir biçimde
çizilmesinden geçer. Bu da tüzük hükümlerinin
pratiðe geçirilmesi anlamýna gelir. Fakat pratikte
tüzük hükümlerinin uygulanmadýðý çok açýk. Bazý
iþleyiþ ilkeleri yerine getirilse de bunlara da anlam
verilmediði açýk. Örneðin toplantýlar yapýlýyor.
Burada bazen kurallara ve tüzüðe göre örgüt iþliyor.
Ancak bu, "sisteme" hizmet ettiði ölçüde anlamlý
kabul edilir. "Sistemi" kurumlaþtýrdýðý, onun
kültürünün içselleþtirilmesinde yararlý olduðu ölçüde
gerekli görülür. "Sistem"le çeliþtiði noktada bir
ihtiyaç olmaktan çýkar. "Bu sitem nedir" sorusunun
sorulduðu andan itibaren ise örgütsel ilkelerin yerine
"önderliðe sadakat" vurgusu geçer. Ölçülerin belirsiz
býrakýlmasý elbette amaçlýdýr, tek kiþinin keyfi ve
sorumsuz, despotik yönetim tarzýnýn oturmasý ve
engelsiz, sorunsuz, itirazsýz iþleyebilmesi için
"örgütlü örgütsüz" yapýnýn varlýðý kaçýnýlmazdýr. O
nedenle örgütlü bir örgütsüzlük durumu Öcalan
tarafýndan bilinçli bir biçimde geliþtirilmiþ, bu, kendi
tek kiþi yönetim tarzýnýn örgütsel temeli olarak
algýlanmýþ ve uygulanmýþtýr.
"Örgütlü örgütsüzlüðün" kurumlaþtýrýlmasý,
örgütlenme ve yaþam kültürüne, hatta bir psikolojiye
dönüþtürülmesinin temel nedeni, Öcalan "sistemi" ve
onun kendini sürdürme kaygýsýdýr. Çünkü bu "sistemi" ancak belirsizliklerle oturtabilir ve yaþatabilirdi.
Baþka türlü oturtmasý ve sürdürmesi mümkün deðildi.
Devrimci ideolojinin gereklerine uygun örgütlenmiþ
bir partide, parti üyelik bilincine ulaþmýþ kadrolarýn
varolduðu bir ortamda tüzük ilkelerine neden uyulmadýðý, kiþilerin neden parti üstü konumda görüldükleri ve olduklarý sorgulanýr. Bu sorgulamanýn önü
alýnýyor.
Günlük yaþamda sýk sýk parti ve örgüt bilincinden söz edilir. Aslýnda bu üyelik bilincidir. Yani
sorumluluk bilinci. Yani görevlerinin bilincine ulaþ-
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Mekanizmalar ya da "Çözümlemeler"
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Öcalan sistemini oturtmada, partiye ve kitlelere
egemen kýlmada ve içselleþtirmede çözümleme yöntemi çok temel bir rol oynar. Öcalan sistemi, aslýnda
yönetim tarzýyla, kadroya yaklaþýmýyla, eðitim politikasýyla, eylem anlayýþý ile bir bütündür. Çözümleme
yöntemi, bu bütünün içinde sistemin belkemiðini
oluþturur. "Sistem" anlaþýlmak isteniyorsa, 1987'den
itibaren yapýlan bütün çözümlemeleri incelemek
gerekir!
Çözümlemeler, kadro politikasýnda, karar alma
süreçlerinde ve eðitimde bu sistemin kültürünü,
psikolojisini oluþturmada çok önemli bir iþlev görmüþtür. Çözümleme, Öcalan'ýn platformudur.
Düþünceyi o platformda oluþturmuþ, kiþilikleri o platformda ele almýþtýr. Kiþilikleri çözümlemelerle
hiçleþtirip kendini ise yüceltmiþtir. Çözümlemeler
ayný zamanda bir mahkeme kürsüsü, karar süreci,
planlama karargahý iþlevini görmüþtür. Her þey orada
baþlayýp orada bitmiþtir.
Çözümlemelerde Öcalan'ýn belirttikleri doðrultusunda ideolojik-politik, ruhsal duruþ saðlandýðýndan örgüt de bir bütün olarak kullanýldý. Bütün kararlar çözümlemelerle alýndýðýndan örgüt merkezine,
karargahlarýna gerek görülmedi. Yine bu nedenle
yargý mekanizmalarýnýn oturtulmasýna, düþüncenin
geliþtirilmesine, kurumlaþmaya ihtiyaç duyulmadý.
"Çözümlemeler bütün politik, örgütsel sorunlara
yanýt oluyor" dendi. Kýsacasý Öcalan sisteminde
çözümlemeler, ideolojik-politik önderliktir. Eðitim
merkezidir, yargýçtýr. Bu kadar iþlevli ve geniþ kapsamlýdýr!
Çözümlemelere yön veren ana temayý kýsaca
þöyle özetlemek mümkün: Öcalan, kendi kiþilik eðilimlerine, istemlerine, yaþam tarzýna göre ve tek kiþi
iktidarýný kurumlaþtýrma hedefini esas alarak bir
þekillenmeye gitti, partimizi ve halkýmýzý da buna
göre þekillendirmeye çalýþtý. Öcalan'a göre parti,
þehitler, maddi ve manevi deðerlerin tümü ona aittir.
O bütün deðerlerin "bileþkesidir"! "Büyük baþarýsýný"
da düþmana karþý savaþla deðil, yanlýþ doðmuþ, yanlýþ
büyümüþ, iþe yaramaz, baþarýsýz olan kadrolara ve
onlarýn oluþturduðu partiye karþý savaþarak gerçekleþtirdi. Kendi ifadesiyle verdiði savaþýn yüzde doksaný partiye karþýdýr.
Çözümlemelere bakýldýðýnda, bunlarýn iki temel
ayaðý olduðu görülür. Birincisinde, Öcalan'ýn muhatap olarak aldýðý kiþiler, gruplar veya o anda platformda hazýr bulunan bütün arkadaþlarýn þahsýnda kadro,
savaþçý ve halk aþaðýlanýr, küçümsenir, yerden yere
vurulur, hakarete tabi tutulur. Ne kadar iþe yaramaz
ve beceriksiz olduklarý vurgulanýr. Baþka bir deyiþle,
çözümlemelerin bir ayaðý hiçleþtirmedir. Bunun

kendi içinde mekanizmalarý yaratýlmýþtýr.
Çözümleme ile yargýlama sürecine alýnanlarýn ne
kadar yetmez ve gereksiz olduklarý deðerlendirildi.
Hatalarýn düzeltilmesi doðrultusunda eðitim yapýlmayýp
sürekli
olumsuzluklarý
hatýrlatýldý.
Olumluluklarýyla buluþamayan kadrolar, hatalarýyla
her gün yüzleþen ezik kiþilikler haline getirildi.
Çözümlemelerin temel iþlevi budur. Çözümlemelerde
kiþileri kendi güçlü yanlarýyla buluþturma
düþüncesinin kýrýntýsý dahi yoktur. Dolayýsýyla potansiyel olarak var olan yaratýcý yeteneklerin önü açýlmadý. Baþarýsýzlýk iyice ruhlara ve yüreklere
yedirildikten sonra, Öcalan, "baþarabilirsiniz, baþaracaðýnýza inanýyorum" demek durumunda kaldý.
Baþarýsýz olacaðýna kiþi inandýrýldýktan sonra elbette
baþarý sözlerinin pek bir pratik deðeri olmayacaktýr.
Çünkü söylenecek olan çoktan söylenmiþ ve ruhlarýn
derinliklerine iþlemiþtir...
Belirtmeliyiz ki çözümlemeler, Öcalan'ýn ruh
haline göre iniþli-çýkýþlý bir biçim sergilemiþtir. Ýçinde
çeliþkileri barýndýran tehdit, korkutma, þaibe altýnda
býrakmayý esas alan yaklaþýmlar da az deðildir.
Örneðin önce "sen ajan mýsýn, sen buradaki yapýnýn
kafasýný, yüreðini çelmek için mi geldin? Seni ne
yapalým? Zavallý. Gönderelim mi babanýn evine? Ne
istiyorsun, baþýmýzýn belasý mýsýn" gibi bir dizi aðýr
sözler söyledikten sonra, "bizi anlarsan büyük
baþarýrsýn, bizi uygulayan kazanýr" demeyi de ihmal
etmemiþtir.
Hiç kuþkusuz partililer devrime verili toplumdan
gelmektedir. Toplumdan götürdükleri olumsuzluklarla birlikte olumlu özellikleri de vardýr. Sürekli olumsuzluklarýn dile getirilmesi sonucu olumluluklarýn da
önü tamamen kapatýlýr. Kadrolarýn cesareti kýrýlýr,
özgüveni sarsýlýr. Oysa her arkadaþ devrime en güzel
duygularýnýn gücüyle gelmiþtir. Devrimci yurtsever
inançlarý vardýr. Kafasýnda eþit ve özgür bir dünya
hedefi var ve bu hedefleri onun için yaþam gerekçesi
olmaya devam eder. Fakat içine girdiði sistemin
ruhunda yarattýðý çeliþkiyi, "amaçlarýmý gerçekleþtirmemin yolu demek ki buradan geçiyor" biçiminde bir ikna ile çözer. "Doðru olan budur" der.
Kýsacasý mücadele zemininde kalma, Öcalan sistemine uymaktan geçiyor. "Sistemin" herhangi bir
parçasý, diþlisi haline gelmekten geçiyor. Kafalarda
bin bir soru iþaretleri ve itirazlarý oluþsa da kiþi
sonunda kendini ikna etmek durumunda kalýyor.
Bireyin kendini ikna etmesinin en temel nedeni
devrimci, yurtsever duygularýdýr. Devrim yapma
isteðidir. Objektif olarak baþka alternatifi yoktur. O
"sistem" içinde "sistem"le uyumlu olmayý, sistemin
bir eklentisi, kadrosu veya müridi haline gelmeyi kendisi için vazgeçilmez görmektedir. Bu genel bir yaklaþým ve psikolojidir.
Öyle bir kültür oluþturulmuþtur ki, Öcalan'ýn her
sözünü kendisinin savunmasýna gerek yoktur. Herkes
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leme yapmýþtýr. Gýlgameþ'ý okumamýþtýr, ama
Gýlgameþ üzerinde uzun uzadýya deðerlendirmeler
yapmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmelerin çoðu da yanlýþtýr. Bu yöntemle de yanlýþ bir bilgilendirmeye ve
yönlendirmeye gider. Ýþin ilginç yaný, buna da itiraz
edilemez. Yeterli ve objektif bilgiye dayanmayan
deðerlendirmeler kiþilikleri yanlýþ þekillendirdiði
gibi, yanlýþ kararlarýn alýnmasýna da yol açýyordu.
Daha da vahimi þu: Yeterli objektif bilgi ve
veriye sahip olmaksýzýn parti kadrolarý ve süreçler
hakkýnda Öcalan'ýn yaptýðý deðerlendirmelerin kadrolarýn ve diðer insanlarýn kaderi üzerinde onulmaz
tahribatlar yarattýðýný vurgulamak istiyoruz. Çünkü
Öcalan'ýn aðzýndan çýkan her söz mutlak doðru olarak
kabul edilir. Hiç kuþkusuz bu yöntemi felsefik açýdan
yanlýþ, siyasal ve ahlaki açýdan onarýlmasý güç
sonuçlar doðuran bir yaklaþým olarak deðerlendiriyoruz ve bu, Öcalan'da istisna deðil, bir kuraldýr!
Bir nokta daha: Öcalan'ýn yetkiye yaklaþýmý
ilginçtir. Yetki kaynaðý olarak sadece kendisini görür,
güç ve yetkinin gerçek ve tek sahibi olarak kendisini
görür, Ýlahi bir güç gibi... Bütün kadrolarý yetkiyi kendisinden almakla, ama bunun hakkýný vermemekle
suçlar. Buradaki iliþki sanki mutlak monark ile
tebaasý arasýndaki iliþki gibidir. Belirtmeliyiz ki, bu
yaklaþým ve iliþki biçiminde çok büyük bir çarpýtma
var. Sosyalist bir harekette yetki nasýl oluyor da bir
kiþiden alýnmaktadýr? Oysa, yetki hiç kimsenin tekelinde deðildir. Yetki halkýn, partinindir. Bir devrimci
yetkisini partinin meþruiyetinden, devrimin
meþruiyetinden alýr. Yetkiyi, kongre hepimiz adýna
tanýmlar. Kongre partinin bütün iradesini en üst
düzeyde ifade eder, tüzüðü oluþturur. Tüzükte
herkesin, organlarýn yetkileri, görevleri, sorumluluklarý belirlenir. Kadrolar kongrenin özgür iradesinden
yetkilerini alýrlar. Yetki bireylerden alýnmaz. Öcalan
da yetkisini bu organdan alýr. Ancak kendisi kongrenin üstündedir, tek yaratýcýdýr! Parti Öcalan'ýn
malý-mülküdür, kendisinin tasarrufundadýr. Bizler ise
emeðimiz, çalýþmalarýmýz ne olursa olsun görev ve
yetkilerimizi Öcalan'dan alan "özgür" tebaasýyýz!.
Emeklerimiz bize ait deðildir, onlar partiye aittir, parti
de Öcalan'dan baþkasýna ait deðildir. Bu bakýþ açýsý
bir kültüre dönüþmüþtür. Böyle bir ortamda kadroda
sorumluluk duygusu geliþmez. Kadro kendine ait
görmediði bir ortam ve yaþam içinde neden o kadar
çaba harcasýn ki? Kadro, içten içe "neden o kadar
günümü, her þeyimi vereyim? Çünkü bize ait deðil"
demeyecek mi? Bu anlamda da parti kolektif olarak
algýlanýlmamýþtýr, ya da ulaþýlan algýlama çok soyut
kalmýþtýr.
Burada da ikili bir durum vardýr. Öcalan sistemiyle karþýlaþýldýðýnda büyük bir yabancýlaþmanýn
yaþandýðý bir olgudur. Öcalan sistemi özümsendiði
oranda kiþi kendini Öcalan karþýsýnda hiç olarak
görür. Ancak devrimci amaçlarýmýz, özgür ülke ve
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herkesin düþüncelerinin kilidini elinde tutar hale
getirilmiþtir. Öcalan'ýn kurduðu sistemin öylesine
savunucularý, yayýcýlarý, yani müritleri çýkýyor ki,
Öcalan'ýn ek bir þey yapmasýna gerek býrakmýyor.
Herkes "sistemin" koruyucusu, savunucusu durumundadýr. "Ben önderliðin yanlýþlarýnýn bile militaný
olurum" sözü ulaþýlan müritleþme düzeyini gösterir.
Yaratýlan psikolojik ve kültürel ortamda tek bir aykýrý
ses, küçük bir eleþtiri dahi büyük bir kuþku ve baskýyla karþýlaþýr. Henüz dinlemeden bir kiþi tamamen
aforoz edilir, tecrit edilir, yargýlamaya, uygulamaya
alýnýr.
Bunun nedeni de çözümlemelerle verilen eðitim,
aþýlanan kültür ve ruhtur, bunun kadro tipolojisidir.
Öcalan gücünü esas olarak buradan almaktadýr.
Bugün büyük ihanetine raðmen bunu kabul ettirebiliyorsa, bunun en önemli nedenlerinden biri anýlan
bu gerçektir.
Çözümlemelerin birinci ayaðýný böyle özetledikten sonra, þimdi ikinci ayaðýna gelmiþ bulunuyoruz.
Þöyle özetlenebilir: Bütün bir parti yapýsý (baþta
merkez üyeleri olmak üzere) býktýrýcý bir biçimde
aþaðýlayýp horlarken ve baþarýsýzlýða mahkum olduklarý kesin bir dille ifade ederken, öte yandan da yine
býktýrýcý bir tekrarla Öcalan, kendisini yüceltir ve her
þeyi kendisine baðlar, kendisiyle açýklar ve her þeyi
kendisine ait görür, tek kiþi iktidarýnýn nasýl
vazgeçilmez ve seçeneksiz olduðunu döne döne vurgular. Bunu beyinlere ve yüreklere kazýmak için her
yola, her yönteme baþ vurur, her fýrsatý kullanýr...
Bunun için sürekli olarak yaþam hikayesini
anlatýr. Yaþamýnýn ilk günlerine, fazla zengin olmamasýna raðmen olaðanüstü bir içerik kazandýrýr.
Köyde yaþadýðý bir kaç tane olay var, tekrarlayýp
durur. Bunlardan birini "Ýlk Ýsyan" olarak tanýmlar ve
olaðanüstü bir anlam yükler. Oysa her çocuðun
yaþamýnda buna benzer sayýsýz "isyanlar" var. Babasý
ile anasýnýn iliþkilerini, bunun kiþiliðini nasýl etkilediðini anlatýr. Ardýndan güç arayýþý, dine yönelme,
asker olma istemi, giderek sosyalizme yönelme ve bu
eksendeki geliþmeleri, bugünkü "önderlik özellikleri"ni kanýtlamanýn birer kanýtý olarak sunar. Kesire
ve Pilot'un kiþilik özelliklerini, ortaya koyarken veya
kendisini yüceltirken büyük zevk alýr. Bunu ne kadar
usta taktiksiyen olduðunu kanýtlamada kullanýr. Sonra
Kürdistan'a yöneliþ, yurtdýþýna çýkýþ gelir. Kendine ait
olan anlatýmlar, hemen hemen 1980 ile birlikte sona
erer. Kiþilik ve yaþam hikayesi burada biter. Diðer
anlatýmlar ise soyutlama niteliðindedir.
Çözümlemelerin diðer önemli bir yönüne daha
dokunmamýz gerekiyor. Açýk ki toplumsal deðerlendirmeler, bilimsel veriler ve somut bilgiler
üzerinden geliþtirilebilir. Öcalan kitap okumadýðýný
kendisi itiraf eder. Okumamasýna raðmen her konuda
tahlil yapar. Örneðin Yaþar Kemal'i okumamýþtýr,
ancak Yaþar Kemal hakkýnda sayfalar dolusu çözüm-
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kültünün baskýn geldiði çok açýk. Tarihimizin en
büyük ihaneti ile karþý karþýya olunmasýna raðmen
Öcalan sistemi kendini sürdürme olanaðý buluyor.
Hem de en pervasýz bir tarzda... Bunda "sistemin" yýllardýr verdiði eðitim, oluþturduðu kültür ve ruh hali
önemli bir rol oynuyor ve bu durum teorileþtiriliyor.
Kayýtsýz þartsýz itaat etme, onsuz yaþamýn olmayacaðýna inandýrma kültürü yaratýldý ve egemen kýlýndý.
"Ben zýr deli olsam da bu halk beni peygamber görür"
sözünün anlamý nedir? Bu söze içerilen halka yaklaþýmýný nasýl tanýmlamak gerekir?
Çözümlemelerin bir boyutu daha var: Aþaðýlama
ve hakaret! Öcalan kadrolara hakaret niteliðinde
sözlerle birlikte çok rahat küfür edip aþaðýlamýþtýr.
Bazen de "ben karýncayý ezmem, benim aðzýmdan tek
bir kötü söz çýkmaz" diyebilmiþtir. Devrimciler yersiz ve kiþiliði zedeleyici söz kullanmazlar, hiçbir
küfrü aðýzlarýna yakýþtýrmazlar. Küfrün siyasal
anlamý olmaz. Bir anlayýþýn bilimsel kavramlarla
karþýlýðý var, sýnýf uzlaþmazcýlýðý, oportünizm,
reformizm gibi.... Normal sosyal iliþkilerde dahi
Öcalan'ýn kullandýðý bir çok söz kullanýlmaz. Öcalan
bir çok deðerlendirmesinde karþýsýndakileri hiç yerine
koyup bir çok nitelemeyi yakýþtýrabilmiþtir. "Sinek,
böcek vb." diyebilmiþtir. Yoldaþ olmanýn duygu
derinliðini ne kadar yaþamýþtýr? Yoldaþlarýna zerre
kadar sevgi beslediðini sanmýyoruz. Oysa "ben sevgi
kaynaðýyým" derken o an kendinden geçer gibidir.
Yaþamda ise yoldaþlarýna öfkeli, tepkilidir. Hiç bir
arkadaþla eþit bir iliþki kurmaz. "Sistem"ini oturduktan sonra eþit iliþkiler ortadan kalkmýþtýr.
Çözümleme yöntemi ile eðitilen ve þekillenen
kadro nasýl bir kadrodur? Elbette ezik, yenik, kendini
baþarýsýzlýða mahkum gören, kendindeki olumluluklarý, dinamikleri öldüren bir kadro... Baþarýsýzlýða
mahkumdur. Öcalan bunu defalarca tekrarlar, kadro
buna inandýrýlýr. Baþarýsýz kadro, yenilmez Öcalan
karþýsýnda þunlarý diyecektir: "Kendini koru, baþýmýzdan eksik olma, sen gittin mi biz de biteriz. Önderliksiz yaþam olmaz!" Böyle olduðuna da inandýrýlmýþtýr.
Hiç bir devrim örneðinde önderlik böyle deðerlendirilmemiþtir. Önderler de doðal insanlardýr ve
toplumsal varlýklardýr. Bir gün ölürler. Düþman
kurþunuyla ölürler ya da ömürleri sona erer. O zaman
Kürdistan'ýn geleceði kararýr mý? Bir toplum, bir parti
biter mi? "Önderliksiz özgürlük olmaz" denilmektedir. Bu deðerlendirmenin bilimsellikle bir ilgisi olabilir mi?
Özetin özeti þu: Çözümlemeler, bu "sistemin" en
temel ideolojik ve ruhsal hegemonya araçlarýdýr,
karar süreçleridir, yargýsýz infazlarýn gerçekleþtiði
kürsülerdir. Öcalan'da adil davranma kaygýsý, adalet
duygusu kesinlikle yoktur. Yoldaþlýk saygýsý, sevgisi
de ortadan kalkmýþtýr. Parti deðerlerini koruma
kaygýsý da duyulmamýþtýr...

w

w

w

.a

rs

iv

ak
ur
d.

yaþam hedeflerimiz olduðu için parti bize aittir ve
dolayýsýyla ona sarýlýrýz. Kendimiz olarak algýlarýz.
Yabancýlaþma ile hiçleþme ve parti deðerlerine sarýlma çeliþkisi, açýk ki herkesi, kiþilikleri parçalamýþtýr.
Görev, sorumluluk duygularý parçalanan kadrolarýn
baþarýsýz kalacaklarý kesin deðil mi? Dolayýsýyla
kadronun yaþadýðý baþarýsýzlýklarýnýn temel nedeni
Öcalan sistemi ve bunun sonucu kiþiliklerde yaþanan
yabancýlaþma, hiçleþme ve parçalanmadýr...
Çözümlemeleri okuyan her arkadaþ kendine
yönelme zorunluluðunu hissetmiþ, bu, kendisinden de
istenmiþtir. Çözümlemeleri okuyan her arkadaþ kendini ezer, yerden yere vurur. Kendisini baþarýlý noktalarda deðil, baþarýsýzlýklarýnda arar. Kendi kiþilik
raporlarýný yazarken de ayný yaklaþýmý ve ruh halini
sergiler. Örneðin raporlar yazýlýrken her türlü
olumsuzluk sýralanýr. Olumsuz özelliklerini ne kadar
sayýp dökerse, raporunun kabul edileceðini düþünür.
Neden böyle bir ihtiyaç hissedilir? Neden böyle bir
zorlamanýn içine girilir? Kendimizde neden olumsuzluk arama arayýþýna girelim? Neden kendimize bizde
olmayan özellikler atfedelim? Bu sorularýn yanýtý bu
"sistem"in yapýsýnda ve mekanizmalarýnda gizlidir.
Kiþinin kendini kabul ettirebilmesi, ne kadar iþe yaramaz, olumsuz, baþarýsýz olduðunu söylemesine
baðlýdýr. Alçakgönüllülüðün, parti militanýna yakýþýr
tavýr almanýn ölçüsü bir çok olumsuzluðu sýralamaktan geçer. Fakat tersini yaparsa, "Ben þu konuda
baþarýlýyým" derse o kariyerizm ve kendine sevdalýlýkla damgalanýr. Burada belirtilen kiþinin gerçekten de baþarýlý pratikler sergilediði durumlardýr.
Baþarýsýz olduðu halde "baþarýlýyým" demek elbette
ahlaki bir tutum deðildir.
Sonuçta çözümlemelerle ruhlar teslim alýnýr,
iradeler kýrýlýr, kiþinin kendine ait hiç bir þeyi býrakýlmaz.
Kiþilik, devrim deðerleri ile "sistem" arasýnda
parçalanmaktadýr. Bir yanda parti deðerleri, kültürü,
çizgisi var. Þehitlerin yaþamlarý, eylemleri, dünya
devrim pratikleri var. Öte yanda ise Öcalan'ýn kurduðu sistem... Ýkisini karþý karþýya koyma yerine
ikisini birleþtirmeye, ikisinden bir senteze ulaþmaya
çalýþýr. Sonuçta "sistemin" içinde yer alýr. Sistemin
uyumlu bir parçasý haline gelir, hatta sistemin teorileþtirilmesinde katký sunar. Bütün bunlarla birlikte
bir yandan da her birey kendi içinde bir denge kurmak
durumunda kalýyor. Örneðin yaþadýðý parçalanmayý
bir dengeye kavuþturarak... Baþka türlü yürümek
mümkün olmuyor.
Bütün bu ideolojik ve psikolojik hegemonyanýn
sonucu acýdýr. Kýsaca þöyle: Bugün parti yapýsýnda
ortaya çýkan durum Öcalan "sisteminin" PKK, PKK
çizgisi ve deðerleri karþýsýnda baskýn çýktýðý,
Öcalan'ýn yarattýðý kültürün kendi kadrosunu oluþturduðu, bunu halka da yedirdiði, bakýþ açýsýnda Öcalan'ý
tanrýsal, yanýlmaz görmenin yanýnda tapýnma
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tadýr. Özgürlük talebi devrime götürüyor, fakat birey
öyle bir ortama kapýlýyor ki, onsuz bir yaþam
mümkün olmuyor. Ýtiraz edemiyor. Öcalan, maddi,
siyasi anlamda her þeyi kendi iktidar tekeline aldýðý
gibi, bu, partilileri ideolojik, ruhsal anlamda da kuþatmaktadýr. Her alanda bir hegemonya kurulmuþtur.
Onun dýþýnda hiç kimsenin söz hakký da yoktur. Kim
tersi yönde konuþursa bir gün sonra provokatördür,
haindir, ölümü hak etmiþtir. Dýþtalanýr, sýradan biri
haline getirilir. Yaþasa teslim olup sayfalar dolusu
özeleþtiri vermek zorundadýr, ya da hainlikle
damgalanýr. Böylece yüreklerde korkudan tahtlar
kurulur. Bugün teslimiyetin yaþandýðý çok açýkken ve
bütün dünyanýn bildiði bir gerçek iken, mücadeleye
yaþamlarýný adayanlar seslerini çýkartamýyorlar.
Konuyu tartýþamýyorlar bile. Korkuyorlar. Ýhanetçi
olarak damgalanmaktan korkuyorlar. Büyük bir trajedi, büyük bir paradoks!
Kýsacasý genel soyut kavramlar düzeyinde, en
çekici, en tutkulu kavramlarla özlemlerimiz ifade
ediliyor. Kiþi ona gidiyor, gözü kamaþýyor. Adeta onu
ýþýk, hatta güneþ gibi görüyor. Sonradan Öcalan'ýn
tekeline, iktidar alanýna giriyor. Böylece þekillenen
kiþilik "özgür kulluk"tan baþka bir þey ifade etmiyor.
Öcalan, kadýn sorununu kendisini güçlendirmenin aracý olarak deðerlendirmiþ, ortaya çýkan kadýn
hareketi de bu "sistemin" tamamlayýcý, dengeleyici
çok önemli unsuru olmuþtur. Bu da kendiliðinden
oluþmamýþ, süreç içinde yaþanan geliþmelerle birlikte, uluslararasý geliþmelerin sonuçlarý da deðerlendirilerek þekillenmiþtir. Öcalan sisteminin bütün
özelliklerinin çok daha çarpýcý, belirgin, uç bir
biçimde kadýn hareketinde gerçekleþtiðini söylemek
abartý olmaz. Kadýnýn özgürlüðü adý altýnda kadýn
üzerindeki iktidarýn en kaba biçimi gerçekleþmiþ,
kadýn en yalýn biçiminde iktidar nesnesi haline getirilmiþtir. Bu nedenle paradoksal, ikili bütünlük ile
özgürlük yanýlsamasý çok çarpýcý biçimde bu alanda
kendini gösterir.
Öcalan öyle bir mekanizma kuruyor ki, kadýn
tamamen kendi alanýdýr. Oraya kimse dokunamaz.
Kadýnýn kendisine dahi ait deðil, Öcalan'a aittir. Öyle
bir mekanizma geliþtirmiþtir ki, kadýn hem onun
mülkiyetindedir, otoritesi altýndadýr, hem de erkeði
teslim almada, o sistemi kurumlaþtýrmada önemli bir
politik nesnedir. Yine kadýný topluma karþý, ulusal
çapta bir güç unsuru olarak deðerlendirir. Parti içinde
ise, dengeleme unsurudur.
Öcalan'ýn kadýn sorununa getirdiði teorik deðerlendirmeler çözümsüzdür. Çözüm, volontarizmdir,
kaba iradeciliktir. O da toplumun nesnel yasalarýnýn
reddidir. Ýnkarý ve katlidir. Bu da yaþam tarafýndan
her defasýnda yalanlanýr.
Özgürlük teorik olarak konulmuþtur. Ama somut
bir projeye, somut bir iliþkiye, yaþam tarzýna
dönüþtürülememiþtir. Somut olan tek bir þey var. O da
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Öcalan eksenli sistemin kendisini en çok ele
verdiði ve açýða çýktýðý alanlardan biri, kadýn sorunu
ve sevgi iliþkileridir. Örgütsel, siyasal ve sosyal
yaþamý doðrudan ilgilendiren bu alanlarda Öcalan'ýn
geliþtirdiði sistemi kavramadan onun temel yapýsýný
anlamamýz güçleþir, eksik kalýr. O nedenle Öcalan'ýn
kadýn sorununu nasýl ele aldýðýný ve nasýl geliþtirdiðini teorik ve pratik "çözümünü" kimi ana çizgileriyle
de olsa ortaya koymakta yarar var.
Öcalan, devrim adýna yaratýlan her þeyi kendine
baðladý, kendisiyle açýkladý. Bütün her þeyi kendisine
ait gördü. Her þey onun mülkiyet ve iktidar alanýdýr.
Her partili Öcalan'a ait bu alanda, onun bir parçasý
olduðu, onun mülkiyetine girdiði, ruhunu, bütün
çalýþmalarýný ve yaþamýný ona teslim ettiði ölçüde
vardýr. "Baðlandým" sözcüðü de yeterli deðildir.
Ýradesini ve ruhunu teslim ettiði ölçüde bir anlam
ifade eder.
Kadýn sorununda da durum böyledir. Öcalan'ýn
olay ve geliþmelere temel bir yaklaþýmý var ve bu,
bütün alanlar için geçerlidir. Halkýn, sýnýflarýn,
toplumsal katmanlarýn ve toplumsal kategorilerin en
temel özlem ve taleplerini döneme, yükselen ideolojilere göre formüle etmek! Örneðin Kürt halkýnýn bir
ulusal kurtuluþ sorunu, ulusal ve toplumsal talepleri
var. Bu, dün sosyalizmde, sosyalizm ideolojisinde
ifadesini buluyordu. 1990'lý yýllardan sonra sosyalizmden teorik düzeyde vazgeçilmedi, ama bununla
birlikte neo-liberalizmden, globalizmden belli öðeler
ödünç alýndý. Kadýn sorununda da ayný yaklaþýmý
görürüz. "Kadýn öncüleþmelidir, güç olmalýdýr",
"Kadýn özgürleþmeden erkek özgürleþemez, kadýn
özgürleþmeden toplum da özgürleþemez" demektedir.
Bunlar doðru ifadelerdir. Ve sadece güncel özlemleri
deðil, binlerce yýllýk küllenmiþ özlemleri açýða
çýkaran, formüle eden deðerlendirmelerdir. Bu sözleri
yürüyen, yükselen, geliþen bir devrimle birlikte,
pratikte hayat bulan, gerilla, halk eylemliliðinin
yarattýðý coþku, heyecan ve siyasal aðýrlýðý arkasýna
alarak söylüyor. Kuþkusuz bunlar, herkesin ilgisini
çekiyor, herkes dinliyor; mücadelede bu sözler çekici
bir iþlev görüyordu. Bir adým sonrasýnda ise her þeyi
kendine baðlýyordu. Özgürlüðü, kurtuluþu, her þeyi
kendisiyle açýklýyor. Ancak onunla özgürleþip onunla
özgürleþme düzeyi korunabilir. Mekanizma böyle
kurulmuþtur. Günlük çözümü yok, çözüm, Öcalan'ýn
kendisidir.
Özgürleþme eðilimi, istemi kadýný harekete
geçiriyor. Toplumdan, aileden, erkekten koparak belli
bir özgürleþme düzeyi yakalayan birey, hemen
Öcalan sisteminin içine çekilip dört bir yandan
kuþatýlýyor. Biraz özgürleþmiþ, ama Öcalan tarafýndan
ise tutsak alýnmýþtýr.
Bu kiþilik çeliþkili, ikili bir bütünü oluþturmak-
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izi sahipleniyoruz. Bunlarý da hem ideolojik-teorik
düzeyde, hem de programatik-örgütsel iliþkiler
düzeyinde tartýþarak, daha da derinleþtireceðimiz
kesindir. Devrimin araçlarýný yaratarak, kural ve ölçülerini çok daha kesin ve net bir biçimde belirleyerek;
ama deðiþen, geliþen toplumsal yaþama da sürekli
uyarlayarak yeniden üreteceðiz. Deðerlerimizi almak,
temel ilkelerimizi, yaklaþýmlarýmýzý "sistemin"
kirinden-pasýndan ayýklamak, onun illüzyonundan,
göz boyamalarýndan arýndýrmak, gerçek kimliðine
ulaþtýrmak büyük önem taþýyor. Kendimizi ve deðerlerimizi özgürleþtirmek ve bu temelde genel sosyalizm anlayýþýmýzýn bir gereði olarak kadýn sorununu
doðru ortaya koymak, doðru çözümünü üretmek
zorundayýz. Bu, devrimimizin en önemli sorunlarýndan biridir. Öcalan bu alanla çok oynadý, hala da
oynamaya devam ediyor. Bu yüzden Öcalan illüzyonunu tuz buz etmek kaçýnýlmaz bir zorunluluk oluyor.

ak
ur
d.

Öcalan'ýn kendisidir. Ona baðlanýlmalýdýr. Özellikle
de Zilan arkadaþýn
eyleminden sonra kadýn
arkadaþlar Öcalan'a gözü kapalý bir biçimde baðlanmýþtýr. Kendi içlerinde müthiþ bir çatýþmayý, parçalanmayý yaþamýþlar, yaþam gerçekliði ile Öcalan arasýnda sýkýþýp kalmýþlardýr. Sayýsýz acýlar, sayýsýz zorluklar da çekmiþlerdir.
Saflarda herkes; "Önderlik tarafýndan yaratýldýk"
demektedir. Özellikle kadýn arkadaþlar, "O olmazsa
biz yaþayamayýz" demektedirler. Nasýl yarattý? Bu
sorunun yanýtý yoktur. Yaratýlan nedir? Bir parti, bir
halk nasýl yaratýldý? Bunun yanýtý yoktur.
Açýk ki, bütün deðerler kolektif emeðin, kolektif
iradenin, kolektif bir mücadelenin sonucudur. Gerçek
budur, bunun dýþýndaki iddialar bilim dýþý safsatalardan baþka bir þey deðildir.
Sonuçta Öcalan sistemi, ortaya çýkan, erkek egemen anlayýþýn, erkek egemenlik sisteminin, en kaba,
en çarpýk, en ucube bir biçimde, ama kendini en
büyük devrimci kavramlar altýnda gizleyerek, hatta
onun araçlarýyla bezeyerek tekrar üretilmesidir.
Öcalan sistemi, gelmiþ geçmiþ bütün egemenlik
biçimlerinin hem en ince, hem de en kaba yöntemlerinin iç içe kullanýlmasý ve tekrarýdýr. Bütün egemenlik sistemlerinden bir þeyler kapmýþtýr. Kadýnýn
köleliði çok kaba biçimde yeniden üretilmiþtir. Kadýn
büyülenmiþ, özgürlük istemleri kullanýlarak gözü
boyanmýþtýr.
Kürdistan'da geliþen ulusal ve toplumsal devrim,
kadýn özgürleþmesinde büyük alt-üst oluþlarýn yaþanmasýna neden oldu. Kadýn geleneksel toplumdan ve
aileden kopuyor. Onun gerici deðer yargýlarýyla
büyük bir savaþýma giriþiyor. Kendi içinde sayýsýz
yanýlsama noktasý taþýsa da belli bir özgürlük bilinci
kazanýyor. Kendine güveni oluþuyor. Kendisi olma,
kendisini toplumsal ve ulusal kurtuluþ mücadelesi
içinde üretme çabalarýný yoðunlaþtýrýyor. Ne yazýk
bütün bu geliþmeler Öcalan tarafýndan alýnýp donduruluyor ve kendi sisteminin kendisine baðlanýyor.
Evet, bir bakýma bir "kadýn devrimi" yaþanmýþtýr.
Bugün, Kürt kadýný ister partide, ister cephede, isterse
mücadelenin kenarýnda kýyýsýnda olsun, ruhsal, politik, ideolojik açýdan önemli bir deðiþim dönüþüm
yaþamýþtýr. Kendi cinsel kimliðine sahip çýkma bilinci az çok geliþmiþtir. Bu anlamda geliþmeleri
küçümsememek gerekir. Fakat devrimin bütün deðerlerinde olduðu gibi kadýn kurtuluþ mücadelesi alanýnda yaratýlan geliþmeler de sonunda Öcalan sistemine
baðlanmýþtýr. Bu da ikili bir durumdur. Kadýn bir yandan özgürleþmiþ, diðer yandan da bir kulluk kapanýna
girmiþtir. "Tanrý"nýn ideolojik-politik kuþatmasý altýnda kalmýþtýr.
Sonuç olarak, Öcalan'ýn bu konuda yarattýðý kiþilik, örgüt iþleyiþi, iliþkileri yönünden sistemini
tümüyle reddetmek gerekiyor. Ama sosyalizm ve
devrim yürüyüþümüzdeki çabalarýmýzý ve deðerlerim-
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Öcalan'ýn kadýn sorununa yaklaþýmýnda sevgi
anlayýþý ve politikasý çok önemli bir yer tutmaktadýr.
Öcalan'ýn sevgiyi ele alýþ biçimi, insana, deðerlere,
devrimci çizgiye yaklaþýmýnýn aynasý gibidir. Bu
aynaya bakanlar nasýl bir toplum istenildiðini de
görebileceklerdir.
Öcalan, egemenlik sistemini oturtmada ve
kurumlaþtýrmada sevgi ve kadýn-erkek iliþkilerini
önemli bir politika unsuru olarak kullanmýþtýr. Baþka
bir deyiþle sevgiye yaklaþýmý esas olarak politiktir,
iktidar kaygýlarý belirleyici bir rol oynamýþtýr. Öcalan,
sevgi ve kadýn-erkek iliþkilerini mutlak denetim altýnda tutmayý, kendi iktidar sisteminin varlýðý ve geleceði açýsýndan kaçýnýlmaz görmüþtür. Çünkü kadýn ve
erkeði mutlak anlamda kendine baðlamanýn, egemenlik ve denetim altýnda tutmanýn yolunun, her þeyden
önce, onlarýn ruhsal-duygusal dünyalarýnýn mutlak
denetiminden geçeceðini düþünmüþtür. Öcalan, sistemini mutlak tek kiþi iktidarý ve her þeyi kendine ait
görme anlayýþý ve hedefi üzerine kurduðu için, sevgi
ve ruh alanýna da el atmýþ ve bu konuda bir anlayýþ,
bir politika ve kültür oluþturmuþtur.
Bu konuda geliþtirdiði ve hakim kýldýðý mekanizma kýsaca þöyledir: Bir yandan sevgiyi özgürlükle
doðrudan iliþki içinde ele almýþ, bu anlamda saflara
katýlan kadýn ve erkeðin bu konudaki arayýþlarýna ve
eðilimlerine yanýt verir gibi yapmýþ, ama öte yandan,
bununla birlikte sevgiyi ulaþýlmaz bir soyutlama
düzeyine çýkarmýþtýr. "Zaferi olmayanýn aþký olmaz",
"vatan özgürleþmeden sevgi olmaz" gibi belirlemelerle sevgi ve sevgi iliþkilerinin olmazlýðýný teorileþtirmiþ, böylece insanýn ve toplumun ruhsal ve toplumsal
hareket yasalarýný katletmiþtir.
Öte yandan kendisini sevgiyi hak eden tek birey
olarak tek sevgi ve baðlanma merkezi haline getirerek, diðer bütün sevgi arayýþ ve yönelimlerini teorik
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Her alanda olduðu gibi, devrimci sosyalist
toplum projemizi, sevgi ve kadýn-erkek iliþkileri
alanýnda da bugünden geliþtirmek, bunun ilkeli ve
tutarlý mücadelesini vermek esastýr. Bu nedenle bu
konuda her türlü tutucu, gerici, bastýrýcý ve devrimci
olmayan anlayýþ ve hareketle mücadele etmek, bu
baðlamda Öcalan sistemi ve onun her türlü etkisine,
kalýntýsýna ve izlerine karþý mücadele etmek, bütünlüklü ve tutarlý bir yaþam anlayýþýnýn yerleþtirilmesi
ve oturtulmasý açýsýndan zorunludur.

or

g) Öcalan Sisteminin Genel bir Özeti

Öcalan sistemini toparlamada ve tanýmlamada
Öcalan'dan yararlanmamýz gerekir. Öcalan, kendinden ve kurduðu sistemden, onun kadrosundan o kadar
emin ki, kendi gerçeðini bütün çýplaklýðý ile itiraf
etmekten geri durmaz. Erkeði Öldürmek adlý kitapta
böyle davranýr. Anýlan kitaptaki röportajý 1996 yýlýnda yapan Mahir Sayýn, sorduðu sorularla Öcalan sisteminin zaaflarýný ortaya koyar. Öcalan da çarpýcý
yanýtlar verir. Kendi kiþiliðini ve kurduðu sistemi çok
net olarak özetlediði için bu röportajdan bir bölümü
olduðu gibi buraya almak istiyoruz. Önce Mahir
Sayýn'ýn sorusu:
"Anlatýmlarýnýzdan dikkat çeken bir yan var.
Baþýndan beri her þeyin ekseninde siz varsýnýz. Bu
çok tuhaf deðil. Ancak þöyle ifadeleriniz de var: 'Bir
gün olmazsam aç kalýrlar.' Örgüt yapýsý kendiliðinden
bir iþleyiþ kazanmýþ durumda deðil mi?
Siz demokrasinin geliþmesine bu kadar önem
verirken 'hareketin önderi de olsa bir kiþiye bu kadar
baðlý olunmasý çeþitli açýlardan sakýncalý deðil mi?
Bu durumda kalýndýðý müddetçe kolektif irade nasýl
oluþacak? Mao, Stalin, Kim Ýl Sung etrafýnda
yaratýlan kiþi kültünün sizin adýnýz etrafýnda oluþmasý
nasýl engellenecek? Yoksa ona gerek yok mu? En
kötüsü size bir þey olursa ne olacak?"
Mahir Sayýn aslýnda Öcalan'ýn kurduðu sistemin
özünü deþifre edici sorular sorar. Öcalan, bu sorular
karþýsýnda kendi sisteminin özünü itiraf etmek durumunda kalýr ve içinde buna karþý önlemler
geliþtirdiðini de söyler, ancak bu noktada gerçekleri
tahrif eder, gerçekle iliþkisi olmayan þeyler söyler.
Verdiði yanýtlar ilginç ve düþündürücüdür:
"Tabii bu trajediye bir çare bulmak için büyük
aranýyor. Benim trajedim þu ayný zamanda, hem böyle
bir kültü yaratacaðým, hem de bunu inkar edeceðim.
Bu yine, bende müthiþtir. Hem her þeyi kendime
baðlayacaðým, hem kendimi inkar edeceðim. Hem
kesinlikle bu söylediðiniz kültü yaratacaðým, hem de
altýna dinamit koyacaðým. Diyeceksiniz tam deli iþi,
ama baþka türlü olmuyor. Vicdana gelmeniz lazým.
Bunlar birer olgu, gerekli de. Ama zamaný geldiðinde
yýkýlmalýdýr. Veya gerekli olduðu kadar yer vereceksin. Bu anlamda tehlikeyi önlediðime inanýyorum.
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ve pratik olarak mahkum etmiþtir. Bu anlayýþ ve
pratik sonucu, ruh ve sevgi dünyasý Öcalan'a odaklanan kadrolar ve kitleler, ayný zamanda, ideolojik,
politik ve ruhsal olarak Öcalan'ýn mutlak hegemonyasýna ve denetimine girmiþ oluyorlar. Süreç
içinde tam bir kültür ve ruhsal þekilleniþe dönüþen bu
durumun bir sonucu olarak, sevgi ve sevgi iliþkileri
bilinçte, bilinç altýnda, yaþamda, örgütsel ve siyasal
iliþkilerde ayýplanma, yargýlanma ve mahkumiyet
konusu olmuþtur. Böylece Ortaçað yaklaþýmlarý ve
uygulamalarý adeta yeniden üretilmiþtir. Duygularýn
mahkum edildiði ve bastýrýldýðý bir pratik yaþanmýþ,
bu konuda büyük bir korku egemen kýlýnmýþtýr.
Öcalan, sevgi ile devrimci savaþý, sevgi ile örgütsel yaþam ve partileþmeyi, sevgi ile geliþme ve
büyümeyi sürekli karþý karþýya koymuþ, kaçýrtýcý,
daðýtýcý, düþürücü olarak deðerlendirmiþtir. Bu
anlayýþýn sonucunda bu alaný kendisine ait kýlan,
mülkiyet alaný haline getiren ve mutlak denetimine
almaya çalýþan Öcalan, kadýn ve erkeði de büyük
ölçüde teslim almýþtýr. Bu pratik yasakçýlýk, doða dýþý
ve anti-sosyal bir olgudur. Bu anlayýþ ve pratiðin
sonucu partililerin ve savaþçýlarýn ruhsal ve kiþilik
bütünlükleri zedelenmiþ, kiþilikler parçalanmýþ,
tahrip olmuþ, sayýsýz trajik olay yaþanmýþ; bu ruhsal
ve sosyal düzeyleriyle verili toplumlarýn gerisine
düþülmüþtür.
Bu nedenlerle, öncelikle Öcalan'ýn sevgi ve
kadýn-erkek iliþkileri konusunda kurumlaþtýrdýðý
anlayýþ, politika ve pratiði mahkum ve reddetmek;
onun yerine devrimci sevgi anlayýþýný ve politikasýný
esas almak ve geliþtirmek esastýr.
Öncelikle Öcalan sisteminin sevgi ve sevgi iliþkilerini bilinçte, ruhta ve iliþkilerde yargý konusu
yapan ve mahkum eden anlayýþ, ruhsal duruþ ve
kültürü aþmak, devrimci sevgi anlayýþýna ulaþmanýn
önkoþuludur.
Devrimci sevgi anlayýþý, cinslerin özgürlüðü ve
eþitliði üzerinde þekillenen çýkarsýz, hesapsýz ve
sýnýrsýz duygu ve yürek buluþmasýný ifade eder.
Devrimci sevgi anlayýþý, devrimci idealler ve
ideolojik-politik çizginin, amaçlanan toplum projesinin duygular dünyasý ve cinsler arasý sevgi iliþkilerindeki somutlaþmasý, devrimci yaþam ve devrimci
duygularýn etkili ve dinamik bir parçasýdýr.
Sevgi, iddia edildiði gibi, devrimci mücadele ve
devrimci savaþla çeliþen bir olgu ve iliþki deðil, tersine, doðru ele alýndýðýnda ve genel örgütsel ve sosyal
yaþamýn bir parçasý olarak biçimlendirildiðinde,
devrimci mücadeleyi olumlu etkileyen bir iþlev görür.
Devrimci sevgi anlayýþý, ayný zamanda, devrimci
ideallerle, devrimci çizgi ile, örgütlü iliþki, yaþam ve
mücadele ile çeliþen, devrimci mücadele, iliþki ve
kiþilikleri güçlendirmeyen, özgürlük ve gerçek sevgi
tanýmýyla baðdaþmayan eðilim, duygu, iliþki ve
davranýþlarla mücadeleyi kaçýnýlmaz görür.
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kaygýsýzca incelenmemesi sistemin bütünlüklü
kavranmasýný da engellemiþtir. Ayrýca geliþen,
büyüyen devrimci mücadele var ve bunlar, "Önderliðin eseridir", bazý eksiklikler olabilir, önemli olan
devrimin baþarýsýdýr, zafere götürülmesidir, zaferi
iþaret eden hedeflerin konulmasýdýr, denilmiþtir.
Büyüyen devrim ve kazanýlan baþarýlar kimin
baþarýsýdýr? Sorgulanmaya deðerdir. Evet Öcalan'ýn
da belli katkýlarý vardýr. Ancak katký sunmak zorundadýr. Baþka türlü de önderlik yapmasý mümkün
deðildir. Bir halkýn özgürlük mücadelesi önlenemez
boyutlar kazanmýþtýr Dünya, bölge ve Türkiye
gerçekliðinde Öcalan, kendini yaþatmak için de olsa
devrime hizmet etmek zorundadýr.
Öcalan ile ilgili bir iki noktaya dokunmamýz
gerekir. Düþman karþýsýnda, "her þey yalandý, yanlýþtý,
benim yaþanacak bir geçmiþim yok, beni kendi
örgütünü tasfiye eden biri olarak deðil, tavrýmý da
zora düþmüþ bir adamýn tavrý olarak deðil; gerçekleri
kavramýþ, vatanýna, devletine hizmet etmeye hazýr,
devlet ve vatan aþkýyla yüreði çarpan bir kiþi olarak
deðerlendirin" biçiminde bir duruþ sergilerken; parti
ve halk karþýsýnda ise "ben sizin bildiðiniz Apo'yum"
demiþ ve halkýmýzý kandýrmayý sürdürmüþtür. Bu,
Öcalan'da bir siyaset yapma tarzýdýr. Çeliþkili,
parçalý, eklektik, bir çok eðilimi ve gücü kendinde
dengeleyen, dengeciliði bir siyaset tarzý haline getiren
Öcalan'ýn esas aldýðý ilkeler, amaç yoktur. Ýmralý, bu
gerçeðin açýða çýkmasýdýr.
Fakat dün çok farklý görünebiliyordu. Dün
devrim, halk karþýsýnda çok farklý bir konumdaydý. 15
Þubattan önce Avrupa'da da yine o ikili, parçalý, kendi
içinde bir çok tutarsýzlýðý taþýyan kiþiliði görüyoruz.
Ancak egemen yan olarak gözüken devrimi, savaþý
derinleþtirmeyi isteyen, devrime inançsýzlýðý mahkum
eden, VI. Kongreyi bir zafer ve devletleþme kongresi
olarak tanýmlayan kiþiliktir. Hatta bu çýkýþý,
"Ankara'dan çýkarak partileþtik, Ortadoðu'ya çýkarak
ordulaþtýk, dünyaya açýlmakla da devletleþeceðiz"
sözüyle de sloganlaþtýrmýþtýr. Düþman karþýsýnda ise,
"hayýr ben devletleþmeyi yerel yönetimler olarak
algýladým. HADEP bir milyondan fazla oy aldý,
devletleþmek budur. Devletleþmekten ortak devleti
anladým. Cumhuriyeti birlikte kurduk, milli kurtuluþ
savaþýný birlikte verdik. Bu tarihsel olarak böyledir.
Kürt devletinin kurulmasý hayaldir. Ýlmen de böyle,
bir devletin kurulamayacaðý sabittir" demiþtir.
Bu iki duruþ arasýnda ne kadar süre geçmiþtir?
Bu tutarsýzlýðýn hem siyasi ahlakta, hem de genel
ahlakta asla yeri yoktur. Böyle bir ikilem nasýl açýklanabilir? Hangi Abdullah Öcalan doðru söylüyor?
Ýmralý'daki Öcalan mý, yoksa Avrupa'daki,
Bekaa'daki, Suriye'deki Öcalan mý? Ýki ayrý kiþilik,
iki ayrý sýnýf çizgisi var ve bunlar tutarlý bir bütünlük
oluþturamaz. Biri özgürlük, demokrasi, sosyalizm,
halklarýn kardeþliði, enternasyonalizmden söz eden,
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Dikkat edin, bunlar hem çok baðlý, hem hiç baðlý
deðil. Nettir bu. Ýspatýný da yapabilirim. Ýnanýlmaz
ölçüde hepsi baðlý. 'Öl' desem ölürler, ama þu da çok
açýða çýkmýþtýr ki; en temel, en deðerli, mutlak baðlý
kalýnmasý gereken hususlarda hiçbirisi baðlý deðil.
Ýþte Cuma arkadaþ burada: Kalksýn söylesin. Eðer
öyle deðilse, ne dersen de... Baðlý olmayý beceremiyorlar. Bu benim bizzat yarattýðým bir durum. Hem
mutlaka onlarý bir yere kadar baðlayacaðým. Hem de
beni dinamitlemelerini mümkün kýlacaðým. Tehlikeli
deðil mi? Bu insanlarý baþka türlü demokratlaþtýrmak
mümkün deðil. Mesela, nasýl deðerlendiriliyor bu:
PKK içinde 'baðlý olmak iyi bir þey filan' deniliyor. Ve
giderek tehlikeli bir hal aldýðýnda inkar etme, karþýya
koyma yönünü de geliþtiririm. Nedir o? Onun bir çok
insani haklarý var. Veya kendinin olmasý gereken
þeyler var. O kadar aþýrý düzeyde onlardan yoksun
býrakýyorum ki, isyan ediyor. 'Ben neredeyim' diyor.
Orada iþte, o benlik, demokrasi gerçeði ortaya çýkýyor. Tam sanat dediðim olay bu iþte. Ýnanýlmaz bir
ustalýk kazanmýþým bu konuda. Baðlýyorum, baðlýyorum, baðlýyorum; 'ya' diyor, 'biz hiç miyiz, bizim bir
þeyimiz olmayacak mý?' O noktadan sonra diyorum;
'olsun'. Ama önce baðlamak gerekiyor. Önce onlarý
güçlendirmek gerekiyor. Ondan sonra zaten, bireysellikleri doðsun. Yani ben bu kadar ustayým. Siz beni
tanýmadan soru soruyorsunuz." (Mahir Sayýn, Erkeði
Öldürmek, sayfa: 341-342)
Öcalan, bu sözleriyle kiþi kültüne dayalý sisteminin özünü ve temel mekanizmasýný itiraf edip ele
veriyor. Belli ki kiþileri güçten düþüren, hiçleþtiren,
kullaþtýran bu sistemi teorileþtirirken gerçek olmayan
deðerlendirmelere baþ vurmakta bir sakýnca görmüyor. "Hem kesinlikle bu söylediðiniz kültü yaratacaðým, hem de altýna dinamit koyacaðým".sözündeki
"dinamit koyma" deðerlendirmesi kesinlikle doðru
deðildir. Bu yöntemin bireyi geliþtirdiði, demokrasiyi
geliþtirdiði biçimindeki sözlerin hiçbir pratik deðeri
ve anlamý yok, tersine kiþi kültüne dayalý sistemi
meþrulaþtýrmaya dönük çarpýtmalardýr. "En temel
haklardan yoksun býrakarak baðlama" yöntemi
býrakalým bireyi ve demokrasiyi geliþtirmesi, insani
olmayan "Hayvan terbiyecilerinin" en ilkel yöntemlerinden biridir. Öcalan'ýn yaptýðý da budur! "Ama
baþka türlü olmuyor" diyen Öcalan'ýn bize yaklaþýmýný çok kaba bir biçimde ortaya koymuþ oluyor.
Görüldüðü gibi uygulanan yöntem çok korkunçtur. Bu sorular pek çoðumuzun kafasýnda canlanmýþtýr. Ancak bu sorular ilerletilememiþtir. Çünkü pek
çok arkadaþ Öcalan sisteminin tepkisiyle karþý
karþýya gelebileceðini tahmin etmiþtir. Sistemin oluþturduðu kültürün dýþtalama ihtimali ve kiþinin bütün
özlemleriyle, emekleriyle karþý karþýya gelebileceði
bilindiðinden sorularýn önü kesilebilmiþtir. Açýk ki
burada kiþi kendini ikna edip kandýrmaktadýr. Bu
sorularýn ilerletilmemesi, yeni sorular eklenmemesi,
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diyerek bunu teorileþtirmeye çalýþmýþtýr. Ýmralý süreciyle pratikte dayattýðý tasfiyecilikle kanýtladýðý bu
deðil mi?
Kürt halký özgürlüðe, ýþýða, sýcaklýða susamýþtý.
Kürt halký gerçek anlamda bir önderliðe ve ulusal birliðe susamýþtý. Dün, devrim gerçeði ile Öcalan'ýn
yarattýðý hayal birbirine karýþmýþtý. Bugün devrim
gerçekliði tümden yok edilmeye çalýþýlýyor. Geriye
sadece bir illüzyon, yanýlsama kaldý. Hiç bir sihirbaz,
sihrini, büyüsünü gerçek yerine koyamaz!
Dün büyülenmiþ olabiliriz. Ancak 15 Þubat gözlerimizdeki büyü perdesini kaldýrdý. Bugün sihirbazlýklarý hala devam ediyor. Dün devrim, savaþ ve gerilla yanýlsamayý kapatýyordu. Gerillanýn baþarýsý,
devrimci mücadelenin geliþmesi, Öcalan tarafýndan
ortaya atýlan temelsiz bir çok noktayý örtüyordu.
Ancak bugün büyük bir daralma, silahsýzlanma,
güçsüzleþme, çözülme ve çöküþ süreci yaþanmaktadýr. Bu anlamda Öcalan ve Ýmralý Partisi yönetenleri, ne kadar kendilerini farklý gösterseler, ne kadar
gerçekliði çarpýtmaya çalýþsalar da, gerçekliði daha
fazla perdeleyemezler.
Bütün bu sanal dünya aydýnlatýlýr ve teþhir
edilirse halkýmýz, partililer gerçekler dünyasýna çekilirse geliþmelerin çok farklý olacaðý açýktýr. O zaman
Öcalan sistemi hak ettiði pratik yanýtý halkýmýz ve
devrimci mücadelemizden alacaktýr.
Kýsacasý 15 Þubat, onu gerçekliði ile yüzleþtirdi.
"Tanrý" olmadýðýnýn da çok iyi farkýndadýr. Bu illüzyonun sürmesi kendi iradesinin mi, yoksa düþman
iradesinin mi sonucudur? Bu sorunun kendisi de
önemli ve mutlaka yanýtý araþtýrýlmalýdýr.
15 Þubat sonrasý Öcalan, siyasal olarak bitmiþtir.
Öcalan, uluslararasý karþý-devrim planý doðrultusunda
hareket etmektedir. Dün yarattýðý psikoloji, baðlýlýk
ve siyasal gücü bugün bu planýn baþarýsý için kullanýyor. Devrimin, PKK'nin sonunu getirmeye
çalýþýyor. Ancak her þey onlarýn istediði gibi ve bire
bir gitmiyor
Her þeyi kurguladýklarý biçimde yürütmek istiyorlar. Öcalan mutlak anlamda teslim olmuþ bir kiþilik
olarak irade sahibi deðildir. Rolü de PKK'yi tasfiye
etmektir. Af ve yaþamý için güvence istemi dýþýnda
her þey karanlýk. Bu karanlýk, Öcalan ve tasfiyeciler
üzerinde Demoklesin Kýlýcý gibi durmaktadýr.
Bugün Öcalan "efsanesi" bitmiþtir. Iþýk, Güneþ
yanýlsamasý hazin, trajik bir sonla noktalanmýþtýr!
Gerçekler tüm çýplaklýðýyla ortaya çýkmýþtýr, çýkmaya
devam edecektir... Dün sosyalizm, baðýmsýzlýk,
özgürlük savaþý vardý. Bugün Ýmralý Partisi için yalnýzca Öcalan var. Amaç yalnýzca odur!
Halkýn veciz deyiþiyle özetlemek gerekirse;
"Takke düþtü kel göründü!"
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halktan yana, sosyalizm için kendini adadýðýný
söyleyen bir önderlik, diðeri ise bunlarý unutmuþ,
devletin kýrk yýllýk bir savunucusu olan Öcalan'dýr.
Hangisi esas alýnacak? Daha da önemlisi bu iki
Öcalan arasýnda gerçek anlamda bir fark var mý?
Öcalan ile ilgili yaptýðýmýz deðerlendirmeleri alt alta
koyup deðerlendirdiðimizde, 15 Þubat öncesi Öcalan
ile Ýmralý'daki Öcalan arasýnda özde bir fark yok.
Bunun açýklamasý çok basittir: Öcalan için devrim,
devrim ideolojisi, programý ve deðerleri baðlanýlmasý
gereken ve temel alýnmasý gereken ilke ve deðerler
bütünü deðil, kullanýlmasý gereken araçlardýr. Amaç,
baðlanýlmasý gereken ilke kendisinden baþkasý
deðildir. Bundan dolayýdýr ki Ýmralý'da bir çýrpýda
devrim deðerlerini, bütün bir partiyi altýn tepside düþmana sunmada tereddüt etmedi ve kýrk yýllýk
cumhuriyet ve Kemalizm savunucusu kesildi. Devrim
deðerleri ve parti kendisi için bir yük haline gelmiþti,
ölüm nedeni haline gelmiþti, bu nedenle bir çýrpýda
atýlmalýydý; öyle ya, "Barýþ, partilerden, hatta
PKK'den daha önemli"ydi!
Peki, Öcalan'ýn yaþadýðý yenilgiyi nasýl açýklamak gerekir? Hemen vurgulamalýyýz ki, burada
yenilen sosyalist bir önder deðildir. Yaþanýlan, bir
dava, ilke adamýnýn zor karþýsýndaki yenilgisi
deðildir. Yani Öcalan'ýn teslimiyet ve tasfiyeci
duruþu, dar anlamda bir sosyalistin, bir devrimcinin
kendi iç zaaflarýna tutsak düþmesi olarak açýklanamaz. Elbette basit zaaflar, güçlü yaþam dürtüsü birer
olgudur, ama Öcalan'ýn kendini algýlayýþ ve kendini
toplum ve dünya karþýsýndaki konumlandýrýþ anlayýþý
ve bunun yarattýðý ruh hali çok önemli, esas olarak
bunun üzerinde durmak, basit zaaflarý da bu baðlamda deðerlendirmek gerekir. Burada ortaya çýkan;
çizgi, ilkeleri ve deðerleri kendisi için kullanan, kendisini amaç, baðlanýlmasý, tapýnýlmasý gereken
merkez haline getiren, her þeyi kendisiyle açýklayan
ve kendisine baðlayan, bütün parti ve halký mutlak
denetimine ve iktidarýna alan ve bunu sürdürmeyi
temel siyaset tarzý haline getiren, bütün partiyi ve
halký buna alýþtýran bir kiþiliðin ve sistemin yenilgisi
ve iflasýdýr. Yenilginin, teslimiyet, ihanet ve tasfiyeciliðin temel nedeni, iþte bu kiþilik yapýsýnýn kendisidir. O anlamda burada bir "tutarlýlýk" vardýr. Esas
olan kendisi olduðu için, kendisini yanýlgýlý da olsa,
yaþatmayý ve sürdürmeyi esas alýyor. Yine de ortada
kendini ele alýþta da bir yanýlgý vardýr. Neden? Çünkü,
araç olarak kullansa da onu var eden Kürdistan
Devrimidir. Kürdistan halkýnýn temel özlemleridir.
Bugün bütün bunlarý terk etmiþ ve devlete sarýlmýþtýr.
Devleti yüceltip onun karþýsýnda diz çökmektedir.
Öcalan için amaç ve ilke yoktur, parti de onun
için kullanýlmasý gereken, kendisi ve yaþamý söz
konusu olduðunda bir çýrpýda atýlmasý gereken bir
araçtýr. "Barýþ, partilerden ve hatta PKK'den daha
önemlidir" (7. Kongreye sunulan Politik Rapordan...)
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Dindarane bir söylemle maskelenmiþ ve
demokrasiye dair yavan bir retorikle alalanmýþ
ekonomik liberalizmin daniskasý.
I.
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Birleþik Devletler, bugün, iktidarý bir çeþit
darbe ile ele geçirmiþ bir savaþ suçlularý cuntasý
tarafýndan yönetilmektedir. Bu darbeye (þaibeli)
seçimler takaddüm etmiþti: ancak Hitler'in de
seçimle baþa gelen bir politikacý olduðunu asla
unutmamalýyýz. Bu benzerlikte, 11 Eylül, cuntanýn,
Gestapo gibi polis kuvvetlerini güçlendirmesine
olanak vermesiyle "Reichstag [*] 'ýn yakýlmasý"
vazifesini görmüþtür. Bunlarýn da kendi "Mein
Kampf"larý -Ulusal Güvenlik Stratejisi-, kendi kitle
dernekleri -vatansever örgütler- ve kendi vaizleri
var. Bu gerçekleri söyleme cesaretimizin olmasý ve
bunlarý þimdilerde oldukça manasýz hale gelen
"bizim Amerikan dostlarýmýz" türünden ifadeler
ardýna gizlemeye son vermemiz hayatidir.

Modernlik, laiklik ve demokrasi, dini
inanýþlardaki bir evrimin, hatta bir devrimin
sonuçlarý deðildirler; aksine, bu yeni güçlerin
gereklerini karþýlamak üzere intibak etmek zorunda
kalan iman olmuþtur. Bu intibak, Protestanlýk'a
özel deðildi, farklý bir yoldan olsa da Katolik
dünyasý üzerindeki etkisi ayný olmuþtur. Tüm dogmalardan baðýmsýz, yeni bir dini anlayýþ doðdu. Bu
açýdan, Weber'in tezinin kendilerine verdiði önemle gururlarý okþanan Avrupa'nýn Protestan topluluklarý arasýnda geniþ kabul görmesine raðmen, kapitalist geliþimin ön koþullarýný hazýrlayan Reform
deðildi. Reform, Hýristiyanlýk'ýn ilk yorumlarý da
dahil Avrupa'nýn ideolojik geçmiþi ve "feodal" sisteminden imkan dahilindeki en kökten kýrýlmayý
temsil etmiyordu, aksine, Reform, basitçe, bu tür
bir kýrýlmanýn en yanýltýcý ve en ilkel biçimiydi.

w

Politik kültür, tarihin uzun erimli bir
ürünüdür. Haddi zatýnda, besbelli her ülkenin politik kültürü kendine özgüdür. Amerikan politik
kültürü, kýta Avrupa'sý tarihinden oluþandan açýkça
farklýdýr: bu kültür, aþýrý Protestan unsurlar tarafýndan New England'ýn kurulmasý, kýtanýn yerli
halkýnýn soykýrýma uðratýlmasý, Afrikalýlarýn
köleleþtirilmesi ve 19. yüzyýl boyunca birbirini
takip eden dalgalarýnýn bir sonucu olan etniklik
nedeniyle bölünmüþ topluluklarýn ortaya çýkmasý
ile vücut bulmuþtur.

Egemen sýnýflarýn çalýþmalarý Reform'un bir
veçhesiydi ve bu sýnýflar tarafýndan denetlenen
(Anglikan ve Lutheryan) ulusal kiliselerin yaratýlmasýna neden olmuþtu. Haddi zatýnda, bu kiliseler,
monarþi, büyük toprak sahipleri ve yeni yeni oluþmakta olan burjuvazi arasýnda, yoksul ve köylü
tehdidini köþeye sýkýþtýrmak için kullanýlan bir
uzlaþýyý temsil ediyordu. Ulusal kiliseler kurarak,
Katolik evrensellik fikrini etkin bir biçimde marjinalize etmek, özellikle, monarþinin, eski rejim ve
yükselen burjuvazi güçleri arasýndaki uzlaþtýrýcýlýk
rolünü ve bu sýnýflarýn ulusçuluk anlayýþlarýný
güçlendirmeye, böylelikle, sonralarý enternasyonalist sosyalizmin desteklediði evrenselciliðin yeni
biçimlerinin ortaya çýkmasýný geciktirmeye
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Ben, yalnýzca, geçmiþin tekerrür edeceðine
inananlar arasýnda deðilim. Tarih insanlarý
dönüþtürür. Avrupa'da olan budur. Yazýk ki, bununla birlikte, Amerikan tarihi, köklerinden kaynaklý
dehþeti ortadan kaldýrmak yerine bu dehþetin
devamý ve etkilerinin sürmesi için çalýþtý. Bu hem
Amerikan "Devrimi" hem de art arda gerçekleþen
göç dalgalarýna raðmen ülkedeki yerleþim için
doðrudur.

"Amerikan Devrimi" faziletlerinin, halihazýrda, öne çýkarýlmasý çabalarýna raðmen, herhangi bir
sosyal boyuttan oldukça yoksun, sadece sýnýrlý bir
baðýmsýzlýk savaþý olmuþtur. Amerikan yerleþimcileri, Ýngiliz monarþisine karþý yürüttükleri ayaklanmanýn hiçbir aþamasýnda ekonomik ve sosyal iliþkileri dönüþtürmeye çabalamamýþlardýr- sadece an
vatanýn yönetici sýnýfýyla kârý paylaþmaya devam
etmeyi reddettiler. Erki, bir þeyleri deðiþtirmek
þöyle dursun var olaný sürdürmek için, kendiler için
istemekteydiler-elbette daha fazla düzeylerde ve
daha fazla azimle. Ýlk amaçlarý-diðer sonuçlarý ile
beraber-, Amerika yerlilerinin soykýrýmýna neden
olacak Batý'ya yerleþmeye çalýþmak olmuþtur.
Benzer biçimde, devrimciler hiçbir zaman köleliðe
karþý gelmediler. Aslýnda, Devrim'in büyük liderlerinin çoðu köle sahibiydiler ve konu hakkýndaki
ön yargýlarý deðiþtirilemezdi.
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yarayan monarþinin gücüne güç katmaya hizmet
etti. Bununla birlikte, Reformun diðer veçheleri,
kapitalizmin ortaya çýkýþý tarafýndan tetiklenen
sosyal dönüþümlerin ana kurbanlarý olan aþaðý
sýnýflar tarafýndan gerçekleþtirildi. Bu hareketler,
Orta Çað'ýn milenyarist [†] hareketlerinden türeyen
geleneksel mücadele biçimlerine baþvurmaktaydý;
sonuç olarak, rehberlik etmek þöyle dursun,
çaðlarýnýn ihtiyaçlarýnýn gerisinde solup gittiler.
Baský altýna alýnan sýnýflarýn, taleplerini içinde
yaþadýklarý yeni koþullarla iliþkili olarak ifade
etmenin yollarýný bulmalarý için -Devrim'in laik,
popüler ve demokratik hareketlilik biçimleri ileFransýz devrimini ve sosyalizmin öne çýkmasýný
beklemeleri gerekiyordu. Erken modern Protestan
topluluklar, tam tersine, köktenci yanýlsamalar
aracýlýðý ile ihya oldular ve bu, sonuç olarak, halihazýrda tüm Amerika'da çoðalmakta olan benzer
türdeki vahiye dayalý bakýþ açýsýna yöneltilen
sayýsýz yanýtý cesaretlendirdi.
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17. yüzyýl Ýngiltere'sinden göçe zorlanan
Protestan topluluklar, Katolik ve Ortodoks dogmalarýndan farklý özgün bir Hýristiyanlýk
geliþtirdiler. Bu nedenle, Hýristiyanlýk anlayýþlarý
Ýngiliz yönetici sýnýfýnýn çoðunluðunu oluþturan
Anglikanlar dahil, çoðu Avrupalý Protestan tarafýndan bile paylaþýlmamaktaydý. Genel bir ifade ile
Reform'un asýl vasfýnýn, Katolik ve Ortodoks kilisenin Hýristiyanlýk'ý Yahudilikten bir kýrýlma olarak
tanýmlarken marjinalize ettikleri Eski Ahit'e geri
dönmeyi istemesi olduðunu söyleyebiliriz.
Protestanlýk, Hristiyanlýk'a, Yahudilik'in ardýlý
olarak yerini iade etti.
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Protestanizmin New England'a yönelen bu
özgün hali, bugüne kadar Amerikan ideolojisini
þekillendire geldi. . Öncelikle, bu anlayýþ,
meþruiyetini Kitab-ý Mukaddes'e dayandýrarak,
yeni kýtanýn fethini kolaylaþtýrdý (Kitab-ý
Mukaddes'e yaslanan Ýsrail'in vaat edilmiþ topraklarý canice fethi, Kuzey Amerikan söyleminin
sürekli tekrarlanan bir temasýdýr). Sonra, Birleþik
Devletler, kendisinin Allah vergisi vazifesini
("Sarih Yazgýsýný" [‡] ) tüm dünyayý kuþatmaya
kadar götürdü. Böylelikle, Kuzey Amerikalýlar
kendilerini "seçilmiþ kavim" olarak kabul eder
oldular, bir Nazi terimi olan Herrenvolk ile pratikte anlamdaþ. Bugün yüz yüze olduðumuz tehdit iþte
budur. Bu, Amerikan emperyalizminin (imparatorluðunun deðil), çoðu, hiçbir zaman ilahi bir vazife
ile memur edildiklerini iddia etmeyen seleflerinden
neden daha merhametsiz olacaðýný açýklar.

Amerikan yerlilerinin soykýrýma uðratýlmasý
yeni seçilmiþ kavmin ilahi vazifesinin mantýðýnda
saklýydý. [Yerli] katliamlarý yalnýzca arkaik ve uzak
bir geçmiþin ahlaki deðerlerine mal edilemez.
1960'lara kadar soykýrým iþi oldukça açýk ve
gururla ifþa edilmekteydi. Hollywood filmleri
"þeytan" yerlinin karþýsýna "iyi" [kovboy] sýðýr
çobanýný çýkartmaktaydý; geçmiþin bu hicvi sonraki
nesillerin eðitiminde merkezi oldu.
Ayný durum kölelik için de geçerlidir.
Baðýmsýzlýktan sonra, köleliðin kaldýrýlmasý için
neredeyse bir yüzyýl geçmeliydi. Bilakis, Fransýz
Devrimi'nin taleplerine raðmen, köleliðin kaldýrýlmasý olgusuna gelindiðinde, olgunun ahlakla bir
ilgisi kalmýyordu- kaldýrýlma gerçekleþti, çünkü
kölelik artýk kapitalist yayýlma gayesine hizmet
etmiyordu. Bu yüzden, Afrika kökenli
Amerikalýlar, asgari de olsa vatandaþlýk haklarýnýn
kabul görmesi için bir yüzyýl beklemek zorunda
kaldýlar. Ancak bundan sonra yönetici sýnýfýn kökü
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derinlerde ýrkçýlýðýnýn önüne geçilebildi. 1960'lara
kadar, aile pikniklerine bir vesile teþkil eden linç
etmeler olarak kaldý. Aslýnda, linç, bugün binlerce
insaný ölüme gönderen bir "adalet" sistemi biçiminde daha soyut ve daha dolaylý olarak sürmektedir- mahkum edilenlerin en az yarýsýnýn masum
olduðu bilinen bir gerçek ve [ölüme gönderilenlerin] çoðu Afrika Amerikalýlarý.

"Avrupa"
ideolojileri
(farklýlýklarý
çerçevesinde) ve Amerikan ideolojileri arasýndaki
farklarýn en fazla göz ardý edilen veçhelerinden biri
Aydýnlanma'nýn bunlarýn geliþimi üzerindeki etkisidir. Aydýnlanma felsefesinin, modern Avrupa
kültür ve ideolojilerinin yaratýlmasýnda temel teþkil eden belirleyici olay olduðunu biliyoruz ve
bunun etkisi, Katolik (Fransa) olsun Protestan
(Ýngiltere ve Hollanda) olsun, sadece kapitalist
geliþimin erken merkezlerinde deðil, fakat
Almanya'da hatta Rusya'da dikkate deðer bir
biçimde
bugüne
dek
kalmýþtýr.
Bunu,
Aydýnlanma'nýn, sadece "aristokratik" (ve kölelik
öncesi) bir azýnlýðý meþgul eden-Jefferson,
Maddison ve diðer bir kaçý tarafýndan gelecek
kuþaklar için oluþturulan bir grup- marjinal bir etkisinin olduðu Birleþik Devletler'le mukayese ediniz. Genel olarak, New Englandlý topluluklar,
Aydýnlanma'nýn eleþtirel ruhundan etkilenmemiþlerdir ve kültürleri Lumieres [§] 'in tanrýsýz
rasyonalizminden çok Kudüs'ün Cadýlarý'na yakýn
kaldý. Bu reddiyenin meyveleri çaðýn bir ürünü
olan Yankee burjuvazisi olarak ortaya çýktý. New
England'dan bilimin (fizik gibi ciddi bilimlerin)
toplumun kaderini belirlemesi gerektiðini savunan,
basit ve yanlýþ bir itikat ortaya çýktý-Birleþik
Devletler'de yalnýz yönetici sýnýflar tarafýndan
deðil, büyük oranda halk arasýnda da yaygýn olarak
paylaþýlmýþ bir görüþ.

Birleþik Devletler'de, geçmiþte olduðu gibi,
bugün de bir iþçi partisi yoktur. Güçlü iþçi
sendikalarý, kelimenin her anlamýyla apolitiktir.
Bunlarýn, kaygýlarýný paylaþabilecek ve ifade edebilecek bir partiyle hiçbir baðlarý yoktur; ayrýca,
kendilerine ait sosyalist bir bakýþ açýsý da meydana
getiremediler. Bunun yerine, diðerleri gibi, egemen
olduðu için sorgulanamaz kalan liberal ideolojiye
baðlandýlar. Mücadeleleri, liberalizmi hiçbir
biçimde sorgulamaya dahil etmeyen sýnýrlý ve spe-

Bilimin aydýnlanmaya ikamesi, Amerikan ideolojisinin göze çarpan kimi hususiyetlerini açýklamaktadýr. Bu ikame, felsefenin neden bu kadar
önemsiz olduðunu açýklar, çünkü felsefe, deneyciliklerin en zavallýsýna indirgenmiþti. Bu, ayný
zamanda, insan ve toplum bilimlerinin "saf" (ciddi)
bilimlere indirgenmesi gibi çýlgýn bir çabayý da
açýklar: bu nedenle "saf" iktisat, politik iktisadýn,
sosyoloji ve antropoloji ise köken biliminin yerini
aldý. Bu son talihsiz abartý, çaðdaþ Amerikan ideolojisi ve Nazi ideolojisi arasýndaki, kuþkusuz tüm
Amerikan tarihi boyunca süregiden derin ýrkçýlýðýn
kolaylaþtýrdýðý yakýn temasýn bir baþka yönünü
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Art arda gelen göç dalgalarý da Amerikan ideolojisinin güçlenmesine yardým etti. Göçmenler,
yurtlarýný terke neden olan sefalet ve zulümden
kesinlikle sorumlu deðildirler. Topraklarýný birer
maðdur olarak terk etmiþlerdir. Bununla birlikte,
göç, kendini ülkelerindeki koþullarý deðiþtirmeye
yürekli kolektif mücadeleden feragat etmek manasýna da geliyordu; [ülkelerinde] çektiklerini,
geldikler ülkenin bireyci ve "her koyun kendi
bacaðýndan asýlýr" ideolojisi ile deðiþtirdiler. Bu
ideolojik kayma, sýnýf bilincinin ortaya çýkýþýnýn
yeni bir göçmen dalgasýnýn gelip bunun politik
ifadesini boþa çýkarmaya yardým etmesinden önce
geliþmek için pek az zamaný varken, ertelenmesine
de hizmet etti. Göç elbette Amerikan toplumunda
"etnik salahiyetler" tanýnmasýna da katkýda bulunmuþtur. "Bireysel baþarý" nosyonu, aksi halde
bireysel izolasyon tahammül edilemez olduðundan,
güçlü ve birbirine faydalý (örneðin Ýrlandalý ve
Ýtalyan) etnik topluluklarýn geliþimini dýþlamaz.
Yine de burada, etnik kimliklerin güçlendirilmesi
Amerikan sisteminin yalnýz kendini yeniden
düzenlemek için kullandýðý bir süreçtir, çünkü bu,
kaçýnýlmaz olarak sýnýf bilincini ve aktif yurttaþlýðý
zayýflatýr.

sifik bir gündeme binaen oluyordu. Bu manada
"post-modernist" idiler ve öyle kaldýlar. Yine de,
cemiyetçi inanýþlar, iþçi sýnýfý için sosyalist ideolojiye bir ikame teþkil edemez. Bu, Birleþik
Devletler'deki en kökten cemiyet olan Afrika
kökenli Amerikalýlar için de böyledir; çünkü
cemiyetçi ideolojilerin yürüttükleri mücadele,
taným itibarý ile kurumsallaþmýþ ýrkçýlýða karþý
yürütülen mücadele ile sýnýrlýdýr.
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Bu nedenle, Paris halký "cennete hücuma"
hazýrlanýrken (1871'de komüncülerin ifade ettikleri
gibi), Amerikan þehirleri, yoksul göçmenlerin
(Ýrlandalý, Ýtalyan, vb.) yeni nesillerinden oluþan ve
yönetici sýnýf tarafýndan gayri ahlaki bir biçimde
manipüle edilen arasýndaki bir dizi ölümcül savaþa
sahne oluyordu.
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Çünkü Amerikan halkýnýn geleceðini belirleyen
seçime iliþkin kararlarýnýn sonuçlarý deðil, finansal
piyasalarýn ve diðer piyasalarýn kaprisleridir.

g

Sonuç olarak, Amerikan devleti hususiyetle
ekonomiye (sosyal sorunlarý tamamen göz ardý
ederken itaat ettiði sermayeye) hizmet için vardýr.
Bir tek temel nedenle devlet bu yolla iþleyebilmekte: zira Amerikan toplumunu þekillendiren tarihsel
süreç, iþçi sýnýfýnýn politik bilincinin geliþmesini
önlemiþtir. Bunu, sosyal çýkar gruplarýnýn zorunlu
karþýlaþma alaný olan (yeniden olabilecek) Avrupa
devleti ile mukayese ediniz. Avrupa devleti, bu
nedenle, gerçek manada demokratik uygulamalar
doðuran sosyal uzlaþýlardan yana olmuþtur. Sýnýf
mücadeleleri ve diðer politik mücadeleler, devleti
bu yolla iþlemeye zorlamadýðýnda, sermaye birikiminin özgün mantýðý ile yüz yüze geldiklerinde bu
mücadeleler özerk kalamadýklarýnda, demokrasi
tamamen manasýz bir deneyim halini alýr- Birleþik
Devletlerde olduðu gibi…
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Bildiðimiz gibi, þimdilerde Avrupa'yý tehdit
eden gerileme bu çeþittendir.
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teþkil etmektedir. Bu garip bilim vizyonundan kaynaklý bir diðer abartý (en iyi örneði "Big Bang"
teorisi olan ) kozmolojik spekülasyona dair
zayýflýktýr. Aydýnlanma, diðer birçok þeyle beraber,
bize fizik biliminin bütünüyle, (bilimsel olmaktan
çok metafizik bir kavramsal olan ) bir evren bilimi
deðil, evrenin, birer araþtýrma nesnesi olarak alýnan, kimi sýnýrlý hallerinin bilimi olduðunu öðretmiþtir. Amerikan fikir sistemi, modern bilimsel
gelenekten çok iman ve muhakemeyi uzlaþtýrmaya
çalýþan modernlik öncesi çabalara daha yakýndýr.
Bu gerici bakýþ açýsý, New England'ýn Protestan
tarikatçýlarýnýn amaçlarý ve bunlarýn oluþturduðu
bu çeþit dini aðýrlýðý olan bir topluluða tamamen
uygundu.
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Egemen bir dini pratik -ve bunun köktenci bir
söylem aracýlýðý ile sömürüsü- ile ezilen sýnýflarýn
politik bilinçten yoksun oluþunun oluþturduðu
bileþim, Birleþik Devletler politik sistemine,
demokratik uygulamalarýn potansiyel etkisini
ortadan kaldýrabilecek ve bunlarý merhamet ritüellerine (bir eðlence olarak politika, politik kampanyalarýn amigolarýnca yapýlan açýlýþ eðlenceleri,
vb.) indirgeyebilecek, daha evvel görülmemiþ
düzeyde bir manevra kabiliyeti vermektedir.
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Amerikan toplumunun tarihsel formasyonuna
þekil veren bu iki etken-egemen bir dini ideoloji ve
bir iþçi partisinin bulunmayýþý- tamamýyla yeni bir
durum meydana getirmek üzere bir araya geldiler:
de facto tek parti olan sermaye partisi ile yürüyen
bir sistem. Bu partiyi oluþturan iki kesim, liberalizmin ayný köktenci formunu savunmaktalar. Ýki
kesim de, yalnýz bu türden budanmýþ ve aciz bir
demokrasiye dahil olan (seçmenin yüzde 40'ý) bir
azýnlýða hitap etmektedir. Ýþçi sýnýfý, ilke olarak, oy
kullanmadýðýndan, partinin her bir kesiminin
söylemini, kendilerine göre uyarladýðý orta sýnýf
takipçileri vardýr. Ýki kesim de bir kýsým kapitalist
çýkar sahibi (lobiler) ve yardým cemiyetlerinden
seçmenler edinmiþlerdir.
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Bugün, Amerikan demokrasisi, benim "düþük
yoðunluklu demokrasi" dediðim þeyin ileri bir
modelini teþkil etmektedir. [Bu demokrasinin]
iþleyiþi, seçime dayalý demokrasi pratiði üzerine
kurulu politik yaþamýn idaresi ve sermaye birikimi
yasalarýnca yürütülen iktisadi yaþam arasýndaki
tam ayýrýma dayanmaktadýr. Dahasý, bu ayrým, kökten bir itirazýn herhangi bir biçimine tabi deðildir,
genel konsensüs olarak ifade edilebilecek durumun
bir parçasýdýr. Böyle olmakla birlikte, politik
demokrasinin tüm yaratýcý potansiyelini etkin bir
biçimde tahrip eden de bu ayrýmdýr. Ayrým,
"piyasaya" itaat ve piyasanýn dikteleri ile acizleþen
temsil kurumlarýný (parlamento, vb.) iðdiþ etmiþtir.
Bu nedenle, Demokratlar ya da Cumhuriyetçilere
oy vermek için yapýlan seçim nihai olarak nafiledir.

Bununla birlikte, kendimizi kandýrmamalýyýz.
Çünkü kumanda mevkisini iþgal eden ve bunun
mantýðýný iktidarýn gerçek sahiplerine, sermaye ve
hükümetteki hizmetkarlarýna, empoze eden, söz
konusu köktenci ideoloji deðildir. Tüm kararlarý
yalnýzca sermaye almaktadýr ve ancak böyle
olduðunda Amerikan ideolojisini bunun neticesine
hizmet için harekete geçirir. Kullandýklarý araçlar,
amaçlarýna -dezenformasyonun eþi görülmemiþ ve
sistematik kullanýmý-, eleþtirenleri izole etmek ve
onlarý þantajýn sürekli ve tiksindirici bir þekline
maruz býrakmak suretiyle, hizmet edebilmektedir.
Böylelikle, bu oluþum kamunun ahmaklýðýndan
faydalanarak "kamu efkarýný" kolaylýkla etkileyebilmektedir.
Amerikan yönetici sýnýfý bu durum için
müteþekkirdir, zira yabancý gözlemciler için apaçýk
olan, fakat her nasýlsa Amerika halkýnýn kendisi
için fark edilemeyen bir riya ile kaplý, bir çeþit
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kusursuz siniklik [cynicism] geliþtirdi. Rejim,
ihtiyaç duyduðu her durumda, en aþýrý biçimleri de
dahil, þiddete baþvurmaktan oldukça memnun.
Amerikalý tüm radikal aktivistler bunu oldukça iyi
bilmekteler; kendilerine sunulan yegane seçenekler
satýlmak ya da bir gün öldürülmek.

Avrupalýlar, 1935 ya da 1937'de tepki vermiþ
olsalardý, Nazi çýlgýnlýðýný bu denli zarara neden
olmadan durdurabilirlerdi. 1939'a kadar erteleyerek, Avrupalýlar, bu çýlgýnlýða on milyonlarca kurban verilmesine neden oldu. Þimdi, sorumluluðumuz, Washington'un neo-Nazi tutumunu sýnýrlamak ve ortadan kaldýrabilmek için harekete
geçmektir.
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Tüm diðer ideolojiler gibi Amerikan ideolojisinin de aþýnma ile baþý beladadýr. Yönetici sýnýfýn
halk üzerideki baskýsý -makul bir sosyal geçimin
gözlendiði, güçlü ekonomik büyüme ile imlenensükûnet devrelerinde tabiatýyla azalmaktadýr. Bu
nedenle, söz konusu oluþum, zaman zaman klasik
metotlarý kullanarak ideolojiyi güçlendirmek
zorundadýr: Kendisinin yok edilmesi için harekete
geçirilen tüm muhtemel araçlarý haklý çýkaracak
(Amerikan toplumu taným itibarý ile iyi kabul
edildiðinden, her zaman yabancý olan), bir düþman
(bir þer imparatorluðu, þer ekseni) belirlenmiþtir.
Bu düþman geçmiþte komünizm oldu;
McCarthyizm (bugünkü "Amerikan yandaþlarý"nýn
unuttuðu bir fenomen) Soðuk Savaþ'ýn baþlamasýný
ve Avrupa'nýn teslimiyetini mümkün kýlmýþtý.
Bugün, düþman, gerçekte yönetici sýnýfýn gerçek
projesine, gezegenin askeri kontrolüne, hizmet
eden ve yalnýzca bir bahane olduðu açýk olan
"terörizm"dir.

süper güçlü bir "liberalizm" ile Birleþik Devletler
hegemonyasý kabul edilir yahut ikisi de reddedilir.
Ýlk durumda, Washington'a yok yere, dünyayý
"yeniden tasarlamasý" için bir fýrsat vermiþ olacaðýz. Ancak ikinci seçeneði benimseyerek,
gerçekten çoðulcu, demokratik ve barýþsever bir
dünyayý yeniden kurmak için katký olabilecek bir
þey yapabiliriz.
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Amerika'nýn yeni hegemonik stratejisinin açýk
amacý, Washington'un buyrultularýna dirençle karþý
koyabilecek güce sahip bir baþka gücün ortaya çýkmasýný önlemektir. Bu nedenle, çok fazla
"büyüyen" ülkelerin bölünmesi gerekmektedir, zira
Birleþik
Devletler
üslerini,
kendilerinin
"müdafaasý" için kabullenmeye hazýr ve gönüllü
olan azami sayýda uydunun yaratýlmasý gerekmektedir. Son üç baþkanýn (baba Bush, Clinton ve oðul
Bush) hemfikir olduklarý üzere, "büyük" olma
hakkýna sahip tek ülke vardýr, o da Birleþik
Devletler'dir. Bu baðlamda, Birleþik Devletler
hegemonyasý, nihai olarak, ekonomik sisteminin
herhangi bir spesifik avantajýndan ziyade devasa
askeri gücüne baðlýdýr. Bu güç sað olsun,
[sayesinde], aksi durumda hizaya gelmeye gönüllü
olmayanlara "iri yumruðu" ile yeni emperyalist
düzeni dayatan Birleþik Devletler, küresel
mafyanýn rakipsiz lideri olabilmiþtir.

-----------------------------------------------------

Yakýn geçmiþteki muvaffakiyetleri ile
cesaretlenen aþýrý sað, þimdilerde, Washington'da
iktidar dizginlerine sýkýca yapýþmýþtýr. Mevzu bahis
seçim oldukça açýktýr: ya ardýndaki destekle, özel
bir para kazanma takýntýsýndan fazla bir þey olan,

[*] Eski Alman Millet Meclisi, ç.n.
[†] Kýyametten önce bin yýl refah ve selametin
süreceðine inanan, ç.n.
[‡] "Manifest Destiny"
[§] Aydýnlanma Felsefesi, ç.n.

Çev: Aydýn ÖRDEK
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Baþkan Chavez ve
Referandum

g

DÜNYA

J. Petras

oluþumlara nüfuz etmiþ durumdaydý. Ýnisiyatif çok
açýk bir þekilde saðdan sola geçmiþti, fakat hem
ABD hem de onun muhalif iþbirlikçileri gerçekleri
göremeyecek kadar kör durumdaydýlar. 2003 yýlýnda baþarýsýz olan lokavt sebebiyle devlete ait petrol
endüstrisi ve fon tahsisi üzerindeki kontrolünü,
2003 yýlýnýn hemen baþýndaki baþarýsýz olan askeri
darbenin ardýndan ordu üzerindeki etkisini kaybetmiþ olan muhalifler hükümetin referandum kampanyasýna karþý çok az kaynaða sahiptiler ve seçim
sonrasý "asker-sivil" darbesini baþlatmak için
hareket güçleri bulunmuyordu.
Efsane 2-Saðcý uzmanlara göre referandum
Chavez'in "popülaritesi", "kiþiliði", "karizmasý " ve
"otokratik" tarzý konularýný temel alýyordu.
Gerçekte, referandum sýnýf/ýrk farlýlýklarýný
temel alýyordu. Muhaliflere karþý olan sendika liderlerinin belirttiklerine göre, çalýþan kesimin ve
çalýþan yoksullarýn %85'inden fazlasý Chavez'e oy
verirken varlýklý komþularý ve sýnýrlardaki oy
verme üzerine önceki raporlar referandumda %80
oranýnda tersi yönde oy vereceðini gösteriyordu.
Benzer bir süreç veya sýnýf/ýrk kutuplaþmasý AfroVenezüellalýlar arasýndaki sýra dýþý seçim katýlýmý
ve oy vermede son derece açýktý: Seçime katýlým
arttýkça Chavez'e oy verenlerin sayýsý artmýþtýr ve
benzersiz bir þekilde seçmenlerin %71'i sandýða
gitmiþtir. Þu açýktýr ki; Chavez sosyal refah programlarýný, sýnýf ittifaklarýný seçmen davranýþýyla
iliþkilendirmekte baþarýlý olmuþtur.
Efsane 3-Hem sað, hem de solda oluþan inanca göre medya kitlelerin oy verme davranýþýný
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Saðcýlarýn yaþadýðý hüsranla solcularýn
içerisinde bulunduðu hüsran arasýnda bulunan son
derece karmaþýk ve çeliþkilerle dolu Venezüella
politikasý ve Devlet Baþkaný Chavez'in özgün politikalarý hakkýnda pek az þey yazýldý.
Ýdeolojik Washington ve pragmatik Wall Street
arasýndaki bölünme, karþýlaþtýrma ve uzlaþtýrma
politikalarý arasýndaki farka ve Venezüella ve diðer
Latin Amerika ülkeleri arasýndaki yakýnlaþmalar ve
ayrýþmalar üzerine çok daha az tartýþma yürütüldü.
Sol da, sað da Chavez hükümetinin politikalarýna
dair karþý karþýya bulunulan gerçekler yerine
efsaneleri ortaya sürdüler.
Efsane 1--Chavez saðcý muhalifler tarafýndan
referandumda alt edilebilecek düzeyde, aslýnda
sevilmeyen bir Baþkandýr.
Saðcýlar ve onlarýn Washington'daki destekçileri çok sayýda noktayý yanlýþ hesapladýlar. Ýlk
olarak, Chavez hükümetinin en zayýf olduðu an,
PVDS tarafýndan yönetilen lokavt (Aralýk 2002 Þubat 2003) sonrasý petrol fiyatlarýnýn çok daha
düþük olduðu, ekonominin kötü durumda bulunduðu, hükümetin sosyal yardým fonlarýna yeterli
kaynaðýn aktarýlamadýðý ve hükümeti tutan köklü
siyasi örgütlerin zayýf olduðu dönemdi. Bir buçuk
yýl sonra referandumun yapýldýðý sýrada (Aðustos
2004) sosyo-ekonomik ve siyasi koþullar dramatik
bir þekilde deðiþti. Ekonomi %12 büyüme gösterdi,
petrol fiyatlarý rekor fiyatlara ulaþtý, sosyal harcamalar artýrýldý ve bunun sonuçlarý hemen gözle
görülür yaygýn sonuçlar verdi ve demokratik kitle
örgütleri tüm ülke genelindeki bütün popüler
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melerine karþý neo-liberal rejimlerin oluþturduðu
bir blok bulunuyor. Chavez kendi baðýmsýz dýþiþleri politikasýný oluþturmaya devam ediyor ve bunu
yaparken ilkesel müttefikleri, kitle desteðine sahip
toplumsal örgütlenmeler ve Küba.
Efsane 5-Referandum yenilgisi, ABD
emperyalizmi ve onun yerel iþbirlikçilerinin büyük
bir taktik yenilgisidir.
Fakat Chavez'in seçim sonrasý Washington ve
büyük iþletmelere yönelik iyi iliþkiler kurma giriþimlerinin gösterdiði gibi, emperyalizmin yenilgisi
her zaman devrimci dönüþüm anlamýný taþýmaz
veya devrimci dönüþümlere yönelmez. Chavez'in
politikalarýnýn çoðu Orinoco'nun doðal gaz ve
petrol alanlarýný tüketecek olan Texac0-Mobil ve
Exxon ile yapýlan yatýrým anlaþmalarýndan beklenen 5 milyar ABD $'na dayanmaktadýr. Solun
içerisinde bulunduðu aþýrý kendine güven havasý,
onlarýn Chavez'in söyleminde ortaya çýkan 180
derecelik deðiþimleri ve heterodoks toplumsal
refah anlayýþýný ve onun istikrarlý bir þekilde uygulamaya koyduðu neo-liberal ekonomik politikalarý
incelemelerini engelliyor.
Baþkan Chavez siyasal olarak bir yandan ABD
ve onun yerel rantiyerlerinin derebeylik sistemini
reddetmek ile yabancý ve ulusal yatýrýmcýlarla
þehirde ve kýrsal alanda yaþayan yoksullarý bir
refah kapitalizmi programý oluþturmak üzere bir
koalisyon içerisinde bir araya getirmeye çalýþmak
arasýnda baþarýlý bir denge politikasý uygulamýþtýr.
Chavez, Castro'nun sosyalist devriminden çok
Franklin Roosevelt'in (New Deal) Yeni Düzen politikasýna daha yakýndýr. Chavez, üç siyasal krizin
ardýndan - baþarýsýz olan askeri darbe, petrol
yöneticileri lokavtýnýn çözülmesi ve referandum
yenilgisi - medya baronlarý, büyük ticaret plütokratlarý ve ABD hükümetiyle mevcut mülkiyet
iliþkileri, medya sahipliði ve Washington'la iliþkilerin yaygýnlaþtýrýlmasý temelinde diyaloga
geçmeyi ve konsensüse varmayý önerdi.
Chavez'in merkezci-reformist politikalara olan
baðlýlýðý, kendi hükümetinin þiddet kullanýlarak
devrilmesi için açýk çaðrýlar yapan medya kurumlarý sahiplerini neden tutuklamadýðýný ve ayrýca
askeri isyaný kýþkýrtan ve anayasal düzeni þiddet
kullanarak yýkmaya çalýþan iþadamlarý birliðinin
liderlerine (FEDECAMARAS) karþý neden yasal
müdahalelerde bulunmadýðýný da açýklýyor. Avrupa,
Kuzey Amerika ve diðer bölgelerde bulunan
ülkelerin çoðunda demokratik seçimle iþbaþýna
gelen hükümetler bu tür þiddet kullanarak
hükümeti devirme eylemlerine giriþen seçkinleri
tutuklamýþ ve cezalandýrmýþtýr.
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belirliyor, politik gündemleri kýsýtlýyor ve genellikle saðýn zafer kazanmasýný saðlýyor ve solun daha
evcil ve zararsýz hale gelmesine yol açýyor.
Venezüella'da Sað, baþlýca televizyon kanallarý
ve yazýlý basýnýn % 90'ýnýný ve baþlýca radyo istasyonlarýnýn ise çoðunu kontrolü altýnda tutmaktadýr.
Buna raðmen referandumda %18'lik bir fark oluþmuþtur (%59'a %41).
Referandum sonuçlarý, toplumsal reformlar
için verilen baþarýlý mücadeleler etrafýnda inþa
edilmiþ, güçlü olan ve toplumun köklerini saran
örgütlenmelerin medya manipülasyonunu kolayca
ortadan kaldýrabilecek düzeyde, kitlesel bir siyasal
ve toplumsal bilinç yaratabileceðini ortaya koymaktadýr. Sahip olduklarý "yapýsal güce" -para,
medya tekeli ve Washington desteði-karþý duyduklarý seçkin iyimserlik onlarýn bilinçli kolektif
örgütlenmenin seçkin kaynaklara denk olabileceði
gerçeðine gözlerini kapamalarýna sebep oldu. Ayný
þekilde, referandum sonuçlarý merkez sol tarafýndan ileri sürüldüðü gibi onlarýn seçimleri medya
sebebiyle kaybettikleri görüþünü de çürütüyor.
Merkez sol, seçimler sýrasýnda medyayý "nötralize
etmek" için neo-liberalizmle kucaklaþmayý
onaylýyorlar. Onlar, öncesinde kitlesel mücadelenin
ve kitle örgütlerinin kitlelerde toplumsal bir bilinç
yaratýldýðý takdirde seçimlerin medya muhalefetine
raðmen kazanýlabileceði gerçeðini kabul etmiyorlar.
Efsane 4-Çoðu solcu gazeteciye göre,
Chavez'in zaferi Latin Amerika'da popülist milliyetçi bir yeni dalganýn ortaya çýkýþýný gösteriyor.
Bunun aksini ortaya koyacak çok sayýda kanýt
mevcut. Lula'nýn yönettiði Brezilya petrol araþtýrma yapma haklarýný ABD ve Avrupalý çokuluslu
þirketlere sattý, (Arjantin ve Þili ile birlikte) seçimle gelmiþ Devlet Baþkaný olan Aristide'nin zorla
kaçýrýlmasýnýn
ardýndan
empoze
edilen
Washington'un kukla rejimine istikrar kazandýrmak
için Haiti'ye 1500 askerlik bir destek saðlýyor.
Benzer þekilde, diðer And ülkelerinde (Ekvador,
Peru, Bolivya ve Kolombiya) seçimle iþ baþýna
gelen hükümetler kamuya ait petrol þirketlerini
özelleþtirmeye çalýþýyor, ALCA ve Kolombiya
Planý'ný destekliyor ve dýþ borçlarýný ödemeye
devam ediyorlar. Uruguay'daki Geniþ Cephe
Brezilya'nýn uygulamakta olduðu neo-liberal politikalarý uygulama sözü veriyor. Chavez bölgesel
ticaret bloðu olan MERCOSUR'u güçlendirmeye
çalýþýrken, Brezilya ve Arjantin bölge dýþýndaki
ülkelerle olan ticari iliþkilerini artýrýyor. Sonuç
olarak, ortada Chavez'in anti-emperyalist politikalarý ve kitle desteðine sahip toplumsal örgütlen-
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kuruluþlarda bu karlý iliþkiyi bozmama modasýna
uygun olarak konuþmamýþ ve karþý harekette
bulunmamýþtýr. ABD'li baþlýca büyük çokuluslu
petrol þirketlerinin bölgede 5 milyar $ ile 20 milyar
$ arasýnda deðiþen yeni araþtýrma ve sömürme
yatýrým projeleri bulunuyor. Hiç þüphe yok ki, bu
ÇUÞ'ler (Çok Uluslu Þirketler) Venezüella'nýn tüm
petrol gelirleri üzerinde tekel oluþturmak için
askeri darbenin baþarýlý olmasýný istediler fakat
Washington'un baþarýsýzlýðýný gördükten sonra
petrolün saðladýðý refahý Chavez rejimiyle paylaþmaya razý oldular. Venezüella hükümeti FEDECAMARAS ve Washington'a doðru yeni bir uzlaþmacý
aþamaya doðru ilerledikçe Washington ile Wall
Street arasýndaki bu taktiksel ayrýmlar azalýyor.
Washington'un referandum yenilgisi ve ABD'li
büyük çok uluslu þirketlerle olan petrol anlaþmalarý
sebebiyle, Washington yeni ve daha olumlu
koþullar ortaya çýkana kadar geçici bir 'ateþkes'
yapmanýn yollarýný arayacaktýr. Bu olasý
"ateþkesin" Venezüella'nýn kritik durumdaki dýþiþleri politikasýný nasýl etkileyeceðini görmek son
derece ilginç olacaktýr.
Efsane 7--Chavez devriminin þimdiki aþamasýnýn temel hamlesi, devletteki yolsuzluklara ve
güvenilmez durumdaki siyasi muhalefete sýký
sýkýya baðlý olan son derece siyasallaþmýþ adalet
sistemine karþý ahlak boyutlu savaþ baþlatmak olacaktýr.
Sol kesimdeki çoðu kiþiye göre, "Hayýr" oy
kampanyasýnýn radikal içeriði topluluk temelli kitle
örgütlerinin ortaya çýkmasý, sendika birliklerinin
harekete geçirilmesi iþ, gelir ve halkçý siyasal güç
anlamýna gelecekte oluþacak sosyal deðiþimlere
dair sözlere dayanan seçmen katýlýmýnýn daðýnýk
durumdaki demokratik sürecinden kaynaklanmaktadýr.
Ahlaki düzeltme (yolsuzluklara karþý) kampanyalarýna, genel olarak "ulusal birlik" oluþturmak
üzere tasarlanan ve sýnýf dayanýþmasýný zayýflatan
orta sýnýfa yönelik politikalar eþlik etmektedir.
Solda oluþan, referandum öncesi harekete geçen
kitle örgütlenmelerinin "yeni halk demokrasisi"
için temel oluþturacaðý inancýnýn yakýn geçmiþte
çok az bir temeli mevcut (benzer harekete geçiþler
baþarýsýz darbe giriþimi ve patronlarýn lokavtýndan
önce de meydana gelmiþti). Hükümetin desteklediði ahlaki çürümeye karþý kampanyalar
Venezüella veya baþka bir yerdeki yoksullarýn çok
da ilgisini çekmiyor. Bunun yanýnda zaten Chavez
ideolojisinin siyasal önderlerinin odaklandýðý nokta
alternatif yönetim kaynaklarý yaratmaktan ziyade
yaklaþmakta olan parlamento seçimleridir. Solun,
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Baþkan Chavez sürekli olarak onlarýn mülklerinin, imtiyazlarýnýn ve refahlarýnýn tartýþma
konusu olmadýðýný tekrarlamýþtýr. Bu seçkinler
zümresinin hükümeti devirmek için üç kez
anayasal düzen karþýtý eylemde bulunmalarý
gerçeði ve kendi sýnýf konumlarýný halen korumalarýnýn yanýnda, Baþkan Chavez'in kamu sektörü-özel sektör ortaklýðý ve sosyal refah harcamalarýna dayanan kalkýnma vizyonunda kendilerinin halen önemli bir rol oynadýðýný
düþündüðünden son derece eminler. 5 yýllýk
yönetme süresi ve 3 büyük "sýnýfsal karþý çýkýþýn"
ardýndan en azýndan hükümet düzeyinde mülkiyet
veya sýnýfsal iliþkilerde bir kesinti olmadýðý ve
yabancý ülkelerdeki kredi veren kurumlarla,
yatýrýmcý veya petrol alýcýlarýyla bir kopuþ yaþanmadýðý son derece açýktýr. Hükümet, dýþ borç
ödemelerini yapma, özel sektördeki ihracatçýlara
teþvik ödeme, sanayicilere düþük faizle kredi
verme mali çerçevesinde, saðlýk, eðitim, barýnma,
küçük iþletmelere destek ve tarým reformuyla ilgili
sosyal reformlar için devletin ayýrdýðý bütçeyi artýrmaktadýr.
Venezüella hükümeti, yüksek petrol fiyatlarý ve
petrol ihracatýndan gelen gelir sayesinde büyük
iþletmeler ve yoksullar arasýndaki bu dengeyi
koruyabilir. Baþkan Roosevelt gibi, Chavez'in
olumlu sosyal refah programlarý düþük düzeyde
gelire sahip milyonlarca oy verenin gönlünü
kazandý fakat ne parasal gelir düzeylerini etkiledi
ne de geniþ ölçekli istihdam projeleri yaratabildi.
Ýþsizlik halen %20 civarýnda ve yoksulluk sýnýrý
halen %50'nin üzerinde. Son derece kapsamlý
sosyal harcamalar yoksul kesimin sosyal yaþantýsýný olumlu yönde etkiledi fakat onlarýn sýnýfsal
konumlarýný geliþtirmedi. Chavez, hakimiyeti
tehdit edildiðinde agresif ve radikaldir, meydan
okumayý bertaraf ettiðinde ise uzlaþmacý ve ýlýmlýdýr.
Efsane 6-Sol ve Sað ideolojik Washington ile
pragmatik Wall Street arasýndaki taktiksel bir
ayrým olduðunu tanýmlamada baþarýsýz oldular.
ABD'deki siyasi siyaset sýnýfý (Cumhuriyetçiler ve
Demokratlar, Baþkanlýk ve Kongre) Chavez'i
ortadan kaldýrmak için tehditlerde bulunuyor,
yýkýcý lokavtlarý, þiddet kullanýlan darbeleri ve
sahte bir referandumu teþvik ediyor ve destekliyordu.
Bunun aksine, belli baþlý ABD ve Avrupalý
petrol þirketleri ve bankalar Chavez hükümetiyle
istikrarlý, uzun süreli ve karlý ekonomik iliþkiler
içerisindeydiler. Yabancý kredi kuruluþlarýna ödemler anýnda ve gününe sadýk olarak yapýlmýþ ve bu
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halkýn harekete geçmesini referandum sonrasý
dönemde de karþýlýðýný bulacaðýna yönelik görüþü,
Venezüella'daki siyasal süreçteki iç çeliþkilerin
farkýna varamayan bir siyasal efsane yaratmaktadýr.

.a

rs

iv

or

ak
ur
d.

Venezüella'daki
referandumda
"Hayýr"
oylarýnýn kitlesel halk desteðiyle zafer elde etmesi
Latin Amerika ve diðer yerlerdeki yüz milyonlarca
insanda ABD tarafýndan desteklenen oligarþilerin
seçim sandýðýnda maðlubiyete uðratýlabileceði
konusunda umut kazanmasýný ve ilham almasýný
saðladý. Olumlu seçim sonuçlarýnýn OAS, Carter ve
Washington tarafýndan kabul edildiði gerçeði
Baþkan Chavez'in orduda yapacaðý stratejik
deðiþimlere yönelik, anayasal sonuçlarýn kabul
edildiðinin garanti altýna alýnmasýný saðlayacak bir
takdiridir.
Analizi daha da derinleþtirdiðimizde, Sað ve
Soldaki baþlýca muhaliflerin anlayýþlarý ve
algýlayýþlarý eleþtiriye açýktýr: Sað içinde bulunduðumuz konjonktürdeki Chavez'in arkasýndaki
siyasal ve kurumsal desteði küçümsemektedir ve
Sol ise referandum sonrasý dönemde politikalarýn
yönü üzerine aþýrý radikal bir görüþe sahiptir.
"Gerçekçi" bir gözle bakýldýðýnda, Chavez
hükümetinin, bir yandan yurtiçi ve yurtdýþýndaki
yatýrýmcýlarla baðlarýný güçlendirirken diðer yandan "Yeni Düzenci" toplumsal refah programlarýna
da devam edeceðini söyleyebiliriz. Sahip olduðu
sýnýf çeliþkilerini dengeleme becerisinde, dengenin
her iki taraftan birine doðru kaymasý petrol gelirlerinin sürmekte olan artýþýna baðlýdýr. Petrol fiyatlarý düþtüðü takdirde, zorlu - sýnýfsal- tercihlerin
yapýlmasý zorunlu hale gelecektir.
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James Petras, New York'taki Binghamton
Üniversitesinde eski Sosyoloji Profesörü, 50 yýldýr
sýnýf mücadelesinde varlýðýný sürdürüyor, Brezilya
ve Arjantin'deki topraksýzlar ve iþsizler hareketine
danýþmanlýk yapmaktadýr, kendisi Globalization
Unmasked (Zed) isimli ortak çalýþma ürünü olan
kitabýn yazarlarýndan biridir. Kendisine ulaþýlabilecek olan internet adresi: jpetras@binghamton.edu
26 Aðustos 2004
Not:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4135
adresinden alýnmýþtýr.
Çeviren: Bahadýr Ahýska
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SINIFLAR VE SINIF SAVAÞIMI
ÜZERÝNE
I

Ali Engin Yurtsever

olma durumudur. Burjuvazinin egemenliðinin
temel kaynaðý üretim araçlarýna sahip olmasýndan kaynaklanýr.
d- Emeðin toplumsal örgütlenmesinde aldýklarý role göre belirlemesinde, sýnýflar üreten-üretmeyen ayrýmýndan farklý olarak ayrýca "çalýþançalýþmayan" diye de ikiye ayrýlýrlar. Üreten-üretmeyen ayrýmý artý-deðer süreciyle ilgilidir. Her
çalýþan doðrudan artý-deðer üretmez. Örneðin
hizmet sektöründe çalýþan emekçiler, artý-deðer
üretimine doðrudan katýlmazlar; dolaylý olarak
artý-deðer üretiminin alt iþlevlerinden birini yerine getirirler; ama yine de çalýþan sýnýfýn
üyeleridirler. Bir baþka deyiþle isçi sýnýfýnýn kapsamý içerisinde yer alýrlar.
e- Toplumsal zenginlikten alýnan paya göre
belirlemesinde… Yukarýda yazdýðýmýz belirlemeler ýþýðýnda doðal olarak yaratýlan toplumsal
zenginlikten alýnan payýn miktarý, alýþ sekli ve
kaynaðýnýn da farklý olacaðýný söyleyebiliriz.
Proleterin aldýðý pay iþgücünün deðeri ile belirlenir, kendisi üretir ama parayý kapitalist öder.
Kapitalist ise aldýðý payý kendisi kendine ödemez, proleter tarafýndan üretilir, artý-deðer oranýna göre belirlenir ve kendisinin zorla el koymasý
tarafýndan gerçekleþir.
Ýktidarýn, üretim araçlarýnýn mülkiyetini
elinde bulunduran burjuvazi tarafýndan gasp
edilerek ve çeþitli isimler altýnda bir sýnýf dik-
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Tarihsel materyalist bakýþ açýsý ile baktýðýmýzda insanlarýn maddî yaþamlarýný sürdürebilmek için üretimde bulunduklarý ve bunun için
de sonucunu önceden bilmedikleri bir takým
iliþkiler içine girdiklerini görürüz. Bu iliþkilerin
sonucunda kaçýnýlmaz olarak sýnýflarýn meydana
gelmesi ve bu sýnýflarýn belirli ölçülere göre
belirlenmesi bir olgu olarak kendini dayatmýþtýr.
Tarihsel geliþim süreci içinde burjuvazi ve
proletarya olarak adlandýrdýðýmýz iki sýnýfla karþý
karþýya bulunuyoruz. Bu belirmeyi yaparken
sýnýf tanýmýný tekrar hatýrlamak gerekmektedir
Sýnýf: Tarihsel olarak belirlenmiþ üretim sistemi
içinde tuttuklarý yere, emeðin toplumsal
örgütlenmesinde oynadýklarý role, toplumsal
zenginlikten aldýklarý payýn miktarýna ve alýþ
yöntemine göre birbirinden ayrýlan geniþ insan
topluluklarýdýr.
Yukarýdaki tanýmý madde madde açacak
olursak; tarihsel olarak belirlenmiþ üretim sistemi içinde tuttuklarý yere göre belirlemesinde,
a- Egemen üretim biçimi içinde,
b- Üretim sistemi içinde tutulan yere bakmak gerekir. Üretken sýnýf (proletarya) artýdeðeri yarattýðý halde sömürülen sýnýftýr, üretken
olmayan sýnýf (burjuvazi) ise üretmediði halde
sömüren, toplumsal zenginliðe el koyan sýnýftýr.
c- Üretim araçlarýyla iliþkilerin belirlemesinde ölçü, üretim araçlarýna sahip olup
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bir noktasýnda burjuvazi üretici güçlerin
geliþimine ayak uyduramaz ve ait olduðu yere,
tarihin çöp tenekesine gider; tarihe karýþýr; tarih
olur. Kýsacasý burjuvazi, tarihsel bir kategori
olarak sonludur ve bütün tarihsel kategoriler gibi
aþýlýr. Burjuvazinin 'tarihin Sonu'nu ilan etmesi
bu bakýmdan sonunun geldiðinin de tersten de
olsa bir göstergesidir.
Bu iki sýnýfýn yani burjuvazi ile proletaryanýn antagonist çeliþkisinin nedeni sýnýfsal
yapýlarýndan kaynaklanýr. Burjuvazi üretim
araçlarýnýn mülkiyetine sahip olduðu için sadece
üretimin ne kadar ve ne olacaðýna karar vermez,
ayný mamanda iþgücünü bir meta olarak satýn
alarak kendi denetiminde üretim yaptýrýr ve emek
gücü tarafýndan yaratýlan artý-deðere el koyar;
üretim miktarýný ve üretimin ne olacaðýný proletarya deðil, burjuvazinin kâr edeceði sektörler
belirler. Proletarya ise üretim araçlarýna sahip
deðildir, iþgücünü satmaktan baþka bir olanaðý
yoktur ve burjuvazi için artý-deðer üretir.
Tarihin sýnýflarýn savaþýmý olduðundan
hareketle, sýnýflar var olduklarý sürece bu
savaþýmýn da devam edeceði reddedilemez bir
gerçekliktir.
Sýnýflar arasý mücadele ekonomik, politik ve
ideolojik olarak yürütülür; bu nedenle iktidarý
elinde bulunduran sýnýfýn ya da bu sýnýfa karþý
mücadele eden sýnýf tarihsel misyonlarýný bu
dikkate alarak yürütmek, sýnýflar mücadelesinin
gereðini yerine getirmek zorundadýrlar.
Marksistler ancak siyasal iktidarý ele geçirmek,
bütün alanlarda proletaryanýn egemenliðini kurmak için mücadele etmek zorundadýrlar. Sýnýflar
savaþýmýnýn sadece sacayaklarýndan birini savunarak yerine getirmek üzere mücadele ettikleri
zaman, niyetlerinden baðýmsýz olarak burjuvaziye hizmet etmekten kurtulamazlar.
Günümüzde burjuvazi proletaryanýn kendisine karþý yürüttüðü haklý ve insanlýðýn kurtuluþunu gerçekleþtirecek olan sýnýf savaþýmýna
karþý, tarihsel olarak alaþaðý edilecek iktidarýný
yürütebilmek için yukarýda yazýlan ekonomik,
politik ve ideolojik silahlarý kuþanmýþtýr. Bugün
hangi coðrafyada olursa olsun burjuvazi egemen
olduðu ülkelerde bu üç cephede sýnýflar savaþýný
yürütmektedir. Burjuvazi proletaryayý ve onun
þahsýnda bütün ezilenleri büyük bir kuþatýlmýþlýk
içine almaya çalýþarak sömürü düzenini devam
ettirebilmek için bütün örgütlü kurumlarý ile
saldýrmaktadýr.
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tatörlüðüne dönüþerek var olduðu günümüz kapitalist toplumlarýnda, proletarya hem bu sömürü
düzenine son verecek olan kendi iktidarýný kurmak, hem de gelecek komünist toplumun temellerini atarak, altyapýsýný hazýrlamak gibi tarihsel
bir görevle karþý karþýya bulunmaktadýr.
Sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý ancak sýnýf
savaþýmý ile gerçekleþir ve proletaryanýn bundan
baþka kurtuluþunun yolu yoktur. Egemen
sýnýflarýn iktidarlarý mutlak olarak diktatörlük
baðlamýnda ele alýnmak durumundadýrlar. Ancak
proletarya diktatörlüðü kavramýný da diðer sýnýf
diktatörlükleri kapsamýnda deðerlendirmek, bir
yanlýþ anlaþýlmaya, bir kavram karmaþasýna yol
açacaðý için bu kavramý ve buna baðlý olarak
sýnýf farklýlýklarýný yeniden hatýrlatmakta yarar
vardýr. Proletarya diktatörlüðü bütün ezilenlerin
proletarya önderliðinde birleþerek ve burjuvaziye karþý savaþarak elde ettikleri kazanýmlarýn, yeni bir sistemin iktidarýdýr, adýdýr. Amaç,
burjuvaziyi sömürü özgürlüðünden yoksun
býrakarak, üretim araçlarýnýn mülkiyetini bütün
sömürülenler ve ezilenler adýna kolektifleþtirip
tekelleþtirerek ekonomik dönüþümü saðlamaktýr.
"Herkesin yeteneðine ve katkýsýna göre" pay
alacaðý bir toplumsal sistemin yaratýlýp bu sistemin ileride kendi yerini, "herkesin yeteneðine
ve gereksinimine göre" toplumsal üretimden pay
alacaðý bir toplumsal üretim sistemine býrakacaðý
bir tarihsel süreçtir. Ayni zamanda sömürünün
kaldýrýldýðý bir süreçtir. Burjuvazinin diktatörlüðü ise bir avuç kapitalistin (mutlu azýnlýðýn)
üretmeksizin, üretim araçlarýnýn mülkiyetini
elinde bulundurmaktan dolayý, proletarya
tarafýndan üretilen zenginliði (artý-deðeri) acýmasýzca sömürerek, kendi çýkarýný ebedî kýlmaktýr. Bu nedenle burjuvazi iktidarýný þu isimler
altýnda ve görünümünde sürdürür;
Faþizm,
Sosyal demokrasi,
Parlamenter demokrasi,
Bonapartizm
Asker-polis diktatörlüðü.
Burjuvazinin üretici güçlerin geliþimine
uyum saðladýðý ölçüde toplumu yönetme
(sömürme) sorunu pek çýkmaz; ancak tarihsel
koþullarýn deðiþtiði, bir baþka deyiþle proletaryanýn sýnýf mücadelesi geliþtiði ölçüde burjuvazi de koþullara baðlý olarak iktidar (sömürü
iliþkilerinin) biçimini deðiþtirir. Ancak yine tarihsel iliþkilerin geliþiminden biliyoruz ki, tarihin
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lerinin hedeflediði gibi sadece parlamentoya
girmek için deðil, iktidarý ele geçirmek için
çoðunlukla proletaryanýn yoðun olduðu yerlerde
faaliyet yürütürler.
Teorik donanýmýn yani sýra sýnýf bilinci
kaçýnýlmaz bir koþuldur. Marksist-Leninist
devrimci parti öncüsü-önderi olduðu proletaryanýn ilkelerini taþýmak zorundadýr. Kapitalist
iliþkilerin hüküm sürdüðü süreçte proletaryanýn
öncüsünün önderliðinde onun bilincine yükselerek devrime yöneleceðini ham bir hayalcilikten
baþka bir þey deðildir. Ancak öncüsünün sýnýf
savaþýmýndaki faaliyetini gören proletarya
savaþtýðý ölçüde kendisini ve koþullan
deðiþtirdiðini görüp daha fazla partileþecektir.
Lenin "Ýsçilerin mücadelesi, ancak tüm ülkenin,
tüm iþçinin içinin, tüm önde gelen temsilcileri
kendilerinin tek bir isçi sýnýfý olduklarýnýn bilincine vardýklarý ve tekil iþverenlere (patronlara)
karþý deðil, tüm kapitalistler sýnýfýna karþý ve bu
sýnýfý destekleyen hükümete-devlete karþý savaþ
verdikleri zaman sýnýf savaþýmý durumunu alýr."
tespitiyle hem proletaryaya yol göstermiþ, hem
de isçi sýnýfý partisinin stratejisi ile taktiðini belirlemiþtir.
Devam edecek…
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Burjuvazi, görsel ve yazýlý medyasý, eðitimöðretim kurumlarý, mahkemeleri, yasalarý, silahlý
güçleri ile durmaksýzýn saldýrmaktadýr. Bir
toplumsal sistem kendisini yeniden üretemezse
ayakta kalamayacaktýr; burjuvazi kendi sýnýf bilincine sahip bir toplumsal sýnýf olarak bunu çok
iyi bilmektedir.
Bu saldýrýlar kimi zaman lümpen proleter bir
kimliðe bürünerek bireylere seslenir ve düzenin
deðiþmezliðini vurgulayarak herkesin kendisini
kurtarmasýný, düzenin çok kuvvetli olduðunu
(an'ý mutlaklaþtýrma-konjonktüre tapýnma) ve
yenilmezliðini vurgulayarak herkesin kendisini
kurtarmasýný, düzenin çok kuvvetli olduðunu ve
yenilmezliðini, kimi zaman þimdiki (burjuva)
yönetim biçiminin en iyi yönetme ve yönetilme
biçimi olduðunu, isçi-iþ satan (sömürülensömüren) birleþiminin gerekli olduðunu, kimi
zaman da "Marksist"! bir yorumla günümüz
koþullarýnda sýnýflar mücadelesinin koþullarýnýn
olgunlaþmadýðýný,
proletaryanýn
sadece
ekonomik taleplerle az da olsa kýsmý siyasal taleplerle yetinmesi gerektiðini, tarihin nasýl olsa
kendi evrimini gerçekleþtireceðini öðütlerler.
Oysa gerçeklik öyle deðildir. Günümüzde
burjuvazinin uluslararasý baðýna karþýlýk proletarya da ayný davranýþý gerçekleþtirmelidir;
çünkü bugün Marksist-enternasyonalist-devrimci bir parti gereksinimini çok daha fazla hissettirmektedir. Temel sorun iktidarý almaya
yönelmektir. Burjuva iktidarla birleþmek ya da
onun çizdiði sýnýrlarda kalmak deðil. Burjuva
sistemlerde isçiler egemen sýnýfýn elinde (bütün
alanlarda örgütsüzlerse; kendisi için sýnýf olma
sürecine girmemiþlerse; devrimcileþtirilememiþlerse) kendilerine karþý bir sýnýfa dönüþürler. Bu verili olumsuzluklardan dolayý,
baþlangýçta parti sýnýftan ayrý ve baðýmsýz olarak
ilk örgütlenmesini yapar. Çünkü isçi sýnýfý ham
haliyle kendiliðinden bir sýnýftýr, sömürüye açýktýr. Devrimci anlamda siyasal bilinci olmadýðý
için, kendisi için bir sýnýf deðildir. Proleter görevi ve yapýsý gereði nesnel olarak devrimcidir;
ancak içinde var olduðu kapitalist üretim iliþkileri içinde henüz devrimcileþemediði(kendisi
için sýnýf olmadýðý) için devrim yapacak bir
koþulda deðildir. Devrimci Marksist-Leninist bir
sýnýf partisi sýnýfýn bütünsel çýkarlarýný savunduðu halde fikirsel olarak isçi sýnýfýndan ayrý
durmak; politik baðýmsýzlýðýný korumak zorundadýr, Ýsçi sýnýfýnýn partisi diðer burjuva parti-
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da ses getirebilecek direniþlerle karþýlaþmadý. Ama
bu hiç dilenilmedi ya da darbe amacýna ulaþtý
anlamýna gelmez. Önemli sayýlabilecek kahramanlýk örnekleri sergilendi, ama darbeye o anda boþa
çýkaracak toplumsal bir dinamiðe dönüþmedi.
Çünkü devrimcilerin bu anlamda halka dayalý bir
karþý duruþu örgütleyemediði ortadadýr. Ufkunun
darlýðý ve iktidar perspektifinden yoksunluk
devrimcilerin bu duruma gelmelerinin nedenlerindendir.
12 Eylül, devrim ve sosyalizm düþüncesine
karþý çok etkili bir ideolojik saldýrý gerçekleþtirdi.
Kýsacasý ideolojik ve yaþam alanlarýnda geliþtirilen
politikalar çok etkili oldu. Sað ve düzen içi eðilimlerin kurumlaþmalarýnda bu politikalar çok önemli
bir etkide bulundu.
Bütün bunlar yapýlýrken 12 Eylül darbesinin
kökünden kazýmak istediði esas dinamik Kürdistan
Ulusal Mücadelesi idi. Ancak 12 Eylülle birlikte
daðýlma ve yok olma sureci dýþýnda kalan tek örgüt
KUKM olmuþtur. Bununla da kalmayýp 12
Eylülden sonraki yaklaþýk 20 yýla damgasýný vurmuþtur. Generallerin uygulamaya koyduðu 12
Eylül hukukunun günümüze kadar devam
etmesinde en büyük nedeni KUKM'dir. Günümüze
uzanan 12 Eylül hukuk sisteminde Kürtlere yönelik
savaþta bu adaletsizlikten etkilenen, öldürülen, faili
meçhulle öldürülen, iþkence gören, cezaevlerine
konulan, sakat kalan, insanlarýn sayýsý resmi
rakamlarýn çok üstündedir.
Kýsacasý 12 Eylül darbecilerinin inþa ettiði her
alandaki hukuksuzluk sistemi, esas yönelmek istediði dinamiklerin -ki basta KUKM - güçlenmesi ve
büyümesi üzerinde hala etkisini sürdürmektedir.
12 Eylülde sol gruplar her ne kadar daðýlma
surecine girmiþlerse de zindanlardaki direniþler
küçümsenmeyecek düzeydedir. Devrimci ahlak ve
ölümüne direniþler bugün ve sonraki kuþaklara
aktarýlmaya deðerdir. Ancak devrimcileri geriletmede en büyük pay sahibi düzen içi eðilimler
ve onlarýn legalizmidir. Globalleþme, reel sosyalizmin çöküþü gelinen nokta sol gruplarýn düzen
içine kaymasýnda etkili olmuþ, beraberinde
bugünkü düzeye çekmiþtir.
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12 Eylül Askeri faþist darbesinin üzerinden on
yýllar geçti, bu süreçle birlikte darbe ile ilgili
hemen hemen her þey söylendi, her yýl ele alýnýp
çeþitli yönleriyle deðerlendirildi. Darbenin yarattýðý tarihsel toplumsal tahribatlarýn muhasebesi
yapýlarak dökümü çýkarýlýp bilgi ve belge haline
getirilmeye çalýþýldý. Faþist darbeye karþý devrimci
duruþ olumlu ve olumsuz yanlarýyla sorgulandý.
Ýþin ilginç ve önemli yani bu sorgulamanýn halen
devam etmiþ olmasýdýr. Bununla ilgili ayrýþma ve
netleþmenin bir bütün olarak saðlanmýþ olmamasýdýr.
Kuskusuz 12 Eylül askeri faþist darbesi
Türkiye ve Kürdistan'da geliþmekte olan devrim
ihtimaline karsý yapýlan bir karþý devrim hareketidir. Devrim, ulusal kurtuluþ ve sosyalizm iddiasý
taþýyan her kesim bu konuda hemfikirdir.
Darbecilerin esas yöneldiði kesim de bu iddia
sahipleridir. Darbeciler ulusal kurtuluþ, devrim,
demokrasi ve sosyalizm iddiasý taþýyan bütün kesimleri imha etmeyi amaçlamýþtý. Darbeci generaller
iktidara gelir gelmez bu yönlü amaç ve hedeflerini
net bir biçimde þöyle açýkladýlar;
Geliþmekte olan Kürdistan ulusal kurtuluþ
mücadelesi bütünüyle ezilecek ulusal imha bu kez
nihai olarak gerçekleþecektir.
Türkiye devrimci demokratik ve sosyalist
hareket ezilecek, bu anlandaki toplumsal muhalefet
daðýtýlacak ve yeniden toparlanmamasý için gerekli
politikalar yürürlüðe konulacaktýr.
Bütün bunlarý baþarmak için de devlet yeniden
yapýlandýrýlacak, resmi ideoloji yeniden canlandýrýlacak, buna uygun politikalar yürürlüðe
konularak, 12 Eylül faþizmi kurumlaþtýrýlýp
süreklileþtirilecektir.
Denilebilinir ki bu belirtilen amaç ve hedeflerine ulaþmak için kelimelerle ifade edilemeyecek
insanlýk dýþý her turlu faþist uygulama ve yönteme
baþvuruldu ve bunlar süreklileþtirdi. Bu uygulamalardan ilk akla gelenlerden biri de Diyarbakýr
vahþetidir. Faþist generaller bu uygulamalarla bir
an evvel sonuç almak istiyorlardý. Her türlü direniþi
bastýrmak stratejik bir hedefti. Bu konuda örgütlüydüler. Yine darbeciler amaç ve hedeflerine ulaþma-
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12 Eylül ve öncesinde yaþanan sureci doðrularý ve
yanlýþlarý ile ayýrarak doðrularýný sahiplenen bir
tavýr alabilmemiz önem taþýmaktadýr. Toptancý
kabulleniþ ve reddediþin saðlýksýz sonuçlarýna
düþmemek önemlidir, zira yaþanan genel anlamýyla olumsuzluk da olsa devrimci hareketin tarihidir
ve doðru kopuþ ve sahiplenmelerle bakýlmasý
gerekmektedir.
Sol örgütlerin sergilediði 12 Eylül pratiði sonrasý vermeleri gereken özeleþtiri ve çýkarýlmasý
gereken muhasebe genelde ya yapýlmamýþ ya da
gerçekler gizlenerek þu anda var olan durumlarýna
uygun teoriler üretilmeye çalýþýlmýþtýr. Genelde
muhasebe kýsmýnda 12 Eylül öncesi yaptýklarý ve
devrimcilerin kitlelerle güvene dayalý sýcak baðlar
kurmalarýný saðlayan politikalar popülizm diye
mahkum edilmiþ, devrimin devrimci zorla yapýlmasý düþüncesinin yanlýþlýðý dile getirilmiþtir. Bu
yanlýþ muhasebenin hayat bulduðu eðilim ise "ben
yanlýþ yaptým, 12 Eylülde teslim olduk ve kaçtýk"
diyebilme cesaretini göstermeyip gelinen durumun
teorisini yaparak tarihin ve kitlelerin gözünde
sorumsuzluklarýnýn açýða çýkmasýný engelleme
çabasýdýr. Dolayýsýyla yaþadýklarýna uygun bir
teori üretimi yapýlarak reformizme, Kemalizm ve
düzen içine doðru demokrasi söylemleri arasýnda
hýzla koþmuþlardýr. Çarpýþarak yenilmenin gelecek
üretebilecek saðlýklý ortamý yaþanmamýþ, teslimiyet
ve tasfiyenin pratiðinde devrimci gelenek aðýr bir
yara almýþtýr.
Bu durum, týpký günümüzde TC devletinin
siyasi ve askeri olarak yok etmesinin imkansýz bir
hale geldiði KUKM ve PKK hareketini içerden teslimiyet ve tasfiye ile zayýflatma ve yok etme stratejisine benzemektedir. Gelinen aþamada psikolojik
ve toplumsal etkileri bakýmýndan 12 Eylül sonrasý
ile büyük benzerlikler sergilemektedir. Kitle ve
kadrolarda inançsýzlýk, yýlgýnlýk, devrimci deðerlerden uzaklaþma gibi tahribatlar düþmanýn yapamayacaðý kadar boyutlu olmuþtur. Abdullah Öcalan
þahsýnda teslim alýnan ve Genel Kurmayýn elinde
basit bir araca dönüþen Ýmralý Partisi ve pratiðinin
toplumsal sonuçlarý bunlar olmuþtur. Siyasi çizgi
olarak da kendilerine düzen içi Kemalist bir retorik
belirleyerek yaptýklarý teslimiyet ve tasfiye pratiðini manipüle etmeye çalýþmýþlardýr. Bu pratiðinin
gelinen noktasýnda görülmüþtür ki, TC devletinin
resmi ideolojisi olan Kemalizm eklektik bir
sömürgecilik ideolojisidir ve kendi varlýðýný Kurt
ulusunun reddi üzerine kurmuþtur. Kürtleri birey
olarak kabul edip sýnýrlý bireysel haklar verme
eðilimi bu durumu deðiþtirmemektedir.
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12 Eylül askeri hareketinin baþarýsýnýn bir
nedeni, devrimci örgütlerin siyasi cesaret ve
kararsýzlýklarýndan kaynaklanmýþtýr. 12 Eylül,
Toplumsal muhalefetin bastýrýlmasý ve toplumun
apolitize edilmesi, geliþen KUKM sinin önünün
kesilmesi, devletin uluslararasý emperyalist hiyerarþideki konumuna uygun olarak yeniden restore
edilmesi çabalarýný özellikle devrimci gruplarýn
yok denecek kadar az muhalefeti ile kolayca hayata geçirmiþtir. 1984 15 Aðustos atýlýmýna kadar
Kürdistan'da da kýsmi bir baþarý saðlayan askeri
darbe, bu tarihten sonra Kürdistan'da ipleri elinden
kaçýrmýþ ve bütün çabasýna raðmen PKK önderliðinde suren KUKM'sinin yükselmesini engelleyememiþtir.
Peki, ne oldu da darbe öncesi gerek kadro
gerekse kitle desteði açýsýndan çok güçlü olan
Türkiyeli ve Kürdistanlý sol siyasetler darbeye
karþý sistemli bir direniþ geliþtirememiþ, çoðu,
örgütleri tasfiye etmiþ ya da Avrupa'ya sýðýnarak
mülteci örgütler konumuna düþmüþlerdir?
12 Eylül öncesi siyasetlerin yükselen
mücadele çizgisine ve kitle üzerindeki geniþ siyasi
etkisine bakarak, bu durumu 12 Eylülün baþarýsýndan çok devrimci saflardaki baþarýsýzlýkla açýklamak en doðru tutum olacaktýr. Devrimci örgütler
ellerindeki geniþ imkanlar ve kitleler üzerindeki
sempatisine, hatta devrim davasýna ölümüne baðlý
kadrolarýna raðmen 12 Eylül askeri darbesine karþý
direnmemiþlerdir. Hatta darbeyi önceden bilmelerine ve ayrýntýlý tartýþmalara raðmen bu konuda
ciddi bir hazýrlýk yapýlmamýþ, direniþ yerine geri
dönüþ tarihi belirsiz bir kaçýþa gidilmiþtir. Bu durumun temel sebebi devrimci örgütlerin darbeye karþý
direniþin bir devrim ve iç savaþ ihtimaline sýçrayacaðý korkusu ve bu durumun sorumluluðunu alamamalarýdýr. Eðer siyasi bir cesaret gösterilip sistemli bir direniþ gösterilse, bu durumun kýsa bir
surede iç savaþa dönüþme potansiyeli özellikle iyi
bilinmekteydi. Ýç savaþtan devrimcilerin çekinmesi
anlaþýlýr bir durum deðildir.
12 Eylülden sonra (PKK ve küçük istisnalar
hariç) bir bütün olarak tasfiye, teslimiyet ve kaçýþa
yönelen devrimci örgütlerin kitleler ve kadrolar
üzerinde tahribatý çok boyutlu olmuþ ve hatta
günümüze kadar da etkileri devam etmiþtir.
Kaybedilen bir güvenin yeniden kazanýlmasýnýn
zorluðu düþünüldüðünde o dönemki devrimci
örgütlerin bizlere býraktýðý miras genel anlamýyla
olumsuz olmuþtur. Metris ve Diyarbakýr cezaevlerindeki þanlý direniþ ve PKK önderliðinde yapýlan
84 15 Agustus atilimi bu olumsuz mirastan kurtulma çabalarýnýn mihenk taþý olmuþtur. Buna raðmen
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(Bundan sonra altýnda bu e-mail adresinin
yazýlý olmadýðý tüm Serhat ARARAT imzalarý
bana ait deðildir, sahtedir!)

DESPOTÝK SÝYASET TARZI,
DEMOKRASÝ VE "BÝZ"…
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Ne yazýk, Kürdistan'da demokratik bir siyaset
kültürünü geliþtiremedik. Son otuz yýllýk ulusal
kuruluþ mücadelesi pratiðine raðmen bunu baþaramadýk. Burada en genel ve asgari burjuva
demokratik siyaset tarzýndan söz ediyoruz.
Kuþkusuz bu "baþarýsýzlýðýn" sayýsýz nesnel ve
öznel nedeni var ve bunlar, geniþ bir tartýþma ve
çözümleme konusudur. Bu kýsa yazýmýzda sadece
birkaç noktaya vurgu yapmakla yetineceðiz.
Örgütsel yaþam, örgüt içi iliþkiler ve siyaset
yapma tarzý konusunda en genel ve asgari burjuva
demokratik ölçülerden anladýðýmýz kýsaca þunlardýr:
Öncelikle farklýlýklara saygý ve hoþgörü ile
bunlarýn kendilerini ifade edebilme haklarýna saygý
birinci koþuldur.
Ýkincisi, bir örgüt veya partiye giriþ bireysel
tercih ve özgür iradeyle olduðu gibi, ayrýlma, farklý bir örgüte geçme veya baþka bir siyasal zeminde
siyaset yapma hakký peþinen kabul edilmeli, buna
saygý gösterilmelidir. "Bizde ise iyi, bizim dýþýmýza
düþtüyse hain" yaklaþýmý, tekçi, despotik ve
demokrasi karþýtý bir yaklaþýmdýr.
Üçüncüsü, bireylerin ve "farklý" olanlarýn
kiþilik haklarýna, onurlarýna ve tercihlerine saygý
zorunludur.
Dördüncüsü, bu baðlamda eleþtiri, tartýþma,
farklýlýklarýn kendini ifade etmesi, örgütlenmesi,
güç olma çabalarý meþrudur!
Beþincisi, elbette farklý olanlar arasýnda bir
mücadelenin olmasý doðal ve kaçýnýlmazdýr; ancak

bu, ideolojik ve politik çerçevede olmak, þiddeti ve
þiddet yöntemlerini dýþtalamak durumundadýr.
Altýncýsý, "yargýsýz infaz", ilkel bir despotizmden baþka bir þey deðildir. Adil bir biçimde yargýlamadan, anlamadan, durumunu ve düþüncelerini
sormadan, savunmasýný almadan, bunu da önceden
belirlenmiþ adil usullerle yapmadan keyfi ve zorba
bir tarzda kiþileri "hain", "ajan", "provokatör"
olarak damgalamak, ölüm fermanlarý çýkarmak,
onurlarýný zedelemek, ele geçirilen güç ve otoriteyi
bu tarzda kullanmak "yargýsýz infazdan" baþka bir
þey deðildir. Bu noktada en katý faþist rejimlerin
bile dikkat ettiði ve gözetmeye çalýþtýðý formel
hukukun gerisinde bir tutum almak, bir kiþinin
aðzýndan çýkan her sözü "yasa" olarak algýlayýp
uygulamak, aslýnda halka deklere edilen amaç ve
hedeflerle çeliþen bir durumdur.
Eðer bizim örgütlerimiz, örgütsel iliþkiler ve
örgütsel yaþamýmýz bu asgari ölçülerden çok
geriyse, hatta bunlarla karþýtlýk oluþturuyorsa,
gerçekten biz, neyin mücadelesini veriyoruz?
Demokrasi, bir iktidar iliþkisidir, evet, ama
onun da kendinse özgü kurallarý, ilke ve ölçüleri
vardýr. Demokrasi, ayný zamanda bir kültür
sorunudur, geliþimi ve yerleþmesi yarýna ertelenemez!
Kuþkusuz devrimci sosyalist demokrasi, burjuva demokrasisini aþma iddiasýndadýr; aþma, bir
nitelik sýçramasý olduðu kadar, "öncekilerin" olumluklarýný kendine katmayý, içermeyi de içerir!
"Biz", siyaset yapma tarzý, farklýlýklara yaklaþým, haklar ve özgürlükler konularýnda farklý
olmak, "sözümüzün eri" olmak, ayný anlama
gelmek üzere, sözü ile eylemi ile bir olmak durumundayýz! Ýddia ve ideallerimizde samimi ve
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kendisinden baþkasý deðildir! Ya Kürdistan yurtseveri olursun, ya da TC'nin hizmetçisi! Ýkisini
baðdaþtýrmak mümkün deðil. En büyük demokrat
kendisidir, ama her türlü farklýlýðý yok edin talimatýný vermekte beis görmeyen de kendisi… En
büyük kadýn özgürlük öncüsü kendisidir, ama
kadýn sözcüðü yerine (bütün kadýnlardan özür
dileyerek yazmak zorunda kalýyoruz) "karý"
kavramýný kullanarak, kadýna, kadýn cinsinin kendisine en büyük hakareti yapmakta bir sakýnca
görmeyen de kendisi…
Bu kadar açýk oynayan biri, bu cesareti nereden ve kimden alýyor? Neden?
Ýmralý Partisi içindeki çözülme derinleþtikçe,
kopuþlar büyüdükçe Öcalan, tüm siyaset tarzýný ve
olanaklarýný devreye soktu. Öcalan, son dönemde
kopup kendisini PWD giriþimi olarak tanýmlayan
gruba karþý yeni bir kampanya açmýþ bulunuyor.
Ayrýlanlarýn geçmiþe dayanan "dosyalarýný" açarak
teþhir edilmelerini istemektedir. Dahasý, her yol ve
yöntem kullanýlarak susturulmalarý, etkisizleþtirilmeleri emrini vermektedir. Bu talimat hemen eski
gerilla güçlerinin bildirisinde yankýsýný bulmuþtur.
Elbette burada sadece PDW giriþimi hedeflenmiyor, ayný zamanda kendileri gibi düþünmeyen ve tasfiyeciliðe karþý duran herkes, her grup ve çevre
hedefleniyor. Hatýrlanýrsa, Öcalan, "bana karþý
çýkan, beni eleþtiren herkesi etkisizleþtirin" anlamýna gelecek talimatlar vermiþti, vermeye de devam
ediyor...
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Birisi devlete hizmet etmeyi yaþam gerekçesi
olarak açýklamýþ. Bu kiþi bunu ayný zamanda Kürt
halkýna baðlýlýk gereði yaptýðýný defalarca tekrarlamýþ birisidir. Devlete hizmet etmeyi bir var oluþ
gerekçesi yapmýþ bu kiþi, Avukatlarýyla yaptýðý
hemen hemen her görüþmeyi, kendisi gibi düþünmeyen, kendisine karþý tavýr alan, ya da kendisinden farklý bir zeminde yaþayan kiþi, grup ve
çevrelere aðza alýnmayacak hakaretler yaðdýrmada,
onurlarýný rencide etmede ve ölüm fermanlarý
çýkarmada bir platform olarak kullanmaktadýr.
Bunu da "en büyük yurtsever", "en büyük
demokrat", "en büyük barýþ ve insan haklarý
savunucusu" pozlarýný takýnarak yapmaktadýr.
Kuþkusuz A. Öcalan'dan söz ediyoruz. Hakaretler
yaðdýrarak "teþhir edin, bana karþý çýkanlarý yerle
bir edin" talimatlarýyla "ne kadar "yurtsever",
"demokrat" ve "barýþsever" olduðunu kanýtlamaktadýr!
A. Öcalan, iktidar sistemini kurduktan ve
kurumlaþtýrdýktan sonra kullandýðý bastýrma,
sindirme ve tasfiye yöntemleri biliniyor. Hiçbir
farklýlýða yaþam hakký tanýma, farklýlýklarý "hain",
"ajan", "provokatör", "tasfiyeci" olarak damgalayýp
politik ve fiziki olarak ortadan kaldýrma, Öcalan
iktidar sisteminin en temel yönetim tarzýdýr! Bu, bir
siyaset kültürüne dönüþtürülmüþ, partinin, kadrolarýn ve halkýn bilincine ve bilinçaltýna
yedirilmiþtir. Bu, siyaset kültüründe soru sormak,
nedenlerini araþtýrmak, kuþku duymak yoktur.
Mutlak itaat, sorgusuz uygulamak ve tartýþmasýz
"inanmak" esastýr!
Bu iktidar sistemi, ayný zamanda kavramlarýn
içini de boþalttý. Daha doðrusu kavramlarýn özünü
tersine çevirdi. Devlete hizmet etmek, "Atatürk
milliyetçisi" olmak "erdem", bunlara karþý çýkmak
ise "hain" olarak damgalandý! Gerçekleri tersyüz
etmek, bir "Öcalan klasiði"dir! Bu "klasiðin" kitlelerdeki yansýmasý ise "akýl tutulmasý"ndan baþka bir
þey deðildir!
Bu noktada önemli olan kitlelerdeki bu akýl
almaz "akýl tutulmasý"ný aydýnlatmak ve aþmaya
çalýþmaktýr!
Aslýnda Öcalan'ýn söyledikleri ve yaptýklarý o
kadar açýk ki, bunlarý görmemek için en hafif deyimle "akýl tutulmasý" durumunu yaþamýþ olmak
gerekiyor. En büyük yurtsever kendisidir, ama Türk
devletine hizmet etmeyi yaþam gerekçesi sayan da
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dürüst olmanýn olmazsa olmaz koþullarý,
önkoþullarý bunlardýr! Despotik bir iktidar biçimine
karþý çýkarken ne yapmak durumunda olduðumuzu
da göstermek zorundayýz!
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PWD giriþimini eleþtirmek, ideolojik ve politik konumunu ortaya koymak, bu baðlamda ona
karþý mücadele etmek baþkadýr, bu, ayný zamanda
devrimci sosyalistlerin görevidir. Ama devrimci
sosyalistlerin bir temel görevi daha vardýr: Her
türlü anti-demokratik ve karþý-devrimci saldýrýya
karþý durmak! Ayný zamanda;
Tüm deðerlerimizi düþmana peþkeþ çekmede
kendisini sýnýrsýz yetkili gören, deðerlerimiz ve
dinamiklerimiz üzerinde despotik bir ipotek kuran
Öcalan iktidar sistemini açýða çýkarmayý
sürdürmek, bu çerçevede bastýrmacý politika ve
uygulamalarýný teþhir etmek, devrimci demokratik
bir siyaset kültürünün geliþmesine çalýþmak! Bu
baðlamda Öcalan'ýn "yok edin, etkisizleþtirin, susturun" talimatlarýný teþhir etmek ve buna karþý etkili bir tavrýn geliþmesine çalýþmak da bizim görevimizdir! Görevlerimizi baþarmak durumundayýz!
8 Eylül 2004
---------------------------------------------
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ORTADOÐU'DAKÝ
GELÝÞMELER, KÜRT
HAREKETÝNÝN KÝMÝ
AÇMAZLARI VE DEVRÝMCÝ
TUTUM…
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ABD, Irak'a istediði iþgal rejimini oturtamadý,
Irak'taki direniþi kýramadý. Bu konuda baþarýlý olacaðý da hayli kuþkuludur. Bunun anlamý þu: Irak'ýn
yakýn geleceði belirsizliklerle doludur; ayný
zamanda ABD'nin Irak ve Ortadoðu politikasýnýn
geleceði belirsizdir. En azýndan iþlerinin son derece
zor olduðunu ve her isteðini istediði gibi ve mutlak
olarak baþaramayacaðýný, bir yýlý aþan, iki yýla yaklaþan Irak deneyimi gösteriyor.
Bu belirsizlikler, Güney Kürtlerinin gelecekleri açýsýndan da sayýsýz belirsizliði ve karanlýk
noktayý koþulluyor.
Altý çizilmesi gereken bir nokta daha var, çok
önemli: Sonuçta ABD emperyalizmi Irak'ýn iç dengeleriyle dolaylý veya dolaysýz uzlaþabilir, ya da
Irak'ý yeniden biçimlendirirken onlarýn duyarlýlýklarýný ve istemlerini gözetebilir. Bu, çok güçlü bir
olasýlýk olarak görünüyor. ABD için önemli olan
genel stratejik çýkarlarý ve hedefleridir. Böyle bir
olasýlýk Güney Kürtleri nasýl etkileyecek? Belirlen
iþaretlerin olumlu olmadýðý açýktýr! Bu etkilerin
iþaretleri aylar öncesinden ortaya çýktýðý için
Barzani ve Talabani, ABD Baþkanýna ortak bir
mektup yazma gereðini duydular; bu mektupta
derin kaygýlarýný, korkularýný, bir kez daha yüz üstü
býrakýlma endiþelerini açýkça ve diplomatik bir
dille ifade etmek durumunda kaldýlar… Irak'taki ve
bununla baðlantýlý olarak Ortadoðu'daki güç dengelerinin alacaðý biçim, Güney Kürtleri için derin
kaygý ve korkularýn temel etkenlerinden biridir. Bu,
ayný zamanda açmazlarýný da anlatmaktadýr. ABD
ekseninde hareket etmenin ve son tahlilde geleceðini ve kaderini ona baðlama duruþunun kaçýnýlmaz
sonucu bu olmak durumundadýr.
Baþka açmazlar da var. Kýsaca bakmakta yarar
var.
Irak'ta ABD'ye karþý olanlar, çeþitli düzeylerde
ve biçimlerde direnenler farklý dinsel, ideolojik ve
politik kesimlere dayanýyor. ABD Irak'ta iþgalci
konumda ve varlýðý hiçbir biçimde meþru deðildir.

Yine ülkesi hangi gerekçeyle olursa olsun iþgal
edilenlerin direniþleri, iþgale karþý çýkmalarý, direnenlerin ideolojik ve politik çizgilerinden, hatta
ahlaki duruþlarýndan baðýmsýz olarak ve teorik
olarak meþrudur! Hele bu tespitler, ülkesi iþgal
altýnda olan, parçalanarak sömürgeleþtirilen
Kürdistan ve Kürt halký için çok daha geçerlidir,
dahasý ezilen ve sömürgeleþtirilen bir halk olarak
biz, bu konuda herkesten ve her halktan daha fazla
duyarlý olmak durumundayýz. Bu duyarlýlýk salt
ahlaki açýdan deðil, Kürtlerin davasýnda samimi ve
tutarlý olmalarýnýn da bir gereðidir! Peki, böyle
düþünen kaç grup, eðilim ve kiþi var. Yeterince
yoksa bu bir açmaz deðilse nedir?
Irak bir yýldan fazla bir süredir, ABD ve
Ýngiltere'nin iþgali altýndadýr. Buna karþý, kabul
edilsin veya edilmesin, bir direniþ var. Sünni ve Þii
Araplar, onlarýn farklý kesimleri bu iþgale karþý
duruyorlar. Her iki tarafýn ideolojik renkleri dinseldir! Direnenlerin ideolojik kimlikleri ve hedefledikleri yaþam tarzý geri ve gerici niteliktedir.
Yine bu gruplarýn Kürt halkýnýn temel ulusal haklarý ve talepleri karþýsýnda demokratik bir çizgide
olmadýklarý, yani Kürt halkýnýn ayrý ve baðýmsýz
devlet kurmak dahil kendi kaderlerini özgürce
belirleme haklarýný net ve ikirciksiz bir biçimde
tanýmadýklarý da açýktýr. En azýndan bizim
bilebildiðimiz budur. Bütün bunlarla birlikte kimi
mücadele yöntemlerini, orta çað kýyýcýlýðýndan
daha vahþi yöntemlerini onaylamak da mümkün
deðildir. Bütün gerici ve çaðdýþý çizgi ve yöntemlerine raðmen emperyalist iþgale karþý durmak Irak
halkýnýn meþru hakkýdýr!
"Bizim" bazý Kürt gruplarý ve kiþiler, ABD
iþgalini desteklerlerken Irak'taki direnen gruplarýn
ideolojik ve politik kimliklerine, çaðdýþý eylem
biçimlerine atýfta bulunuyor ve "onlarý mý
destekleyelim" gibi bir gerekçenin ardýna sýðýnýyorlar. Peki, "ya ABD iþgalini desteklemek ya da
gerici dinsel gruplarýn yanýnda olmak" ikilemi
dýþýnda baþka bir yaklaþým ve duruþ olamaz mý?
Ýlle de birilerinin kuyruðuna mý takýlmak gerekir?
Hemen vurgulamalýyýz ki, Irak ve
Ortadoðu'daki geliþmeleri salt bu ikilemle açýklamak, bu iki tutum dýþýnda baþka bir tutum
geliþtirmemek, aslýnda kendi omuzlarý üzerinde
kendi kafasýný deðil, baþkalarýna ait bir kafa taþýmaktan baþka bir anlama gelmemektedir.
Hayýr, ne ABD emperyalizmini desteklemek,
ne de gerici gruplarýn yanýnda olmak gibi bir
zorunluluðumuz var. Kendi baðýmsýz stratejik yaklaþýmýmýz ve duruþumuz bizim baþka yerde
olmamýzý zorunlu kýlýyor.
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sorunlarý daha da içinden çýkýlmaz bir düzeye
getirmediler mi, süreç bu doðrultuda yol almýyor
mu?
Bu genel çerçeve içinde bakýldýðýnda genelde
Kürtlerin ve özelde Güney Kürtlerinin sorunlarý ve
açmazlarý daha net görülüyor. ABD ekseninde bir
politika yapmak, kýsa ve uzun vadede Kürt halkýný
bölge halklarýndan uzaklaþtýrýyor. Buna karþýlýk
ABD'nin denge oyunlarýnýn kurbaný olmak da çok
güçlü bir olasýlýk! Bu, bir açmaz ve verili egemen
politikalarla bunu aþmak olanaksýzdýr.
Kürt halký diðer uluslara büyük güvensizlik
yaþýyor. Bunun tarihsel ve güncel nedenleri var ve
bu güvensizliklerin haklý ve anlaþýlabilir nedenleri
var.
Sonuçta bölge çapýnda karþýlýklý güvensizlikler
ile Kürtlerin "yalnýzlaþmasý" at baþý gidiyor.
Gerçek anlamda yurtsever olan hiç kimse bu
durumdan hoþnut deðildir, olamaz.
Evet, iþgal, Irak devletinin yýkýlýþý, Kürtler ve
diðer halklar açýsýndan nesnel olarak önemli fýrsatlar ortaya çýkardý. Ama bu fýrsatlar, baðýmsýz bir
kafayla mý deðerlendirildi, yoksa ABD eksenine mi
baðlandý? Bütün mesele bu soruda düðümlenmektedir.
Yurtsever olduðunu iddia edenler, daha geniþ
bir pencereden bu sorular ve sorunlar üzerinde kafa
yoracaklarýna, tam bir kolaycýlýkla "ABD iþgali
statükolarý parçalýyor, özgür Kürdistan doðuyor"
nakaratýný tekrarlamakla yetindiler… Yelkenlerini
kuvvetlice esen bu rüzgarla doldurmakla özgür
ufuklara ulaþabileceklerini sanýyorlar. Büyük yanýlgý!
Bu kýsa deðerlendirmelerden devrimci tutumun ne olduðu net olarak ortaya çýkýyor: Ne iþgalin
ardýndan secdeye kapýlmak, ne de gerici ve çaðdýþý
çizgilerin peþine takýlmak; baðýmsýz bir kafayla
halklardan, özgürlükte ve emekten yana olan
devrimci bir çizgi geliþtirmek ve bu çizgiyi bir
seçenek haline getirmek! Ýþte gelecek bu çizgide…
Kürdistan topraklarý buna gebe…
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Ýþgale karþý olmak, Kürt halkýnýn baðýmsýz
devlet kurmak dahil kendi kaderlerini özgürce
belirleme hakkýný tanýmak ve bu doðrultudaki
geliþmeleri desteklemek, baþta Irak ve Kürdistan
halklarý olmak üzere devrimci program temelinde
mücadele birlikteliklerini savunmak, özünde doðru
olan stratejik yaklaþýmdýr. Ancak bu yaklaþýmýn
gerçekleþmesinin önünde sayýsýz engel var ve ne
yazýk, bu engelleri bugünde yarýna aþmak da son
derece güçtür! Güç olaný baþarmak, bunu uzun
vadeli bir proje olarak algýlayýp mücadelesini vermek devrimcilerin asli iþidir!
Anýlan bu güçlükleri satýr baþlýklarý biçiminde
özetlemek gerekiyor. Bu, ayný zamanda genel tablo
hakkýnda da bize doðru bir fikir verebilir.
Bir: Ortadoðu'da I. Dünya Savaþýndan sonra
kurulan ve günümüze kadar getirilmeye çalýþýlan
emperyalist, sömürgeci ve gerici statüko, bölgemizde yaþanan sorunlarýn temel nedenidir! Ýþgal ve
Büyük Ortadoðu Projesi gibi stratejiler, bölgenin
sorunlarýný çözmek, bölgeyi demokratikleþtirmek
için deðil, emperyalist hegemonyayý yeni bir aþama
ve düzeye taþýmak içindir! Bölgemize egemen olan
durum budur ve bu cepheden yana olmak demek,
stratejik olarak sýrtýný kendi halkýna ve bölge halklarýna çevirmek demektir. Bu cephe ayný zamanda
halklarýn mücadele birliðini bozmaya stratejik bir
önem vermektedir. Her düzeydeki emperyalizm
yanlýsý tutum ve iþbirlikçi duruþun haklara acý
getirmekten baþka bir sonuç getirmemiþtir, bundan
sonra da getiremez!
Ýki: Bu cephe karþýsýnda duran cepheye
damgasýný vuran akýmlar, bir dönemler Sovyetler
Birliðine karþý Yeþil Kuþak politikasý olarak bilinen
emperyalist stratejinin ürünü olan Ýslamcý akýmlar
biçiminde somutlaþmaktadýr. Ýslamcý akýmlarýn
stratejik olarak emperyalist cepheyi geriletmeleri,
bölge halklarýnýn yaþadýðý temel sorunlara çözüm
getirmeleri mümkün deðildir. Bu akýmýn etkinliði,
aslýnda dünya çapýnda ve bölgede devrimci sosyalist akýmýn bir seçenek olarak gündemden düþmeleri
gerçeðinden beslenmiþtir.
Üç: Yukarda özetlenen her iki cephe karþýsýnda baðýmsýz ve devrimci bir tutum alma gücüne ve
potansiyeline sahip akýmlar, halklarýn özgürlüðünden ve kurtuluþundan yana olan, emekten yana
olan, son iki yüzlük deneyimlerini devrimci tarzda
aþan devrimci sosyalist akýmlardýr. Ancak ne yazýk,
bu akýmlar, þu anda politik olarak bir seçenek oluþturamamaktadýrlar. Öyle de olsa gelecek vaat eden
ve bölgemizin kördüðüm olmuþ sorunlarýna çözüm
kýlýcý olabilen çizgi de bundan baþkasý deðildir.
Diðer politikalarýn sonuçlarý ortadýr. Var olan
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“Kürt reformist çevreleri, daha önce
Türkiye'nin AB'ye girmesiyle
demokratiklesecegini, Kopenhag Kriterlerini
yerine getirilmesiyle birlikte Kürt sorunun
barýþçý demokratik çözüm yoluna
girecegini varsayýyor ve bu yanýlgýlarýnýn
geniþ propagandasýný yapýyorlardý.
Ýmralý tasfiyeciliðiyle birlikte Öcalan,
bu konudaki bayragý onlardan devraldý.
Yaptýðý açýklamalar ve gönderdigi
talimatlarda Türkiye'nin AB'ne girisinin
desteklenmesini, bunu engelleyecek
davranýþlardan kaçýnýlmasýný,
AB'ne giriþle Türkiye'nin
demokratiklesecegini,
bunun da Kürt sorununda
çözüm anlamýna geleceðini, zaten
Kürt sorununun bazý demokratik
haklar ve kültürel kazanýmlar olduðunu,
Kopenhag Kriterlerinin uygulanmasý
durumunda bu konuda büyük bir
mesafenin alýnacaðýný belirtiyordu."

