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Giriş

Tarihin insanlık için büyük gelişme imkanları ile ciddi tehlikele-

ri içi içe barındırdığı, Ortadoğu’da Üçüncü Dünya Savaşı olarak

adlandırılan ciddi bir kaos ve çatışma durumunun yaşandığı, Kür-

distan’ın ise bu çelişki ve çatışmanın merkezinde yer aldığı kritik

bir sürecinden geçiyoruz. Eski siyasal statükonun kısmi direncine

rağmen, küresel sermaye güçleri bu kaostan kendi çıkarları doğrul-

tusunda bir çıkış arayışını sürdürürken, halklar da özgürlüklere da-

yalı kendi demokratik sistemlerini geliştirerek kaos durumunu aş-

maya çalışıyorlar. Bu durumun kısa tespitini genel hatlarıyla şöyle

yapmak mümkündür: 

1- İnsanlık, Zagros ekosisteminde gerçekleşen tarım devrimi te-

melinde 19. yüzyıl başlarına kadar gelmiştir. 19. yüzyıl başlarında

ikinci büyük devrim olan sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Bu ikinci

devrim ulus devletin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Ulus dev-

let sistemi ise 20. yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin,

demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna gel-

miştir. 

2- 20. yüzyılın başında geliştirilen ulusların kendi kaderlerini ta-

yin hakkı ilkesi, devlet kurma hakkı olarak anlaşılmıştır. Bu temel-

de oluşan ulus devletler günümüzde gelişme önünde ciddi engel

durumundadırlar. Ulus devlete dayalı BM modeli yürümemektedir.

Körfez savaşı ve Irak’taki durum bunun kanıtı olmaktadır. 

3- Bundan çıkışın temel yolu, ulus devlete göre gelişen küresel-

lik değil, tamamen halka dayanan ve gücünü tabandan alan demok-
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ratik konfederatif sistemdir. İnsanlık tarihinde devlet olgusu ezeli

olmadığı gibi, ulus devlet de ebedi değildir. Günümüzde, küresel-

leşme ile ulus devlet aşılmaktadır. Ancak bu süreçte emperyalizm

ciddi bir yeni sistem modeli geliştiremediği için, mevcut sistemin

krizi derinleşmiş ve kaosa dönüşmüştür. 

4- Bu durumda tek alternatif demokratik konfederalizmdir. Bu,

piramit tarzı bir örgütlenme modelidir. Burada söz, tartışma ve ka-

rar topluluklarındır. Tabandan en üstte kadar delegeler seçimle ge-

lir ve tepede bir koordinasyonu oluşturur. Delegeler halkın bir yıl-

lık memurları gibi çalışır. 

5- Ortadoğu’nun ağırlaşan tarihsel ve toplumsal sorunlarının çö-

zümü için de demokratik konfederalizm sistemi geçerlidir. Kapita-

list sistem ve emperyal güçlerin dayatmaları demokrasiyi geliştire-

mez, ancak istismar edebilir. Demokratik konfederal sistemde ta-

bandan gelişen demokratik seçeneği egemen kılmak esastır. Bu sis-

tem, toplumsal temelde etnik, dini ve sınıfsal farklılıkları gözeten

bir sistemdir. 

6- Kürdistan içinse, kendi kaderini tayin etme hakkı milliyetçi

temelde devlet kurmak değil, siyasi sınırları sorun yapmadan ve sı-

nırları esas almadan kendi demokrasisini kurma hareketidir. İran’-

da, Türkiye’de, Suriye’de, hatta Irak’ta oluşacak bir Kürt yapılan-

masında tüm Kürtler bir araya gelerek kendi federasyonlarını, bir-

leşerek de üst konfederalizmi oluştururlar. 

7- Kürdistan Demokratik Konfederalizmi’nde asıl karar yetkisi

köy, mahalle, şehir meclis ve delegelerinindir. Dolayısıyla halkın

ve tabanın kararı geçerlidir. 

Günümüz dünya, Ortadoğu ve Kürdistan koşullarına ilişkin

yaptığımız bu temel tespitler gösteriyor ki, Kürdistan’da demok-

ratik konfederalizmi örgütlemek acil, vazgeçilmez ve ertelene-

mez bir tarihsel görevdir. Bu temelde, yeni bir Newroz gününde,

demokratik konfederalizmin inşa sürecini başlatmak, tarihsel ba-

kımdan oldukça ileri, özgürleştirici ve heyecan verici yeni bir

adım olmaktadır.

Kürdistan Demokratik Konfederalizmi bir devlet sistemi değil,
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halkın devlet olmayan demokratik sistemidir. Başta kadınlar ve

gençler olmak üzere halkın tüm kesimlerinin kendi demokratik ör-

gütlenmesini yarattığı politikayı, doğrudan ve özgür, eşit konfede-

rasyon yurttaşlığı temelinde, yerelde kendi özgür yurttaşlık meclis-

lerinde yaptığı bir sistemdir. Dolayısıyla öz güç ve öz yeterlilik il-

kesine dayanır. Gücünü halktan alır ve ekonomi de dahil her alan-

da öz yeterliliğe ulaşmayı benimser. 

Kürdistan Demokratik Konfederalizmi gücünü, toplumsal tari-

hin derinliklerinden ve Mezopotamya’nın tarihten gelen zengin

kültürel birikiminden alır. Klan sisteminden ve aşiret konfederas-

yonlarından günümüze kadar, uygarlık tarihi boyunca devletçi top-

lum merkezileşmesine girmek istemeyen doğal toplumun demokra-

tik komünal yapısına dayanır. Yakın tarih açısından, PKK’nin baş-

ta zindanlar ve dağlar olmak üzere bütün alanlarda otuz yılı aşkın

süre binlerce şehit vererek yürüttüğü mücadele içinde yarattığı

yurtsever halk gerçeğine, özgür yaşama ve demokratik örgüt biri-

kim ve tecrübesine dayanır.

Demokratik konfederalizm, devletlerin köklü bir reformla de-

mokrasiye duyarlı hale getirilmelerini, demokratikleşme önünde

engel olunmamasını ve tüm engellerin kaldırılmasını ister, bu

amaç doğrultusunda mücadele eder. Bundan sonra Kürdistan’da

üç hukuk geçerli olacaktır: AB hukuku, üniter devlet hukuku, de-

mokratik konfederal hukuk. Üniter devletler olan İran, Irak, Tür-

kiye ve Suriye, Kürt halkının konfederal hukukunu tanıdıkça

Kürt halkı da onlarınkini tanıyacak ve bu temelde uzlaşıya gide-

bilecektir.

Demokratik konfederalizm, tüm kültürel varlıkların tanınması,

korunması ve kendini ifade özgürlüğünü esas alır. Bu temelde Kürt

sorununun demokratik çözümünü, Kürt kimliğinin her düzeyde ka-

bulünü, Kürt dilinin ve kültürünün geliştirilmesini sağlamayı temel

görev bilir. 

Demokratik konfederalizm, ekolojik toplum modelini benimser.

Toplumsal cinsiyet baskılarına çok yönlü karşı durulmasını ve bu-

nun kadın özgürlük mücadelesi ile aşılmasını esas alır. Ekolojiye ve
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cinsiyet özgürlüğüne dayalı bir demokrasinin Kürt toplumunun ol-

duğu her alanda örgütlenmesini ve her tür gerilik ve gericiliğe kar-

şı bu temelde mücadele edilmesini ön görür. Bireysel hak ve özgür-

lükleri toplumsal demokrasinin gelişimiyle birleştirir. 

Demokratik konfederalizm, toplumsal sorunların zora ve şidde-

te başvurulmadan çözülmesini esas alır, yani barış politikasına da-

yanır. Ülkeye, halka ve özgürlüklere yönelen saldırılara ve huku-

kun çiğnenmesine karşı meşru savunma durumunda olur. 

Demokratik konfederalizm, Kürt halkının kendi demokrasisini

kurma ve kendi toplumsal sistemini organize etme hareketidir. İçte

demokratik ulusu, dışta ise ulus üstü yapılanmayı ifade eder. Top-

lumun siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, inanç ve mezhepsel, et-

nik, cinsiyet özgürlüğüne dayalı ekolojik, komünal alandaki örgüt-

lenmelerinin birliği ve örgütlenmiş toplumun kendi kendini yönet-

me organizasyonudur. Bu temelde başta kadınlar ve gençler olmak

üzere toplumun tüm kesimlerini kendi demokratik örgütlenmeleri-

ni yaratmaya, demokratik eylemlerini yükseltmeye ve kendi kendi-

lerini yönetmeye çağırıyorum. 

Demokratik konfederalizm, dört parçaya bölünmüş ve dünyanın

her tarafına yayılmış olan Kürt halkının demokratik birliğinin ifa-

desidir. Kürt ulusunun kendi içindeki sorunların çözümünde de-

mokratik birlik ilkesini esas alır. Milliyetçilik temelindeki devlet-

leşme eğilimlerini çağını doldurmuş ulus devlet anlayışının bir de-

vamı olarak görür. Bu tür eğilimler Kürt sorununu çözmede ve Kürt

toplumunu ilerletmede yeterli olamayacağı için, böylesi güçleri de-

mokratikleşmeye açık olmaya ve demokratik ulus birliği temelinde

konfederasyona katılmaya davet ediyorum. 

Demokratik konfederalizm, derin demokratik zihniyete ve öz-

gürlük bilincine dayandığı için, halklar arasında hiçbir ayrım yap-

madan tüm halkların eşit, özgür birliğini esas alır. Katı sınırlara da-

yalı milliyetçi devletçi ulus yerine demokratik ulusu geliştirir. Bu

temelde tüm Ortadoğu halklarının ve demokrasi güçlerinin birliğin-

den yanadır. Komşu devletlerle ilişkileri, eşit ve özgür birlik ilkesi-

ne dayalı olarak siyasal, sosyal ve kültürel hakların yaşamsallaşma-

1100



sı temelinde düzenlemeyi ön görür. Bu temelde bir kez daha bölge

halklarını demokratik konfederal birliğe, komşu devletleri ise de-

mokratik tutuma davet ediyorum. 

Demokratik konfederalizm, küresel emperyalizme karşı halkla-

rın küresel demokrasisinden yanadır. 21. yüzyılda tüm halkların ve

insanlığın yaşamak durumunda olduğu bir sistemdir. Bu da küresel

çapta demokratik konfederasyona doğru gidiş ve yeni bir çağa yü-

rüyüş demektir. Bu temelde tüm demokratik insanlığı Küresel De-

mokrasi Kongresi altında yeni bir dünya yaratmaya çağırıyorum. 

Bu ilkeler temelinde ve 2005 yılı Newrozu’nda Kürt halkının de-

mokratik konfederal örgütlüğünün ve birliğinin ifadesi olan Koma

Komelên Kurdistan’ın kuruluşunu ilan ederek, halkımıza yeni bir

yaşam felsefesi ve sistemi daha kazandırdığımıza inanıyorum. Bu-

nun kurucusu olmakla şeref duyuyorum. Tüm halkımızı yeşil ze-

min üzerindeki sarı güneş içinde kırmızı yıldızlı bayrak altında

kendi demokrasisini örgütlemeye, birleşmeye ve kendi kendini yö-

netmeye çağırırken, bu bayrağı şerefle taşıyacağımı ve önderlik gö-

revlerimi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarı ile yap-

maya devam edeceğimi ifade ediyor, her bahardan özgürlüğe daha

yakın olan bu baharda tüm halkımızın, bölge halklarının ve dostla-

rımızın Newrozunu kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

20 Mart 2005
Abdullah Öcalan
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Konfederalizmin anlam›*

Karşılıklı ilişkiye dayalı katılımcı bir demokrasiye karşı öne

sürülen savların en etkililerinden biri, ‘toplumumuzun’ bu türden

bir demokrasi uygulanamayacak kadar ‘karmaşık’ bir yapıya sa-

hip olduğudur. Günümüzde insanların yaşadığı merkezlerin, ka-

rarların doğrudan halkın tabanında alınmasına olanak vermeye-

cek kadar büyük ve yoğun nüfuslu olduğu söylenir. Ekonomimi-

zin, üretim ve ticaretin parçalara ayrılmasına olanak vermeyecek

kadar ‘küresel’ olduğu belirtilir. Günümüzün ulusların ötesine

geçen ve çoğunlukla son derece merkezi bir yapıya sahip olan

toplumsal sistemi çerçevesinde, politik ve ekonomik yaşam üze-

rinde halk denetimini öngören ütopik nitelikteki ‘yerelci’ (loca-

lisi) düşünceleri izlemek yerine, devlet içindeki temsilin iyileşti-

rilmesinin ve bürokratik kurumların verimliliğinin arttırılması-

nın daha iyi olduğu vurgulanır.

Bu tür karşı savlarda sıklıkla, merkeziyetçi yönetimi savunanların,

aslında ‘yerelci’ oldukları söylenir; çünkü bunlar, ‘halkın eline daha

fazla güç verilmesinden’ ya da en azından halkın temsilcilerinin sa-

hip oldukları gücün arttırılmasından yanadır. İyi bir temsilci, doğal

olarak ‘seçmen’lerinin (‘yurttaş’ yerine kullanılan o yersiz terimler-

den birini kullanacak olursak) isteklerini öğrenmeye kararlıdır.

Karşılıklı ilişkiye dayalı demokrasi de ne oluyormuş? ‘Karma-
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şık’ bir yapıya sahip olan günümüz dünyasında, ulus devletin de-

mokratik bir alternatifi yoktur! Sosyalistler de dahil olmak üzere

çok sayıda pragmatik kişi, bu tür bir ‘yerelciliği’ savunan görüşle-

rin ‘öbür dünyaya’ ait olduğunu söyleyerek bunları reddeder; bu

görüşler en iyi durumda kötülük gütmeyen bir tenezzülle, en kötü

durumda ise doğrudan bir alayla karşı karşıya kalır. Demokratik bir

sosyalist olan Jeremy Brecher’in 1972 yılında Root and Branch ad-

lı dergide, Post Scarcity Anarchism adlı kitabımdaki ademi merke-

ziyetçi görüşlerime meydan okuması buna bir örnek olarak gösteri-

lebilir; Brecher, kitapta yer alan görüşlerimin, New York eyaletin-

de yer alan Troy kentinin, atıklarını süzmeden Hudson nehrine dök-

mesini nasıl önleyeceğini sormuştu; Perth Amboy gibi kentler içme

sularını bu nehirden sağlıyorlardı.

Yüzeysel bir bakış açısıyla incelendiğinde, Brecher’inkine ben-

zer nitelikteki merkezi hükümet yanlısı savlar çürütülemezmiş gi-

bi görünür. ‘Demokratik’ nitelik taşıyan, ancak büyük ölçüde tepe-

den tabana oluşturulmuş bir sistemin, bir yerleşimin diğerine eko-

lojik açıdan zarar vermesinin önlenmesi için gerekli olduğu düşü-

nülür. Ademi merkezileşmeye karşı ortaya atılan alışılagelmiş tür-

den ekonomik ve politik savlar, Perth Amboy kentinin içme suyu-

nun kaderinden petrole ‘bağımlı’ olduğumuz iddialarına kadar çok

büyük çeşitlilik gösterir; bunların ortak yanı, kesin olmayan bir di-

zi kabule dayanmalarıdır. En rahatsız edici yanları ise günümüzde-

ki ekonomik statükonun bilinçsiz bir şekilde kabul görmesine da-

yanmalarıdır. 

Ademi merkeziyetçilik ve öz yeterlilik 

Düş gücüne dayalı düşünceyi çürüten şey, şu anda mevcut olan

her şeyin mutlaka mevcut olması gerektiğinin kabulüdür (radikal-

lerin, pazar ekonomisinin ve devlet sosyalizminin hataları ile uğra-

şacak yerde ‘pazar sosyalizmi’ni savunmaları bu duruma tanıklık

etmektedir.) Sabah kahvesine gereksinim duyanlar için kahve ithal
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etmemiz gerektiği şüphe götürmez; ya da bilinçli bir şekilde plan-

lanmış kullan ve at ekonomisinin ürettiği kalitesiz mallardan daha

dayanıklı mallar isteyenler için egzotik metaller ithal etmek de bir

zorunluluktur. Ancak on milyonlarca insanın akılcılıkla hiçbir ilgi-

si olmayan bir şekilde sıkışık ve boğucu kent kuşaklarına doldurul-

ması bir yana, uluslararası ölçekteki bu savurgan işbölümü, insan-

ların gereksinimlerini karşılamak için mutlaka gerekli midir? Yok-

sa, bu durum aslında çokuluslu şirketlerin muazzam miktarda kar

etmesi için mi yaratılmıştır? Üçüncü dünyanın doğal kaynaklarının

yağmalanmasını, günümüzdeki ekonomik yaşamın petrolce zengin

bölgelere bağımlı hale getirilmesini, petrol ürünlerinin hava kirlili-

ğine ve kansere neden olmasını göz ardı mı etmeliyiz? ‘Küresel

ekonomi’mizin, hızla büyüyen bir endüstriyel bürokrasinin ve ‘ya

büyü ya öl’ ilkesinin geçerli olduğu rekabete dayalı pazar ekonomi-

sinin sonucu olduğunu görmemek, burnunun dibindekini fark et-

memekten başka bir şey değildir.

Belli derecedeki bir öz yeterliliğin, sağlıklı bir ekoloji için neden

gerekli olduğunu araştırmaya gerek yoktur. Çevresel yönelime sa-

hip her insan, muazzam boyuttaki ulusal ve uluslararası işbölümü-

nün, son derece büyük bir savurganlık olduğunu bilir. Bu aşırı de-

recedeki işbölümü, muazzam bürokrasilerden oluşan aşırı boyutta-

ki örgütlenmelere yol açmakla ve kaynakların, malların uzak mesa-

felere nakliyatından doğan korkunç masraflara aktarılmasına neden

olmakla kalmaz; aynı zamanda artıkların verimli bir biçimde yeni-

den değerlendirmesi olanaklarını da azaltır; son derece sıkışık bir

yapıya sahip olan endüstri ve yerleşim merkezlerindeki hava kirli-

liğinin önlenmesine, yerel ve bölgesel hammaddelerin sağlıklı bir

biçimde kullanılmasına yönelik olanakları da kısıtlar.

El sanatlarının, tarımın ve endüstrinin, konfedere biçimde örgüt-

lenmiş yerleşimlerin oluşturduğu tanımlı ağların hizmetinde oldu-

ğu, görece kendi kendine yeten yerleşimlerde, zengin bir benlik ve

yeterlilik duygusuna sahip çok yönlü kişiliklerin ortaya çıkması

için çok daha fazla olanağın mevcut olduğu ve bunun çok daha faz-
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la teşvik edildiği de unutulmamalıdır. Çok yönlü bir çevredeki çok

yönlü yurttaş kavramını içeren Antik Yunan ideali, Charles Fouri-

er’nin1 ütopik eserlerinde tekrar ortaya çıkmış, geçen yüzyılın anar-

şist ve sosyalistlerinin yüreklerinde uzun süre yatmıştır.

Bu anarşist ve sosyalistler, bireyin, azaltılmış bir haftalık çalış-

ma saati çerçevesinde (ya da Fourier’nin ortaya koyduğu ideal top-

lum örneğinde olduğu gibi tam bir gün) üretici gücünü çeşitli etkin-

liklerine adayabilme olanağına sahip olması gerektiğini ortaya koy-

muştu; bedensel ve düşünsel işbölümünün ortadan kaldırılması, bu

işbölümünün yarattığı statü farklılıklarının aşılması, endüstri, el sa-

natları ve tarım sektörleri arasındaki serbest dolaşımın getireceği

deneyim zenginliğinin daha da artırılması ancak bu yolla mümkün

olabilirdi. Öz yeterlilik sonucunda benlik, çeşitli deneyimler, bece-

riler ve kendine güven duygusu tarafından güçlendirilip zenginle-

şirdi. Günümüzün solcuları ile çok sayıda çevrecinin pragmatik li-

beralizme yönelmesi ve radikal hareketin kendi vizyoner geçmişi-

ni trajik bir biçimde göz ardı etmesi, bu vizyonun ortadan kalkma-

sına yol açmıştır.

Yalnızca sağlıklı ekolojik yöntemleri uygulamak yetmez; aynı

zamanda ekolojik bir yaşam biçiminin nasıl olduğunu da unutma-

mak gerekir. ‘Ekolojik bir sorumluluk duygusu’ içinde kaynakların

nasıl korunacağını, nasıl yatırım yapmamız, yememiz ve satın al-

mamız gerektiğini gösteren çok sayıda kitap vardır; ancak sözcü-

ğün tam anlamıyla ekolojik nitelik taşıyan bir düşünme ve yaşam

biçimi üzerine akıl yürütmek, daha temel bir gereksinimdir; bu tür

kitaplar, sözü edilen akıl yürütmenin yalnızca gülünç sayılabilecek

bir taklidini oluşturmaktadır. Örneğin, organik gübrelerle yapılan

bahçecilik, yalnızca iyi bir çiftçilik biçimi ve besleyici değeri yük-

sek ürün elde etme yöntemi olmanın ötesinde bir anlam taşır; bu tür

bir bahçecilik, bireye, yaşam için gerekli olan ürünleri yetiştirme ve

bunları, ürünleri bize sunan çevreye geri döndürme olanağı verir;

böylece kişi, yiyecek ağı içinde doğrudan bir yere sahip olur.

Yiyecek, böylece yalnızca bir besin maddesi olmaktan çıkar. Tarım
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yapılan toprak, yetiştirilip tüketilen canlı ürünler ve organik artıklar-

dan hazırlanan gübre, ekolojik açıdan sürekli bir bütünü oluşturur; in-

sanın vücudunun yanı sıra ruhunu da besleyen bu bütün, insanlardan

ve diğer varlıklardan oluşan çevremize karşı gösterdiğimiz duyarlılı-

ğımızı arttırır. Görünüşte ‘doğal’ bir manzaranın pasif izleyicileri ol-

maktan öteye gitmeyen ya da kendini ritüellere, büyüye ya da pagan

tanrılara (ya da bunların tümüne) adamış olan ateşli ‘ruhçu’ların, en

çarpıcı insan etkinliklerinden biri olan tarımın farkında olmamaları,

gülünecek bir durumdur; yukarıda sözü edilen bütün, ekolojik (ve ma-

nevi) duyarlılığı, ekolojik bir ruhçuluk yaratmak için kullanılan bütün

büyü ve mantralardan2 daha fazla teşvik eder.

Ulus devletin ortadan kalkıp yerine katılımcı bir demokrasinin

gelmesi türünden muazzam değişikliklerin, yalnızca politik yapı-

nın değiştirildiği psikolojik bir boşlukta gerçekleştirilmesi müm-

kün değildir. Jeremy Brecher’e karşı ortaya koyduğum savda şun-

ları belirtmiştim: Ortaklığın ve ekolojinin esas alındığı, ademi

merkezileşmiş, katılımcı bir demokrasiye radikal bir biçimde yö-

nelen bir toplumda, insanların, Hudson nehrinin kirletilmesine

olanak verecek kadar sorumsuz bir toplumsal düzeni seçmeye-

cekleri, yapılabilecek tek mantıklı kabuldür. Ademi merkeziyetçi-

lik, karşılıklı ilişkiye dayalı katılımcı bir demokrasi ve birlikte

yaşama ilişkin değerleri ön plana çıkartan yerelci bir yaklaşım,

bir bütünün parçaları olarak ele alınmalıdır; otuz yılı aşkın süre-

dir savunduğum görüş, bunu ortaya koymaktadır. Bu ‘bütün’ün

içinde yalnızca yeni bir politika değil, aynı zamanda yeni bir po-

litik kültür de yatar; bu kültür, yeni duyumsama ve düşünme bi-

çimlerine, insanlar arasındaki yeni tür ilişkilere ve doğal dünya-

daki yeni yaşam biçimlerine kucak açmaktadır. ‘Politika’ ve

‘yurttaşlık’ gibi sözcükler yeniden tanımlanarak geçmişte sahip

oldukları zengin anlamları kazanmaları sağlanacak, içerikleri gü-

nümüze uygun biçimde genişletilecektir.

Yerel ve bölgesel kaynakların kullanılması, eko teknolojilerin

uygulanması, tüketimin akılcı (ve sağlıklı) bir çizgide yeniden öl-
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çeklendirilmesi ve (kısa sürede bozulan mallar yerine) dayanıklı

mallar ortaya çıkartacak kaliteli bir üretime önem verilmesiyle,

uluslararası işbölümünün nasıl büyük ölçüde zayıflatabileceğini

–madde madde– sıralamak hiç de zor değildir. 1965 yılında yaz-

dığım ‘Özgürleştirici bir teknolojiye doğru (Tovvard a liberatory

technology)’ adlı denememde, böyle bir sıralamayı kısmen yapıp

değerlendirmiştim; ancak bu önemli sıralamanın talihsiz yanı, gü-

nümüzdeki ekolojik yönelimli kuşağa ulaşamayacak kadar önce

yazılmış olmasıdır. Bu denememde ayrıca, bölgesel bütünlüğü ve

eko toplulukların sahip oldukları kaynaklar arasında bağlantı ku-

rulmasının gerekliliğini de savunmuştum. Ademi merkezileşmiş

yerleşimlerin, birbiriyle karşılıklı bir bağımlılık içinde olmaları

kaçınılmazdır.

Ademi merkeziyetçiliğin getirdiği sorunlar

Çok sayıda pragmatik kişi ademi merkezileşmenin öneminin

farkında değildir; benzer şekilde ekoloji hareketi içinde yer alan

çok sayıda kişi de ‘yerelciliğin’ beraberinde getirebileceği ger-

çek sorunları göz ardı etmektedir; oysa bu sorunlar, ekonomik ve

politik yaşamı dünya çapında bütünüyle birbirine bağımlı hale

getirmeye çalışan küreselleşmenin getirdiği sorunlar kadar ciddi

boyuttadır. Savunduğum bütünsel türden kültürel ve politik deği-

şimleri gerçekleştirmeyip yerelci nitelikteki bir yalıtımla ve bel-

li bir derece öz yeterlilikle sınırlı kalan ademi merkeziyetçi hare-

ketler, kültürel dar görüşlülüğe ve şovenizme yol açabilir. Dar

görüşlülüğün neden olacağı sorunlar, kültürlerin, eko sistemlerin

ve eko bölgelerin benzersizliğini, katılımcı demokrasiye olanak

verecek insani boyuttaki bir topluluk yaşamına duyulan gereksi-

nimi göz ardı eden ‘küresel’ düşünce biçiminin yarattığı sorunlar

kadar ciddi boyuttadır. Günümüzde aşırı uçlara yönelme eğilimi

gösteren, iyi niyetli, ancak oldukça saf nitelikteki ekoloji hareke-

tinin bu sorunları hafife almaması gerekir. Dünyayı diğer insan-
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larla ve diğer yaşam biçimleriyle paylaşmamıza olanak sağlaya-

cak bir yol bulmamız gerektiğini ne kadar vurgulasam azdır; bu

görüşün aşırı derecede bir ‘öz yeterliğe’ sahip yerleşimlerde ger-

çekleştirilmesi zordur.

Yerel çapta kendine güveni ve kendi kendine yeterliliği savunan-

lara saygı duyuyorum; ancak bu kavramlar, bizi son derece yanlış

yollara sevk edebilir. Yerel Özgüven Enstitüsü’nden (Institute for

Local Self Reliance) David Morris, gereksinim duyduğu şeyleri

üretebilecek kapasiteye sahip bir yerleşimin, bunu gerçekleştirme-

si gerektiğini belirtmektedir; ben Morris ile kesinlikle hemfikirim.

Ancak kendi kendine yeterli olan yerleşimlerin, gereksinim duy-

dukları her şeyi üretmesi mümkün değildir; bu durum ancak aşırı

derece yorucu bir köy yaşantısına dönülmesiyle gerçekleştirilebilir;

tarihsel örneklerden de görüleceği gibi, böyle bir yaşantının getir-

diği zorlu çalışma temposu, insanların erken yaşlanmasına neden

olmuş, onlara yerleşimin sınırlarının ötesine uzanan politik yaşam-

la ilgilenecek zaman bırakmamıştır.

Ekoloji hareketinin içinde, muazzam ölçüde iş gücüne dayanan

bir ekonomiye dönülmesini ya da Taş Devri’nden kalma tanrıları

savunanların bulunması üzüntü vericidir. Yerelcilik, ademi merke-

zileşme ve öz yeterlilik kavramlarına daha geniş ve daha dolu bir

anlam kazandırılması gerektiği ortadadır.

Kaliteli ve yararlı mal üretimine önem veren ekolojik bir toplum-

da, temel nitelikteki malların ve daha birçok şeyin üretilmesi müm-

kündür. Ancak ekoloji hareketi içinde, bir çeşit ‘kolektif kapitalizmi

savunanların sayısı da oldukça fazladır. Savunulan bu sisteme göre,

bir yerleşimin, elindeki kaynakları malıymış gibi gören bir girişim-

ciye benzer bir şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Bu türden bir

kooperatifler sistemi çerçevesinde, yine pazar ağırlıklı bir dağıtım

sistemi oluşacak, kooperatifler ‘burjuva hakları’ndan oluşan bir ağa

takılıp kalacaktır. Bunun anlamı, bir yerleşimin diğerlerine sağladı-

ğı şeyler ‘karşılığında’ tam olarak ne kadar kazanacağına ağırlık ve-

ren sözleşmeler ile muhasebe işlemleri, ön planda yer alacaktır.
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1936 yılında Barselona’da işçilerin mülkiyetine ve denetimine giren

bazı teşebbüsler, bu tür bir bozulmaya örnek oluşturur; bunlar, işle-

yişleri açısından kapitalist teşebbüslerden hiçbir farklılık gösterme-

miştir; İspanyol Devrimi’nin ilk dönemlerde anarko sendikalist çiz-

gideki CNT3 bu uygulamaya karşı savaşmıştır.

Ne ademi merkezileşmenin ne de öz yeterliliğin demokrasi için

her zaman tek başına yeterli olmaması ne yazık ki gerçek bir du-

rumdur. Platon’un Devlet (The Republic) adlı eserinde sözünü et-

tiği ideal kent, kendi kendine yetecek bir biçimde tasarlanmıştı;

ancak buradaki öz yeterliliğin amacı, savaşçı ve filozoflardan olu-

şan bir elit tabakayı korumaktı. Öz yeterliliklerini korumaları,

Sparta’da olduğu gibi, yabancı kültürlerin sözde ‘yozlaştırıcı’ et-

kilerine karşı koyabilme güçlerine bağlıydı (bunun, Doğu’daki

birçok kapalı toplumun da ayırt edici özelliği olduğu söylenebi-

lir.) Buna benzer şekilde, ademi merkezileşme de ekolojik bir top-

lumun oluşturulmasını tek başına garantileyemez. Ademi merke-

zileşmenin son derece katı bir hiyerarşik düzenle aynı anda mev-

cudiyet göstermesi son derece mümkündür. Avrupa ve Doğu feo-

dalizmi bunun çarpıcı örneklerini oluşturur; buralardaki toplum-

sal düzene bakıldığında, kesinlikle merkeziyetçi olmayan yerle-

şimler üzerinde kraliyet ailesinin, düklerin ve baronların kurduğu

hiyerarşilere rastlanır. Fritz Schumacher’e duyduğum saygı bir

yana, küçüğün her zaman güzel olması gerekmez.

Benzer şekilde, insani ölçeğe sahip yerleşimler ve ‘uygun tek-

nolojiler’ de tahakküme karşı tek başlarına bir garanti oluştura-

maz. İnsanlar yüzyıllar boyunca köylerde ve küçük kentlerde ya-

şamış, sağlam toplumsal bağlara sahip olmuş, hatta ortaklığa da-

yalı mülkiyet biçimleri bile oluşturmuştur. Ancak bütün bunlar,

son derece despot imparatorluk devletleri için bir maddi taban

oluşturmuştur. Ekonomi ve mülkiyet açılarından ele alındığında,

bu yerleşimler, Herman Daly gibi ‘sıfır büyüme’ görüşünü savu-

nan ekonomistlerin gözünde yüksek bir yere sahip olabilir; ancak

bunlar, Hindistan ve Çin’deki korkunç despotizmin tuğlalarını
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oluşturmuştur. Sözünü ettiğimiz bu kendi kendine yeterli yerle-

şimlerde yaşayan halk, imparatorluğun yağmacı vergi memurla-

rından, her tarafı yakıp yıkan ordulardan korktuğu kadar korkardı.

Bu yerleşimleri, yalnızca merkeziyetçi olmadıkları, kendi kendi-

lerine yettikleri, küçük oldukları ya da ‘uygun teknolojiler’ kullan-

dıkları için övmek istiyorsak, kültürel açıdan durgun toplumlar ol-

duklarını ve kolayca dışarıdaki elitlerin tahakkümü altına girdikle-

rini de unutmamız gerekir. Bu yerleşimlerdeki işbölümü görünüşte

organik olmakla birlikte geleneksel bir nitelik taşır; bunun, dünya-

nın çeşitli bölgelerinde görülen son derece baskıcı ve alçaltıcı kast

sistemlerine taban oluşturmuş olması son derece mümkündür; Hin-

distan’daki toplumsal yaşamın başına bugün bile bela olan kast sis-

temi, bu durumun bir örneğidir.

Ademi merkezileşme, yerelcilik, öz yeterlilik ve hatta konfedere

sistem, –tek başlarına ele alındıklarında– akılcı nitelikte ekolojik

bir toplum oluşturulması için bir garanti değildir; bunu söylerken

kendi kendimle bir çelişkiye düşmüyorum. Aslında bunların hepsi,

tarihin çeşitli dönemlerinde dar görüşlü yerleşimleri, oligarşileri ve

hatta despot rejimleri desteklemek için kullanılmıştır. Bu kavram-

ların çevresinde kümelenen kurumsal yapılar oluşturulmadan, bu

kavramlar birbirleriyle kaynaştırılmadan, ekolojik yönelimli özgür

bir toplumun oluşturulması mümkün değildir.

Konfedere sistem ve karşılıklı bağımlılık

Ademi merkezileşme ile öz yeterliliğin, yalnızca yerelcilik ile sı-

nırlı kalmayan çok daha geniş bir toplumsal örgütlenme ilkesini

içermesi gereklidir. Ademi merkezileşmeye, öz yeterliliğe yaklaşan

uygulamalara, insani ölçekli yerleşimlere ve eko teknolojilere du-

yulan gereksinimin yanı sıra, gerçek bir ortak yaşama dayanan de-

mokratik nitelikteki karşılıklı bağımlılık biçimlerine, yani kısaca

konfederalizmin özgürlükçü biçimlerine de karşı konulmaz derece-

de bir gereksinim vardır.
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Başta Kentleşmenin yükselişi ve yurttaşlığın çöküşü (The Rise

of Urbanization and the Decline of Citizenship) adlı kitabımda ol-

mak üzere, birçok makale ve kitapta, konfedere yapıların tarihini

antik çağdan, ortaçağdan ve modern çağdan örnekler vererek ayrın-

tılı bir biçimde inceledim; 16. yüzyıl İspanyası’ndaki Comuneros

hareketi, 1793 yılındaki Paris seksiyon hareketi ve başta 1930’lar-

daki İspanyol Devrimi sırasındaki anarşistlerin hareketi olmak üze-

re yakın geçmişteki girişimler, bu örnekler arasında yer almaktadır.

Günümüzde ademi merkezileşmeyi savunanlar arasında ciddi bo-

yutta yanlış anlamalar ortaya çıkmaktadır; bunların çoğu, bu insan-

ların, konfedere sisteme duyulan gereksinimin farkında olmamala-

rından kaynaklanmaktadır; bu sistem en azından, ademi merkezi-

leşmiş yerleşimlerin dışa kapalılığa ve dar görüşlülüğe sürüklen-

melerine karşı dengeleyici bir güç oluşturma eğilimi gösterir. Kon-

federalizmin anlamı, yani temel bir ilke olduğu ve ademi merkezi-

leşmeye daha geniş bir anlam kazandırdığı tam olarak anlaşılmaz-

sa yerel yönetimlerin otonomisini savunan hareket, en iyi durumda

anlamsızlaşacak, en kötü durumda ise son derece dar görüşlü amaç-

lara hizmet edecektir.

O zaman, konfedere sistemi nasıl olması gerekir? Bu sistem her

şeyden önce, idari meclislerden oluşan bir ağı içerir; bu meclislerin

üyeleri ya da delegeleri, çeşitli köylerdeki, kasabalardaki ve hatta

büyük kentlerin mahallelerindeki karşılıklı ilişki tabanına dayanan

demokratik meclisler tarafından seçilir. Bu konfedere meclislerin

üyelerinin görevleri kesin olarak belirlidir; bunlar her zaman gö-

revden alınabilir; üyeler, meclislerde belirlenen politikaların koor-

dinasyonu ve uygulanması amacıyla seçilmiştir; bu açıdan sözü ge-

çen meclislere karşı sorumludurlar. Sahip oldukları işlev, bütünüy-

le idareye ve uygulamaya yöneliktir; bu üyeler, cumhuriyetçi hükü-

met sistemlerindeki temsilciler gibi politika oluşturma işlevine sa-

hip değildir.

Konfedere sistemi savunan görüş, izlenecek politikaların oluştu-

rulması ile bunların koordinasyonu ve icrası arasında kesin bir ay-
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rım yapar. Politika oluşturmak, yalnızca yerleşimlerdeki halk mec-

lislerinin yetkisindedir; bu meclisler, katılımcı bir demokrasinin uy-

gulanmasına dayanır. İdare ve koordinasyon, konfedere meclislerin

yetki alanına girer; bu meclisler, köylerin, kasabaların, mahallelerin

ve kentlerin arasında konfedere bir ağ çerçevesinde bağlantı kurul-

ması için bir araç görevi görür. Buna göre, otorite yukarıdan aşağı-

ya değil, aşağıdan yukarıya doğru kullanılır; konfedere sistemlerde

sahip olunan güç, yukarıya doğru azalır; en tepedeki federal meclis,

gücü en az olan meclistir; aynı şekilde yerleşimden, bölgeye ve böl-

geden daha büyük alanlara gidildikçe meclislerin gücü azalır.

Yerleşimler arasında karşılıklı bir bağımlılığın varolması, konfe-

dere sistemin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir rol oynar; bu-

nun anlamı, ortak kaynaklara, üretime ve politikaları birlikte oluş-

turmaya dayanan sahici bir ortaklıktır. Yerleşimler, önemli maddi

gereksinimlerin karşılanmasında ve ortak politik amaçların gerçek-

leştirilmesinde diğer yerleşimlere güvenmeli ve bu yolla kendileri-

ni bir bütünün parçası olarak görmelidirler; aksi halde, dışa kapalı-

lık ve dar görüşlülük kaçınılmaz hale gelir. Büyük birlikler oluştu-

ran yerleşimlerin, ademi merkeziyetçiliğin ve yerelciliğin çatısı al-

tında dar görüşlülüğe saplanıp toplumsal yaşamın zararına kendi

içine kapanmasının önüne geçilmesi için, konfederasyonun katı-

lımcı bir idare biçiminin uzantısı olarak görülmesi gerekir; bu sis-

tem konfedere bir ağ biçiminde karışımıza çıkar.

Buna göre konfedere sistem, yerleşimler ve bölgeler arasında za-

ten varolması gereken karşılıklı bir bağımlılığı sürekli kılmaya ya-

rayan bir sistemdir. Daha doğru bir deyişle, bu bağımlılığın, dene-

timin yerleşimlerin elinde olması ilkesinden vazgeçilmeden de-

mokratikleştirilmesidir. Belli bir derecedeki öz yeterlilik, her yerle-

şim ve bölge için istenen bir durumdur. Ancak yerel dar görüşlülü-

ğün yanı sıra, ulusal ve küresel boyuttaki savurgan bir işbölümünün

de önüne geçilmesi için konfedere bir sistem gereklidir. Kısaca be-

lirtilecek olursa, konfedere sistem çerçevesindeki bir yerleşim,

kendi kimliğini bulur; çok yönlü bir nitelik kazanır; paylaşıma da-
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yalı bir şekilde, dengeli bir ekolojik toplumu oluşturan bütünün

parçası haline gelir.

Konfedere sistemin gelişiminin en üst noktasına ulaşıp bir top-

lumsal örgütlenme ilkesi haline gelmesi için ekonominin konfedere

hale getirilmesi, yani yerleşimlerdeki çiftliklerin, fabrikaların ve di-

ğer gerekli girişimlerin, yerel yönetimlerin eline verilmesi gerekli-

dir; bunun anlamı, bir yerleşimin, büyüklüğünden bağımsız olarak,

kendisini diğer yerleşimlere bağlayan bir ağ çerçevesinde kendi

ekonomik kaynaklarını idare etmesidir. Öz yeterlilik ile alışverişe

dayalı bir pazar sistemi arasında seçim yapmaya zorlamak, aşırı de-

recede basite indirgenmiş gereksiz bir bölümlemeden başka bir şey

olmayacaktır. Benin görüşüme göre, konfedere bir ekolojik toplum,

bedel ilişkisinin batağına saplanmış kapitalist ‘kooperatif’lerden

oluşan bir topluluklar bütünü değil, yerleşimlerin gereksinim mikta-

rına göre paylaştırmaktan zevk alan bir toplum olacaktır.

Bunu gerçekleştirmek imkansız mıdır? Devletleştirilmiş mülki-

yet, merkeziyetçi devletin politik gücünün yanına bir de ekonomik

güç katmakta, ‘ya büyü ya yok ol’ ilkesine dayalı özel pazar eko-

nomisi ise gezegenimizin ekolojik istikrarını yok etme tehdidinde

bulunmaktadır; bunların işler sistemler olmadığını artık kabul et-

memiz gerekir; ben, ekonominin bir konfederasyon çerçevesinde

yerel yönetimlerin eline verilmesinin dışında, başka geçerli bir al-

ternatif göremiyorum. Ne olursa olsun, yerleşimin sorunlarıyla ar-

tık devletin ayrıcalıklı bürokratları, gözünü kar hırsı bürümüş bur-

juva girişimciler ya da sözde işçi denetimi altındaki girişimlerdeki

‘kolektif kapitalistler’ değil, mesleklerinden ve çalıştıkları yerden

bağımsız olarak yurttaşlar ilgilenecektir. Zaman içinde, çalışma ye-

rine, mevkie ve mülkiyete dayalı geleneksel nitelikteki özel menfa-

atlerin yerine, yerleşimin ortak sorunlarına dayanan genel bir men-

faatin yaratılması gerekliliği doğacaktır.

Buna göre konfederasyon, ademi merkezileşmeden, öz yeterli-

likten ve karşılıklı bağımlılıktan oluşan bir birliktir. Bu birlik, yu-

karıdaki kavramların daha da fazlasını içermektedir. Yunanlıların
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paideia adını verdikleri vazgeçilmez nitelikteki ahlaki eğitim ve ka-

rakter oluşturma süreci de bu birliğin bir parçasıdır; paideia, günü-

müzdeki pasif seçmenleri ya da tüketicileri değil, katılımcı bir de-

mokrasi çerçevesinde akılcı bir biçimde hareket eden etkin yurttaş-

ları ortaya çıkarır. Sonuç olarak, birbirimizle ve doğal dünyayla

olan ilişkilerimizi bilinçli bir biçimde yeniden oluşturmamızdan

başka bir alternatif yoktur.

Toplumun ve doğal dünyayla olan ilişkilerimizin yeniden oluş-

turulmasının yalnızca ademi merkezileşme, yerelcilik ya da öz ye-

terlilik ile gerçekleştirilebileceğini savunmanın bize sağlayacağı

çözümler eksik niteliktedir. Konfedere yerleşimlere dayanan bir

toplumun oluşturulması için gerekli önkoşullardaki her eksik, ya-

ratmayı umduğumuz toplumsal doku üzerinde büyük bir delik aça-

caktır. Bu delik giderek büyüyerek dokunun bütününü yok edecek-

tir; aynı şekilde pazar ekonomisi de, ‘sosyalizm,’ ‘anarşizm’ ya da

iyi bir toplum oluşturması beklenen başka bir kavramla kaynaştırıl-

ması durumunda bile, giderek toplumun bütünü üzerine tahakküm

kurar. Politika oluşturulması ile oluşturulan politikaların yürütül-

mesi arasındaki fark da unutulmamalıdır, politika oluşturma yetki-

si bir kez halkın elinden çıktı mı vekillerin eline geçer. Bu vekiller

kısa sürede bürokratlara dönüşürler.

Sonuç olarak konfedere bir sistemin bir bütün olarak ele alınma-

sı gerekir: Bu sistem, bilinçli bir şekilde oluşturulmuş birbirlerine

bağımlı bir yerleşimler bütününden oluşur, katılımcı bir demokrasi

ile kılı kırk yaracak biçimde idare edilen bir koordinasyon sistemi,

konfederasyon çatısı altında kaynaşmıştır. Bu sistem, bağımsızlık

ve bağımlılık kavramlarının diyalektik biçimde gelişerek çok daha

zengin bir biçim olan karşılıklı bağımlılığa dönüşümünü içerir. Bu

açıdan, özgür bir toplumda doğan bireyin çocukluğundaki bağımlı-

lıktan gençlikteki bağımsızlık sürecine geçtikten sonra bunları bi-

linçli bir şekilde bireyler arasındaki ve bireyle toplum arasındaki

karşılıklı bağımlılığa dönüştürdüğü sürece benzer.

Buna göre konfedere sistem, sıvı halde olan ve sürekli olarak ge-

2255



lişen toplumsal bir metabolizmadır; toplum içi farklılıklar ve daha

büyük farklılıklar ortaya çıkarma potansiyeli, ekolojik bir topluma

kimliğini kazandırır. Bu kimlik sözü geçen metabolizma içinde ko-

runur. Konfedere sistem –ideologların geçen yıllarda bizi, liberal

kapitalizmin, ‘tarihin sonu’ olduğuna inandırmaya çalıştıkları gibi–

toplum tarihinin son sayfasını oluşturmaz; tam, tersine yeni bir eko

toplumsal tarihin başlangıç noktasıdır; toplumun içinde ve toplum-

la doğal dünya arasında görülen katılımcı nitelikteki bir evrim sü-

reci, bu tarihe damgasını vurur.

Konfederasyon ve güç ikiIiği

Önceki yazılarımda her şeyden önce, yerleşim tabanına dayanan

bir konfederasyonla merkeziyetçi devlet arasında, yakın geçmişte

ise konfederasyonla ulus-devlet arasında şiddetli bir gerilimin ol-

duğunu göstermeye çalıştım. Konfedere sistemin ise yalnızca ben-

zersiz nitelik taşıyan toplumsal ya da yerleşime özgü bir idare biçi-

minden ibaret olmadığını vurgulamaya çalıştım. Bu sistem, arka-

sında yüzyıllar süren bir tarihin yattığı canlı bir insanlık geleneği-

dir. Konfederasyonlar kuşaklar boyunca, neredeyse kendileri kadar

eski bir eğilime, yani merkeziyetçiliğe ve ulus devletin ortaya çıkı-

şına karşı bir güç oluşturmuştur.

Konfedere sistemle devletçilik arasındaki gerilim fark edilmez-

se, konfederasyon kavramı bütün anlamını yitirir; bu gerilim orta-

mında ulus devlet, ‘denetimin yerleşimlerin elinde olduğu’na dair

yanlış bir görüntü yaratmak amacıyla çeşitli aracılar kullanmakta-

dır; Kanada’daki idari bölge hükümetleri ile ABD’deki federal hü-

kümetler buna örnek olarak gösterilebilir. Kanada’daki bölgesel

otonomi ile ABD’deki eyaletlerin sahip oldukları haklar göz önüne

alındığında, bunların konfedere sistemden en az Sovyetler Birli-

ği’ndeki ‘Sovyet’ meclisleri kadar uzak olduğu görülür; halkın de-

netim aracı olarak işleyen bu meclislerle Stalin’in totaliter devleti

arasında sürekli bir gerilim mevcuttu. Rus meclisleri Bolşevikler’in
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eline geçti; Ekim Devrimi’nden bir iki yıl sonra bu meclislerin ye-

rini Bolşeviklerin partisi aldı. Konfedere yerleşimlerin ulus devle-

te karşı oynadıkları dengeleyici rolü zayıflatmak amacıyla, ‘konfe-

dere sistemi savunan’ kişileri eyalet hükümetine oportünist bir bi-

çimde aday göstermek ya da daha da kötüsü, bunları Demokrat par-

tinin güçlü olduğu eyaletlerde (Amerikalı bazı Yeşillerin yaptığı gi-

bi) belediye başkan adayı olarak göstermek, konfederasyonlar ile

ulus devletler arasındaki gerilime duyulan gereksinimin önemini

bulanıklaştırmaktan, daha doğrusu, bu iki sistemin uzun süre birlik-

te varolamayacağı gerçeğini gölgelemekten başka bir şey değildir.

Burada konfedere sistemi, ademi merkezileşmenin, katılımcı de-

mokrasinin ve yerelciliğin gerçekleştirilmesi için gerekli bir bütün,

yeni gelişme süreçleri 

Çerçevesinde daha büyük bir farklılaşmaya yol açacak bir potan-

siyel olarak betimledim. Bu bütünlük kavramının yalnızca yerle-

şimler arası karşılıklı bağımlılık sistemi için değil, aynı zamanda

tek bir yerleşim için de geçerli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, yerleşim, birey için en

dolaysız politik sahneyi oluşturur. Burası, özel ailevi ilişkilerin ve

yakın arkadaşlık ilişkilerinin, kelimenin tam anlamıyla eşiğinde yer

alan bir dünyadır. Politikanın Yunancadaki sözcük anlamıyla, yani

polis ya da yerleşimin idaresi anlamında ele alındığı bu temel poli-

tik sahnede, birey yalnızca bir kişi olmaktan çıkarak etkin bir yurt-

taşa dönüşür. Özel role sahip bir varlıktan kamusal bir rol oynayan

bir varlık ortaya çıkar. Yurttaşı, toplumun geleceğinin belirlenmesi

sürecine doğrudan katılabilen işlevsel bir varlık haline getiren bu

çok önemli sahne göz önüne.Alındığında, temsili yönetim sistem-

lerindekinden çok daha temel düzeyde olan (aile yaşamı hariç,) in-

sanlar arası bir etkileşim karşımıza çıkar; temsili idare sistemlerin-

de, kitlelerin gücü, bir ya da birkaç kişide cisimlenen bir güce dö-

nüşmüştür. Buna göre yerleşim, tarih içinde ne kadar bozulmuş

olursa olsun, kamu yaşamının en sahici sahnesini oluşturur.

‘Politika’nın temsile ya da otoriteye dayalı düzeylerde gerçek-
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leştirilebilmesi için yukarıda belirtilen durumun tam tersine, yerel

yönetimlerin ve yurttaşların sahip oldukları güçten belli derecede

vazgeçmeleri gereklidir. Yerleşimin her zaman sahici bir kamu

dünyası olarak ele alınması gerekir. İdarecilerin, örneğin bir valinin

konumu ile temsil yetkisine sahip bir belediye başkanının konumu-

nu karşılaştırıyorsak, (ne kadar sakat bir gelişme göstermiş olsa da)

bir yerleşimdeki politik yaşamın temel politik doğasını bütünüyle

yanlış anlamışız demektir. Yeşillerin (modern mantığın kurallarına

göre) bütünüyle resmi ve tahlilsel biçimde, ‘idareci’ teriminin yu-

karıdaki iki konumu, birbirinin yerine geçebilecek hale getirdiğini

savunmaları, yürütme yetkisi kavramını kendi bağlamından uzak-

laştırmaktan, şeyleştirmekten başka bir şey değildir. Böylece, yü-

rütme kavramı, bu sözcüğe yüklediğimiz dış görünüş yüzünden,

cansız bir kategoriye dönüşür. Kenti bir bütün olarak görüp katılım-

cı demokrasi yaratma yolundaki potansiyelini tam olarak kavraya-

bilmek için Kanada ve ABD’deki bölgesel ve eyalet hükümetleri-

nin, en iyi durumda temsil sistemine, en kötü durumda ise oligarşik

yönetime dayalı olan sağlam tabanlı küçük cumhuriyetler oldukla-

rını görmemiz gerekir. Ulus devletin kendini ifade edebilmesini

sağlayan araçlar olan bu hükümetler, gerçek bir kamu alanının or-

taya çıkmasına engel olur.

Kısaca ifade edilecek olursa, yerel yönetimlerin otonomisini sa-

vunan özgürlükçü bir parti programı çerçevesinde, Yeşil hareketten

birini belediye başkanı adayı olarak göstermek ile birini bu tür bir

program çerçevesinde bir bölge ya da eyalet valisi adayı olarak

göstermek arasında niteliksel bir fark vardır. İkinci durumda, yerle-

şim, bölge (eyalet) ya da ulusal düzeyde yer alan kurumlar, sahip

oldukları bağlamdan yalıtılarak idari konum adını taşıyan bütünüy-

le resmi bir başlık altında toplanır. Hiçbir kesinlik taşımayan bu

yaklaşım kullanılarak, insanların ve dinozorların aynı türe ve hatta

aynı sınıfa ait olduğu, çünkü her ikisinin de omuriliğe sahip oldu-

ğunu söylemek mümkündür. Hangi düzeyde olursa olsun, belediye

başkanı, yerel meclis üyesi ya da seçilmiş bir kişinin sahip olduğu
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kurumsal konum, yerleşimin bütününün bağlamında ele alınmalı-

dır; aynı şekilde devlet başkanı, başbakan, kongre ya da parlamen-

to üyelerinin sahip olduğu konumlar da devlet bütününün bağla-

mında ele alınmalıdır. Yeşil hareketten birinin belediye başkanı

adayı olmasının, bölge ya da devlet kapsamındaki bir makam için

aday olmasından temelde farklılığının nedeni budur. Bir belediye

başkanının, devlet ya da bölge idari makamlarındaki yöneticilere

göre çok daha büyük bir denetim ve kamu gözetimi altında olması-

nın sayısız nedeni vardır, bunlar ayrıntılı olarak açıklanabilir.

Kendimi tekrarlama pahasına da olsa şunu belirtmek istiyorum:

Yukarıdaki gerçeği göz ardı etmek, izlenecek politika, idare, katı-

lım ve temsil kavramlarının ait oldukları çevre ve bağlamın unutul-

masından başka bir şey değildir. Bir kent ya da kasabada yer alan

belediye sarayı, bir bölgenin, eyaletin ya da ulus devletin başkenti-

ne eşdeğer değildir.

Günümüzdeki bazı kentlerin çok büyüyerek neredeyse kendi başı-

na ayakta duran birer cumhuriyet oluşturdukları şüphe götürmez.

New York ve Los Angeles gibi kentler, bu tür megalopoliten bölge-

lere örnektir. Böyle bir durumda, yalnızca kentler arasında değil

kentsel bölgenin içinde mahallelerden ya da tanımlanabilir bölgeler-

den oluşan konfederasyonların kurulması, Yeşil hareketin progra-

mında asgari ölçüde bir talep olarak yer alabilir. Bu yoğun nüfuslu,

giderek yayılan, aşırı büyüklükteki varlıkların kurumsal yönden par-

çalara bölünerek, insani boyutlar taşıyan ve katılımcı bir demokrasi-

ye olanak tanıyan sahici yerleşimlerin oluşturulması gereklidir. Bu

kentler, Amerika’nın düşük nüfuslu eyaletlerinde bile görülen türden

bir devlet gücüne, ne kurumsal ne de gerçek yönden henüz sahip de-

ğildir. Belediye başkanı, hala muazzam bir yaptırım gücüne sahip

olan bir vali değildir; belediye meclisi ise ölüm cezasını yasallaştır-

ma yetkisine sahip olan bir parlamento ya da meclis değildir; bu ce-

za, bugün ABD’nin çeşitli bölgelerinde gerçekten yasalaşmaktadır.

Yarı devlet halini almaya başlayan kentlerde, hala politikanın öz-

gürlükçü bir çizgide gerçekleştirilmesine olanak verecek bir serbest
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alan mevcuttur. Bu kentlerdeki idari organlar, son derece tehlikeli

bir alanı oluşturmaktadır, buralardaki muazzam boyuttaki bürokra-

silerin, polis otoritesinin, vergi toplama gücünün ve hukuki sistem-

lerin getirdiği yük, özgürlükçü çizgideki bir otonom yerel yönetim

yaklaşımı için ciddi boyutta bir sorundur. Somut durumun nasıl bir

hal alacağını kendimize açık ve dürüst bir biçimde hep sormamız

gerekir. Büyük kentlerdeki belediye meclisleri ile yerel yönetim or-

ganları, gücün sürekli olarak gittikçe güçlenen bir devlette, eyalette-

ki idari makamlarda ve daha da kötüsü, karar alırken bu kentleri

önemsemeyen bölgesel hükümetlerde (Los Angeles, bu durum için

dikkate değer bir örnek oluşturur) yoğunlaşmasına karşı savaşma

olanağı sağlar; buna göre, gittikçe otoriter hale gelen devlet kurum-

larının gelişiminin durdurulması ve kurumsal açıdan merkeziyetçi

olmayan bir demokrasinin tekrar oluşturulmasına katkıda bulunmak

için elimizdeki tek olanak, kent meclisi için adaylar çıkarmaktır.

New York gibi muazzam boyuttaki bir kentsel varlığın fiziksel

olarak ademi merkezileştirilip sahici yerleşimlere ve sonunda ko-

münlere bölünmesi, hiç şüphesiz uzun zaman alacaktır. Bu yönde

gösterilecek bir çaba, Yeşil hareketin azami boyuttaki programının

bir parçası olacaktır. Bu derece muazzam bir boyut taşıyan kentsel

bir varlığın yavaş yavaş kurumsal açıdan merkeziyetçi olmayan bir

hale getirilememesi için hiçbir neden yoktur. Fiziksel ademi mer-

kezileşmeyle kurumsal açıdan ademi merkezileşme arasındaki fark,

her zaman akılda tutulmalıdır. Zaman zaman radikaller ve hatta

kent planlamacıları tarafından, bu muazzam boyuttaki kentlerde

demokrasinin yerelleştirilmesi ve halka daha büyük bir güç veril-

mesi yolunda öneriler getirilmekte, ancak bunlar, bu önerilerin fi-

ziksel açıdan uygulanamazlığını söyleyen merkeziyetçi sistem yan-

lıları tarafından, kinik bir şekilde geri çevrilmektedir.

Kurumsal açıdan ademi merkezileşmeyle büyük bir kentin fizik-

sel olarak parçalara ayrılmasını birbirine bağlamaya çalışmak, ade-

mi merkezileşmenin yararlarına ilişkin savlarda bir karışıklığa yol

açmaktadır. Bu iki ayrı gelişme çizgisini birbirine eşdeğer göster-
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mek ya da birbiriyle karıştırmak, merkeziyetçi sistemin savunucu-

larının başvurdukları bir hiledir. Özgürlükçü çizgideki otonom ye-

rel yönetim yanlılarının, kurumsal ve fiziksel açıdan ademi merke-

zileştirme arasındaki farkı sürekli olarak akıllarında tutmaları ve şu

gerçeği anlamaları gerekir: Fiziksel olanının gerçekleştirilmesi yıl-

lar sürebilir; ancak buna rağmen kurumsal yönden ademi merkezi-

leşmenin tam olarak gerçekleştirilmesi mümkündür.

1- Fransız sosyalist ve reformcu (1772-1837). (ç.n.) 

2- Hinduizmde dua ya da büyü olarak söylenen metin ya da şar-

kı. (ç.n.)

3- Ulusal işçi Konfederasyonu (Confederaciön Nacional del Tra-

bajo). (ç.n.)
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KKK sistemiyle yarat›lmak istenen 
toplumsal örgütlenme modeli

KKK sistemi, Önderliğin Bir Halkı Savunmak adlı eserinde or-

taya koyduğu yeni paradigma ve ideolojik açılım çerçevesinde hal-

kın kapsamlı ve derinleşmiş demokratik örgütlenmesini ifade et-

mektedir. Kürt halkı PKK öncülüğünde yürüttüğü mücadeleyle

Kürdistan’da tamamlanmamış da olsa bir demokratik devrim ger-

çekleştirmiştir. Dün toplumda hakim olan güçler, ağalar, beyler,

aşiret reisleri ve tarikat şeyhleriydi. Bunlar toplumu kontrol altında

tutuyorlardı. Bu nedenle Kürt halkı bu bağlardan kopuk özgür bir

duruş ve irade ortaya koyamıyordu. Toplumdaki bu temel örgütlen-

meler, feodal aşiret ve tarikat örgütlenmeleriydi. Kürt halkı binler-

ce yıldır böyle bir yaşama mahkum edilmişti. Bu durum Kürt hal-

kını çağların gerisinde tuttuğu gibi, özgücünü ve iradesini ortaya

çıkaramadığı için, dıştan gelen egemenlik güçlerine, sömürgeci

güçlere karşı bir mücadeleyi yürütme gücünü de kendinde bulamı-

yordu. Kürdistan üzerindeki siyaset, dış güçlerle Kürt ağaları ara-

sında oluşan dengeye göre belirleniyordu.

Onların daha çok işbirlikçi düzeyde olduğu bilinmektedir. Sö-

mürgeci güçler de Kürt ağalarını kontrol etme temelinde Kürdistan

üzerinde egemenliklerini rahatlıkla yürütüyorlardı. Bu nedenle ha-
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reketimiz ilk çıkışından itibaren, Kürdistan’da sömürgeciliğe karşı

mücadeleyle iç içe bir demokratik devrim yaşanmadan halkın güç

olamayacağı, bu nedenle Kürt halkının ve Kürdistan’ın özgürleş-

mesinin gerçekleşmeyeceği tespitinde bulunmuştu. Dolayısıyla

baştan itibaren halkı örgütleyip güç yapmak, feodal güçlerin etki-

sinden kurtarmak için bir mücadele içine girdi.

Sömürgeci güçler Kürdistan üzerindeki egemenliklerini bu tür

işbirlikçiler üzerinden yürüttüğünden, sömürgeciliğe karşı başarı-

nın koşulu da halk üzerindeki bu egemenlikleri tasfiye etmek, bu

temelde halkın özgücünü ve iradesini ortaya çıkararak mücadeleyi

geliştirmekti. Bunun sonucunda, 1970’li yılların ortalarından başla-

yarak bir yandan sömürgeciliğe, diğer yandan Kürt ağalarına, bey-

lerine ve tarikat şeyhlerine karşı Kürt halkının irade ve güç olma

savaşı yürütüldü. 1980’lere gelindiğinde, Kürt halkı, Kürt köylüsü

tarihte ilk defa egemen sınıflardan bağımsız bir özgürlük gücü olan

PKK’yi sahiplendiği gibi, kendisi de tarihte ilk defa gücünü ve ira-

desini ortaya koyan bir mücadele içine girdi. Bunun sonucunda

1990’lı yılların başında serhildanlar gelişti. Bu serhildanlar aynı za-

manda Kürdistan’da egemen sınıfların değil de halkın güç olduğu

bir tarihin başlangıcı oldu. Halk ağaların, beylerin, tarikat şeyhleri-

nin denetiminden çıkınca, ayağındaki prangalardan kurtulmuş gibi

özgürlük ve demokrasi mücadelesine güçlü bir katılım gösterdi.

Kürt halkını suskunluğa boğmak 
artık mümkün değildir

1990’larda gelişen, tüm şehirlere, köylere ve kasabalara kadar

yayılan halk hareketi, özü itibariyle bir demokratik devrim niteli-

ğinde gerçekleşti. Herhangi bir Kürt ağasının, beyinin, tarikat şey-

hinin gücünü değil, halk özgürlük eğilimini temsil eden PKK öncü-

lüğünde, doğal halk önderlerinin yoğun katılım ve öncülük etme-

siyle bu serhildanlar yaşandı. Kürt halkı kendine gelmenin büyük

heyecanıyla tarihini kendi eliyle yazmaya başladı. Halkta tüm dış
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güçlerin beklemediği bir irade patlaması yaşandı. Bunun güçlü bir

savaş vermenin de temeli olduğunu gördük. Bir yandan gerilla, di-

ğer yandan serhildanlar temelinde, özgürlük ve demokrasi mücade-

lesi Kürdistan tarihinde görülmemiş biçimde yükseliş gösterdi. Yal-

nız Kuzey Kürdistan’ı değil, başta Güneybatı Kürdistan olmak üze-

re Güney Kürdistan’ı derinden etkiledi. Orada da halkın duygula-

rında ve düşüncelerinde büyük dönüşümler ortaya çıkardı. Belki si-

yasal ve askeri etkinliğimiz her parçada aynı olmadı, ama bütün

Kürt halkını duyguda, düşüncede, duruşta etkilediği kesindir. Sade-

ce Kürdistan’daki halkımızı değil, dünyaya savrulmuş halkımızı da

derinden etkiledi. 

Bunun sonucunda her tarafta halk tabanına dayanan örgütlenme-

ler gelişti. Türkiye’de görüldüğü gibi, kendine meşruiyet alanları

yaratarak, legal alanda HEP, DEP ve HADEP gibi partileri ortaya

çıkardı. Bunlar Kürdistan’da gerçekleşen demokratik devrim teme-

linde ortaya çıkan partilerdi. Geçmişte olduğu gibi, CHP ve AP’nin

Kürdistan’daki örgütlenmelerinde, Kürt ağaları ve beylerinin etkin-

liğinde bir siyasal yaşam yerine, orta sınıfın belirli düzeyde halkı

örgütleyip taban teşkil ettiği bir siyasallaşma süreci ortaya çıktı.

Bugün, başta Kuzey Kürdistan olmak üzere  demokratik devrimin

etkilediği parçalarda, inkarcı sömürgeci güçlerin bütün bastırmala-

rına rağmen halk, özgürlük mücadelesini sürdürüyorsa, bunun ger-

çekleşen demokratik devrimle bağı vardır. Egemenler Kürt ağaları-

nı, beylerini, aşiret reislerini ve tarikat şeyhlerini kontrol altına al-

sa da onları kendine bağlasa ve onların iradesini kırsa da ortaya çı-

kan halk gerçekliğini, Kürdistan’ı ve Kürt halkını suskunluğa boğ-

mak artık mümkün değildir. Hatta bu hareket dağılsa bile, Kürdis-

tan halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini durdurmak müm-

kün değildir. Geçmişte isyanlar oluyordu, isyanlara öncülük eden

daha çok üst tabakaydı. Bunlar ezildiği ve yenildiği zaman, ortaya

çıkan ulusal hareketler ve isyanlar da bıçakla kesilir gibi dururdu.

İşte şimdi Kürt halkı böyle bir isyan tarihini ve kara kaderini yerle

bir etmiştir. Artık kesintiye uğramayacak bir ulusal demokratik mü-
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cadele süreci yaşanmaktadır. PKK öncülüğünde gerçekleştirilen

Kürt halk devriminin en büyük kazanımlarından biri budur.

Ortaya çıkan bu halk gücünü geçmişte cephe örgütlenmesiyle

karşıladık. Kürt halkının çeşitli sınıf ve tabakalarını bu cephe etra-

fında toplamaya çalıştık. Daha o zaman esas olarak halka dayandı-

rılan KOMA GEL örgütlenmesi bir hedef olarak konuldu. Ancak o

günün koşullarında hem tecrübesizlikten hem de halkın örgütlenme

bilincinin yeni yeni ortaya çıkmasından dolayı ne cephe örgütlen-

mesi istediğimiz düzeyde gerçekleşti ne de halka dayanan Koma

Geller ortaya çıkarılabildi. Bu durumda mücadeleye atılan halkla

örgütlenme düzeyi arasında bir paralellik ortaya çıkmadı. Halkın

örgütlenmeleri zayıf kaldı. Açıktır ki, şiddetli savaş koşullarında il-

legal örgütlenmeyle toplumun en fazla yüzde onu örgütlenebilirdi.

Kaldı ki, örgütlenme düzeyinde illegal olarak hiçbir zaman böyle

bir olanağa ulaşılamadı. 

Bu dönemde Kürt halkının kendine açtığı meşruiyet alanı olan le-

gal partiler, Kürt halkının en geniş çevrelerine bir örgütlenme şemsi-

yesi oldu. Cephe örgütlenmesiyle ilişkilenmeyen halkın çeşitli kesim-

leri bu legal partilerle ilişkilenerek, kendisinin çok etkin olmadığı bu

partilerle bir ilişki düzeyi ortaya çıktı. Bu partiler geleneksel AP ve

CHP gibi partilerden çok fazla etkilendiği gibi, örgütlenme modelinin

ağırlıklı olarak üsten alta doğru olması nedeniyle halkın güç ve irade-

sini açığa çıkarmada zayıf kaldı. Halkın bir siyasal şemsiye altında

toplandığı bu partiler döneminde, halkın kendini güçlü bir biçimde ör-

gütleyip siyasetin öznesi, siyasete aktif müdahale eden bir güç haline

gelmesi de gerçekleşmedi. Bu siyaset tarzı nedeniyle, bu tür partilerin

yönetimleri, örgüt kademeleri ağırlıklı olarak orta sınıfın damgasını

taşıdı. Halkın özne olduğu, iradesini ortaya koyduğu ve siyasete mü-

dahale edebildiği örgütlenmeler, ancak tabandan başlayan örgütlen-

meler olabilirdi. Tabandan yukarıya doğru gerçekleşecek demokratik

örgütlenmeler de ancak halkı siyasetin öznesi yapabilirdi. 

Her ne kadar Koma Geller desek de hem örgütlenme anlayışı-

mızdaki klasik etkiler hem de oluşan legal partilerin örgütlenme bi-
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çimi nedeniyle halkın güç olduğu, demokratik iradesini ortaya koy-

duğu, dolayısıyla demokrasisini derinleştirdiği ve kapsamlılaştırdı-

ğı örgütlenmeler ortaya çıkmadı. Bu açıdan 1990’ların başında

Kürt halkı ayağa kalkmış, direnişlerini gerçekleştirmiştir diyebili-

riz. Ancak bu ayağa kalkışını ve diriliş devrimini tümden kendine

ait olan, kendisinin etkin olduğu örgütlenmelere dönüştürdüğü söy-

lenemez. Bu nedenle halkın mücadele potansiyelinin tümü ulusal

demokratik mücadeleye seferber edilememiştir. Halkın örgütlenme

düzeyi ağırlıklı olarak merkezi yapılanmayı esas alan legal partile-

rin insafına bırakılmıştır. Bunların da orta sınıf kimliği fazla olan

kadrolar ve yönetimler tarafından yönetildiği düşünülünce, halka

gitme ve tabanı örgütleme zayıf kalmıştır.

Demokrasi 
halkın başat güç olmasına dayanan bir sistemdir

Yürütülen gerilla mücadelesine paralel olarak halk hareketinin

süreklileştirilememesi, 1992’de yürürlüğe sokulan serhildanları

bastırma konseptinin yanında, bu örgütlenme modelinin halkın gü-

cünü açığa çıkaracak nitelikte olmamasıyla bağlantılıdır. Nitekim

1993 ve 1994’teki bastırma konseptiyle birlikte, örgütsüz olan halk

güçleri önemli düzeyde geriye çekilmiştir. Serhildanları süreklileş-

meyen halkın desteği daha çok yardım etme, mücadeleye savaşçı

düzeyde katılma, legal siyasal platformda da pasif bir destekçi po-

zisyonunda kalma olmuştur.

KKK sisteminin kurulmasını bir yönüyle bu gerçeklikle, diğer

yönüyle de Önderliğimizin tarih çözümlemeleriyle ulaştığı yeni pa-

radigmayla bağlantılı bir sistem olarak görmek gerekiyor. Önderli-

ğimiz yeni paradigmasını ifade ederken; hiyerarşik devletçi ve ik-

tidarcı örgüt modelleri ve siyasal anlayışını bir tarafa bırakan, esas

olarak halkın tabandan komün ve meclisine dayalı demokratik kon-

federalizmi öngörmekte, halkın ancak böyle modellerle güç olabi-

leceğini vurgulamakta, böylece tarihte halk hareketlerinin tümünün
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başına gelen sistemin yedeği veya mezhebi olmaktan ancak böyle

kurtulunabileceğini ortaya koymaktadır. KKK projesi, yani halkın

demokratik konfederal örgütlenmesi bu çerçevede ele alındığında

bir anlam kazanır. 

KKK sistemi, geçmişte ulusal kurtuluş hareketlerinin ortaya

koyduğu örgütlenme modeli olan bir cephe örgütlenmesi değildir.

Dolayısıyla KKK sistemini bir cephe örgütlenmesi olarak görmek

yanlıştır. KKK sistemi, reel sosyalizmden ya da ulusal kurutuluş sa-

vaşlarına öncülük yapan reel sosyalist partilerden farklı olarak, dar

sınıf yaklaşımından uzak olan, örgütlenmesiyle işleyişinin demok-

ratik olduğu bir sistem gerçeğidir. Dar sınıf yaklaşımından kurtul-

mayı öngören, sosyal ve ekonomik projesini sadece belirli sınıflara

dayandırmayan, toplumun özgürlük ve demokrasiden yana diğer sı-

nıf ve tabakalarını da içine alabilecek bir siyaset felsefesi ve tarzı-

na sahiptir. KKK projesi, kendisini dar sınıf yaklaşımıyla ele alan

bir programla tanımlamamıştır. O, demokrasi ve özgürlükten yana

olan bütün kesimleri, demokratik işleyişle kendi içine alabilecek

bir demokratik halk örgütlenmesi gerçeğidir. 

Cephe örgütlenmeleri esas itibariyle sistemin mezhebi olmaya

yatkın bir örgüt modeli ve siyaset felsefesine sahiptir. Binlerce yıl-

lık halk özgürlük tarihinde olduğu gibi, yürütülen mücadeleler ve

harcanan çabaların sonuçta sistemlerin mezhebi haline gelmesi ger-

çeği vardır. Yeni paradigma doğrultusunda öngörülen demokratik

konfederal örgütlenme olan KKK ise, sistemin mezhebi olmaya-

cak, halkın esas olarak irade ve güç sahibi olduğu özgür ve demok-

ratik bir yaşamı hedeflemektedir. 

Tabii hala sınıflar vardır, sınıf gerçeği söz konusudur. Farklı sı-

nıfların farklı özlemleri ve eğilimleri olmaktadır. Ancak KKK sis-

temi, sadece bir sınıfın örgütlenmesine dayanan bir sistem değildir.

Halkın özgürlük ve demokrasi ihtiyaçlarını daha fazla karşılayan

bir sistemdir. Zaten KKK sisteminin demokrasi anlayışının egemen

sistemlerin demokrasi anlayışından farkı da buradaki siyaset felse-

fesi ve örgütlenme modelinden gelmektedir.
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Bilindiği gibi Avrupa’da veya çeşitli ülkelerde halkların verdiği

binyıllık özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sonucu olarak hal-

kın nefes aldığı belli demokratik yaşam alanları ortaya çıkmıştır. Si-

yasal, sosyal ve ekonomik alanlarda egemen sınıfların katı hakimi-

yetinin kırıldığı, halkın da belli düzeyde kendini ifade etmesini sağ-

layacak nefes alma mekanizmaları ortaya çıkmıştır. Ancak Avru-

pa’da varolan demokrasi anlayışı bugün hala egemen sınıfların ha-

kim olduğu, egemen sınıflar içinde de en fazla tekelci kapitalist çev-

relerin, onların siyaseti ile sosyal ve ekonomik projesinin yaşam

bulduğu bir sistemdir. Eğer demokrasiyi halkın yönetimi, halkın ira-

desinin ağır bastığı bir sistem olarak tanımlıyorsak, Avrupa’daki re-

jimleri ve sistemleri tam anlamıyla demokratik sistem olarak gör-

mek doğru değildir. Çünkü halk orada hala başat güç değildir. De-

mokrasi ise halkın başat güç olmasına dayanan bir sistemdir. Bu ne-

denle eksik, özürlü, yetersiz, sınırlı demokrasi olarak tanımlanabilir. 

KKK sistemiyle bu sınırlı demokrasi anlayışı aşılarak, halkın esas

güç olduğu bir demokratik toplum ve demokratik rejimin ortaya çı-

karılması amaçlanmıştır. Ağırlıklı olarak halka dayandığı, sınırlı, ye-

tersiz ya da belirli düzeyde açılımı olan bir rejim değil de tam anla-

mıyla demokrasi diyebileceğimiz köklü bir siyasal irade değişimini

hedef aldığı için, bunu radikal demokrasi olarak tanımlıyoruz. 

Halk siyasetin öznesi olmalıdır

KKK Sözleşmesi’nde esas olarak konfederal sistemin nasıl ger-

çekleşeceği ortaya konulmuştur. Henüz başlangıç aşamasında oldu-

ğu, çok geniş ve derin bir tecrübe de ortada bulunmadığı için, bu

örgütlenmenin belirli eksiklikleri ve yetersizlikleri olabilir. Bunlar

örgütlenmenin canlı dinamiği içinde ortaya çıkacak, zamanla bu ör-

gütlenme sosyal, siyasal ve ekonomik alanda daha uygu biçimde

gelişip bir tekamülü yaşayacaktır. Ancak bu örgütlenmenin esası,

köy ve mahalle komünlerine dayanan, kasaba ve şehir meclisleriy-

le iradesini daha da yoğunlaştıran, bu temele dayanan halk kongre-
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leriyle genel politikasını ortaya çıkaran ve koordine eden bir sistem

kurmayı hedeflemektedir. Yavaş yavaş komün ve meclislerin örgüt-

lenme sürecine girilmiştir. Bunların nasıl örgütleneceği, nasıl ya-

şamsallaşacağı, hem teorik olarak hem de pratik içinde nasıl olaca-

ğı izlenerek bu örgütlenme modeli geliştirilmektedir. Esası bu çer-

çevede oluşacaktır.

Dar sınıf yaklaşımını aşmak için de bir yandan komünler de-

mokratik temelde örgütlenirken, meclislerde de demokratik örgüt-

lenme ve işleyiş esas alınacak, ekonomik ve sosyal yaşamın çok

boyutlu hale gelmesi nedeniyle toplumun tüm kesimleri kendini

ayrı örgütlemeye tabi tutacaklardır. Bir yandan özgün örgütlenme-

lerini gerçekleştirecekler, diğer yandan komünlerde ve meclislerde

bu özgün örgütlenmelerini yaratarak, esası komün, meclis ve kon-

gre olan örgütlenmeler içinde yer alacaklardır. 

Demokratik konfederalizm örgütlenmesi taban örgütlenmesi ol-

duğu gibi, merkezin değil, yerel örgütlenmelerin esasını oluşturdu-

ğu bir sistem olacaktır. Merkezi siyaset modeli halkı siyasete ya-

bancılaştırmıştır. Batı Avrupa’da ortaya çıkan, dört yılda bir genel

ve eşitliğe dayanan seçimle ortaya çıkan parlamentolara dayalı sis-

tem 1950’li yıllarda iflas etmiştir. Bu sistemlerin altında I. ve II.

dünya savaşları önlenememiştir. Çünkü bu sistem, halkın siyasete

her gün, her sorunda damgasını vurduğu bir sistem değildi. Temsil-

ciler seçilip parlamentoya gönderiliyor, parlamento da ülke siyase-

tini belirliyordu. Sistem merkezi bir yapılanmaya dayandığı için,

halk seçimlerde oy verse de siyaseti etkileyen, siyasetin öznesi olan

bir konumda olmuyordu. Bu tür siyaset yapma tarzının hakim oldu-

ğu parlamenter sistemlerde, seçim sonuçlarının önemli düzeyde

egemen sınıflarca belirlendiği bir sistem söz konusuydu. Halk siya-

setin öznesi ve sürekli müdahale eden gücü olmadığından, egemen

sınıfların politikasındaki çıkar çatışmaları siyasal, sosyal ve ekono-

mik yaşamı belirliyordu. Bunun sonucunda kanlı dünya savaşları

yaşandı. Bunun sonucu olarak halkın, toplumun siyasete günlük

müdahale edebileceği sistem arayışları arttı. 
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Avrupa’da sivil toplum örgütlerinin 1950’lerden sonra ortaya

çıkması, dört yılda bir yapılan seçime dayanan parlamenter siste-

min iflasıyla ilgilidir. Toplumun çeşitli kesimleri, iradelerini dört

yılda bir seçilen parlamentolara teslim etmemek için sivil toplum

örgütleri içinde örgütlenerek, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak

hem de günlük siyasete müdahale etmek ve siyasetin öznesi olmak

açısından bu örgütlenmeleri geliştirdiler. Sivil toplum örgütleri,

tüm tabanın sesini ifade eden örgütlenmeler değildir. Ama yine de

toplumun çeşitli kesimlerinin siyasal, sosyal ve ekonomik yaşama

günlük müdahale etmelerini ortaya çıkarması açısından bir geliş-

medir. Parlamenter sistemin zayıflıklarını yetersiz de olsa belli dü-

zeyde dengeleyen role sahiptirler. Ancak sivil topluma dayanan sis-

temlerin de gerçekten halkın iradesini ortaya koyan demokratik bir

sistem ortaya çıkarma gücü zayıftır. Halkın belli oranda katıldığı,

özne olduğu, doğrudan derinleşmiş ve kapsamlılaşmış bir demok-

rasi, sivil toplum örgütleriyle de ortaya çıkmamaktadır. Demokra-

tik kültürün gelişmesinde ve çeşitli toplumsal kesimlerin çıkarları-

nı siyasete yansıtmada sivil toplum örgütlerinin belirli katkıları ol-

muştur. Ancak gerçek anlamda bunların demokrasiyi gerçekleştire-

cek kapasiteleri yoktur. Nitekim sivil toplum örgütlerinin yaygın

olduğu Avrupa’da bile siyasete ilgi fazlasıyla azalmış, insanlar si-

yasete yabancılaşmıştır. Bir yandan egemen siyasetin ağırlığı sür-

mekte, diğer yandan siyasal şovenizmin önüne geçilememektedir. 

Demokratik konfederalizm örgütlenmesi alternatif bir demok-

rasi ve demokratikleşme projesidir. Sivil toplum örgütlerinin de

bu proje içinde belirli düzeyde yeri olacaktır. Ancak esas olarak,

komün yargılama sistemine dayanan siyasetin önemli düzeyde

yerellerde üretildiği, hazırlandığı ve genele yansıtıldığı bir de-

mokratik model gerçekleşecektir. Örneğin Türkiye’de ya da baş-

ka bir ülkede halk dört yılda bir seçim sandığına gitmektedir.

Halk genel ekonomik, sosyal, kültürel sorunlara ve genel politi-

kalara yabancı olduğu için, siyasal iradesini ortaya koyamadığı

gibi, siyasal kültürü edinmediğinden tercihlerini de manipülasyon
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ortamında yapmaktadır. Demokratik konfederalizm, tüm bu ye-

tersizlikleri ve eksiklikleri aştıran, halkın iradesini ve tercihlerini

doğru ortaya çıkarmasını sağlayan bir niteliğe sahiptir. Yerel ör-

gütlenmeler, bölgesel konfederal sistem, halkın siyasete yabancı-

lığını ortadan kaldıran bir süreç içinde oluşacaktır. Bu siyasetin

yerelleşmesi ve tabana dayanması, ister istemez halkı siyasetin

içine çekecektir. Buralarda yaşayan halk Hakkari’nin, Yükseko-

va’nın, Şemdinli’nin sorunlarını bildiğinden, bu sorunların tartı-

şılıp konuşulduğu platformlara aktif olarak katılacaktır. Çünkü

sorunları sıcağı sıcağına yaşamaktadır. Hangi sorunlar olursa ol-

sun, ortaya koyabileceği bir düşüncesi olacak ve yoğunlaşarak so-

runlara çözüm projesini sunacaktır. Böylelikle siyasete yabancılık

ortadan kalktığı gibi, bu yerel örgütlenmeler içinde siyaseti öğre-

necektir. Demokratik siyaset tarzını edinerek, bütün siyasal süreç-

lere özgür yurttaş kimliğiyle katılmış olacaktır. 

Bunun siyasal yaşama dinamizm getireceği açıktır. Çünkü ken-

disine özgüveni gelişen ve siyasal süreç içinde olgunluk kazanan

özgür yurttaşın ruhsal durumu da değişecek, moralli, özgür birey

olarak bu yurttaş tipi, toplumdaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kül-

türel yaşama etkin tarzda katılarak tüm bu alanlarda büyük geliş-

melerin ortaya çıkarılmasının zemini olacaktır. Bu da siyasette ra-

dikal bir dönüşüm sağlama yolunu açacak, demokrasi açısından da

radikal bir gelişme ortaya çıkaracaktır. Böylelikle hem özgürlük

hem de demokrasi bilinci gelişecektir. Örgütlenen, örgütler ve siya-

setle günlük ilişki içinde olan bireyler ve toplulukların her türlü

baskı ve sömürüyü reddettiği, özgürlüğü ve demokrasiyi elde et-

mek için her türlü mücadele içine daha fazla girdiği görülecektir. 

Öte yandan bu durum toplumsal ve kültürel yaşama da yeni bo-

yutlar kazandıracaktır. Dört yılda bir genel seçim yoluyla merkezi

siyasete katılan bireylerin, toplumun diğer sorunlarına ilgi göster-

mesi ve diğer toplumsal kesimlerle ilgilenmesi bir yana, komşusu-

na ve çevresine bile ilgisi azalmaktadır. Siyasetin yerelden başlaya-

rak gelişmesi bireylerin ortak sorunları olan komşusu ve çevresiy-
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le ilişkilenmesine yol açacak, böylelikle yalnız siyasete değil, kom-

şusu ve çevresine yabancılaşmasını aştıracak, birey çevresiyle di-

namik sosyal bir ilişki kurarak hem kendisini yeniden üretmenin

koşullarını geliştirecek hem de bulunduğu alandaki sosyal ve kül-

türel ilişkilerin gelişmesiyle birlikte, canlı ve dinamik bir yaşam

gerçeği ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla demokratik konfederal sis-

tem sadece halkı siyasete müdahale eder hale getirmeyecek, bunun-

la birlikte bireylerin zihniyet dönüşümünü ve moral gelişimini sağ-

layarak, insanların kendine özgüven duyduğu, kendisiyle, çevresiy-

le, siyasetle, sosyal, kültürel yaşamla barışık bir yaşam biçimi ge-

liştireceği görülecektir. Bu açıdan demokratik konfederal sistem

halkın özgürlüğünü ve demokrasisini geliştirecek, tarihte yaratılan

bütün güzel değerlerle birlikte bir yaşam biçimini ortaya çıkarması

bakımından Batı’da üst tabaka ağırlıklı gelişen demokratik sistem-

lerden çok farklı bir demokrasi ve özgürlükler çağı başlatacaktır.

Radikal demokrasi ve derin demokrasi kavramları bu çerçevede an-

laşılabilir ve anlam bulmalıdır. 

Demokrasi kültürü ve özgürlük bilinci,  halkı sadece yerel kon-

federal örgütlenmelerle kendi sorunlarını çözmede yaratıcı kılmak-

la kalmayacak, ülkenin genel sorunlarında da etkili olmasını ve uy-

gulanabilir projeler ortaya koymasını sağlayacaktır. Genel siyasetin

gelişimine yön vermesine imkan sunacağı gibi, dünya siyasetine

yabancılığını da ortadan kaldıracaktır. Halk böylelikle dünya gene-

linde özgürlük ve demokrasi mücadelesinde daha aktif biçimde yer

alacaktır. Küresel demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşması an-

cak halkların böyle bir demokratik irade, özgüven ve yetenek ka-

zanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu açıdan KKK sistemi yalnız

Kürdistan açısından değil, insanlık tarihi açısından da yeni bir çağ

başlatacak sistem gerçeğidir. Ezilenler, sömürülenler ve halkların

binlerce yıllık mücadelelerine rağmen sonuçta tekrar sistemlerin

mezhebi veya yedeği haline gelmeleri böyle bir demokratik örgüt-

lenme ve siyaset tarzıyla aşılacak, bu kara kadere son verilecektir. 

Bu örgütlenme, ister sosyal olsun, ister cins olsun, ister etnik ve
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dinsel olsun, tüm kimliklerin de kendini bulmasını beraberinde ge-

tirecektir. Dolayısıyla bu kimlikler de bütün enerjilerini, potansi-

yellerini özgür ve demokratik yaşam modelini geliştirmek için kul-

lanacaklardır. Kadın ve gençlik kimliği de alevi sünni kimlikleri de

yine işçiler, köylüler, esnaf gibi sosyal kimlikler de böyle bir de-

mokratik örgütlenme modelinde kendi ihtiyaçlarını ve çıkarlarını

genelin içinde en iyi biçimde dengeleme imkanına kavuşacaklardır. 

Konfederal örgütlenmede 
öncü güç olarak halka düşen görevler

Konfederal örgütlenmede halka düşen görevlerden çok, halk bu

sistemin gerçek koordinasyonu olacaktır. Bu, halkın kendi demok-

ratik örgütlenme sistemidir. Dolayısıyla gerçek sahibi, örgütlenme

gücü de halk olacaktır. 

Kürdistan halkı 1990’larda diriliş devrimi yaptı. Ancak tabana

dayalı bir örgütlenme modeli ortaya çıkmadığı için siyasetin özne-

si olamadı. Daha çok bir nesne ve katılan durumunda kaldı.  HEP,

DEP, HADEP ve DEHAP pratiklerinde halkın etkisiz kalması, bu-

nun sonucunda siyasal bir çürümenin ortaya çıkması gerçeğiyle

karşılaştık. Demokratik konfederal örgütlenme, halkın katılımıyla

bu merkezden örgütlenen siyasal tarzı ve dolayısıyla çürümeyi or-

tadan kaldıracak, halka dayalı bir siyaset gerçeği ortaya çıkaracak-

tır. DTP’nin önüne konulan siyaset felsefesi ve tarzı bu çerçevede

olmuştur. DTP’nin hala siyaset felsefesini ve tarzını tümüyle yer-

leştiremediğini görüyoruz. Yine işlerin üstten kotarıldığı bir siyaset

felsefesi ve tarzı belli düzeyde etkisini göstermektedir. Bunun ne-

deni de halkın siyasete katılma ve özne olma durumunda hala ya-

şanan yetersizliklerdir. Bunu aşmanın yolu, kısa sürede halkın ken-

disini komünler ve meclisler düzeyinde örgütleyerek, klasik siyaset

felsefesi ve tarzına son vermesidir. 

Halk 1990’larında başında diriliş devrimini gerçekleştirdi. An-

cak tabana dayalı bir siyaset tarzı ortaya çıkaramadığı için, halkın
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özgürlük ve demokrasi potansiyeli açığa çıkarılamadı. Eğer otuz

yıllık mücadeleye rağmen istediğimiz tüm hedeflere yeterince ula-

şamadıysak, bunun nedeni örgütlenme modellerinin ve siyaset yap-

ma tarzının halkı etkili biçimde katma özelliğine sahip olmamasıy-

dı. Özgürlüğü ve demokrasiyi kazanmak ve derinleştirmek istiyor-

sak, halk bu örgütlenmeye sahip çıkmalıdır. Bu siyaset felsefesi ve

tarzının yerleşmesi için, halkın doğal önderleri ve PKK kadroları-

nın halkla iç içe olmaları, halkın siyasetin öznesi olmasını sağlaya-

cak biçimde bütün siyasal ve örgütlenme süreçlerine aktif olarak

katılımı sağlamayı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Halk artık ‘şu yet-

kilidir, şu sorumludur’ demeden, siyasetin gücünün esasta tabandan

başlatılacağını görerek, piramidin tabanının siyaset ve örgütlemede

ağırlık teşkil etmesini sağlayacak düzeyde siyasete ve örgütlenme-

ye ilgi göstermelidir. 

Bugün yönetimlerden çok fazlasıyla şikayet edilmektedir. Şunu

açıkça belirtmek gerekir: Siyaset tarzı ve felsefesi değiştirilmediği

müddetçe, en iyi ve en yetenekli insanları bile bu yönetimlere koy-

sanız, örgütlenme modelinin özellikleri, en iyilerin bile yetkici, ik-

tidarcı, mevkici ve çıkarcı bir siyaset kültürü edinmelerine yol aça-

caktır. Yaşanan yetersizlikler, eksiklikler ve çürümelerin nedeni, bi-

reylerin iyi veya kötü olması değil, yetkinin üstte toplanmasına yol

açan siyaset yapma tarzının getirdiği olumsuz sonuçlardır. Bunun

bilincinde olarak, halkımız ancak kendisini doğru biçimde örgütle-

diği taktirde demokrasinin gerçekleşebileceğini görmeli, özgürlü-

ğün de ancak halkın kendisini örgütleyerek güç yapmasıyla yakın-

laşacağını bilmelidir.

Artık eski siyaset alışkanlıkları bırakılacaktır. Zihniyet devrimi

derken, esas olarak da siyaset yapma tarzı ve felsefesinde bir dev-

rimden söz ediyoruz. Bunun eski modelleri iyileştirme ve düzelt-

meyle gerçekleşemeyeceği açıktır. Dolayısıyla bir iyileştirmeden

değil, köklü bir değişiklikten söz ediyoruz. Halkımızın da bugüne

kadarki siyasete katılım tarzında köklü bir değişikliği yaşaması ge-

rekmektedir. Bu tabii hem eğitim ve bilinçle olacak hem de pratik
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olarak siyaseti örgütlemenin tabandan başlatılmasıyla sağlanacak-

tır. Pratiğin kendisi en fazla da böyle bir siyaset felsefesi ve tarzı

konusunda bilinç ortaya çıkaracaktır. 

Halk ilk önce kendi köyündeki ve mahallesindeki sorunlarından

ve bunların örgütlü çözümünden başlayarak bu sisteme giriş yap-

malıdır. Halkın yerelde de çözebileceği önemli sorunları vardır.

Eğer işe bunlardan başlanırsa, Kürt halkının özgürlüğü, demokrasi-

si, ekonomik ve sosyal yaşamının iyileştirilmesi konusunda yapıl-

ması gereken genel değişiklikleri etkileme gücü de artacaktır. 

Kürt halkının sadece yereldeki bazı sorunları çözerek özgürlük

ve demokrasi sorununu aşması mümkün değildir. Hala Kürt halkı

üzerinde inkarcılık, imha siyaseti, işleyen bir asimilasyon süreci

vardır. Bunların çözümü esas olarak tüm Kürdistan halkının ve hal-

kın tüm toplumsal kesimlerinin mücadelesini birleştirerek inkarcı,

sömürgeci rejimi geriletmesi ve Kürt halkı üzerindeki baskıcı orta-

mı ortadan kaldırmasıyla mümkündür. Özgürlük ve demokrasi elde

etmede, demokratik konfederal örgütlenme önemli bir enerji ve güç

ortaya çıkaracaktır. Böylelikle genel sorunlar çözüm yoluna gire-

cektir. Yoksa sadece yereldeki çalışmalarla bu çok köklü, tüm Kürt

halkını ilgilendiren sorunları çözmek mümkün değildir. Ama de-

mokratik konfederal örgütlülüğünün gelişmesi, genel demokratik

siyasete ve özgürlük mücadelesine de ivme kazandıracaktır. 

Yerel demokratik konfederal örgütlenmelerle genel demokratik

konfederal örgütlenme arasında birbirini güçlendiren bir diyalektik

bağ vardır. Türkiye’deki inkarcı, sömürgeci rejime karşı mücadele-

nin etkili olup olmamasıyla böyle bir demokratik konfederal örgüt-

lenmenin güçlü örgütlendirilip örgütlendirilememesi arasında da

diyalektik bir bağ vardır. Kendini örgütlü güç ve özne yapmanın

demokrasi ve özgürlük mücadelesinin başarısıyla bağı da iyi görül-

melidir. Bugüne kadar büyük emek harcanıp çaba sarf edildiği hal-

de istenen sonuçlar alınamadıysa, bunun eski siyaset tarzıyla, ör-

gütlenme modeliyle ve halkın siyasetin oluşum sürecine zayıf katı-

lımıyla bağını görmek gerekir.
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Halk bu örgütlenmenin hem öznesi hem de tabanıdır. Geçmişte

siyasetin özneleri ile taban arasında kopukluk vardı. Demokratik

konfederalizm, bu kopukluğu ortadan kaldırarak, siyasetin güç

kaynağı olan halkı aynı zamanda özne haline getirerek, siyasetin

halkın çıkarı, özgürlük ve demokrasi için yapılmasının yolunu so-

nuna kadar açacaktır. Halk, “ben siyasetten anlamam, sorumlular,

üsttekiler anlar” dememelidir. Aksine, merkezi örgütlenme model-

lerinde üst yetkileri elinde tutanlar, halkın yerel sorunlarını ve hal-

kın daha iyi nasıl örgütlendirileceğini bilmezler. Halkın daha etkili

bir mücadeleyi nasıl yürütebileceğini bilemezler. Halkın içindeki

sorunların çözümüne, sorunlarla iç içe olan halk kadar yaratıcı çö-

züm geliştiremezler.

Konfederal örgütlenme 
halkın tümden örgütlenmesidir

Demokratik konfederalizm, sorunlarla iç içe yaşayan halkı ör-

gütlediği ve özne yaptığı için sorunların çözümünde daha uygula-

nabilir politikalar ve projelerin yaşam bulmasına imkan verecektir.

Geçmişte yöneticiler zaman zaman halkın önüne belirli programlar

koyar, hedef gösterir, onlar da bu planlama ve hedefin gerçekleş-

mesi için katılım gösterirlerdi. Bu klasik siyaset anlayışının sonucu

gerçekleşen bu katılım biçiminin terk edilmesi gerekir. Çünkü bu

katılım tarzı mücadeleyi de kesintiye uğratıyordu. Halk siyasetle,

örgütlenmeyle iç içe değildi. Sadece çağrı yapıldığı zaman belirli

eylemlere ve toplantılara katılıyordu. Bu da halkın siyasallaşması-

nı geliştirmediği gibi, ancak belirli zamanlarda mücadelenin ortaya

çıkmasına yol açıyordu. Bir yönüyle yanıp sönen bir mücadele çiz-

gisi pratikleşiyordu. Özgürlük ve demokrasi taleplerini gerçekleş-

tirmede süreklileşen bir baskı ve mücadele söz konusu olmuyordu.

İnkarcı sömürgeci güçler de mücadelenin bu kesintili durumundan

cesaret alarak, klasik inkarcı ve imhacı siyasetlerini yürütme imka-

nını buluyordu. Eğer halkımız demokratik konfederal örgütlenme-
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ye sahip çıkar ve güçlü bir katılım gösterirse, gerçekleştireceği ör-

gütlülüğünden aldığı güçle, günlük siyasallaşma içinde aldığı bi-

linçle her türlü baskıya, sömürüye ve zulme anında cevap verecek,

hiçbir baskı karşılıksız kalmayacaktır. Bu da inkarcı, sömürgeci

güçlerin gerici direnişlerinin kırılmasına yol açacaktır. 

Eski tarz örgütlenme ve mücadele biçimi büyük emekler veril-

mesine rağmen istenen sonucu vermiyordu. Dolayısıyla verilen

emek, çaba ve fedakarlık düzeyinde sonuçlar elde edilemiyordu.

Eğer halkımız demokratik konfederal örgütlenmesini gerçekleşti-

rirse, dün beş çaba harcayıp bir sonuç aldıysa, bugün bir çaba har-

cayıp beş değerde sonuç alacaktır. Bu örgütlenme modelinin güçlü

ve sonuç alıcı bir niteliği, gücü vardır. Böyle bir örgütlenme siya-

sal modele uygulandığında, artık dışarıdan şunlar ne diyor, bunlar

ne diyor demeyecek, dışardan kadro beklemeyecek, kendi doğal

önderlerini ortaya çıkararak olaylara ve olgulara anında cevap ver-

mesini bilecektir. 

Halk şunu bilmelidir ki üst tabakanın, orta sınıfların farklı çıkar-

ları söz konusudur. Bu kesimler yurtsever olabilir, Kürt halkının ve

Kürdistan’ın özgürlüğünü isteyebilir, belirli düzeyde demokrasinin

gelişmesinden de çıkarı olabilir, ancak sınıf özelliklerinden kaynak-

lanan farklı çıkarları olduğu için, zaman zaman Kürt halkının özgür-

lüğü, demokrasisi açısından bu çıkarların getirdiği ilkesizlikler, za-

yıf duruşlar ortaya çıkabilir. Çıkar ilişkisi içinde olduğu farklı ke-

simlerden etkilenerek, Kürt halkının gerçek özgürlüğü ve demokra-

sisi konusunda zaafa düşebilirler. Bu etkileme zaman zaman Türki-

ye devleti ya da diğer sömürgeci güçler tarafından olabilir. Zaman

zaman da Kürt halkını bölgesel siyasal çıkarları için kullanmak iste-

yen AB, ABD ya da başka devletler tarafından olabilir. Bu etkilen-

meler, Kürt halkının özgürlük ve demokrasisinde ilkeli, kararlı ol-

masında zayıflıkları ve geriye çekmeleri ortaya çıkarabilir. Yurtse-

verliklerine, demokrasi istemelerine ve niyetlerinin çok kötü olma-

masına rağmen, çıkarları gereği böyle yetersizliklere düşebilirler.

Nitekim bunu mücadele tarihimizde sık sık görmekteyiz. Bir taraf-
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tan özgürlük ve demokrasi mücadelesi içindedirler, ama sosyal ko-

numları nedeniyle ikircikli, kararsız, bazen keskin, bazen sağa yatı-

ran tutumlar göstermektedirler. Bu durum da mücadelemizin güçlü,

kararlı ve istikrarlı gelişiminde olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır.

Bu toplumsal kesimler tabii ki özgürlük ve demokrasi mücadelesi

içinde yer almalıdırlar. Mücadelenin dışında tutmamalıyız. Ama bu

gerçekliklerini de bilerek, esas güç ve siyaset öznesi olarak halkın

kendisini görmesi önemlidir. Eğer halk siyasetin öznesi olur, örgüt-

leyip kendini güç yaparsa, bu kesimlerin daha doğru ve istikrarlı bir

çizgi izlemeleri de sağlanabilir. Bu kesimler pragmatisttir. Eğer öz-

gürlük ve demokrasi güçleri güçlenirse biraz daha tutarlı olurlar.

Kürt sorunu ve Kürt halkıyla ilgilenen çeşitli çevrelerin ya da Kürt

halkı üzerinde egemenlik kuran ülkelerin pozisyonu biraz güçlenir-

se, bunlar da biraz halkı, biraz da bu çevreleri dikkate alırlar. Böyle

ortayolcu bir tutum gösterirler. Bu kesimlerin de doğru mücadeleye

katılması açısından halkın konfederal demokratik örgütlenmeye sa-

hip çıkması, siyasetin içine etkin katılarak, yanlış eğilimleri düzelti-

ci, doğru yola sokucu bir rol oynaması gerekmektedir. 

Yakınmayla, şikayetle sorunları çözemeyiz. Yakınmayla, şika-

yetlerle yanlışlıkları düzeltemeyiz. Halkımızda yakınmacı, şikayet-

çi yaklaşımlar çok fazladır. Halkımız kendisini tabandan başlaya-

rak örgütler, siyasetin öznesi haline getirirse, bu tür şikayet ve ya-

kınma konularının da kısa sürede çözüleceğini görecektir. 

KKK sisteminde iktidar yetki ve devlete bakış

KKK sistemi ya da derinleştirmiş radikal demokrasinin kurumlaş-

ması olan demokratik konfederalizm projesi, PKK’nin demokratik

ekolojik, cinsiyet özgürlükçü paradigması ve demokratik sosyalizm

ideolojisinin gereği olarak gündeme gelmiştir. Önderliğin Bir Halkı

Savunmak adlı eserinde ortaya koyduğu tüm düşünceler, PKK’nin

ideolojisini ve bu ideolojiyi şekillendiren paradigmasını ifade etmek-

tedir. KKK sistemi herhangi bir ideolojik kaynaktan ortaya çıkma-
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mıştır. Önderliğin, yeni dönem yapılanmasını sağlattığı ve ideolojisi-

ni ortaya koyduğu PKK’nin doğru pratikleşmesi açısından bu sistem

örgütlenmesine gidilmiştir. Yani PKK, KKK’nin örgüt bileşenlerin-

den herhangi biri değildir. Onun ideolojik ruhunu ve paradigmasını

belirleyen, bu ideoloji ve paradigmada yürümesini sağlayan ideolo-

jik öncü gücü ve güvencesidir. PKK’siz, PKK’nin etkili ve örgütlü

olmadığı bir durumda, KKK projesinin gerçekleşmesi de söz konusu

olamaz. Zaman zaman “PKK, KKK’nin neresindedir” biçiminde so-

rular sorulmaktadır. Bu, doğru bir soru değildir.  KKK projesi,

PKK’nin ortaya koyduğu ideoloji ve paradigma temelinde ne kadar

gerçekleşiyor ya da gerçekleşmiyor biçimindeki bir soru daha doğru-

dur. Çünkü KKK, PKK’nin ideolojik kimliğinin pratikteki ifadesidir.

PKK’siz bir KKK düşünülemez. PKK’nin ideolojik etkinliği ve kad-

ro duruşunun doğru temelde ağırlığını koymadığı bir durumda KKK

projesi de gerçekleşemez. KKK herhangi bir cephe örgütü değildir;

demokratik sosyalist ideolojinin hedeflediği toplum projesinin ger-

çekleşmesidir. Bu ideolojinin örgütlü gücü de Reber Apo’nun önder-

lik ve ideolojik çizgisinde yürüyen PKK’dir. Reber Apo hem

PKK’nin önderliğidir hem de KKK’nin önderidir. Dolayısıyla “KKK

sisteminin iktidar, yetki ve devlet anlayışı nasıl olacak” sorusuna ce-

vap, PKK’nin ideolojik kimliğinde yatmaktadır. PKK’nin ideolojik

kimliği, demokratik ekolojik, cinsiyet özgürlükçü paradigma teme-

linde şekillenmiş demokratik sosyalizmdir. Önderliğin Bir Halkı Sa-

vunmak eserinde, ortaya konulan yeni paradigma ve ideolojik kim-

likte iktidarcı, yetkici ve sömürücü zihniyet temelinde ortaya çıkmış

devletçi bakış açısının terk edilmesi vardır. Devlet demek, iktidar,

yetki ve sömürü demektir. PKK’nin demokratik sosyalizm anlayışı

da iktidarcı, yetkici, hiyerarşik devletçi zihniyeti reddettiğinden, hal-

kın iradesinin esas alındığı, yetkinin değil de iş ve rol koordinasyo-

nunun bulunduğu bir sistem yaratılacaktır. Demokratik konfedera-

lizm, devlet dışı toplumun devletsiz yönetimidir. Dolayısıyla bu sis-

temle devletçi anlayış, birbirini kabul etmeyen özelliklere ve genlere

sahiptir. PKK, hiyerarşik, iktidarcı, yetkici, devletçi anlayışı çözüm-
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leyip bu tür anlayışların toplumun zihniyetinden sökülüp atılmasın-

dan sorumlu olan ve komünal demokratik yaşamı kendi yaşamında,

çalışma pratiğinde, duruşunda başlatarak, demokratik konfederalizm

sistemi içine yediren bir role sahiptir. 

Önderliğimizin eski paradigmanın etkilerini yaşayan PKK’nin

özeleştirisini vermesi, demokratik ekolojik, cinsiyet özgürlükçü

toplum paradigmasını ve bu zihniyetteki ideolojiyi ortaya çıkar-

mak içindi. Önderliğin verdiği özeleştiriler aynı zamanda

PKK’nin özeleştirisidir, ortaya koyduğu parti anlayışı ve demok-

ratik halk sistemi de PKK’nin parti anlayışı ve demokratik halk

modelidir. Dolayısıyla, KKK sisteminde iktidar, yetki ve devlete

bakış nasıl olacak diye sorulduğunda, PKK’nin manifestosu olan

Bir Halkı Savunmak adlı eserdeki çözümlemeye bakılmalıdır. Bu-

nu anlamak için de sınıflı toplum tarihinde devletçi hiyerarşik sı-

nıflı toplumla yan yana yürüyüp bugüne kadar ulaşan, neolitik top-

lumda üretilen komünal demokratik yaşam ve onun değerleri için-

de iktidara, devlete ve yetkiye nasıl bakıldığını görmemiz gereki-

yor. Bizim iktidar, yetki ve devlete bakış açımız, komünal demok-

ratik değerleri yaşayan toplumların bakış açısıdır. Bizim görevi-

miz, komünal demokratik yaşam biçiminin, kültürünün ve bu ko-

nulardaki bakışının 21. yüzyıl gerçeğinde nasıl somutlaştırılacağı-

nın ortaya konulması ve pratikleştirilmesidir. Tabii ki 21. yüzyıl

birçok bakımdan kompleks özelliklere sahiptir. Dolayısıyla iktida-

ra, yetkiye ve devlete bakışın daha ayrıntılı çözümlenmesi, ortaya

konulması, bu konudaki tutumların ne olacağının herkes tarafın-

dan anlaşılacak düzeyde gösterilmesine ihtiyaç vardır.

KKK örgütlenmesinin hedefi 
iktidar anlayışlarını ortadan kaldırmaktır

Halk tarih içinde hiçbir zaman yetkiyle çalışmamıştır. Halkın so-

runu, yetki ve iktidar olmamıştır. Yetki ve iktidar sömürücü güçle-

rin ilgilendiği bir alandır. Çünkü azınlık olan, toplumun küçük bir
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kesimi olan sömürücü güçler ancak ellerinde iktidar ve yetki olur-

sa toplumda etkili olabilirler. Sömürücü sınıfların yetki ve iktidar

olmadan bir yerde kendilerini etkili kılmaları mümkün değildir.

Halk ise kendini etkili kılmanın yolunu yetki ve iktidarda arama-

mıştır. Aksine, halk tabana dayalı demokratik temelde örgütlendiği

takdirde güç olabilir. Bir halk çocuğunun, halktan bazı kesimlerin

–iyi niyetli de olabilir– eline yetki ve iktidarı da verseniz halkı güç

yapamaz. Yetki ve güçle özdeş olan, egemen sömürücü sınıfların

siyaset yapma ve yönetim tarzını uygulamaya yönelir. Halkı güç ve

özne yapacak bir örgütlülük varsa ve bu örgütlü gücünü harekete

geçirebiliyorsa, kendisini sosyal, siyasal, kültürel yaşamda etkili

kılabilir. Çünkü halk bireylerinin tek tek güç olması söz konusu

olamaz. Ya da halkın küçük bir azınlığı örgütlenerek de kendisini

güç yapamaz. Geçmişte bu tür yanılgılar vardı. Reel sosyalizm bu

tür yanılgılara kapıldı; halkın öncülerinin örgütlenmesi durumunda

halkın iktidar olacağı düşünüldü. Bu nedenle tabandan ve halkın

örgütlenmelerinden kopuldu. Böylelikle halk güç, özne olamadığı

için onlar da giderek halktan koparak egemen sistemin parçası ha-

line geldiler. İktidarcı, yetkici siyaset tarzları ve örgütlenmeleri,

egemen sınıfların iktidarcı, yetkici tutumlarının bir benzerini orta-

ya çıkardı. Başka türlü de olması düşünülemezdi.

PKK bu bilinçle kadrolarının örgütlemesini iktidarcı, yetkici,

memurcu zihniyetten kurtararak, tamamen halkın örgütlenmesine,

emeğe dayanan bir yaşam tarzını ve modelini kendisinden başlata-

rak, tüm topluma yedirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Yetkici,

mevkici, iktidarcı, devletçi tüm anlayışların ve zihniyetlerin sömü-

rücü zihniyet olduğu, sömürücü zihniyetin de demokratik sosyaliz-

mi gerçekleştirecek bir zihniyet olamayacağı açıktır. Eğer demok-

ratik sosyalizm gerçekleştirilecekse, her şeyden önce iktidarcı, yet-

kici, merkezi devlet sisteminin tüm zihniyet yapısının, kodlarının

ve genlerinin siyasal, sosyal yaşamdan ve kültürel değerlerden sö-

külüp atılması gerekir. Bu zihniyet devrimi gerçekleştirilmeden or-

taya konulan KKK sisteminin yaşamsallaşması düşünülemez. 
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KKK’nin taban örgütlenmesini esas alan sistemin hedefi, iktidar

anlayışlarını ortadan kaldırmaktır. KKK, merkezi, yetkici, iktidarcı

değil de halkın tabandan örgütlenmesini esas alan, halkı güç ve ira-

de yaparak iktidarcı anlayışların, yetkici zihniyetlerin ortadan kal-

dırılmasının pratikleşmesidir. Kadın özgürlük çizgisine verilen de-

ğer, kadın özgürlük çizgisinin KKK sisteminin ruhu haline getiril-

mek istenmesi de yine iktidar zihniyetinin ortadan kaldırılmasıyla

ilgilidir. Çünkü iktidarcı zihniyet, kadının toplum dışına itilip erke-

ğin hakim olmasıyla ortaya çıkmış bir olgudur. Bu bakımdan ikti-

darın ortaya çıkışındaki gerçekleri bilmek ve bu zemini ortadan

kaldırmak çok önemlidir. 

Görev ve sorumluluk almak, iktidar olmak ve yetkiyi ele geçir-

mek anlamına gelmez. Halkçı, özgürlükçü, demokratik görev ve

sorumluluk anlayışı, yetki ve iktidarı ele geçirip imkanların üzerin-

de yaşamak değildir. Aksine, KKK sisteminde görev ve sorumluluk

almak, daha fazla çaba göstermek, emek vermek, ama karşılığında

bencil hiçbir şey beklememektir. Görev ve sorumluluk sadece ide-

olojik bir amaç, benimsediği moral değerlerin ve kültürün toplum-

da yerleşmesine çalışmak için alınır. Önderliğimizin PKK eleştiri-

sinde esas olarak da yetkici, mevkici, memurvari çalışma tarzı var-

dır. Daha sonra belirttiği “PKK’den istifa etmeyi düşünüyorum”

sözü de  örgüt içinde yaşanan yetkici, mevkici, memurvari zihniye-

tin yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyledir. Önderlik gerçeği ve

PKK hareketi her ne kadar reel sosyalizmden etkilenmiş olsa da

yetkici, mevkici çalışma tarzını, görev ve sorumluluk anlayışını da-

ha baştan reddetmiştir. Bir devlet hedefinden, devlet kurulmasın-

dan söz edilse de yetkiye, mevkiye bakışı, devletçi zihniyetten kay-

naklanan bakıştan uzak olmuştur. PKK grup aşamasında da parti-

nin kuruluş süreci ve sonrasında da yetkici, mevkici anlayışları ka-

bul etmemiştir. Hatta kadrolarda görülen bu tür eğilimleri sürekli

mahkum etmiştir. Önderliğin PKK kadrolarına örnek verdiği Ke-

mal Pir yoldaşımız, hiçbir zaman yetkiye, mevkiye yanaşmadı, ama

yetki ve mevkisi olanlardan daha fazla görev anlayışı ve sorumlu-
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luk duygusuyla hareket ederek mücadeleye hizmet etti, önüne ge-

len her görevi üstlenmeye çalıştı. Kendisine yetki verilmiş, veril-

memiş konusuna bakmadan, kendi sorumluluğuna düşen bütün gö-

revleri zamanında ve en yetkin biçimde yerine getirmeye çalıştı.

Önderlik, Kemal Pirleşmek derken, en fazla da bu kadro duruşunu,

bu ideolojik duruşu PKK örgütlenmesine yedirmek için söylemiş-

tir. Tabii ki Kemal Pir fedaice yaşıyordu, büyük bir emekçiydi. An-

cak O’nun esas yönü ve kimliği yetkiye, mevkiye yanaşmaması, bu

tür şeylere itibar etmemesiyle ilgilidir.

Devletsizlik, yetkisizlik iktidarsızlık 
halkın güç olmasıdır

Halkın kendi kendini yönetmesi, sosyal, siyasal, kültürel görev-

ler karşısında iş ve rol koordinasyonunu eline alması, bir iktidarı

ele geçirmek değildir. İktidarın alternatifi, halkın kendi örgütlen-

mesine dayanan iş ve rol koordinasyonudur. Zaten tabana dayalı

halk örgütlenmesi gerçekleştiğinde, yetki ve iktidar ortadan kalka-

caktır. Çünkü bu tür örgütlenmelerde görev ve sorumluluk verilen

kişiler görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmediği ya da ikti-

darcı, yetkici, mevkici bir zihniyete yöneldiğinde halk tarafından

derhal görevlerinden alınacaktır. Klasik örgütlenme ve siyaset tar-

zında birçok kararı merkez ya da il yöneticileri aldığı için, iktidar

sahibi oluyorlardı. KKK sisteminde ise esas karar ve uygulama gü-

cü taban ve yereller olacağından bu tür iktidarcı, yetkici, mevkici

zihniyetlerin kendini örgütleme imkanı ortadan kalkacaktır. Öte

yandan merkezin ya da il, ilçelerdeki demokratik toplum koordi-

nasyonlarının karar alma yetkileri sınırlı olacaktır. Esas karar, daha

geniş platformlarda alınacak, merkez ya da il koordinasyonları sa-

dece demokratik konfederal sistemin demokratik süreçler içinde al-

dığı kararları pratikleştiren organlar olacaktır. 

KKK sisteminde iktidardan, yetkiden uzak durulacak, ancak gö-

rev ve sorumluluktan kaçılmayacaktır. Hatta görev ve sorumluluk-
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lara daha fazla istekle sarılınacaktır. Son zamanlarda kadrolarımız

içinde “ben yetki, mevki istemiyorum. Yetkiden, mevkiden uzak

kalmak istiyorum” söylemleri görülmektedir. Yetki istemiyorum

adı altında görev ve sorumluluktan kaçma biçiminde çarpık bir an-

layış çıkmıştır. Bu tür yaklaşımlar, yetki ve iktidardan uzak durma

değil, aksine yetkiciliği, mevkiciliği ve iktidarcılığı ortadan kaldı-

racak bir mücadeleden, bir örgütlenmeden kendisini uzak tutmak-

tır. Bunu aslında iktidarcı, mevkici, yetkici zihniyetin başka bir yü-

zü olarak değerlendirmek gerekir. İktidarcı, yetkici, mevkici olma-

nın avantajlarının bulunmadığı bir görev ve sorumluluk anlayışına

sahiplenilmemektedir. İktidarcı, yetkici, mevkici, devletçi zihniyet-

te olmamak, iktidarcı, yetkici, devletçi mücadelenin ortadan kaldı-

rılması mücadelesinde Kemal Pir gibi sorumluluk almaktır ve gö-

rev yürütmektir. Reber Apo Bir Halkı Savunmak adlı eserinde;

“halkın onur davasına katılmak, şerefli, gönüllü, iddialı insan ister.

Bu yetenekleri yoksa baştan katılmasınlar. Mevkileri tutmasınlar.

Mevkiciliğin demokrasi düşmanlığı olduğunu unutmasınlar. Ma-

kamsız da durmasınlar. O da iddiasızlıktır” diyerek, görev ve so-

rumluluk anlayışını ortaya koymuştur.

Demokrasi veya demokratik konfederalizm, devlet dışı demok-

ratik toplum örgütlenmesidir. Devlet, komünal demokratik değer-

lerle uyuşmaz. Eğer bir yerde komünal demokratik değerler otur-

tulursa, orada devlet varlığını sürdüremez. Zaten demokrasinin

klasik tanımı; devletin, merkezin yetkilerinin azaltılıp, söndürü-

lüp, halkın karar ve güç sahibi edilmesidir. Yetki ve iktidar, halka

karşı kullanılan olgulardır. Bazıları üzerinde egemenlik ve otorite

kurmanın olgularıdır. Dolayısıyla halk örgütlenmesi eğer sömürü-

yü, baskıyı, egemenliği ortadan kaldıracaksa, her şeyden önce de

iktidar ve yetki olgusunu toplumun hem zihniyetinden hem de pra-

tiğinden söküp atacaktır. Ne kadar devlet, ne kadar yetki, ne kadar

iktidar o kadar az demokrasi ve halkın güçsüzlüğü demektir. Dev-

letsizlik, yetkisizlik, iktidarsızlık ise halkın güç olmasıdır. Halkın

güç olmasıyla bu kavramlar arasında böyle bir denklem vardır.
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Devlete bakış da Önderliğin Bir Halkı Savunmak manifestosunda

açıkça ortaya konmuştur. Devletleri bugünden yarına hemen orta-

dan kaldırmanın koşulları yoktur. Tabii ki tarihsel, sosyal, kültürel,

ekonomik zemin olarak devlet giderek gereksiz hale gelmiştir.

Devletlerin gereksizliği her gün kendini ortaya koymaktadır. An-

cak bunun kısa vadede gerçekleşecek bir durum olduğunu söyle-

mek de doğru olmaz. Bu açıdan görülmüştür ki devlet yıkma, dev-

let ortadan kaldırma yaklaşımı devletleri ortadan kaldırmıyor.

Devletlerin yerine farklı devletler ortaya koyuyor. Bu açıdan esas

olarak devlet dışı örgütlenmeler geliştirilmeli, daha doğrusu halkın

demokratik örgütlenmelerini güçlendirmek, ağırlık vermek, devle-

tin yanında halkın kendi örgütlenmesini ve mekanizmalarını oluş-

turmak siyaset felsefesi ve tarzı olmalıdır. 

Devletsiz bir zihniyet ve yaklaşım içinde olduğumuzu söyleme-

miz devletleri hemen kaldıracağımız, devlet gerçeğini hemen inkar

edeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu değil de devlet karşısında halk

örgütlenmelerinin konumu ne olacak, bu ifade edilmek isteniyor.

İster Kürt devleti olsun, isterse Kürtler üzerinde egemenlik kuran

devletler olsun, bunlar karşısında cinsiyet özgürlükçü demokratik

ekolojik toplum paradigmasına dayalı mücadele ile halkın kendi

örgütlenmesini, kendi örgütlü gücünü ortaya çıkarma, bu yönlü te-

orik tezlerin esas hedefidir.

Söz konusu inkarcı, sömürgeci devletlerden kopma gibi bir du-

rum ortaya çıktığında bile bu paradigmayı ve demokratik sosya-

lizm ideolojisini esas alanların kendilerini devlet dışı örgütlenme-

lere adamaları, buna ağırlık vermeleri devleti de söndüren, devlet-

sizliğe gidişi sağlayan bir politika içinde olmalarını koşullamak-

tadır. Güney’de olduğu gibi bir Kürt devleti oluşumu ortaya çık-

tığında ise bu devletin üstüne oturmak, bu devleti ele geçirmek

değil de bu devleti söndürecek, küçültecek, değiştirecek, dönüş-

türecek örgütlenmenin, mücadelenin verilmesi, esas enerjinin bu-

na harcanması görev ve sorumluluğu taşınacaktır. Mevcut devlet-

lerden kopma gibi bir durum ortaya çıktığında, yapılacak olan iş
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ve rol koordinasyonuna dayalı bir sistemin gelişmesini sağlamak-

tır. Halk güç haline getirilerek mevcut durumu bir devletsizlik du-

rumuna çevirmek, siyaseti, meşru savunmayı, bütün diğer alanla-

rı, tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme rolünü demokratik

konfederalizme dayanan örgütlenmelere, iş ve rol koordinasyon-

larına vermek olacaktır.

Devletsiz yaşanmaz gibi bir zihniyet, egemen sınıfların toplum-

lara yedirdiği, kendini meşrulaştırmak için kabul ettirdiği bir zihni-

yettir. Bu zihniyetin toplumların ve bireylerin yüreğinde, beyninde,

kültürel alışkanlıklarında bulunması, devletsiz olunmayacağı gibi

bir anlayış ortaya çıkarmıştır. Bu tamamen bir yanılgıdır. Sümer ra-

hip devletlerinden bugüne bütün devletlerin, yetkici, iktidarcı güç-

lerin toplumu hipnotize eder gibi böyle bir zihniyeti verdiğini gör-

memiz gerekir. Dolayısıyla halk güçleri örgütlenip demokratik

konfederal sistemi kurduğunda görülecektir ki devletsiz de yaşanı-

lacaktır, devletsiz de meşru savunma olacaktır, devletsiz de siyasal,

sosyal ekonomik, kültürel görevler yerine getirilebilecektir.

KKK sisteminde yürütme yargı nasıl uygulanacak

Demokratik konfederal sistemde, karar alma, yasa, yönetmelik

ve tüzük çıkarma yetkisi tek bir organa ait değildir. Avrupa’da ve

çeşitli yerlerde varolan klasik parlamentolar gibi bir yasama gü-

cünden söz edilemez. KKK sisteminde yasama gücü dağılmıştır,

dağıtılmıştır. Birçok karar alma sorumluluğu yerel konfederal bi-

rimlere, Koma Gellere, meclislere verilmiştir. KKK yasama orga-

nının işlevinden söz edildiğinde, bir kere bu gerçeği görmek gere-

kiyor. Bu gerçeği görmeden, klasik parlamentolardaki gibi bir ya-

sama anlayışının olduğunu düşünmek yanlış olur. Yılda bir topla-

nan KONGRA GEL Genel Kurulu vardır. Halk kongresi, yılda bir

toplanarak genel ilkeleri ortaya koyan, yerellerde ve bölgelerdeki

meclislerin esas alacağı doğrultuyu gösteren çalışmalar yapar. Bel-

ki bu sistem hala tam oturmamıştır. Ancak oturdukça, yerellerin
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gücünün daha fazla yansıtıldığı, karar alma mekanizmasının ta-

bandan yukarıya doğru geliştiği süreçler yaşanacaktır. KKK siste-

minde, cinsiyet özgürlükçü demokratik ekolojik paradigmanın ge-

reği olarak esas güç daha fazla yasamanın elinde olacaktır. Ancak

günümüzde, çok sıcak ve sert mücadeleler yaşandığından ister is-

temez günlük, ani kararlar verme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu da

yürütmelerin ya da iş ve rol koordinasyonlarının görev ve sorum-

luluklarını yerine getirmelerini önemli kılmaktadır. Tabii iş ve rol

koordinasyonlarının ya da KONGRA GEL Yürütme Konseyi’nin,

yaşama geçireceği önemli ve genel kararlarda tabanın, komünle-

rin, yerel meclislerin, KKK sisteminin diğer komitelerinin ve bile-

şenlerinin karara katılımlarını gözetmeleri gerekmektedir. Burada

zorunluluklardan değil, sadece objektif siyasal durumun ortaya çı-

kardığı ihtiyaçlardan söz ediyoruz.

Bugün demokratik olduğunu söyleyen devletlerin çoğunda yü-

rütmenin ağırlığı çok fazladır. Bu aslında iktidarcı, yetkici, mevki-

ci, devletçi sistemin güçlü biçimde devam ettirilmesidir. Bunu bir-

çok uygulamada görüyoruz. Örneğin Avrupa Parlamentosu Kürt

sorunu konusunda ilkeli, tutarlı bir tutum takınırken; yürütmeler ise

ilkesiz, daha çok ekonomik ve siyasal çıkarlarla yönlendirilmiş ka-

rarlar almaktadırlar. Önderliğimiz Rusya’ya gittiğinde, Rusya’da

kalmasının kabul edilmesi doğrultusunda alınan karar, belki de Rus

parlamentosunun nadiren bu düzeyde çoğunluk ittifakıyla aldığı bir

karar olmuştu. Ne var ki yüzde yüze yakın bir oyla alınan karar yü-

rütme tarafından uygulanmamış, uygulanmadığı gibi Önderliğimi-

zin esaretiyle sonuçlanan komploda yer alınmıştır. Bu açıdan yürüt-

melerin yetkisinin kısıtlanması, demokratikleşmenin de bir gereği-

dir. Özellikle tabana dayalı halk örgütlenmelerinin gerçekleştirile-

ceği alanlarda komünlerin, kasaba, şehir ya da bölge meclislerinin

sorumluluğunun daha fazla olması gerekir. KKK sistemi oturdu-

ğunda, demokratik çalışma imkanlarını bulduğunda böyle bir yak-

laşımla yasama yürütme ilişkisini ele alması, paradigmanın, de-

mokratik sosyalist ideolojisinin gereğidir.
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Yasama, yürütme ve yargının rolleri ne olacak derken, tümüyle

Avrupa’daki örneklerine bakarak bir değerlendirme yapmak ya da

yasama, yürütme, yargı anlayışlarını oradaki uygulamaların etkisi

altında değerlendirmek yanlış olur. Çünkü KKK sistemi, o sisteme

tamamen alternatif bir niteliğe sahiptir. Oralarda yürütmeler, iş ve

rol koordinasyonu biçiminde ele alınmamaktadır. Aslında yürütme-

ler devletin kendisi olmaktadır. Yasama görevi gören kurumlar ise

demokratik konfederal örgütlenme sonucu ortaya çıkmadığı, alt ya-

pısında demokratik konfederal örgütlenmeler, halk örgütlenmeleri

güçlü olmadığı için, tamamen egemen sınıfların denetiminde, yü-

rütmenin, dolayısıyla devletin etkisini sağlamanın ve yaymanın

araçlarıdırlar. Oralarda meclisler ve yasama esas değildir, esas olan

yürütmedir, hatta derin devlet denen güç odakları bilindiğinden da-

ha fazla etkilidir. Bu nedenle hala hükümetler, siyaset sahnesinin

önündeki en işlevsel kurumlardır. 

Komünal demokratik 
yaşam hukukunu geliştireceğiz

KKK sisteminde yargıyı da doğru ele almak gerekir. Tabii ki

bilimsel teknik devrim, bunun ortaya çıkardığı ekonomik ve sos-

yal yaşam çok karmaşık hale gelmiştir. Komünal demokratik ya-

şamın yaşandığı toplumlardaki sadelik şimdi yoktur. Ancak yine

de komünal demokratik yaşam içinde hukuk nasıl uygulanıyordu

buna bakmak, yargı sistemimizi bu kök hücre temelinde oluştur-

mak gerekir. Çünkü hiyerarşik, devletçi, iktidarcı toplumda, yar-

gı topluma tamamen yabancılaşmıştır. Hatta yasama ve yürütme-

den daha fazla yargıyla toplum arasında bir yabancılaşma ve so-

ğukluk vardır. Komünal demokratik değerlerin yaşandığı toplum-

larda ise yargı, teknik bir olgu olmaktan çok, toplumun ürettiği

kültür ve ahlak temelinde işleyen, yargılamanın esasını dayandır-

dığı bir uygulamadır. 

Bizde  ilk KONGRA GEL Genel Kurulu’nda ve daha sonrasın-
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da bu konuda ciddi yanılgılar ortaya çıktı. Bizdeki yargılama ne-

redeyse burjuvazinin hakim olduğu sistemlerdeki yargılamaya

benzetilmeye çalışıldı. Bu, örgüt ilişkilerini zayıflattığı gibi, örgüt

içinde bireylerin birbirine karşı sorumluluğunu teknik bir konu

haline getirerek, yoldaşlık ilişkilerine, örgüt içi komünal demok-

ratik kültürel değerlere zarar verdi. Küçük bir sorun bile disiplin

kurullarına ya da adalet divanına gitmeye başladı. Bu, bizim yak-

laşımımız olamaz. Komünal demokratik değerlerin yaşandığı top-

lumlarda devletin mahkemesine, yargıcına, savcısına, polisine

gitmek, şikayeti buralara yapmak, çözümleri bu tür yerlerde ara-

mak en fazla ayıplanan konulardı. Bir köyde ya da kasabada çı-

kan sorun karşısında mahkemeye giden kişi toplumdan dışlanırdı.

O kişiyle toplum arasında bir yabancılaşma ve soğukluk oluşur-

du. Toplum kendi sorunlarının özellikle bilge ve tecrübeli insan-

lar tarafından çözülmesini tercih ederdi. Sorunların bu tür kişiler

tarafından çözülmesine değer verilirdi. Toplum, eleştiriyle, iknay-

la, özeleştiriyle, yerleşmiş ahlak ve kültürel değerler temelinde

kendi içindeki sorunları çözerdi. 

Böyle bir çözüm tarzını, yaklaşımını en fazla da Önderliğimiz

uyguladı. Önderliğimiz, örgüt içindeki sorunların çözümünün kül-

türel, ideolojik düzeyde olmasını esas aldı. Bu da örgüt içi ilişkile-

ri ve yoldaşlığı, yine halk içindeki ilişkileri güçlendirdi. Daha önce

halk içindeki sorunlar önemli oranda mahkemeye, savcıya giderdi,

hem de halkımız üzerinde egemenlik kurmuş olan sömürgecilerin

mahkemesine. Hareketimiz, etkili olduğu yıllardan itibaren sorun-

ları mahkemeler yoluyla değil, halk içindeki doğal önderlerle, ada-

let düşüncesini en iyi biçimde pratikleştirecek insanlarla çözmeye

yöneldi. Bu, doğru bir yöntemdi. Bizim yargı sistemimizde de esas

olarak uygulanması gereken yöntem budur. 

Ekonomik, sosyal, kültürel yaşamın karmaşıklaşması, tabii ki

belli uzmanlıkları gerektiriyor. Ancak günümüzde, bu uzmanlık

gerektiren konularda, toplumun kendi içinde çözüm bulacak me-

kanizmaları ortaya çıkarmasının imkanı artmıştır. Tabii ki halka
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karşı, özgürlüğe, demokrasiye karşı işlenen suçlar için özgürlük

mahkemeleri kurulabilir. İdari ve teknik işleyişte çıkan sorunlar

için idari mahkemeler olabilir. Ancak sorunları, çok soğuk bir suç

ve ceza ilişkisi içinde değerlendirmek yanlıştır. Zaten bu tür pozi-

tif ve formel hukuka karşı yüzlerce yıldır itiraz vardır. Ve bu iti-

raz, geçen yüzyılda daha da artmıştır. Sorunları sadece suç ve ce-

za ekseninde çözmenin doğru olmadığını, esas olarak da nedenle-

rini ortadan kaldıran, nedenleriyle sonuçları arasındaki bağı iyi

ortaya koyan bir hukukun oluşturulması gereği ortaya konulmuş-

tur. Sosyalistler yüz yıldır klasik burjuva hukukuna karşı itirazla-

rını yükseltmişlerdir. Bu konuda farklı bir hukuk, suç ve ceza an-

layışı teorik ve ideolojik olarak ortaya konmuştur. Bu, reel sosya-

lizm pratiğinde doğru uygulanmamıştır, ancak bizim klasik burju-

va hukukuna karşı alternatif bir hukuk oluşturmamız, çözüm yol-

ları bulmamız gerekir. Eğer sistemin mezhebi olmaktan çıkacağı-

mızı iddia ediyorsak, mevcut sistemden çok farklı sosyal, siyasal

yaşam kurma iddiasında olduğumuzu vurguluyorsak, hukuk ko-

nusunda da kendimize has, halk özgürlük eğilimine denk bir hu-

kuk sistemini ortaya çıkarma ihtiyacı vardır. 

Örgüt içinde her şey giderek disiplin kurullarına, adalet divanı-

na havale edilmeye çalışılmaktadır. İster orduda, ister diğer çalış-

malarda olsun olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Ko-

mutan artık bir  sorun çıktığında kişileri ikna etme, eğitim verme,

tartışma, konuşma yerine disiplin kuruluna havale ediyor. Bu, Ön-

derliğimizin reddettiği bir yaklaşımdır. Hatta böyle komutanları ko-

mutan bile saymamıştır. Bu, komuta görevini, halk özgürlük eğili-

minin meşru savunmasında olması gereken hukuku bir kenara bıra-

kıp formel hukukla sorunları çözmeye yönelmektir. Bu da hangi

alanda olursa olsun örgüt birliğini ve gücünü zayıflatan, bireydeki,

örgütteki özgürlükçü ve demokratik kültürü gerileten bir rol oyna-

maktadırlar. Bu tür hukuk anlayışını ve uygulamasını aşarak, ko-

münal demokratik yaşamın hukuk anlayışını, sorunları çözme yön-

temine denk gelecek bir hukuk yaklaşımı ve uygulamasını gelişti-
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receğiz. Bu konuda Önderliğimizin ve hareketimizin geçmişte uy-

guladığı yöntemleri ve çözüm tarzını esas alacağız. Geçmişte belir-

li olumsuz uygulamalar, eksiklikler olmuştu. Bu tür yetersizlikleri

ve yanlışlıkları ortadan kaldırarak, bunlara yol açmayan bir yakla-

şımla hem örgüt içinde kendi sistemimizi geliştireceğiz hem de bu-

nun toplumda gelişmesini sağlamaya çalışacağız. 

Burjuva hukuku, kendi sistemini korumaya yöneliktir. Bu yö-

nüyle de tutucudur. Toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap veren,

toplum yaşamıyla canlı bir ilişkide olan özelliği yoktur. Bu yönüy-

le de toplumun ve bireyin hem düşünsel, hem ruhsal hem de eko-

nomik, sosyal yaşamı ve gelişimi önünde engeldir. İnsanlık tarihi-

nin elde ettiği kazanımları korumada bir değer ifade edebilir, ama

toplumun gelişmesi, ilerlemesi açısından muhafazakar bir konum-

da bulunmaktadır. Biz, hukuku toplum kültürüne, ahlakına yedire-

rek insanlığın kazanımlarını daha köklü biçimde kalıcılaştıracak;

halkın yaşamının canlı dinamiği içinde muhafazakar olmaktan çok,

halkın ihtiyaçlarına cevap veren, halkın özgürlük ve demokrasi mü-

cadelesini ya da halkın örgütlenmesini geliştirecek bir konuma ge-

tireceğiz. Halkı söz ve karar sahibi yapmak, bu temelde ortaya çı-

kan kültürü ve ahlakı hukukun temeline oturtmak, bizim hukuk an-

layışımızın özü olmalıdır. 

Bugün İran’da ve Türkiye’de görüldüğü gibi, sistemin en gerici

merkezleri hukuk kurumlarıdır. Yürütmeden de yasamadan da da-

ha muhafazakar, gerici bir tutuma sahiptirler. Çok biçimsel olduk-

larından dolayı da halkın duyarlılıklarına, ihtiyaçlarına cevap veren

bir özelliğe sahip değildirler. Dolayısıyla çok fazla sözü edildiği gi-

bi Avrupa’daki ve diğer devletlerin hukuk devleti anlayışının hal-

kın özgürlüğünün, demokrasisinin önünü açan, sosyal, kültürel ih-

tiyaçlarının gelişmesine güç veren bir özelliği yoktur.  Sadece geç-

miş tarihlerde kazanılan bazı hakların korunması ve kullanılması

anlamında pozitif role sahiptirler. Dolayısıyla bizim hukukumuz,

halkın örgütlendirilmesi, güç yapılması, örgütlülüğünü ve gücünü

sosyal, kültürel, ekonomik, her alanda ortaya koyması ve bu temel-
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de sorunları yerinde, objektif koşullarından koparmadan çözmesi

üzerine kurulmalıdır. 

Bizim açımızdan yasama ve yürütmenin dengelenmesi, halkın

örgütlenmesi temelinde olmalıdır. Kapitalist burjuva sistemlerinde

halkın örgütlenmesi, güç olması söz konusu olmadığı için, yasama

ve yürütmenin uygulamalarını denetlemek, yasama, yürütmenin

kontrolsüz, hukuksuz iş yapmasını engellemek için, yargı bağım-

sızlığı denen kavramı güçlendirerek bu durumu dengelemek iste-

mişlerdir. KKK sisteminde ise, her bakımdan asıl güç halka dayan-

dırıldığından, yasama ve yürütme uygulamalarının denetimi de

ağırlıklı olarak halka kaydırılacaktır. Halk örgütlenmesinin gelişti-

rilmesi, olumsuz uygulamalarda halkın ağırlık koymasını sağlaya-

cak bir kurumlaşma ve kültürün yaratılması önemlidir. Bazı mah-

kemelere ihtiyaç duyulur. Bu, özellikle uzmanlık gerektiren alan-

larda yapılabilir. Ama bizim hukuk felsefemizin ve uygulamamızın

esasının belirttiğimiz çerçevede olması, demokratik konfederaliz-

min kuruluş felsefesine en uygun yol olmaktadır.

Kadın demokrasi ve özgürlük 
ilkelerinin kararlı bir savunucusudur

Önderliğimiz, halkın demokratik örgütlenme sisteminde rolü

en fazla kadın ve gençliğe verdi. Bunun, Önderliğimizin ve

PKK’nin özgürlük ve demokratik çizgisiyle yakından bağı vardır.

Kadın, mücadele ettiğimiz erkek egemenlikli, iktidarcı, devletçi

sistemden en fazla zarar gören, bu sistem karşısında özgürlük ve

demokrasiye en fazla ihtiyaç duyan sosyal kesimdir. Kadın özgür-

lüğünün gerçekleşmesi, egemenlikli sistemin tüm şifrelerinin çö-

zülmesi, iktidarcı, yetkici, devletçi zihniyetin tümden ortadan kal-

dırılması anlamına gelmektedir. Kadın etkin kılınmadan, kadın

özgürlüğü gerçekleştirilmeden, iktidarcı, hiyerarşik, devletçi, sö-

mürücü sistemi tümüyle ortadan kaldırmak veya kaldırıldığını

varsaymak mümkün değildir. 
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Özgürlükçü bir yaşamı, demokratik bir sistemi kadın kadar iste-

yen başka bir toplumsal kesim bulunamaz. Dolayısıyla kadın cinsi

içinde özgürlük ve demokrasi potansiyeli ve enerjisi fazlasıyla var-

dır. Eğer bu enerji ve potansiyel ortaya çıkarılırsa, egemen sistem-

lerin ayakta durması söz konusu olamaz. Kadın özgürlük çizgisi ve

demokrasi anlayışı topluma yerleştirildiğinde, bu toplumun değer

yargıları hiçbir baskıyı, sömürüyü, egemenlikçi anlayışı kabul et-

mez. Bu açıdan da kadın özgürlük çizgisinin geliştirilmesi, kadının

KKK sisteminde etkin olması, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin

kararlı bir savunuculuğunun ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Çeşitli kesimler zaman zaman ilkesiz, oportünist davranabilirler.

Kadın, özgürlük ve demokrasi bilincine ulaştığında, erkek egemen

sistem karşısında en kararlı duruşa sahip olacağı gibi, mücadele az-

mi ve coşkusu en fazla olacak toplumsal kesimdir. Kendisinde bu-

nu somutlaştırdığında, her türlü gericiliği çözecek özelliğe sahip ol-

duğundan, toplumun diğer kesimlerindeki özgürlük, demokrasi po-

tansiyelini açığa çıkarmada katalizör rolünü oynayacaktır.

21. yüzyıl özgürlük ve demokrasi yüzyılı olacak diyorsak, bunun

nedeni; kadın cinsinin kendi gerçeğinin farkına varması, özgürlü-

ğün ve demokrasinin kendisi için hava, su kadar vazgeçilmez oldu-

ğunu görmesi, bu yönüyle tarihte ilk defa çok güçlü biçimde sahne-

ye çıkmasıyla ilgilidir. Eğer kadın, özgürlük ve demokrasi ihtiyacı-

nı bu derece hissetmeseydi, bunun bilinci ve örgütlülüğü konusun-

da önemli gelişmeler yaratmasaydı, 21. yüzyıl için özgürlük ve de-

mokrasi yüzyılı olacak belirlemesini yapamazdık. 

Kürdistan’da kadının uyanışında önemli gelişmeler ortaya çık-

mıştır. Kadının özgürlük çizgisi ve mücadele azmi önemli oranda

gelişmiştir. Ama hala bu konuda sorunlar vardır. Gelenekler ve va-

rolan sistem kadını hala çeşitli biçimlerde evinin çevresinde, kasa-

bada, şehirde tutmaktadır. Bu açıdan yerelin inisiyatifinin artması-

na dayalı demokratik konfederalizm örgütlenmesi esas alınıp geliş-

tirildiğinde, bugünkü merkezi örgütlenme modelinde olmadığı ka-

dar kadın siyaset sahnesine çıkacak, sosyal ve kültürel yaşama ka-
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tılacaktır. Bu da kadının etkinliğinin geçmiş örgüt modellerinden

daha fazla artmasını sağlayacaktır. Bu yolla yerel demokratik kon-

federaller içinde siyasi, sosyal eğitimini gerçekleştiren kadın, gide-

rek tüm ülke genelindeki siyasete ağırlığını daha fazla koyacaktır.

Demokratik konfederalizm örgütlenmesi kadın için yeni imkanları

sunduğu gibi, özgürlükçü, demokratik bir sistem olan konfedera-

lizm de ancak kadınların aktif katılımıyla kendisini gerçek ideolo-

jik çizgisine ve yaşam projesine oturtma imkanı bulacaktır.

Hareketimiz, kadının her yerde siyasete etkin katılması için po-

zitif ayrımcılık yapmaktadır. Tabana dayalı demokratik konfederal

örgütlenmede kadına uygulanan pozitif ayrımcılık tabandan başla-

yarak uygulanma fırsatı yakalayacak, bu da giderek aktif siyaset

yapan kadının sayısını artıracaktır. Böylelikle demokratik konfede-

ralizmde kadına verdiğimiz öncülük rolü sadece teorik olarak değil,

pratik olarak da gerçekleşme imkanını bulacaktır.

Kadın demokratik devrimde 
önemli bir rol oynamıştır

Kürt kadını serhildanlarda ve gerçekleşen demokratik devrimde

çok önemli bir rol oynamıştır. Kürdistan’da bugün demokrasinin ve

özgürlük bilincinin gelişmesinde kadın hareketinin rolü çok önem-

lidir. Eğer hareketimiz tüm saldırılara rağmen yenilmediyse, ayak-

ta durduysa, bunun sırlarından biri de hareketimizin kadını siyasal

mücadelenin önemli bir parçası haline getirmesidir. Kadının yüre-

ğinde ve beyninde özgürlük ve demokrasi ateşini yakmasıdır.  Ka-

dın, sadece kendi özgürlüğü ve demokratik yaşam için mücadele

etme rolünden öte, toplumun diğer kesimlerinin de özgürlük ve de-

mokrasi mücadelesine sürekli, ısrarlı katılmasında itici ve sürükle-

yici bir rol oynamıştır. Eğer Kürt kadını bu düzeye getirilmeseydi,

özgürlük mücadelesinin baskılar karşısında bu düzeyde dayanıklı

olması söz konusu olamazdı. Hareketimizin dayanıklılığını artıran

en temel güç kaynağı, kadının özgürlük mücadelesinde yer alması-
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dır. Bırakalım diğer boyutlarını, sadece mücadelenin içinde yer al-

ması bile bu sonucu doğurmuştur. Savaşta ve diğer bütün çalışma-

larda çok önemli fedakarlıklar gösterdiği gibi, kendisiyle birlikte

Kürt toplumunun ve erkeğinin değişmesinde, özgürlük ve demok-

rasiye bağlanmasında da tarihsel rolünü fazlasıyla oynamıştır. 

Demokratik konfederal sistemi, derinleşmiş radikal demokrasi

olarak değerlendirdik. Derinleşmiş radikal demokrasiyi gerçekleş-

tirmede birincil görev kadın hareketinin olacaktır. Kadın özgürlü-

ğün ve demokrasinin derinleşmesinin gücüdür. Özgürlük ve de-

mokrasinin derinliklerine, ancak kadın özgürlük çizgisiyle, kadının

duruşuyla, kadının mücadelesiyle inilebilir. Kadının katılmadığı bir

mücadelede, özgürlük ve demokratikleşmenin yüzeyinde kalınır.

Önderliğimiz, “kadın özgürlük çalışması alanı en radikal devrimci

çalışma alanımdır” dedi. PKK çizgisinin radikalliğinin esas olarak

da burada gerçekleştiğini ifade etti. Önderlik, özgürlüğe ve demok-

rasiye köklü bakışını kadın çizgisiyle tamamladı ve pratikleştirdi.

Dolayısıyla kadın alanı, reformist yaklaşım ya da iyileştirmelerle

sorunların çözüleceği bir alan değildir. Kadın sorunu ancak demok-

rasinin ve özgürlüğün derinleşmesiyle çözülebilir. Çünkü ilk baskı

altına alınan, ilk sömürülen, ilk ezilen cinstir. Belki diğer alanlarda

iyileşmeler yapılabilir, ama kadın alanında gerçek özgürlük ve de-

mokrasi sistemi ancak radikal düzeyde olabilir. Özgürlük hareketi-

miz de sistemin mezhebi olmama, yani erkek egemenlikli sistemin

türevi olmama iddiasıyla ortaya çıktı. Sistemin mezhebi olmaması-

nın esas güvencesi, kadın özgürlük hareketinin geliştirilmesidir. 

Özgürlük hareketleri, demokrasi mücadeleleri sistemin mezhebi

olmuşlarsa, bunun en temel nedenlerinden biri kadın özgürlüğü ve

kadın alanında demokratikleşme mücadelesinin yetersiz kalması-

dır. Eğer kadın söz konusu özgürlük, demokrasi mücadelelerinde,

ulusal kurtuluş mücadelelerinde ve reel sosyalizmde etkin özgür-

lükçü ve demokratik duruşuyla yer alsaydı, kesinlikle bu mücade-

lelerin kaderi, sistemlerin mezhebi haline gelmek olmazdı. Dolayı-

sıyla kadın özgürlüğü konusunda ve demokratik yaşama katılımın-
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da sadece reformlarla, yumuşatmalarla, liberal bazı yaklaşımlarla

yetinmek, daha baştan demokratik konfederalizmin derinleşmiş ra-

dikal demokrasi kimliğine uygun hareket etmemek olur. Tüm bu

gerçekler, kadın özgürlük çizgisinin ve kadın hareketinin demokra-

tik konfederalizmin yerleşmesinde, pratikleşmesinde, Önderliğimi-

zin ortaya koyduğu komünal demokratik değerler temelinde ya-

şamsallaşmasında belirleyici öneme sahiptir. Kadın hareketi hem

kendi özgün örgütlenmesini geliştirecek, derinleştirecek hem de ra-

dikal ve derin demokrasinin, yani konfederalizmin ruhu olmasıyla

da bütün çalışmaların aktif gücü olacaktır. 

Diğer çalışma sahalarının, diğer sosyal kesimlerin örgütlenmele-

rinin demokratik konfederalizmin ruhuna uygun gelişmesi açısın-

dan da kadının sorumluluğu önemlidir. Kadın sadece kendi özgün

çalışmasıyla yetinemez. Tabii ki özgün örgütlülüğünü sağlamadan

da bu rolünü oynayamaz. Bütün çalışmaların, komünlerin, meclis-

lerin, konfederal örgütlenmelerin içinde etkin bir biçimde yerini

alarak, sistemi bütünüyle değiştirme ve sisteme rengini verme rolü-

nü oynaması gerekir. 

Demokratik sosyalizm çizgisinde 
gençliğin rolü önemlidir

KKK sisteminin, cinsiyet özgürlükçü  demokratik ekolojik toplum

paradigması temelinde, demokratik sosyalizme giden bir çizgide pra-

tikleşmesi açısından gençliğin rolü de çok önemlidir. Gençlik sosyal

yapısı itibariyle sistemle bütünleşmemiş, sistemin iktidarcı, hiyerar-

şik, devletçi genlerini çok fazla kendisine yedirmemiş bir özelliğe sa-

hiptir. Gençlik doğası gereği ütopya ve hedefleri önüne koyan bir

sosyal kesimdir. Demokratik konfederalizm gibi bir örgütlenmeyi,

sistemin mezhebi olmaktan çıkma iddiasında olan bir projeyi en faz-

la benimseyecek kesimlerin başında gençlik gelmektedir. Gençlik,

geleceği kazanmak isteyen özellikleriyle köklü değişimlere açık, tu-

tucu özelliği fazla bulunmayan bir kesimdir. Bu nedenle tüm sistem-
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lerden kopmayı ifade eden derinleşmiş radikal demokratik ve özgür-

lükçü bir sisteme yüzünü çevirebilecek, bu konuda bütün enerjisini

ortaya koyabilecek bir güçtür. Gençlik, sınıflı, devletçi sistem tarafın-

dan fazla kirletilemediğinden, komünal demokratik yaşam açısından

ideal bir konuma sahiptir. Sistem, kirliliğini gençliğin yüreğine ve

beyninin derinliklerine yedirecek zamanı ya da bu tür ilişkilere çek-

me fırsatını bulamamıştır. Bu nedenle arayış içinde olan kirlenmemiş

duygularıyla komünal demokratik yaşamın doğasına uygun bir dü-

şünce ve duygu dünyası vardır. Bu nitelikler dikkate alındığında,

gençliği örgütlemek, kadının demokratik konfederalizmde yer alma-

sı kadar önemlidir. Gençlik, bu sistemin ruhuna, felsefesine, çizgisi-

ne uygun pratikleşmesiyle güvence olabilecek bir rol oynayacaktır. 

Gençlik her zaman yeni ideolojilere ve yaşam felsefelerine ilgi

duymuştur. Eski sistemler, eski rejimler gençliğe her zaman itici

gelmiştir. Cinsiyet özgürlükçü demokratik ekolojik toplum para-

digması da sistemin dışına çıkma iddiasındadır. Dolayısıyla gençli-

ğin yenilik arayışlarına cevap verecek bir projedir. Gençlik bu pro-

jenin pratikleşmesine hem yoğun katılımıyla, hem enerjisiyle çok

büyük bir güç verecektir. Kürt halkının yüzde yetmişinin genç ol-

duğu, Kürt halkının genç bir halk olduğu düşünüldüğünde, bu pro-

jenin gerçekleşmesinde tabii ki gençliğe büyük görev ve sorumlu-

luklar düşecektir. Gençliğin katılmadığı bir mücadele, aslında Kürt

halkının katılmadığı bir mücadele olur. PKK’nin ortaya çıkışının da

tamamen bir gençlik hareketi olduğu ve Kürdistan’daki köklü de-

ğişiklikleri, dönüşümleri, yenilikleri gençlik ruhuyla yaptığı düşü-

nülürse, böyle köklü radikal bir değişime gençliğin sahiplenmesi de

başarıyı getirecektir. Nitekim demokratik konfederalizm projesine

gençlik büyük bir heyecanla yaklaşmıştır. Önderliğin gençlik çö-

zümlemeleri ve perspektifleri, gençliğe, geleceğe umutla bakması

konusunda büyük bir heyecan vermiştir. Yeter ki önüne yeni hedef-

ler konulsun, iradesini ortaya koyacağı, kendisine öz güven duya-

cağı bir sistem içine çekilsin, gençlik kendisinden beklenenden da-

ha fazlasını vermeye hazırdır. 
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Hiyerarşik, devletçi, merkezi siyaset tarzı örgütlenmeler esas

olarak da orta ve yaşlı kesimin etkili olduğu örgütlenmelerdir. Bu

tür örgüt modellerinde gençlik kendisine çok fazla yer bulamamış-

tır. Demokratik konfederalizm hem yerelde örgütlendiği için hem

de bütün toplumsal kesimlerin örgütlenmelerine rol biçtiği için

gençliğin aktif katılımının da önünü açmıştır. Bu açıdan gençlik ör-

gütlerine önem vermek, demokratik konfederalizmi geliştirmede,

halkın özgürlük ve demokrasinin güvencesi olan meşru savunma

kuvvetleri başta olmak üzere mücadelenin tüm alanlarında büyük

rol oynamasını beraberinde getirecektir.

Gençliğin, köyde, mahallede kasabada bu tür örgütlenmelere ka-

tılmasının imkanı fazlasıyla vardır. Kürdistan gençliğinin büyük

bölümü işsiz olduğu, mevcut sistem içinde geleceğine dair bir umut

görmediği için, bu projeye katılma istemini fazlasıyla gösterecek-

tir. Nitekim gösteriyor da. Gençlik, birinci Apoculuk döneminde

ortaya konulan yeni ideolojik, teorik ve mücadele felsefesine bü-

yük ilgi duydu ve bunun pratikleşmesi, maddi güç haline gelmesin-

de rolünü oynadı. İkinci Apocu ideolojik dönemde de rolünü oynar-

sa, birinci Apoculuk döneminde yaratılan başarılara benzer başarı-

lara imzasını atacaktır. Zaten gençliğin katılmadığı bir mücadele ve

örgütlenmenin başarı şansı da olamaz. 

Demokratik konfederalizm sistemi, bütün toplumsal kesimlere

kendini ifade etme imkanı tanımaktadır. Bütün tarih boyunca genç-

liğin de kendisini ifade etmesinin önüne engeller konulmuştur. De-

mokratik konfederalizm ise ister etnik, ister dinsel, ister gençlik ve-

ya kadın olsun, tüm toplumsal kesimlerin kendilerine ifade etmesi-

ne olanak tanımaktadır. Ve bu konuda gençliğe bir öncülük rolü

vermiştir. Gençliğin de bu projeye katılımının çok güçlü olacağını

şimdiden belirtebiliriz. 

Demokratik konfederalizm örgütlenmesi enerjik bir çabayı ge-

rektirir. Mahalleye, sokağa, eve, her yere girip çıkmayı gerektirir.

Bu da ancak büyük bir enerji, heyecan, coşku dolu gençlik ruhuyla

gerçekleştirilebilir. Demokratik konfederalizm ancak bütün birey-
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lere, bütün toplumsal kesimlere ulaştığında bir anlam ifade eder.

Dolayısıyla demokratik konfederalizmin başarıya ulaşmasında,

tüm kitlelere gitmesinde gençliğin bu yönünün değerlendirilmesi,

projenin pratikleşmesi açısından olmazsa olmaz kabilindedir. 

Eğer kadın ve gençliğin katılımı güçlü biçimde sağlanırsa, de-

mokratik konfederalizm bazı kesimlerin iddia ettiği gibi ütopya ol-

maktan çıkar, gerçekleşebilir bir proje olur. Zaten gençlik ve genç-

liğin devrimci ruhu, başkalarının inanmadığına inanmaktır. Gençlik

her zaman başkalarının inanmadığına inanan bir kesim olarak tarih-

teki rolünü oynamıştır. 

Gençlik, kendi özgün demokratik konfederal örgütlenmesini

kurmanın yanında, bütün diğer konfederal örgütlenmeler içinde,

komünlerde, meclislerde aktif olarak yerini alacaktır. Gençlik,

hiçbir kesimin yapamadığı kadar kendi örgütlenmesinde komünal

demokratik yaşamı ve değerleri oturtabilir. Böylelikle sadece ça-

lışmasıyla değil, ilişkileriyle, yaşam tarzıyla demokratik konfede-

ralizmin komünal demokratik kültürünü oluşturmada çok önemli

bir işlev görebilir. Özcesi, demokratik konfederalizm, kadının öz-

gürlük ruhu, gençliğin dinamizmi ve her türlü yeniliğe açık duru-

şuyla derinleşmiş radikal demokratik sistem olacaktır. Kadın ve

gençlik sadece Kürdistan’da değil, özgürlükçü, demokratik ruhla-

rı ve demokratik konfederalizmde aldıkları yerle bu sistemi bütün

Ortadoğu halklarına da yayarak, dünyada özgürlükçü, demokratik

sistemin ve halk özgürlük eğiliminin her tarafta pratikleşmesi açı-

sından demokratik konfederalizmin motor gücü, sürükleyici gücü

olacaklardır. 

Kürdistan’da konfederal örgütlenmenin 
objektif koşulları nelerdir?

KKK sisteminin hedeflediği demokrasinin temel alacağı komü-

nal demokratik yaşamın üretildiği ilk coğrafya Kürdistan’dır. Neo-

litik toplumu en köklü biçimde Kürdistan coğrafyası yaşamıştır.
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KKK sisteminin de kök hücre olan Kürdistan coğrafyasında pratik-

leşme imkanı hiçbir ülkede olamayacak kadar fazladır. Yakın za-

mana kadar, hatta bugün bile, komünal demokratik değerlerin be-

lirli ölçüde varlığını sürdürdüğü bir coğrafya olma özelliğini taşı-

maktadır. Bu açıdan Kürdistan toplumunu, Ortadoğu ve Kürdistan

coğrafyasını demokratikleşme açısından koşulların zayıf olduğu

yerler olarak değil, gerçek anlamda halka dayanacak bir demokra-

sinin koşullarının en fazla olduğu coğrafya olarak görmek gerek-

mektedir. Kürdistan hem neolitik değerlerin, komünal demokratik

yaşamın yaratıldığı coğrafyadır hem de burada 1990’larda gerçek-

leşen serhildanlarla ortaya çıkmış bir demokratik halk gerçeği var-

dır. Eğer Kürt halkının gerçekleştirdiği demokratik devrimle, tarih

içinde oluşmuş ve bugüne kadar taşınmış komünal demokratik de-

ğerler güçlü bir örgütlenmeyle buluşturulabilirse; Kürdistan, de-

mokrasinin en güzel yanlarıyla yaşandığı bir ülke olacaktır. Çeşitli

kesimlerin, Batı’nın gözüyle bakarak Ortadoğu’da ve Kürdistan’da

demokratikleşmenin koşullarının zayıf olduğunu söylemesi çok

yanlıştır. Son iki yüz yılda Ortadoğu halklarına ve Kürt halkına da-

yatılan zihniyet sonucunda bu tür anlayışlar ortaya çıkmıştır. Eğer

demokratik devrim yaratılabilirse, neolitik toplumun ve uygarlığın

beşiği olan bu topraklar ve toplumlar demokrasinin de beşiği ola-

caktır. Halklar, Batı’ya değil de gerçek demokrasinin yerleştiği

Kürdistan’a ve Ortadoğu’ya bakacaklardır. Kürt halkının bu duru-

şu, özgürlük, demokrasi bilinci ve gelişen demokratik kültür, böy-

le olacağı konusunda tüm verileri sunmaktadır.

Önderliğimiz “Bir Halkı Savunmak” kitabında “etnisite varoluş

tarzını, eğer yenilmemişse, yarı demokrasi olarak tanımlayabiliriz.

Buna bir de ilkel sıfatını eklemek gerekir. Etnisite, ilkel demokra-

sidir. İçte komünal değerlere bağlılık, dışarıda tahakkümcü devlete

direniş, halk gruplarını demokratik, özgür ve eşit ilişkiler içinde bu-

lunmaya zorlar. İlişkilerin bu karakteri olmadan direnişin anlamı

olmaz. Ortadoğu’da demokratikleşme tanımlanırken, büyük bir

yanlışlık yapılmaktadır; sanki etnisite demokrasiye engelmiş gibi.
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Batı uygarlığındaki bireye dayalı demokrasi, tek başına tanımı be-

lirleyemez. Demokrasiyi yalnızca bireye dayandırmak, devlete da-

yandırmak kadar önemli yanlışlıklar içerir. Toplumda topluluk ve

özgür birey, çoğulcu demokrasinin gereğidir. Birbirine benzeyen

birey ve topluluk anlayışı demokrasiler için ne gereklidir ne de gü-

vencedir. Farklılığın korunarak yeni bileşimlere erişilmesi, demok-

rasilerin ayrıcalığıdır, temel özelliğidir. 

Etnik toplulukları demokrasinin bir ayrıcalığı olarak değerlen-

dirmek, onun gerçek uygulanmasıyla olur. Devlet yönetimi eğer

kendi kriterleri temelinde oy avcılığını demokratik yarış olarak bel-

lerse, ortaya çıkacak sistem demagojidir. Etnik zenginliği demok-

rasinin şansı, olanağı olarak görmek önem taşır. Bu, özgür bireyden

daha çok demokrasiye hizmet edebilir.

Binlerce yıllık bir direniş kültürünü içselleştirmiş halk duruşla-

rını çağdaş demokratik ölçülerle bütünleştirmek, günlük politikacı-

ların işidir. Yanlış olan, Ortadoğu toplumunun demokrasi potansi-

yelini engel gibi görmektir” demektedir. 

Kürdistan coğrafyası, etnisitenin güçlü biçimde ortaya çıktığı,

tarihsel temeli en köklü coğrafyadır. Öte yandan, Ortadoğu’nun

çok farklı etnik ve dinsel kültürleri taşıması, bunun Kürdistan’a

yansıması da vardır. Kürdistan, yakın tarihine kadar hıristiyanların,

yezidilerin, alevilerin çok yoğun olarak yaşadığı coğrafyadır. Bu

kültürler birbirlerinden çok şey alıp vermişlerdir. Böylelikle insan-

lığın özgürlük, demokrasi, adaletle ilgili değerleri, Kürt toplumun-

da, Kürt kültüründe önemli yer edinmiştir. Diğer yandan, Kürdistan

coğrafyası ve Ortadoğu, etnik ve dinsel toplulukların en fazla yaşa-

dığı bir yerdir. 

Büyük imparatorlukların ortaya çıktığı bu coğrafyada halklar za-

man zaman federasyon zaman zaman da konfederal bir ilişki için-

de olmuşlardır. Tüm bunlar, Ortadoğu’da ve Kürdistan’da demok-

ratik konfederalizmin tarihsel zemininin güçlü olduğunu gösterir.

Kürdistan’da aşiretler tarihsel bir konfederal ilişki içinde yaşamış-

lardır. Belki bugün bozulmuş, devletçi, iktidarcı sistemin kültürüy-
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le birçok özelliğini kaybetmiş, özellikle yakın tarihte işbirlikçi yan-

ları, siyasal ve toplumsal gelişimin önündeki engelleyici konumu

nedeniyle negatif rol oynamışlardır. Ancak Kürdistan’daki bu aşi-

ret yapısı bile demokratikleşme açısından değerlendirebilecek özel-

liklere sahiptir. Feodal dönemde ve daha öncesinde aşiretler arası

konfederal ilişkiler olduğu için, farklılıkları tanıma, diğer aşiret ve

topluluklarla yan yana yaşama kültürü belli düzeyde vardı. Eğer

doğru değerlendirilirse, örgütlendirilirse, gerici yanları etkisizleşti-

rilirse, aşiret yapılanmaları –tamamlanmamış olsa da– demokratik

devrimi yapmış Kürdistan gerçeği içine oturtulabilir. 

Halkın özgürlük ve demokrasi gücünün açığa çıkmasında engel

pozisyonda olan bu yapılar, yine sömürgeci güçlerle işbirliği yapma

özellikleri nedeniyle özgürlük ve demokrasi mücadelesinin gelişme-

sinde engelleyici rol oynuyorlardı. Hatta sömürgeciliğin kendisini

Kürdistan’da hakim kılmasına zemin oluyorlardı. Ancak Kürdis-

tan’da gerçekleşen demokratik devrim ve mücadelemizin, onların

işbirlikçi karakterini önemli oranda aştırması, işbirlikçiliğin zemini-

ni zayıflatması nedeniyle demokratik örgütlenmeler içine çekilebi-

lirler. Tabii ki koruculuk gibi gericileşmiş kurumlar vardır.  Demok-

ratik konfederalizm sisteminde bu sorunun mutlaka çözülmesi, orta-

dan kaldırılması ve bu niteliklerin tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Konfederal sistem içinde etnik ve 
dinsel örgütlenmeler bir zenginliktir

Bugün yezidilerin çoğunluğu göç etmiş olsa da kısmen varlığını

ve kültürünü koruması, Asuri toplumunun varlığı, aleviliğin Kürt

toplumunun önemli kesiminde bir inanç olarak yaşaması, Arap,

Türk ve diğer etnisitede olan kesimlerin bulunması, Kürdistan’da

etnik ve dinsel konfederal örgütlenmelerin de zengin bir biçimde

ortaya çıkacağını göstermektedir. Bu toplulukların konfederal sis-

tem içinde örgütlenmeleri, demokratik kültürün hem gelişmesine

hem zenginleşmesine önemli bir katkı sunacaktır. 
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Kürt insanının yoğun baskılar altında yürüttüğü bir demokratik-

leşme mücadelesi var. En zor koşullarda bile örgütlenmesini belir-

li bir düzeyde korudu. 15 yıldır ayakta olan bir halk gerçeği söz

konusu. Bu mücadele içinde Kürt insanı önemli düzeyde örgütlen-

di. Gençlik, kadın örgütlenmeleri her yerde oluştu. Kültür faaliyet-

leri kendisini önemli düzeyde örgütledi. Emekçiler, memurlar ken-

dilerini belirli bir örgütlülüğe kavuşturdular. 15 yıl süren mücade-

le, PKK içinde ve meşru savunma güçlerinde örgütlenen profesyo-

nel kadrolar dışında, mücadelemiz birçok alanda doğal önderler

ortaya çıkardı. Toplumun tüm kesimleri kendilerini örgütlemeye

yöneldiler. Örgütlenmeye yatkınlık ve yaratılan örgütlenmeler, çok

yaygın bir örgütlenmenin gerçekleşmesi gereken KKK sistemi açı-

sından önemli bir temel teşkil etmektedir. Yalnız Kuzey Kürdistan

değil, Güneybatı, Doğu ve Güney Kürdistan da farklı etnik ve din-

sel toplulukların bulunduğu zengin bir bileşime sahiptir. Mücade-

lemizin milliyetçi eğilimleri önemli oranda geriletmesi, milliyetçi

bir siyaset tarzını bırakarak, halkların kardeşliğine dayalı bir poli-

tik yaklaşım göstermesi de demokratik konfederalizm için çok

önemli bir şanstır. 

Özcesi, Kürdistan coğrafyasında demokratik konfederalizmi ör-

gütlemenin koşulları çok fazla olgunlaşmıştır. Tabii ki devlet sınır-

ları içindeki hükümetlerin de demokratik duyarlılık taşıması ve

Kürt halkının konfederal örgütlenmesine saygılı olması gerekir. Bi-

zim bu devletleri tanımamız, onların KKK sistemini tanıması teme-

linde olacaktır. 

7733



Demokratik konfederalizm 
insanl›¤›n ortak yaflam biçimidir

İnsanlaşma ile toplumsallaşma, birbirinin varlık nedeni ve sonu-

cudur. Toplumsallaşma da çeşitli örgütlenme biçimleriyle kendini

ifade eder. İlk toplumsal örgütlenme biçimi klandır. Klanlar büyü-

dükçe kabile denilen toplumsal form gelişir. Devletin varolmadığı,

hiyerarşinin egemenlik ve sömürü aracına dönüşmediği zamanlara

kadar toplumun varoluş biçimi komünal ve demokratiktir.

Komünal demokratik toplumsal yaşamda ekonomik yeterlilik

vardır. İlk başlarda klan ve kabilelerde yaşam içe dönüktür. Bağım-

sız üniteler olarak yaşanmaktadır. Güvenlik, ekonomik ve sosyal et-

kenlerle kabile ve aşiretlerin zamanla birlik ve dayanışma içine gir-

dikleri görülür. Bu ilişkilerde her kabile ya da aşiret kendi kimliğini

ve iradesini korur. Ortak çıkar ve ortak yapılan işlerde ortak bir ira-

de ortaya çıkar. Bu ortak irade de demokratik içerikte, birinin diğe-

ri üzerinde egemen olmadığı biçimde gerçekleşir ve uygulamaya

geçer. Bu ilişki biçimi konfederasyon biçiminde ifade edilir.

Eskiden yaşanan olgulara bugünkü zihniyetle yaklaşmak yan-

lıştır. İnsanlığın ilk dönemlerinde bugünkü gibi egemenlik anla-

yışı yoktu. Toplumlar bağımsız ve özgür yaşam dışında başka bir

yaşam biçimi bilmiyorlardı. Bu nedenle kurulan birlikler özgür

ve eşit nitelik taşıyacak, kurulan ilişki ve birlikler konfederasyon

niteliğinde olacaktır.
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Üretim araçlarının gelişimi ve ekonominin gelişmesiyle birlikte

artı ürün ortaya çıktığı gibi, nüfus artışı da gerçekleşmektedir. Bu

süreç giderek hiyerarşiyi ortaya çıkarır. Zamanla bu hiyerarşi için-

de yer alan rahip, askeri şef ve idari görevleri almış bilge kişiler ar-

tı ürüne el koyan güç haline gelirler. Sömürünün ve egemenliğin ol-

madığı kırsal yaşamdan, sömürü ve iktidarın oluştuğu şehirlere ge-

çiş yapılır. İlk şehirler Aşağı Mezopotamya’da ortaya çıkar. Sümer-

lerin devlet olarak ortaya çıktığı dönemde şehirler bir konfederas-

yon ilişkisi içindedir. Aşağı Mezopotamya iktidarın merkezileştiği

ve sömürünün yoğunlaştığı bir gelişme seyri izler. Bu çevredeki et-

nik toplulukların direnişi konfederal birlikler temelinde olur. Çev-

redeki etnisite hem kendi içlerindeki devletleşme eğilimine karşı

hem de dışarıdan gelen egemen güçlere karşı konfederal birliklerle

karşı koyarlar. Etnisite konfederal ilişkiyi kendi içinde çağdaş bir

biçimde yaşarken, etrafındaki diğer halklarla da bu tür ilişkiler içi-

ne girerek saldırgan devletlere karşı direnirler. Hititler Mısırlılara

karşı böyle ayakta kalmıştır. Kürtlerin ataları Medler kendi içinde

konfederal ilişkiyi sağlayarak, etraflarındaki saldırgan güçlere kar-

şı çıkmışlardır. İlk devletler, dünyamızın sınırlı bir alanında hakim

olmuşlardır. Bunun dışında kalan alanlarda başta etnisitenin ve

halkların konfederal biçimi olmak üzere çeşitli ilişki ve ittifaklar

içinde yaşandığı gerçeğini görürüz. Sınıflı toplum uygarlığına kar-

şı halkların direnişi çoğu zaman bu biçimde sürmüştür. Halkların

devletleşmeye ve devlet güçlerinin baskısına karşı alternatif yaşam

biçimi olan konfederalizmi tarihin her döneminde ve tüm alanlarda

görmek mümkündür. Buna karşı da devletlerin bu organizasyonla-

rı dağıtıp kendi merkezi iktidarlarının denetimine sokmak istedik-

leri görülür. Dolayısıyla bu mücadeleler bir yönüyle özgürlük ve

demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağı olmuştur.

Konfederasyon, eşit ilişki kurmanın ve bu temelde birlik oluştur-

manın biçimi olduğundan özü itibariyle demokratik niteliklere sa-

hiptir. Dolayısıyla bu ilişki içine giren birimlerde de belirli düzey-

de demokratik değerler bulunur.
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Konfederasyonda üye devletleri 
zorlayan bir yaptırım gücü yoktur

Konfederasyonun demokrasi ile bağını ve uygulama biçimlerini

ortaya koymadan kavramı daha anlaşılır kılmak gerekir. Konfede-

rasyon denilince daha çok devletler arası kurulan gevşek birlikler

kastedilir. Esas olarak iki tip devletten söz edilir. Birincisi üniter

devletler diğeri de birleşik devletler ya da devlet topluluklarıdır.

Üniter devletler daha çok tek bir ulusa, tek bir egemenlik biçimi-

ne dayanır. Yasama, yürütme ve yargı organları tektir. Üniter dev-

letlerde o devletin kendini tanımladığı ulusal kimlik öne çıkar. Bu

devletlerin bazılarında özerk bölgeler bulunsa da bunlar söz konu-

su devletin üniterliğini değiştirmez. Çünkü bunların özerklikleri

devletin temel yasama organı olan meclisler tarafından yasalarla

belirlenir ve bu meclisler tarafından değişikliğe uğratılır. Bunlara

adem-i merkeziyetçi üniter devlet denir. Devlet toplulukları ise fe-

derasyon ve konfederasyonlar olarak uygulama alanı bulur.Federal

sistemde bireyler kendisini çift kimlikli tanımlar. Egemenlik üniter

devlet gibi tek değildir. Federe ünitelerin de yasama, yürütme, yar-

gı organları vardır. Federal organlarla federe organlar yetki payla-

şımına gitmişlerdir. Bu yetki paylaşımı anayasa ile yapılmıştır. De-

ğişiklikler ne tek başına federal ne de federe organlar tarafından ya-

pabilirler. Ortaklaşa yapılması gerekir. Konfederasyonlarda ise üni-

ter devletler gibi üye ülkelerin kimliği ve organları esastır. Bireyler

ve kurumlar sorunlarının tümünü kendi devletleri içinde çözerler.

Sadece konsensüsle kararlaştırılmış konularda konfederasyonun

yetkileri vardır. Bunlar sınırlı yetkilerdir.

Konfederasyon, federasyon gibi kimliği olan bir devlet değil-

dir. Örneğin bugünkü AB konfederasyon niteliğinde olduğundan

bir devlet olarak görülemez. Ancak Almanya federasyon da olsa

devlettir. AB de giderek konfederasyondan federasyon biçimine

doğru evrilmektedir. Konfederasyonda üye devletleri zorlayan

bir yaptırım gücü yoktur. Çünkü üye devletler bağımsız devlet
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niteliğini korurlar. İç ve dış politika bakımından iradelerini dev-

retme söz konusu değildir.

Federasyonla konfederasyon arasındaki temel farkları şöyle sıra-

layabiliriz; konfederasyon uluslararası anlaşmayla kurulurken, fe-

deral devletler anayasa ile kurulur. Konfederasyona üye devletler

istediği zaman birlikten ayrılabilir. Federal devletlerde federe dev-

letçiklerin ayrılma hakkı yoktur ya da bu hak çok zorlaştırılmıştır.

Konfederasyonun dış ilişkilerde yetkileri sınırlıdır. Federasyon her

türlü dış ilişkisinde serbesttir, bu konuda esas olan iradedir.

Konfederasyon kavramı günümüzde çok kullanılan biçimiyle

egemen devletlerden oluşan ve federal devletten daha gevşek iliş-

kilere dayanan devlet birlikleridir. Öte yandan askeri ve ekono-

mik temelde kurulan ve konfederasyon olarak tanımlanacak ör-

gütler de vardır. Dünya Ticaret Örgütü, NATO, AB bunlara örnek-

tir. Federasyonları oluşturan federe devletler veya eyaletlerle fe-

deral organlar arasında yasal olarak eşitlik vardır. Konfederas-

yonlarda ise üye devletler daha üstündür. Esas yetkiler ve tasar-

ruflar onlara aittir. Günümüzde Belçika gevşek bir federasyondur.

Konfederalizme doğru kayan bir niteliği vardır. AB ise mevcut

haliyle konfederasyondur. Ancak giderek federasyon niteliğine

kavuşma eğilimi içindedir. Bazen konfederal siyasal ilişki içinde-

ki devletler federasyona, federasyon olan devletler ise konfedera-

lizme eğilim gösterirler. ABD konfederalizmden federalizme ge-

çen bir süreç izlemiştir. İsviçre de tarih içinde benzer bir süreç ya-

şamıştır. İsviçre’yi de konfederalizm ile federasyon arası bir siya-

sal biçim olarak görebiliriz. Ne federasyonlar ne de konfederas-

yonlar tek biçimdir. Belirttiğimiz temel ayrım noktaları etrafında

farklı biçimler alabilmektedir. 

Tarihte konfederal biçimlerin ilk örnekleri Ortadoğu’dadır. Daha

sonra Atina özgün bir biçim olarak ortaya çıkar. Etnisite ve halkla-

rın varolma biçimi olan komünal demokratik yaşam en fazla Orta-

doğu’da yaşanırken; bu değerler Atina’da konfederalizmle beslene-

rek hem konfederalizmi oluşturan birimler arasında hem de her bi-
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rimin kendi içinde demokrasinin geliştiği bir model haline gelir.

Atinanın Perslere ve Isparta’ya karşı mücadelesinde konfederasyo-

nu oluşturan birimlerin güçlü katılımıyla içteki tirancı eğilime, dış-

taki despotizme ve yayılmacı güçlere karşı başarılı olabilmiştir.

Atina demokrasisi sadece yurttaş olarak ifade edilen toplumsal ke-

simlere aittir. Köleler ve en alttaki diğer tabakaların meclislere ve

kararlara katılma hakkı yoktur. Buna rağmen doğrudan demokrasi-

nin örnekleri görülmektedir. Atina’da temsili sistem olan meclisler

olsa da özü itibariyle doğrudan demokrasiye daha yakındır. Konfe-

dere birimleri oluşturan ünitelerin nüfusu sınırlıdır. Bu nedenle hal-

kın bilinçli katılımı ve iradesini ortaya koyma imkanı olmaktadır.

Zaten demokrasi tartışması yapan filozoflar, belirli bir nüfusun üs-

tüne çıkan şehirlerde yurttaşın iradesini geliştirmeyeceği, yabancı-

laşma olacağı ve yozlaşma yaşanacağını belirtmişlerdir. O zaman-

lar zaten şehirlerin nüfusu yüz binlere bile ulaşmamıştır. Bu filo-

zofların düşüncesine göre bugünkü şehirler ve devletlerde gerçek

demokrasi uygulanamaz.

Sadece Atina konfederasyonu değil, Yunan yarımadası ve Ege

sahasında başka konfederasyonlar da vardır. Bunlar kabile ve aşi-

retlerin oluşturduğu konfederasyonlardır. Bunların çoğunda esas

karar sahibi halk meclisi olurdu. Ayrıca asker ve bürokratların, bil-

ge kişilerden oluşan meclisleri de görülürdü. Isparta, demokrasiyle

idare edilen bu konfederasyonları kendi tiranlık rejimi için tehlike

görür ve yıkmaya çalışır. Daha sonraları Avrupa’da birçok konfede-

rasyon görülür. Feodal dönem Avrupa’sı ağırlıklı olarak federasyon

veya konfederasyondur.

Ortadoğu’da geçmişten günümüze 
halkların federasyonu olmuştur

Ortadoğu ve Asya’da genel olarak daha merkezi feodal devlet-

ler görülse de buralarda da esas olarak federatif siyasal sistemler

esastır. Hatta bütün imparatorluklar ancak çevre halklara belirli
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bir otonom tanıdığı oranda varolmakta ve genişlemektedir. Orta-

doğu’nun kadim devletleri olan Persler, Sasaniler, Safaviler ve

İran Selçukluları da bir federasyon niteliğindeydi. Belki bugünkü

federasyon gibi ilkeleri ve kuralları net çizilmemişti, ama hem

köleci devletçi hem de feodal devletçi toplum süresince bu tür

ilişkilere rastlamaktayız. 

Tarihin ilk siyaset bilimi kitabı olarak bilinen Nizam-ül Mülk’ün

siyasetnamesinde sultana yapılan tavsiyeler içinde memurların ve

askerlerin farklı halklardan olmasını devletin güvenliği, birliği ve

gücü için gerekli görmektedir. Yine tarihçiler Persleri klasik çağın

en demokratik devletleri içinde görürler. Sadece diğer etnik toplu-

luklarla ilişkisi açısından değil, farklı inançlara hoşgörü açısından

da Persler örnek gösterilir. Feodal üretim biçimi, klasik kapitalist

dönemdeki gibi merkezileşmeye ihtiyaç duymayan bir sosyoeko-

nomik sistemdir. Meta ihracı gibi bir sorunu olmadığından köylere

ve kasabalara kadar hakim olma kaygısı yoktur. Dolayısıyla feodal

devletler ağırlıklı olarak federal ya da çevrenin otonom yaşam için-

de bulunduğu devletlerdir. Hatta birçok yerde beyliklerin ilişkileri

konfedere ilişkiye denk düşmektedir.

Şunu vurgulamak gerekir ki, kapitalist sisteme kadar aşiret top-

lulukları ve halklar belirli düzeyde bağımsızlıklarını korumakta,

egemenlik altına girmeyi kabul etmemektedirler. Etnisite ve halk-

lar komünal demokratik değerleri taşıyan bir yaşam sürdürürken ta-

hakkümcü devlete karşı da direnirler. Bu direniş onları içlerinde

eşit ve özgür ilişkiye zorlar.

Feodal dönemde devletler etnisiteyi egemenlik altına almak iste-

diğinde birleşerek konfederasyonlar oluşturup direnirler. Bunu Do-

ğu’da da, Batı’da da sıkça görmekteyiz. İtalya, İsviçre, Almanya,

İspanya ve başka ülkeler, kapitalizmin tam hakimiyet kurmadığı

dönemlerde konfederasyonlara çok fazla şahit olmuştur. Kuzey

İtalya Konfederasyonu, Almanya’da Ren Konfederasyonu, İsviç-

re’de Gri Birlik denen kanton etrafında şekillenen federasyon, İs-

panya’nın Kastilya’daki kominarları ve bu dönemde oluşan olu-
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şum, siyasi ilişkiler de konfederasyona denk gelir. Almanya ve İtal-

ya’nın en geç merkezi ulus devlet haline gelmesinde eskiden yaşa-

nılan bu konfederasyonların etkisi vardır.

1789 öncesi Fransa’sı ve Paris’inde de halk tabakaları ve tüccar-

ların içinde olduğu kent genel meclisi bir konfederasyon meclisi gi-

bidir. Kırsal kesimdeki köylüler de bu meclisle konfederal olarak

tanımlanabilecek bir ilişki içindedirler. Bu ilişkiler, konfederal mo-

delin pratikteki uygulanış biçimleridir. Kırsal kesim çoğu zaman

devlet hakimiyetine karşı direnmiş ve belirli düzeyde bağımsızlığı-

nı koruyarak yaşamak istemiştir.

Kapitalizmin iktidar ve ordu gücünü daha da yetkinleştirip özerk

tüm üniteleri ezerek, bastırarak iradelerini kırmalarına kadar şehir-

lerde ve kırsal kesimde konfederal eğilim hala güçlüdür. Burada şu

soru akla gelebilir; feodal dönemde ve kapitalizmin tam hakim ol-

madığı dönemde merkezileşmeye karşı direniş gösterenler demok-

ratik ve özgürlükçü bir eğilim taşımakta mıdırlar? Konfederasyon

veya devletler karşısında bağımsızlığını önemli düzeyde korumak

tabii ki demokratik ve özgürlükçü nitelik taşır. Bazı gerici direniş-

ler söz konusu olsa da, esas olarak bu direnişler ve ilişkide eşitliğe

dayalı bir biçim oluşturmak özgürlükçü nitelik taşır. Dışa karşı mü-

cadele vermek, halkların ve etnisitenin kendi içinde daha özgürlük-

çü ve demokratik olmasını gerektirir.

Eskiden söylendiği gibi, şehirlerin ve etnisitenin merkezi devlet

otoritesine karşı bağımsızlıklarını koruması gerici değildir. Bu di-

renişlerin bilimsel ve ekonomik gelişmeyi engellediği varsayımı da

doğru değildir. Bunlar, ulus devletler ve milliyetçilikle halklar üze-

rinde egemenlik ve sömürü düzeni kurmak isteyenlerin doğru ol-

mayan tezleridir. Ticaretin ve manifaktürel üretimin ilk geliştiği

yerler, birçok ülkede merkezi hükümete mesafeli ve bağımsızlığını

önemli oranda koruyan kentlerdir. Konfederasyon oluşturan birim-

lerin gümrük vergilerini azaltma yoluna gitmeleri, merkezi devlet-

lerin bu alanlara hakim olmasından öncedir. Milliyetçilik bayrağı

ile kurulan ulusal devletler, gümrük duvarlarını yüksek tutarak as-
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lında bütünlüklü bir ekonomik yapıya ve ilişkiye sahip coğrafyala-

rı birbirinden koparmıştır.

Feodalizme karşı köylülerin isyanı uzun süreden beri vardır.

Rönesans, reform ve daha sonra gelişen devrimler öyle denildiği

gibi burjuva devrimler değildir. Halkların özgürlük, demokrasi

özlemi ve mücadelesinin despot, baskıcı, sömürücü feodal düze-

ne karşı yeni bir özgürlük hamlesi ve ayaklanmalarıdır. İsa ve hı-

ristiyanlar sömürü ve baskıya karşı bir rolle ortaya çıktılar. Ancak

daha sonra (300 yıl), köleci Roma’nın ideolojisi haline getirildi.

Feodalizme karşı gelişen ayaklanmalar da aynıdır. Dolayısıyla

özgürlüğünü ve kimliğini korumak isteyen şehirler ve konfede-

rasyon oluşturan birimlerin merkezi devletleşmeye karşı direnişi

feodal beylerin devletle çatışmasıyla benzer bir biçimde değerlen-

dirilemez. Aksine insanlığın yaşamında sürekli varolmuş komü-

nal demokratik değerlerin baskıcı, sömürücü ve egemenlikçi güç-

lere karşı çıkma eğilimidir. Bu eğilim yalnız feodal dönemde ve

kapitalizme karşı direnişte değil, tarih boyu kendini daha özgür-

lükçü duruş olarak ortaya koymaya çalışmıştır. Belki sistemleri

aşamamıştır, ama onlar da içselleşerek ve onları değiştirerek bu

değerleri taşıma rolünü oynamışlardır.

Ulus üstü bir mücadele dönemi başlamıştır

19. yüzyıldaki sömürü ve baskıya karşı ayaklanıp ezilenlerin öz-

gürlükçü yaşamını pratikleştirmek isteyen Paris komünü de 0kon-

federal bir yapılanma içindeydi. Bu temelde tamamen halkçı ve öz-

gürlükçü bir işleyiş ortaya çıkmıştı. 

Devletin merkezileşmesi gerektiği düşüncesinin toplumlarda

kökleşmesi, kapitalizmin milliyetçi ideoloji ile ortaya çıktığı ulus

devlet zamanı ile olmuştur. Devletin merkezi olması ve her hücre-

ye nüfuz etmesi insanlara bir dini inanç gibi yerleştirilmiştir. Dola-

yısıyla ulus devletin aşılması ya da konfederasyon olmasını insan-

ların havsalası almamaktadır. 
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Kapitalizm şimdi de ulus devletin aşılmasını ve küçülmesini ön-

görüyor. Çünkü çıkarı ulus devletlerin aşılmasındadır. Bunu ideo-

lojik bir yaklaşım ve özgürlükçü eğilimle değil, çıkar gereği yapı-

yor. Ulus devleti eleştirmesi ve özgürlüğü vurgulaması sömürüyü

hedefleyen bu çıkarını gizlemek içindir. Özgürlükçüler, sömürü ve

baskıya karşı çıkanlar tabii ki emperyalist kapitalist sistemin ulus

devleti aşmak istemesine ağlayacak değildir. Kaldı ki kapitalizmin

bu eğilimi yeni değildir. Tekelci kapitalizmin ve finans kapitalin

başat hale geldiği emperyalizm aşamasıyla birlikte bu eğilim arta-

rak yükselmiştir. 20. yüzyılın başında Lenin, enternasyonalist dü-

şünceyi savunarak ulusal değerleri yıpratmakla suçlanınca, buna

verdiği karşılıkta, “bizleri suçlamanıza gerek yok, sizler ve tekelci

kapitalizm uluslararası hale gelerek bunu bizzat yapmaktasınız” ce-

vabını vermiştir. Dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de devrimciler

olaya farklı yönden bakarlar. Bazı solcuların yaptığı gibi, ulusal

devleti korumayı bir ulusal kurtuluşçuluk gibi görmezler. Bugün

dogmatik solcuların milliyetçilikle buluşması, ulus devletin gerici

rol oynamasını görememeleri, kendilerinin ancak bir ulus devletle-

ri olursa varolacaklarını sanmalarıdır. Ulus devleti varlık nedenleri

olarak görmeleri, onların milliyetçi zehirden ve kapitalizmin illüz-

yonundan ne kadar etkilendiklerini gösterir.

Ulus devletin aşılması, bize mücadele için yeni teorik yaklaşım,

araç ve yöntemlerin gerekli olduğunu gösterir. Hatta sosyalistlerin

etnernasyonalist düşüncelerinin daha fazla pratik bulmasının önü

açılmıştır. Hatta bu hedefe artık enternasyonalizm demek bile ye-

tersiz kalır. Ulus üstü (sür nasyonal) bir mücadele dönemi başla-

mıştır. Artık uluslararası dayanışmadan öte demokratik devrimci

güçlerin birlikteliğini daha da sıklaştıran bir yaklaşımı gerektiren

mücadele dönemine girilmiştir.

Konfederalizm tarih içinde görülen iki biçimiyle de bugün ken-

dini dayatmış bulunmaktadır. Bunu demokratik ve özgürlükçü mü-

cadelenin sonucu ve gereği olarak görmek gerekir. Bazılarının zi-

hinleri bulandırarak bu gelişmeleri esas olarak kapitalizmin post-
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modern aşamasının gereği olarak yutturmasını deşifre etmek gere-

kir. Kapitalizmin yeni aşaması, bu eğilime objektif olarak zemin

sunduğu müddetçe değerlendirilebilecek bir konudur. Dolayısıyla

kapitalist sistemin objektif olarak bu eğilimle tarihsel buluşma nok-

taları olsa da, esas olarak halkların özgürlük mücadelelerinin ve de-

mokratik eğiliminin sonucudur. Öte yandan sisteme karşı mücade-

le ve ona alternatif bir dünya sistemi ortaya çıkarmak da ancak böy-

le bir eğilimi güncelleştirerek gerçekleştirilebilir.

Konfederasyonun birinci biçiminin devletlerin ve halkların gev-

şek ilişki içinde siyasal oluşuma gitmeleri olduğunu gördük. İkinci

biçimi ise halkların kendi içinde uygulamaya soktukları demokra-

tik konfederal ilişkilerdir. Anlaşılması için Avrupa’dan iki örnek

verelim. Bugünkü AB devletler arası konfederalizme; Paris komü-

nü ve Atina ise halkların kendi içindeki demokratik özgürlükçü ya-

pılanmaya tekabül eden konfederalizme örnektir.

Birinci konfederalizm ulus devletlerin aşılmasıyla daha fazla

güncel hale gelmiş durumdadır. Emperyalizm zorlamasa bile bilim-

sel teknik devrim, halklar açısından –belki paradoks olarak görebi-

lir, ama öyle değildir– emperyalist kapitalist sistem karşısında da-

ha fazla güçlü konuma gelmek için böyle organizasyonları gerekli

hale getirmiş bulunmaktadır. Çünkü ulus devleti aşan birlikler eko-

nomik, sosyal, kültürel gelişime daha fazla imkan verir niteliktedir.

Zaten tarih içinde kapitalist döneme kadar siyasi sınırları bu kadar

katı hale getiren, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin hareketli-

liğini göreceli olarak bu kadar sınırlayan başka dönem yoktur. Ta-

bii ki kapitalist dönemin araçları bu sınırları aşan ve aşındıran nite-

liktedir. Bu nedenle eskisinden daha fazla ilişki ve hareketlilikten

söz edilebilir. Ancak zihniyet olarak kapitalizm öncesi toplumların

ve devletlerin sınırlarının daha fazla geçirgen nitelikte olduğunu

söylemek doğrudur. Tabii ki tüccarlar her zaman kendi pazarlarını

oluşturmak ve başkalarını kendi alanına sokmak istememiştir. Bu

konuda devletlerin ve güç odaklarının himayesi altında olmuşlardır.

Ancak zihniyet olarak hiçbir dönemde ulus devlet kadar katı, bü-
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rokratik ulusal duvarlarla karşılaşılmamıştır. Nasıl ki Sovyetler Bir-

liği’nde dışa kapalı ve yüksek duvarlarla çevrili sistem tarihin akı-

şı ve gerçekleri karşısında arızi bir durumduysa, benzer biçimde

tüm ulusal devletler de tarih içinde arızi bir konumdadır. Belirli bir

etnisiteye dayanan devletler bile tarih içinde bu kadar dar görüşlü-

lük ve geçirgenliği az olan bir konumda olmamışlardır.

Bugün AB başta olmak üzere ulus devletlerden vazgeçme yaşanı-

yor. Böylece halkların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi önünde-

ki suni duvarlar yıkılmış oluyor. AB, Avrupa burjuvazisinin ABD kar-

şısında ayakta kalmasının da alternatifidir. Yakın zamanda Uzak Do-

ğu da, Latin Amerika’da benzer eğilimlerin artacağını söylemek gere-

kir. Bilimsel teknik devrim de, ihtiyaçlar da bunu gerektiriyor. Buna

yalnızca burjuvazi değil, halklar da ihtiyaç duyuyor. Küreselleşen şir-

ketler ve kapitalizmin, yine rantçı sermayenin halklar için yarattığı yı-

kımlar ve olumsuzluklar nedeniyle ulusal devletlerin aşılmasına karşı

çıkmak yanlıştır. İngiltere’de Çartist hareketinin kapitalizmin getirdi-

ği acıların suçunu makinelerde görüp saldırması gibi bir şey olur ki,

bunun da halklar için, ezilenler için bir yarar getirmeyeceği açıktır.

Mücadelenin teorik, pratik araçlarını geliştirmeyenler ve mücadele

gücü gösteremeyenler böyle davranabilir. Ancak olumsuzlukları aş-

mak isteyen devrimciler ve demokratlar gerçeklerden kaçan değil de,

onunla etkili mücadele eder bir pozisyon tutturmaya çalışır. Bakış açı-

sı gerçekçi, tarihi ve bugünü okur biçimde olursa, geleceği halkların

çıkarına etkilemek, yönlendirmek mümkün olur. Bu çerçevede ulus

devletlerin aşılmasını ve konfederal eğilimlerin gelişmesini olumlu

görmek gerekir. Böylelikle tarihin en zehirli ve insanlığa acı veren

milliyetçi ideoloji zayıflar. Milliyetçilik, demokrasinin en temel öğe-

si olan ötekini anlama, onunla eşit ve yan yana bulunmaya karşı en

kötü bir saldırı olmuştur. İnsanlığın taşıdığı komünal demokratik de-

ğerler, merkezi ulus devlet ve onun ideolojik silahı olan milliyetçili-

ğin ağır saldırıları altında kalmıştır. 

Ulus devletlerin aşılarak konfederal sürece girmeleri yalnız dışa

karşı değil, içerde de demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü eğilimle-
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re ivme kazandıracak bir etkide bulunur. Özellikle milliyetçiliğin

komşu halkları birbirine düşürmesi sona ererek yeni bir zihniyetin

gelişmesi hızlanır. Devletler arası konfederal ilişki, dünya genelin-

deki küresel emperyalizmin kendi etrafında yeni bir merkezileşme

yaratmasına karşı da alternatif bir siyasal model haline gelebilir.

Demokrasi ile merkezileşme 
birbirine zıt olgulardır

Bizim daha fazla üzerinde durmak istediğimiz konu; devletlerin

gevşek siyasal ilişkisi olan konfederalizmden çok, halkların, etnisi-

telerin komünal demokratik değerler temelinde geçmişte kendi iç-

lerinde pratikleştirdikleri konfederalizmin bugün güncel hale geti-

rilmesinin nasıl olacağıdır.

Robert Oven, Kroptkin Prodhon gibi ütopik sosyalistler ve her

türlü devlet karşıtı olan anarşistler, devlete karşı halkların seçeneği

olan konfederasyonları öngörmüşlerdi. Avrupa için de bölgesel fe-

derasyonların federasyonu olarak ifade edilen Avrupa konfederas-

yonunu savunmuşlardı. Bunu da demokratik ve daha özgürlükçü

bir toplum yaratmak için en uygun model olarak düşünüyorlardı.

Demokrasi ile merkezileşme tarih içinde hep birbirine zıt olan

olgular olmuştur. Demokrasi mücadelesi bir yönüyle merkezi ikti-

darın sınırlandırılarak çevrenin ve halkın irade ve karar gücünün

arttırılmasıdır. Böyle olması komünal demokratik değerlerin gerile-

tilmesi, bu temelde hiyerarşik sistemin iktidarı merkezileştirip te-

keline alması sürecine de uygundur. Merkezileşme ve devletçi top-

lum, komünal demokratik değerleri gerileterek kendini var etmişse;

demokratikleşme de merkezileşme ve devleti gerileterek kendini

var edecektir. Dolayısıyla demokrasi mücadelesi ne Atina ile başla-

mış ne Magna Carta belgesiyle yeni bir başlangıç yapmıştır. Mer-

kezileşmiş devletçi tüm toplumlara karşı mücadele demokrasi mü-

cadelesidir. Dolayısıyla kralların tanrı olmayacağını söyleyen Hz.

İbrahim de demokrasi tarihinin önemli bir kilometre taşıdır. Tarih
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içinde irili ufaklı bu yönlü mücadeleler özü itibariyle demokrasi

mücadelesidir.

Merkezileşme ve karar gücünün bir yerde toplanması her zaman

toplumların ve bireyin iradesini kıran bir nitelik taşır. Dolayısıyla

bir yerde demokratikleşme ve demokratik ilişkiler ortaya çıkarıla-

caksa karar gücünün dağıtılmış, her şeyden önce de halk tabanına

verilmesi ve yayılmış olması gerekir. Bu da yetmez, halkın ve bire-

yin iradi ve bilinçli katılımına elverecek bir sistem oluşturulması

önemlidir. Sınıflı toplum, gücü merkezileştirerek devletçi toplumu

ortaya çıkarma ve böylece sömürüsünü gerçekleştirmeyi gerekli kı-

lar. Bu güçlerin demokrasiyi anlama, yorumlama ve uygulama bi-

çimleri de bu ufkun sınırlarında seyreder. 

Temsili demokrasi pratiği ortaya çıkarmıştır ki, halkın kendini

güçlü yansıttığı ve çıkarlarını koruyabildiği bir model değildir.

Burjuvazi elindeki imkanlarını kullanarak bu temsilcileri etkile-

mekte ya da onların kendi çıkarlarının çemberi içinde kalmalarını

sağlamaktadır. En kötüsü de temsili sistem büyük savaşları ve yı-

kımları önleyememiştir. Hatta temsilcilerden oluşan parlamento bu

yıkımların aracı olmuştur. Dolayısıyla halkın katılımının sürekli

olacağı bir sistem ihtiyacı doğdu. Sivil toplum örgütlerinin II. Dün-

ya Savaşı sonrası yaygınlaşması bu ihtiyacın sonucudur. Böylelik-

le dört yılda bir sandığa gitmeyle sınırlı katılım sürekli hale getiril-

meye çalışılmıştır. Ancak sivil toplum örgütlerinin varlığı da mev-

cut parlamenter sistemde birey ve halkın iradesini geliştirmesi ve

ortaya koyması açısından yetersiz kalmaktadır. 

Kürt Halk Önderi “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabında “devlet

çokça işlendiği gibi çok eski ve üst toplumun temel örgütüdür. De-

mokratik tarzda oluşmaz. Geleneksel ve atamalarla yürütülür. Üst

toplum kendi içinde demokrasi uygulayabilir. Buna üst sınıfların

demokrasisi de denilebilir. Bu devlet için bir örtü vazifesi görür.

Çoğu Batı cumhuriyet modelinde olan bu demokrasiler devleti esas

alır. Önce devlet sonra demokrasi gelir; devlet olmadan demokrasi-

yi düşünemezler. Halk demokrasilerinde ise iktidar devlet hedef
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edinilmez. Devlet olmayı hedefleyen demokrasi kendi eliyle varlı-

ğına son vermiş olur,” belirlemesiyle temsili demokrasinin niteliği-

ni de ortaya koymaktadır. Temsili demokrasi, demokratik kültürün

geliştiği bugünkü ortamda bile üstte kalmakta, halkın çıkarlarından

uzak durmaktadır. Sivil toplumların gelişkin olması da bu niteliği

fazla değiştirememektedir.

Yerel yönetimler ve özgür belediyecilik, üstte kalan ve merke-

ziyetçi devlet modeline benzeyen temsili demokratik modele kar-

şı demokrasiyi tabandan geliştirecek önemli alanlardır. Günü-

müzde yerel yönetimler demokrasinin gelişmesinde önemli roller

oynamaktadır. Ancak bunların da çok yerel kalarak ufku dar bir

konumu yaşadıkları sıkça görülen bir durumdur. Merkeziyetçilik

demokrasi için bir tehlikeyken, bu darlaşma eğilimi nedeniyle ye-

relcilik de başka bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ger-

çekler demokrasiyi yaygınlaştıracak ve derinleştirecek bir mode-

le ihtiyaç göstermektedir. Bu da alttan örgütlenen ve devlet mo-

deline dayanan bir merkezileşme içermeyen demokratik konfede-

ralizmdir. Bu devletlerin değil, toplumsal kesimlerin demokratik

örgütlenme modelidir.

Toplumsal kesimler kültürel, etnik, dinsel, emekçiler ve başka

kesimlerden oluşmaktadır. Bunların her biri kendi içinde örgütlene-

rek yerel meclislerde yer alırlar. Yapılan ortak işleri koordine eden

bir koordinasyon da oluşturulur.

Tabandan bireyin katılımının bilinçli, etkin ve iradeli olması açı-

sından bireylerin sorunlara hakim olacağı ölçülerde birimlerin öz

yönetimlerinin örgütlenmesi de demokratik konfederalizm için

önemlidir. Büyük üniteler, bireylerin sorunlara hakim olamadığı öl-

çekte olduğundan iradeli ve bilinçli bir katılıma olanak vermemek-

tedir. Dolayısıyla da özgüveni olan sağlıklı, özgür ve demokratik

birey ortaya çıkmıyor. Bilinçli katılımın olanaklı hale geldiği daha

küçük ölçekli ünitelerde bireyin özgüveni ve ruhsal durumu toplu-

mun demokratikleşmesi ve sağlıklı gelişiminde daha etkili hale ge-

lir. Duyarlı ve sorunlar karşısında kendinden bir şeyler katan birey-
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ler ortaya çıkar. Böyle bir ölçekte demokratik iradesi ve katılımı ar-

tan bireyin bilinçlenmesi de gelişerek daha geniş ölçekteki (ülke

çapında veya daha evrensel konularda) sorunlar üzerinde de olum-

lu katkıları olacak tutum gösterebilir. Çünkü yereldeki bu bilinç

onun genel bilinçlenmesinde önemli bir temel olur. Yereldeki bu

demokratik örgütlenme ve katılımın dar ufuklu kalmaması açısın-

dan konfederalizm de önemli bir açılım yaptırır. Örneğin, birkaç

yerel birim kendi özgünlüklerini ve bağımsız kimliklerini önemli

oranda koruyarak bir araya gelip bir konfederasyon oluşturur. Böy-

lece konfederalizm hem merkeziyetçi, toplumu boğan ve bireyin

iradeli katılımını engelleyen sistemi aşarak demokrasiyi tabana ya-

yar hem de yerel dar görüşlülüğü ortadan kaldıran bir işlev görür.

Konfederal örgütlenmede yer alan her birimin 
bağımsızlığı önemli düzeyde vardır

Toplumsal örgütlenmenin konfederal biçimi ve buna dayanan si-

yasal örgütlenmeler toplumların demokratikleşmesinde ve demok-

ratik reflekslerin gelişmesinde daha etkili rol oynarlar. Bu sistemin

her gün yeniden ve yeniden demokratik kültürü derinleştiren ve

yaygınlaştıran özelliği vardır.

Demokraside fazla iddialı olan Avrupa’da bile kitlelerin siyasete

ilgisi azalmıştır. Siyasete karşı bir yabancılaşma yaşanmaktadır.

Hatta kitlenin ve toplumun kendisini ilgilendiren kararlara katılımı

anlamına da gelen siyaset kötülenir bir konuma düşmüştür. Avru-

pa’da böyleyse diğer ülkelerde bu durumun daha da kötü olduğunu

belirtmek gerekir. Demokratik konfederal örgütlenme siyasetin bu

düzeyde kötülenmesini ortadan kaldırıp, halkın siyasete ilgisini ar-

tıracak bir olgudur. Demokratik konfederalizm, toplumun ve bire-

yin doğrudan muhatap olduğu konuları daha yakından takip edile-

ceği bir örgütlenme biçimi olduğundan toplumun çoğunluğunu ör-

gütleme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda bu modelin bireyleri

kararlara katılım ve bu kararları takip etme durumunda olduğun-
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dan, örgütlenme ve siyasetin canlandığı bir ortam da ortaya çıkarır.

Demokrasi ve demokratik kültür, katılım ve örgütlenme ile gerçek-

leşir ve yaygınlaşır. Dolayısıyla konfederal örgütlenme biçimi katı-

lım ve örgütlenmeyi temsili demokrasiden daha kapsamlı sağladı-

ğından gerçek anlamda demokratik toplum yaratma olanağı verir.

Mevcut temsili demokrasilerde hem sistem hem de onun örgütlen-

meleri merkezden aşağıya yönelik bir örgütlenme içindedir. Pira-

midin en üstünde halk değil siyaset bürokratları ya da profesyonel

politikacılar yer almaktadır. Bunlar da halktan kopuktur. Halktan

çok devlete ve onun temel dayanağı olan kesimlere duyarlıdır.

Konfederal örgütlenmede piramit tersine çevrilmiştir. Örgütlenme-

nin ve karar gücünün en etkili ve güçlü kesimi tabanıdır. Yine bu-

günkü gibi yönetimlerin hem karar aldığı hem uyguladığı bir sistem

yerine, tabanın ve onun oluşturduğu yerel meclislerin daha güçlü

konumda olduğu, yönetim yerine geçen koordinasyonların sadece

koordine ve uygulama ile sorumlu oldukları görülür. 

Konfederal örgütlenmede yer alan her birimin bağımsızlığı

önemli düz0eyde vardır. Kendi örgütlenme alanlarında kendileri

sorumludur. Konfederasyonlar işlevlerine göre örgütlenmelerden

oluşacağı gibi coğrafi birimlerin esas alındığı bir ölçekte de oluşa-

bilir. Her coğrafi (yerel birim) birim kendi içinde işlevleri farklı

olan (kültürel, sosyal, ekonomik, siyasal) örgütlenmelerin konfede-

ral örgütlenmesini sağlar. Etnik, kültürel kesimler, kadın, genç ve

her türlü sosyal güçler konfederasyon esasına göre kendilerini ör-

gütlerler. Kürdistan, yerel birimlerin içinde yer aldığı dört demok-

ratik konfederal örgütlenme sahası biçiminde ele alınabilir. Yerel

meclislerin yanında bölgesel konfederal meclisler de oluşur. Bun-

lar daha çok yereller arasında koordine, ilişki ve denetim işlevini

görürler. Biz bunu bir örnek olarak verdik. Yerel ölçeklerin ve bu-

nun üst örgütlenmesi ve koordinasyonu olan demokratik konfede-

rasyonların nasıl şekilleneceği tartışmalarla ortaya çıkarılır. Kadın,

gençlik ve diğer kesimler kendilerini örgütleyerek bu konfederas-

yonların en etkin gücü olabilirler. Bunlar demokrasiyi toplumda et-
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kin kılacak, dinamizm ve ruh kazandıracak önemli güçtürler. Top-

lumu demokratikleştirmede rol oynayacak, yine bu demokrasiyi

zenginleştirip derinleştirecek tüm kesimlerin örgütlenip demokra-

tik konfederalizm içinde yer almaları da önemlidir.

Başkan Apo’nun demokratik konfederalizmle ilgili pasajlarının

anlaşılması açısından burada belirtmekte yarar var. “Bütün bunlar

(ortaya konulan demokratik örgütlenme ve sonuçları kastediliyor)

sorunların çözümü için bir yol gösterir. Benim sosyalizm anlayışım

şu: Reel sosyalizm dahil, devlete dayanan bir sosyalizm anlayışını

doğru bulmuyorum. Benim demokratik konfederalist anlayışım bu-

dur. Demokrasiyi geliştirmeden sosyalizm olmaz. Sovyet hege-

monyacılığı ile tutmadı. Sovyetler Sümer rahip devleti gibiydi. Çin

de öyle. O yüzden ABD karşısında tutunamıyorlar. Ortadoğu’nun

mevcut durumu ne üstten ABD’yi ne de alttan halkı kabul eder. Yö-

netimler bu arada sıkışmışlardır. Bunlar ya kendilerini dönüştürür-

ler ya da ABD’nin baskısı karşısında ezilirler. Yeni bir milliyetçi

dalga nasıl geçmişi kaybettirdiyse, bugünü de kaybettirir. Burada

demokratik konfederalizm ilaç gibidir.

ABD milliyetçiliği kışkırtıp bir yüzyılın kaybına yol açabilir.

Milliyetçilik bir yüzyılı kaybettirdi, bu yüzyılında kaybolmaması

için demokratik konfederalizmi tabandan örgütlemek gerekir. Bu

ana çizgidir. Demokratçılığa dayanan sosyalizm olmalı. Bunun özü

daha önce program için açtığım altı maddedir. AB demokratikleşi-

yor, Türkiye demokratikleşiyor, Kürt hareketi demokratikleşiyor.

Yanlış anlaşılmasın, Türkiye konfederalizm olsun demiyorum.

Üniter yapısını koruyarak demokratik bir cumhuriyet olsun diyo-

rum. Talabani-Barzani devleti yerine Kürdistan Demokratik Konfe-

deralizmi diyorum. Bu, Türkiye Cumhuriyeti ile dost olmalı. De-

mokratik Konfederalizm Kürt milliyetçisi değildir. Milliyetçi dev-

letçilikten uzak durulması, demokratik ulusçuluğa önem verilmesi

ve AB sürecinin bir sentez olarak algılanması gerekir. Bu temelde

halkın seferber olmasını istiyorum. 

Ortadoğu ve hatta bütün dünya halkları için geçerli çözüm de-
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mokratik konfederalizmdir. Demokratik konfederalizm devlet ol-

mayan, demokratik ulus örgütlenmesidir. Demokratik konfede-

rasyon azınlık örgütlenmesidir; kültür örgütlenmesi, dini örgüt-

lenme, hatta cins örgütlenmesi ve buna benzer örgütlenmelerdir.

Buna demokratik ulus ve kültür örgütlenmesi diyorum. Her köy-

de demokratik bir komün çıkar. Her kültürel örgütlenmenin ve di-

ğerlerinin tümünün birleştirilmesi konfederasyondur. Bu, çizgi

olarak yansıtılmalı. Buna devlet olmayan demokratik konfederas-

yon diyorum. Bunun tarihi örnekleri de var. Daha önce Atina de-

mokrasisi vardı. Sümerlerde de benzer bir örgütlenme vardı. Sa-

vunmamda bunları açmıştım. Avrupa konfederalizmi doğuyor.

Ortadoğu konfederalizmi de olabilir. Kürtler için de Ortadoğu’da

Kürt konfederalizmi uygundur. İsrail ve Filistin kendi aralarında

demokratik konfederalizmi oluşturabilirler. 22 Arap devleti, ken-

di arasında demokrasiyi gözeten demokratik konfederalizm olabi-

lir. Türkler kendi aralarında Türk demokratik konfederalizmi ku-

rabilir. Bütün Türkleri tek devlet bayrağı altında toplayamazsınız.

Çünkü hepsi milli devletlerdir. Ancak kendi aralarında demokra-

tik konfederalizm olabilir. 

Kürtler için de uygundur. Kürtler kendi içinde, sınırlara dokun-

madan, kendi aralarında Kürt demokratik konfederalizmi kurabilir-

ler. Bütün Kürdistan parçaları, sınırlara dokunmadan, sınırları en-

gel yapmadan, sınırları bir köprü olarak görüp demokratik konfe-

deralizmi geliştirebilirler. Kürtler kendi aralarında siyasi, kültürel

ve politik ilişkiyi sağlarlar. Amaç sınırları yıkmak değil, köprü yap-

maktır. Bunun kimseye zararı yoktur. Bu yapılmazsa kan deryasına

döner. Kürtler kanlı bir süreçten ancak böyle kurtulabilirler. Kansız

Kürt demokrasisi böyle gelişir. Aksi halde Filistin-İsrail benzeri

kanlı süreç yaşanır. Bu çözüm Kürt milli devleti etrafındaki boğaz-

laşmayı önler. Bunun için ulus devletlerin demokrasiye açık olma-

ları tek şarttır. Kürtlerin demokratik bir ulus olmalarına karışmaya-

cak, uzlaşacak. Bu muazzam kazandırır. Türkiye, İran, Suriye ve

hatta Kürt devletçiği de buna engel olmamalıdır”.
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Etnisite tarihin en özgür ve canlı birimidir

Kürdistan özgürlük hareketi PKK öncülüğünde özgürlük ve de-

mokrasi mücadelesinde kararlı bir halk ortaya çıkardı. Ne var ki bu

halkın yeterince örgütlenmediği ve demokratik kültürün derinleşti-

rilemediği de diğer bir gerçektir. Bunun örgütlenme tarzı ve mode-

liyle ilişkisi vardır. Halkı sorunlara yabancılaştırmayarak bizzat po-

litikanın öznesi haline getiren bir örgütlenme gerçekleştirilemedi.

Politika belirleyerek halktan destek isteyen ve uygulamayı da ken-

disi yapan bir model, halkın politikaya ilgisini yükseltemez. Amaç,

program ve izlediği politika doğru olsa bile, örgüt modeli halkı ka-

tan, örgütlenmeyi esas alarak tabana dayandıran nitelikte olmazsa,

örgütlenme gelişemeyeceği gibi, doğal olarak demokratik kültür ve

demokrasi de gelişemez.

Demokratik konfederalizm aynı zamanda demokratik uluslaş-

madır. Ulusu pazar etrafında örgütlenen bir birlik ve toplumsal

form olarak görmek yanılgıdır. Bu tanımlama burjuvazinin kendini

ve ulus devleti meşrulaştırmasıdır. Ne yazık ki sosyalistler de bu te-

zi esas almışlardır. Halbuki etnisite tarihin en özgür ve canlı birimi-

dir. Eğer uluslaşma etnisitenin, halkların, bireylerin birbirleriyle sı-

kı ilişki ve ortak çıkarlar etrafında örgütlenmesiyse, toplumun kon-

federal biçimde genişliğine ve derinliğine tümüyle örgütlenmesi o

toplumu demokratik ulus haline getirir. Uluslaşma bu biçimiyle da-

ha kapsamlı ve yoğun hale gelmiş olur. Demokrasiyi, eşitliği, ada-

let ve imkanlarını paylaşan demokratik ulus haline gelinir.

Demokratik konfederal örgütlenme hem yerel sorunlar (ekono-

mik, sosyal, kültürel) için örgütlenmeyi derinleştirir hem de ulusal

sorunları milliyetçi olmayan temelde çözme mücadelesi içine girer.

Demokratik örgütlenme ve kültürünü geliştiren bir toplum dilinin,

kültürünün, kimliğinin yasaklanmasının gelişmesi önüne engel ko-

nulmasını kabul etmez. Demokratik örgütlenme ve kültür temelin-

de uluslaşmış toplumların mücadele gücü ve azmi daha da yüksek-

tir. Bunun için daha önceleri uluslar açısından ilk önce demokratik
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devrimden söz ederlerdi. Bu demokratik devrim demokratik kültü-

rü ve demokrasiyi geliştiren bir örgütlenme ile daha da derinleştiri-

lirse bu, gerçek anlamda demokratik ulus olur. Savunma ve müca-

dele mekanizması da çok güçlenmiş olur.

Konfederal örgütlenme ulusal kimliği soyut olmaktan çıkarır,

onu daha da somut ve herkese mal eder hale getirir. Çünkü demok-

ratik konfederalizm bireylerin ve yaşanan yerin kendini ulusal kim-

lik içinde görmesine katkıda bulunur. Kendi yaşam ve kültürünün

ulusal kimliğin kopmaz parçası olduğu bilincine varır ve bu değer-

lere daha bilinçli sahip çıkar. Ulusal birliğe ise hiçbir biçimde ol-

mayacak düzeyde güç katar. Köyü, şehri, bölgesi ve bundan yola

çıkarak da tüm ulusla organik bağ içinde olur. Kültür ve duygu ba-

ğını en somut hale getirir. Tarihte birliği dağıtılmış, kendisi olmak-

tan uzaklaştırılmış, birbirine yabancılaşmış Kürtler için en iyi ilaç

demokratik uluslaşmadır. Demokrasi ve demokratik örgütlenme

her bakımdan toplumun yoğunlaşmış halidir. Demokratik örgütlen-

me ve demokrasi gelişmemişse o toplum dağınık ve yoğunluğu ol-

mayan niteliktedir. 

Demokratik konfederalizm bu niteliğiyle inkarcılık ve sömürge-

ciliği boşa çıkaracak bir halk gücü ve örgütlenmesi anlamına gel-

mektedir. Yaşamın her alanını kapsayan ve cevap veren örgütlenme

olduğu için inkarcı, sömürgeci egemenlik ve baskıyı işlemez hale

getirir. Devletin kurumlarının gerekli olmadığı alanlarda kendi ör-

gütlenme ve kurumlarını geliştirir. Kürt sorununu ve irade olması-

nı kendi cephesinden çözen bir düzey ortaya çıkarır. İnkarcı politi-

kaları anlamsız hale getirerek demokratik çözüme zorlar. Demok-

ratik konfederalizmin Kürdistan ve Kürt halkı açısından böyle bir

rolü de vardır. Tabii ki bunun işlemesi açısından inkarcılığın, inkar-

cılığı ayakta tutan zor sisteminin ve bunun özel savaş yöntemleri-

nin terk edilmesi gerekir. İnkarcılığın bugün olduğu gibi anlamsız

hale gelmesine rağmen, eski yöntemlerde ısrarlı olunursa, demok-

ratik ulusun en doğal hakkı olan meşru savunma yapması da gün-

deme girer. Demokratik konfederalizm bu durumda kendi meşru
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savunmasını örgütler, diğer meşru savunma güçlerini de destekler. 

Demokratik konfederalizm, Kürdistan’daki bir devletçikle Tür-

kiye devletinin konfederal bir birlik oluşturması değildir. Kürt so-

rununun çözümünde ön açıcı bir yoldur denilirken kastedilen bu

değildir. Kürt halkının ekonomik, sosyal, kültürel ve tabii ki siya-

sal örgütlenmesinde engel oluşturulmasın ve bu temelde şiddete,

bastırmaya ve inkara dayanmayan bir çözüm bulunsun, denilmek-

tedir. Böyle bir çözüm için Kürt halkının örgütlenmesi ve iradesi

önemlidir. Ancak sancısız ve acısız olması açısından Türk devleti-

nin inkara, şiddete ve imhaya değil, demokratik yaklaşıma ve de-

mokrasiye duyarlı hale gelmesi de önemlidir.

Demokratik konfederalizm milliyetçilik ya da dış güçlere daya-

narak değil, halkın örgütlenmesi ve gücü ile çözümü dayatan po-

tansiyele sahiptir. Milliyetçilik halkı esas almadığından dış güçlere

dayanmaya yönelir. Konfederal biçimde örgütlenmiş bir Kürdistan,

milliyetçiliği silah olarak kullanmadan sorunu çözme gücüne ula-

şır. Dolayısıyla dış gücün desteğine ihtiyaç duymaz. Uluslararası

demokratik kamuoyu ve onun moral desteği önemlidir, ama örgüt-

lü bir halk kendi gücüne dayanarak sorunu çözebilir. Dünya koşul-

ları ve mevcut siyasi konjöktür de böyle bir çözüme uygundur. Bu

çözüm devlet olmadan, ona gerek kalmadan Kürt halkının siyasi,

ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kendini irade yapması ve bu

alanlarda özgürlüğünü yaşamasıdır. Milliyetçilik her zaman halkın

demokrasi bilinci ve demokratik örgütlenme eksikliği üzerinde

kendini örgütler. Bir halk örgütlenmesine dayanarak değil, egemen

sınıfların kendine yakın kesimleri örgütlemesine dayanarak kendi-

sini var eder. Halkın örgütlenmesi zayıf olduğu zaman kendi örgüt-

lenmesini etkin kılar ve toplum üzerinde hakim olur. Çünkü halkın

tek güç kaynağı örgütlenmesidir. Bunu da en iyi biçimde demokra-

tik federal örgütlenme temelinde yapar.

Kendisini demokratik federalizm temelinde örgütleyen bir halk,

iktidar zihniyetine dayanan milliyetçiliğe, iktidar ve devlete ihtiyaç

duyulmadan Kürt sorununun demokratik çözümünü hedefler. De-
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mokratik konfederal örgütlenmesinde derinleştirdiği demokratik

kültür ve örgütlenmesiyle komşu halklarla kardeşçe yaşamasını bi-

lir ve bu yaşamı bu halklara da öğretir. Özcesi demokratik konfede-

ral bir örgütlenme ile özgür Kürdistan’ı yaratmak, Kürt sorununu

milliyetçilik ve devlet özlemleri duymadan çözüme götürme gücü

ve mücadelesi demektir. Böylece Kürt sorunu Kürdistan’ın diğer

parçaları ile konfederal bir ilişki içinde daha köklü çözüme kavu-

şur. Sınırları değiştirmeden Kürt halkının doğal hakkı olan sosyal,

kültürel ve ekonomik ilişki kurma sorunu böylece karşılanmış olur.

Dolayısıyla Kürtler bölge ülkelerinin birbiriyle ilişkisini güçlendi-

ren köprü haline gelir. En önemlisi de demokratik birikimi ile tüm

Ortadoğu’nun demokratikleşmesinde etkin rol oynarlar. Ortado-

ğu’da demokratik konfederalizmin temeli haline de gelirler. Çağı-

mızın genel eğilimi ulus devletlerin aşılmasıyken, Kürtler böyle bir

konfederal ilişkiyle Ortadoğu’da çatışma değil, barış köprüsü rolü

oynayarak 21. yüzyıla damgalarını vurabilirler. Zaten 20. yüzyılda

Ortadoğu’da hangi halk demokraside öncü ve etkin olursa, 21. yüz-

yıl, Ortadoğu’da onun yükselişine tanıklık edecektir. Tarih, demok-

ratik halk gücü oluşturanlara yürü ve rolünü oyna diyecektir.

Kürt sorunu Kürdistan’ın diğer parçaları ile konfederal bir ilişki

içinde daha köklü çözüme kavuşur. Böylece sınırları değiştirmeden

Kürt halkının doğal hakkı olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişki

kurma sorunu böylece karşılanmış olur. Dolayısıyla Kürtler bölge

ülkelerinin birbiriyle ilişkisini güçlendiren köprü haline gelir. En

önemlisi de demokratik birikimi ile tüm Ortadoğu’nun demokratik-

leşmesinde etkin rol oynarlar. Ortadoğu’da demokratik konfedera-

lizmin temeli haline de gelirler.

Konfederal bir ilişki bölge ülkelerinin de zararına olmaz. Tabii

ki şu andaki milliyetçi ve inkarcı tutumlar bu tür ilişkiden korku

duymaktadır. Ne var ki bu ilişki hem Kürtlerin hem bölge ülkeleri-

nin ortak çıkarınadır. Tüm halkların çıkarına olan tek çözüm de bu-

dur. Kürtler için en doğru ve geliştirici olan da böyle bir konfede-

ralizmi işler hale getirmek olacaktır.
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Şu anda KONGRA GEL böyle bir konfederasyonun alt yapısı-

nı ve zihniyetini hazırlamaktadır. Tüm parçalar özgür ve demok-

ratik bir ortamda böyle bir ilişkiyi sağlamak için güçlerini birleş-

tiriyor ve tüm parçalar için moral, güç ve mücadele enerjisi orta-

ya çıkarıyorlar. 

Dünyada sınırlar aşılıyor. Ülkeler de dünyadaki gelişmelere

ayak uydurmak ve güç olmak için komşu halklarla birçok konuda

ilişki geliştiriyor. Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kon-

federasyonlar oluşuyor. Bu gelişmeler zorunluluktan çok, ihtiyaç

ve daha iyi ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama ulaşmak için ger-

çekleştiriliyor. 

Böyle ilişkilere ve demokratik konfederasyona en fazla da Or-

tadoğu’nun ihtiyacı var. Bölgede binyıllardır bir arada yaşayan,

ama düşman haline getirilen halklar gerçeği var. Bu halklardan

kaynaklanan bir sonuç değildir. Daha fazla da Batı kaynaklı mil-

liyetçilik ve ulus devlet yapılanması bu durumu ortaya çıkarmış-

tır. Ekonomik, sosyal ve kültürel gerilikler de bu nedenledir. Do-

layısıyla Ortadoğu’daki bütün hastalıklar için ilaç, demokratik

konfederasyondur. 

Ortadoğu tarihsel olarak birbirini bütünleyen bir coğrafyadır.

Katı sınırlar onun gücünü, yüreğini, beynini, duygularını; geçmişi-

ni, güç kaynaklarını parçalamaktır. İnsanlık ve uygarlık yaratan

coğrafyayı çok katı sınırlara bölmek harakiri yapmaktır. Bunun hiç-

bir halka yararı olmaz. Bölge zaten tarih boyunca doğal bir federas-

yondur. Coğrafyası ikiye bölündüğü tarihler olmuştur, ancak üçe,

beşe, ona bölündüğü görülmemektedir. 

Ortadoğu’da her şeyden önce milliyetçiliği zayıflatacak, kıracak

bir adım gereklidir. Bu da demokratik konfederalizmdir. Böyle bir

siyasi organizasyon gerçekleşirse milliyetçilik yerine dayanışma

gelişecek, Ortadoğu’nun tarihi değişecektir. Eğer konfederalizm

gerçekleşirse bu kısa sürede AB gibi bir organizasyona dönüşür.

Belki bugün federasyon zordur. Mevcut önyargılar şimdi buna im-

kan vermiyor. Ancak belirli bir ilişki düzeyi yakalanırsa tüm ülke-
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ler ilişkinin daha da geliştirilmesini isteyemeye yönelecektir. Çün-

kü Ortadoğu halklarının ortak yanları çoktur. 

I. ve II. Dünya Savaşı’nı yaşayan ülkeler birlik kurabiliyorsa, bir

başlangıç yapıldığında böyle bir şey burada daha kolay gelişir. Or-

tadoğu’da bunlar olmaz, demokratikleşme gelişmez düşüncesi dış

güçlerin, Batı’nın empoze ettiği ve bizim de düşüncesizce kabul et-

tiğimiz bir varsayımdır. Ya da gerici, otoriter ve kabuk hale gelmiş

iktidarlara bakarak böyle bir değerlendirme yapmak doğru değildir.

Yakın bir gelecekte tabanda ve tavanda neden birlik kurmuyoruz

eğilimi tüm ülkelerde gelişecektir. Dış güçlerden bunu engelleme-

ye çalışanlar olsa da yaşamın öğrettikleri aklıyla düşünenleri bu

noktaya getirecektir. 

Ortadoğu’da büyük coğrafya bütünlüğü sağlayanlar ve çağa

ayak uyduranlar her zaman büyük güç olmuşlardır. Eğer emper-

yalist ve sömürgeci emeller beslemeden bir birlik ortaya çıkarsa

bu birlik, dünyada yeni bir ekonomik, siyasi ve kültürel güç ola-

caktır. Ortadoğu’da gerçekleştirilecek böyle bir organizasyon

eğer yerelde halkın güç olacağı ve katılım göstereceği diyalektik

birliği yakalayabilirse, yani tüm Ortadoğu’da halkı güç yapan de-

mokratik federalizm yaygınlaştırılırsa, çok çarpıcı bir uygarlık

hamlesi ortaya çıkacaktır.

Ortadoğu’da komünal demokratik değerler güçlüdür. Bu değer-

ler özgürlük ve eşitliğe önemli bir zemindir. Dikkat edilirse bilinen

eski tüm toplumcu hareketler bu coğrafyada çıkmıştır. Tek tanrılı

dinler zaten toplumcudur, çıkışları özgürlükçüdür, eşitlikçidir ve

adalet istemektedirler. Eğer bireysel özgürlükler bu toplumculukla

dengeli hale gelirse; Ortadoğu demokrasinin komünal ve eşitlikçi

değerler üzerine oturduğu güçlü ve çekici bir coğrafya haline gelir.

Avrupa’daki çıkarcı, bencil ve nalıncı keseri gibi daha çok üst top-

lumun çıkarına yontan bir demokrasiye gerçek anlamda alternatif

ve sentez olan halkın demokrasisi ortaya çıkarılır. 

Ortadoğu’da çıkarcılık Avrupa kadar güçlü değildir. Öyle çok

fazla rekabet edecek bir konumları da yoktur. Dolayısıyla bir kon-
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federasyon kurmayı engelleyecek etkenler düşünüldüğü ya da söy-

lenildiği gibi fazla değildir.

Türkiye’nin AB’ye girmesi böyle bir konfederasyonun Türkiye-

siz olmasını gerektirmez. Siyaset bir çözüm yolu bulur. Hatta

AB’ye alınmak istense bile, Türkiye ile böyle bir konfederasyon

ilişkisi için özel bir formül bulunması Avrupa’nın da işine gelir. 

Böyle bir proje Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’ne alter-

natif mi olacaktır? ABD’nin kendine bağlı böyle bir proje gerçek-

leştirmesi zordur. ABD’ye bağlı böyle bir coğrafya yaratmaya ça-

lışmak boştur. Eğer ABD ile kavgalı olmayacak demokratik ve

özgürlükçü bir Ortadoğu kastediliyorsa; bu, zaten Ortadoğu halk-

larının da isteğidir. Yakın bir zamanda böyle bir Ortadoğu da ger-

çekleşecektir. ABD müdahalesi ve başka etkenler de böyle bir sü-

reci hızlandırma rolü oynayabilir. Zaten ABD’nin müdahalesi de-

mokratik güçlerin ve halkların daha fazla sorgulayıcı yaklaşması-

nı beraberinde getirmiştir. Demokratikleşmeye ve özgürlüğe ihti-

yacı halklar da derinden duymaktadır. Ancak bunun yanında

ABD’ye tepki de gelişmektedir. Dolayısıyla doğal olarak

ABD’nin istediği bir Ortadoğu projesinin değil de halkların daha

çabuk benimseyeceği demokratik Ortadoğu konfederasyonunun

gerçekleşme şansı yüksektir.

Demokrasi, Türkiye dahil tüm Ortadoğu halklarının kapısına da-

yanmıştır. Başta Kürt halkı olmak üzere halkların mücadelesi de-

mokrasinin gelişmesinin zeminini önemli oranda yaratmıştır. Artık

mevcut iktidarlar yalnız dış güçlerle çatışma içinde değil, bundan

daha fazla da kendi halkı tarafından kabul edilmeyen bir durumda-

dır. Dolayısıyla demokrasiden artık kaçınılamaz. Eğer dogmatizm

ve kabuk bağlayan iktidarlar aşılırsa, bu coğrafyada demokrasinin

gelişmesinin kaynakları fazlasıyla vardır.

Ülkelerin demokratik bir konfederasyon örgütlenmesine gitmesi

hepsinin çıkarınadır. Bu organizasyon tabii ki ancak Kürtlerin öz-

gür olduğu ortamda uygulanabilir. Özgür Kürdistan sınırların de-

ğişmesini de, federasyonu da gerektirmiyor. Yukarıda izah ettiği-
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miz biçimde inkarcı ve imhacı yaklaşım terk edilir ve Kürtler ken-

dilerini tamamen örgütleme özgürlüğü kazanırsa, demokratik Tür-

kiye, özgür Kürdistan gerçekleşir. Bu, diğer Kürdistan parçalarında

da benzer gelişme anlamına gelir. Bu sorunu çözen ülkeler demok-

ratik konfederal bir siyasi birlik kazanabilirler.

Kadın kurultayında modeli ve anlayışı netleştirilecek olan Koma

Jınen Bılınd, ihtiyaçlar üzerinden özgün örgütlenen kadın örgütle-

rimizin (PAJK, YJA STAR, ÖKB ve KONGRA GEL bünyesinde

örgütlenen kadın çalışmaları) ortak bir zeminde buluşarak birbirini

tamamlaması ve ürünlerini paylaşması ihtiyacı ile örgütleniyor.

İdeolojik, siyasal, örgütsel, hatta askeri boyutta önemli deneyim sa-

hibi olan kadın hareketi, mücadele sorunları açısından da incelen-

meye değer pratikler yaşamıştır.  

Savaş zemininde, erkeklik olgusunun en çıplak gerçekleriyle

karşı karşıya kalan kadın örgütlülüğü bir yandan düşmana karşı sa-

vaşırken, diğer yandan bu gerçeklikle çatışarak gelişti. Erkeğin en

etkili iktidar alanı olan askerlik ve siyasette alternatif bir örgütlen-

me olan kadın hareketinin gelişimi, hiçbir zaman erkek tarafından

sindirilemedi. Savaşın zor koşullarına rağmen, bir de erkeğin ken-

di elindeki avantajları kullanarak oluşturduğu zorluklar, büyük bir

iradi gücü gerekli kılıyordu. Devletçi iktidarcı zihniyetin örgüt içe-

risinde ve savaş ortamında şekillenen biçimi, örgüt bütünlüğü adı

altında kadına egemen erkek sınırlarını dayatırken, fiziksel kayıp-

larla birlikte derin ruhsal kırılmalar yaratan şiddetli çatışmalar, ya-

nıltmalar hiç kesilmeyen bombardımanlar gibiydi. Kadını kendi sı-

nırlarına çekmeye çalışan erkeğin bu dayatmasına karşı, büyük di-

reniş süreçleri yaşanıldı. Ancak erkeğin örgütsel araçları hep kendi

lehine kullanması, kadının çok zorlu yaşamasına sebep oldu. Çatış-

maları arttıkça, güvensizlik derinleşti ya da irade gösteremeyen ve

öz tercihini uzun özgürlük mücadeleleri üzerinden geliştirmeyen

kadınlarda mücadele azminin tükenişini getirdi. Farkında olsun ol-

masın, kadın hareketinin özgür gelişimini engellemek, erkeğin öz-

gürlük değerleriyle karşı karşıya kalmasını ortaya çıkardı. Bir Öz-
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gürlük hareketinin üyeleri de olsa, erkek gerçeğinin kadın karşısın-

da egemenliğe sarılan duruşu, özgürlük için belirlenen sınırları çar-

pıcı bir gerçeklik olarak açığa çıkardı. Bu bağlamda kadın özgürlük

sorununun öz güce dayalı olarak gelişmesi çok önemlidir. Bu temel

bir doğru olarak belleklere oturmuştur. Koşullar değiştikçe yakla-

şımlar biçim değiştirdi, ama anlayışların özü değişmedi. ‘Erkeğin

sınırları aşılamaz’ anlayışı her seferinde farklı tarzlarda, farklı ge-

rekçelerle dayatılsa da, uygarlığın kadın özgürlüğüne karşı kendini

dayatması olarak korkunç bir hırsla var oluyor. Buna karşılık, ka-

dın hareketinin bu sorunu giderek çok daha derinlikli çözümleme

ve tutumlarla ele alınmasının gerekliliği açıktır. 

Erkek egemen zihniyetin bir sistem olduğu ve salt erkek cinsinin

değil, tüm toplumsal kesimlerin kendilerine biçilen toplumsal rol-

ler üzerinden sistemi yaşamsallaştırdığı bir gerçektir. Kadın özgür-

lük sorununun kaba redle ele alınamayacağı, çok köklü ve yaşam-

sal bir sorun olduğu, dolayısıyla istem, heyecan ve redlerin varol-

ması kadar, bilinç, gerçekçilik ve alternatifleri de var etmek gerek-

tiği, sadece teorik bir doğru değil, yaşanarak ortaya çıkarılan pratik

bir gerçeklik olarak bilince çıkarıldı. Erkek egemen sisteme karşı

mücadele ederken, erkeğin mücadele araçlarını kullanmanın erke-

ğe benzeşmeyi yarattığı; devletçi iktidarcı zihniyetten arınmayan

kadının ne kadar güçlü olursa olsun, kadın özgürlük mücadelesine

zarar verdiği pratik olarak yaşandı. Bunun yanında güç kavramının

kadın ve erkekte çok farklı ifadelere kavuştuğu, yaşamsal deneyim-

lerle daha somut olarak açığa çıktı. Zihniyette erkekten kopamayan

kadın, özgürlükte ne kadar kararlı olursa olsun, gelip dayandığı

nokta erkeğe benzeşme oluyor ki, adı kadın özgürlük mücadelesi

de olsa, özünde kadının doğal özünü kemiren tahribatlar yaratıyor.

Bu sebeple ‘kadınlığı biyolojik değil, toplumsal bir olgu’ olarak de-

ğerlendirmek ve zihniyet dönüşümü temelinde, kadının doğal özü-

nü yaşatmayı esas almak önemlidir.

Özgürlük mücadelesinin çok uzun vadeli olduğu, kırılmaların,

kayıpların yaşanacağı her zaman ifade edilse de bedende, duyguda,
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düşüncede bunları yaşamanın acısı, kadınlara çok hayati deneyim-

ler kazandırıyor. Doğru stratejiler, doğru teoriler belirlemek ne ka-

dar gerekli ve hayati ise bunları yaşayarak ortaya çıkan sonuçlarını

doğru değerlendirmek de o kadar önemli ve hayati. Toplumsal mü-

cadele kapsamına sahip olan kadın kurtuluş ideolojisini şiddetli sa-

vaş ortamında, dört taraftan baskı altında olan Kürt halkı içerisinde

ve hala namus cinayetlerine kurban edilen Kürt kadınları ve Orta-

doğu kadınları ile gerçekleştirmiş olmanın daha çelişkili, daha ça-

tışmalı bir mücadeleyi ortaya çıkardığı açıktır. Bu mücadelenin bi-

zi getirdiği nokta, hem egemen sistemi hem de kadınların da dahil

olduğu tüm toplumsal kesimlerin rolünü daha kapsamlı ve derinlik-

li sorgulayabilecek, bunların alternatiflerini geliştirebilecek zemin-

lerin oluşturulmasıdır. Bu konuda önemli bir misyona sahip olan

PAJK, Ortadoğu kadınının ‘ideolojik tutsaklığına’ karşı, alternatif

bir yapılanma esprisiyle, yaşamı sosyal, siyasal, kültürel, ahlaki,

pratiksel ve diğer boyutları ile yeniden ele almayı esas almakta, bu-

nun araç, yol, yöntem, arayışlarını geliştirmekte. Verili olanların

kadına ait olmadığı, kadının öz ihtiyaçlarını karşılayabilecek, doğa-

sına, duygu ve düşünce dünyasına aykırı olmayacak yöntem araç

ve zeminlerin yaratılmasının bir ihtiyaç olarak gelişmesi, bunun

üzerinden tartışmaların gelişmesi, daha doğal bir gelişim seyrini

yakalamanın imkanlarını da oluşturuyor. Bu, bir arayış süreci ola-

rak esnek yaklaşım temelinde çeşitli seçeneklerin yaratılması, bun-

ların denenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, olmazsa yeniden

denemelerin yapılması biçiminde kadının kendi yaşam, örgütlen-

me, mücadele tarzını oluşturma süreci olacaktır. Örgütlülüklerin

kapsamı geliştikçe ortaya çıkan iktidar gücü, kadın ortamını adeta

zehirlemekte. Bunun zemin bulmaması için, iyi niyetli yaklaşım ve

doğruları tespit etmenin yeterli olmadığı yaşanan pratiklerden yola

çıkarak bilince çıkarılan bir olgudur. Bu temelde sorumluluğun tüm

yapıya dağılmasını sağlayabilecek, bireyin aktif ve verimli katılı-

mını teşvik edebilecek ve sınıflandırmayı engelleyebilecek yatay

işleyiş sistemlerine ihtiyaç vardır. Yaşamın ihtiyaçları değiştikçe,
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oluşan tarzlar da değişecek, gelişecektir. Diğer önemli bir ihtiyaç

da, kadının kendi yaşam alanlarını oluşturabilmesi için bağımsızlı-

ğını koruyabilmesinin önemidir. Bağımsızlığını koruyamayan ka-

dın, erkeklik olgusu karşısında çok çabuk teslimiyete gidebiliyor ve

bundan sonrası kadınlık adına tam bir facia oluyor. Kadının bağım-

sızlığını sağlaması ve bunu koruması, erkeğin dışlanması üzerinden

dar bir cins kurtuluşu yaklaşımı değildir. Erkek egemen sistemin

günlük olarak gelişen ideolojik, fiziksel, ruhsal saldırılarından ko-

runarak, kendini bulma, kendi özgünlüklerini yaşatma, toplumsal

yaşama kadının doğal yapısı ile katılım sağlama imkanıdır. Mevcut

egemen sistem karşısında bu sadece kadının değil, tüm toplumsal

kesimlerin ihtiyacıdır. Sistemin kadın karşıtı yapısından kaynaklı

olarak, bu bağımsız zeminin kadınlar tarafından geliştirilmesi ve

yeni yaşam alanlarının kadınlar tarafından oluşturulması, tüm top-

lumsal dokuyu derinden etkileyecek, giderek egemenlik sınırlarının

aşılmasını sağlayacaktır. Bu anlayışla örgütlenen PAJK’ın ilk dev-

resine bu temeldeki tartışmalarla başlandı ve gelişen iddia, güven

ve derinlikle ilerlemekte. Kuşkusuz ideolojik üretim ve gelişim, si-

yasal, sosyal, kültürel ve meşru savunma alanında örgütlenen kadın

yapılarının gerek görüş ve önerileriyle, gerekse de pratik uygulama

gücü olmaları ile beraber somutlaşacaktır. Bu temelde kadın kurtu-

luş ideolojisi üzerinden hareket eden örgütlerimizin birbirini ta-

mamlama anlayışı üzerinden ortaklaşacağı Koma Jınen Bılınd ör-

gütlenmesi, yaşanan pratiklerden doğru sonuçlar çıkarılır, yeni bir

iktidar alanı haline gelmez ve bu temelde kadın bakış açısı üzerin-

den gelişen bir örgüt modeli haline gelirse, kadının çok kapsamlı

bir yaşam alanı gerçekleştirilmiş olacak. Bunu başarmanın tüm

avantajlarına sahip iken, sorumluluğu da özgürlük adına hepimizin-

dir. 

8 Mart’ta Kürt kadınları olarak gelişim seyrimizi gözden geçirir-

ken, kadınla derin ve anlamlı bir yoldaşlığın sahibi olan, demokra-

tik ekolojik cinsiyet devrimi temelindeki yeni paradigmanın yaratı-

cısı önder Apo’nun esaret koşullarında olması buruk duygular ya-
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şamamıza sebep olmakla birlikte, komplocu erkek egemen sisteme

karşı bir direniş ve diriliş mekanı olarak cevap geliştirmek, Önder-

likle olan bağlarımızı daha güçlü kılmakta, aradaki mesafeleri

azaltmaktadır. Özgürlük zemini geliştiği oranda bu mesafeler daha

da daralacaktır. 8 Mart’ın tüm kadınları buluşturan, aynı duyguları

yaşatan zemini, başta kadınla derin bağlar kuran özgür ruhlu insan-

lar olmak üzere tüm insanlığı kapsayabilecek sevgiler içerdikçe,

kadın özgürlük mücadelesi toplumsallaşacak ve kalıcı özgürlük ze-

minleri yaratılacaktır. 

Baharın yenilenen, yenileyen ruhuna eşlik ederek, kadına yaşam

hakkı tanımayan, kendine yabancılaştıran, insanlığı savaş ve katli-

amlarla karşı karşıya bırakan ve dünyamızın geleceğini tehdit eden

zihniyete ve bunun sahiplerine karşı kadın eksenli değerler olan ba-

rış, demokrasi, ekolojik dengenin bir parçası olarak doğal yaşamda

kararlaşmak ve bu temelde 8 Mart’ı kutlamak, gelecek 8 Martları

daha güzel kılmak için çok gerekli ve anlamlıdır. Tarihin en eski

toplumsal çelişkisi, en eski toplumsal yapının içerisinde dipten ge-

len dalga misali çok şiddetli ve sancılı ilerlerken, ortaya çıkan ka-

zanımları, tüm kadınlarla paylaşmanın heyecanı ve coşkusuyla sev-

gi dolu, barışçıl ve özgür yarınlara kavuşma umudu temelinde, tüm

kadınların 8 Mart’ını kutlarız.
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Demokratik konfederalizm 
bir toplumsal organizasyondur

Konfederasyon, kavram olarak yeni bir şey değildir. Yüzyıllardır

kullanılıyor. Yeni bir şey olmadığı gibi, karmaşık bir şey de değil-

dir. Fakat pratikleştirilmesi ve bütün alanlarda uygulanması zor

oluyor. Demokratik konfederasyonu bir devletle, bir sınırla ilan et-

miyoruz. Ülkemizde yaşarken varolan sınırlarla uğraşmıyoruz.

Çünkü ülkelerin ne sınırlarla belirlenebileceğine ne de sınırlarla or-

tadan kaldırılabileceğine inanıyoruz. Farkı budur. 

Konfederasyonun yurttaşı, her türlü çalışanı olacaktır. Çünkü

bir toplumsal organizasyondur. Konfederasyon, Kürdistan’daki

siyasal, toplumsal organizasyonun genel adıdır. Sadece Kürtlere

özgü de değil, Kürdistan’da yaşayan herkesi içine almaktadır. Es-

kiden bize kimsiniz diye sorsalardı ‘Kürtüz’ derdik. Ama şimdi

‘demokratik Kürdistan konfederasyonunun yurttaşıyım’ demeli-

yiz. Aidiyetimiz var. Bu kavramların hepsinin devletle karıştırıl-

maması gerekiyor. 

Konfederasyonun devletlerden gelen bir tanımı var. Üniter, fede-

re ve konfedere devletler var. Üniter yapı, tek üniteden oluşan ya-

pıdır. Yani içinde siyasal ve toplumsal bir farklılık yoktur. Bunun

klasik örneği Türkiye Cumhuriyeti’dir. Vatandaşlığı tek bir vatan-

daşlıktır. Siyasal kurumları baştan sona tektir, meclis sistemi, hep-
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si tektir. Egemenliği farklı kimseyle paylaşmaz. Bu tür tek üniter

yapılarda merkeziyetçilik çok fazladır. Cumhurbaşkanından kamu

idaresine kadar şöyle bir işleyiş vardır; en üstte cumhurbaşkanı, il

valisi, kaymakam, mahalle muhtarı... Mahalle muhtarı da kamu

idaresinin bir parçasıdır. Toplumun hücresine kadar sinmiştir. Üst-

ten alta tam bir kontrol mekanizmasıyla işleyen, ağırlıkta toplumu

da irade olarak temsil eden, yöneten, karar alan ve gerektiğinde

bunları yapmayanları da denetleyen bir yapıdır. Bütün bunları ya-

parken de, sözde meclislerle irade paylaşıyormuş gibi gözüken,

ama aslında paylaşmayan, temsili düzeyde onların çeşitli dönem-

lerde karar alma süreçlerine katılmasını öngören bir tek üniteden

oluşan devlet yapısıdır. 

Federasyon, ikili üniteden oluşan bir yapılanmadır. Ağırlıkta

federe ve bunun üstü, genel federal ve federe yapıdan oluşmakta-

dır. Yani eyalet sistemi, bir de genel ülke sistemi vardır. Burada

ünite ikiye çıkıyor; bir federe, bir de federal. Son söz federalde bi-

tiyor. Fakat faydası egemenliğin paylaşılmış olmasıdır. Yedi tane

eyalet varsa, yedi eyaletin de meclisi var, yedi eyaletin de baş

savcısı var, mahkeme sistemi, yürütmeleri de vardır. Ama bunlar

federal sistemdeki yürütmeleri aşmıyor. Son söze federal sistem-

deki yürütme, yasama ve yargıda bitiyor. Bir de karar alma süreç-

lerinde farklılıklar var. 

Konfederasyon ise çoklu üniteden oluşan sistemdir. Çok devlet-

ten oluşan devlet. Fakat burada o üniteler konfederal yapıdan daha

fazla söz sahibidir. İrade paylaştırılmış, egemenlik paylaştırılmıştır.

“Merkez irade” diye bir şey var. Gerçek merkez irade var. Bunlar

gönüllü birliktelikten oluşuyor. Ağırlıkta eğer yetki çatışması olur-

sa, tek tek devletler merkezden daha çok söz sahibidir. Karar alma

süreçlerinde de çok köklü farklılıklar vardır. Federasyonda ağırlık-

ta çoğunluk esasına göre kararlar alınıyor. İkili yetki paylaşımı olu-

yor. En fazla federal hükümetle, federal yasamayla, yargıyla fede-

re olan arasında bir paylaşım, görüş birliği oluyor. Konfederede ise

konsensüs esastır. Daha fazla sözcülük sistemi var. Tek tek devlet
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iradesini aşmıyorlar. Onun içindeki iradeye, meclis ve yürütmeye

ağırlık veriyorlar. 

Tabii bizim gideceğimiz konfederasyon, devlet konfederasyonu

olmayacak. Demokratik konfederasyondur. Demokrasinin konfe-

derasyonudur. Birincil, temel farkı budur. Devletler konfederasyo-

nu olsaydı, ayrıydı, ismi bile farklı olabilirdi. Ama hiçbir şekilde

öyle değil, demokrasinin konfederasyonudur. Yani her konfederas-

yondan yana değiliz. Bazı konfederasyon sistemleri vardır ki de-

mokrasi diyemezsiniz. Bileşim anlamında konfederasyondur. Ama

işleyiş olarak oligarşiktir. İşleyiş olarak antidemokratiktir. Bu açı-

dan konfederasyon deyince güzel bir şey olabilirmiş gibi bir yargı

oluşuyor, öyle değil. Konfederasyonlar oligarşik de olabilir. O za-

man biz demokratik konfederasyonu savunuruz. Bu anlamda de-

mokrasi örgütlerine ihtiyacımız var. Her örgütlenmenin demokratik

örgütlenme olması gerekir. Ulaşılmak istenen konfederasyon de-

mokratik konfederasyon, örgütler de antidemokratikse, orada bir

sakatlık, bünye uyuşmazlığı oluşur. Sadece isim olarak kalır. Bu

bakımdan konfederasyonumuzun birinci ayağı, demokratik örgüt-

lülükler ayağıdır. Buna en genel anlamda komünal demokratik ör-

gütlülükler diyelim. Yani yurttaşlık meclisleri, komünler ve tüm ya-

şamsal diğer örgütlülükler. Bunun en aşağıya indirilmiş merkezine

de özgür, eşit yurttaş diyelim. Bir daha tanımlarsak, demokratik

konfederasyon, özgür, eşit yurttaşlar konfederasyonudur. Demok-

ratik konfederasyon, komünal demokratik örgütlülükler anlamında

yurttaşlık meclisleri konfederasyonudur. 

Konfederasyon sistemimiz açısından örgütlülüklerimizin de-

mokratik olması gerekir. Bunun için örgütlülüklerimizi hızla dö-

nüştürmeli, bütün alan örgütlülüklerimizi demokratik sisteme ka-

vuşturmalıyız. Bunun da bazı şartları vardır. Bir; halkçılık. Gerçek

anlamda demokratik örgütlülüğün halktan oluşması, halkın ihtiya-

cına göre oluşması gerekir. Halk  tarafından oluşturulması, yürütül-

mesi, halk tarafından kapatılması, halk tarafından açılması gerekir.

İhtiyaç görüyorsa kullanır, görmüyorsa kapatır. Örgütlülüklerin ik-
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tidar odaklı olmaması böyle sağlanır. Bir gün, Kürdistan Devri-

mi’ni yapacağız, bu devletin başına geçeceğiz , bu halkın başına

geçip bu toplumu yöneteceğize göre olmaması lazım. Kurumları-

mızda böyle bir ruh hali, duruş ve pratikleşme var. Onun içindir ki

işi olsun olmasın her kurum kendi işinin dışında siyasal parti gibi

hareket ediyor, herkes siyaset yapıyor, herhangi bir seçim olunca

neredeyse herkes aday işi için işini gücünü bırakıp aday oluyor.

Onun için halka gitmiyor, halkın kendisine gelmesini bekliyor. Bir-

çok şeyi kendisine hak görüyor. 

Kuvvetler ayrılığı demokrasinin temel bir ilkesidir

Demokratik konfederasyonda yasama, yürütme ve denetleme or-

ganlarının ayrıştırılması gerekir. Demokratik örgütlülüğün en

önemli şartlarından biri budur. Burada bir yanlış anlaşılma oluyor.

Bu tartışılınca bazıları bunu devlet sistemiyle karıştırıyorlar, ‘kuv-

vetler ayrılığı’ diyorlar. Kavram olarak da konulmuş. Kuvvetler ay-

rılığının da devletlerden geldiği söyleniyor. Bu, yanlış bir tarihsel

bakış açısından kaynaklanıyor. Eskiden Fransız Devrimi, Röne-

sans, aydınlanma döneminin kazanımlarını kapitalizm içinde anı-

yorduk. Refleksel olarak bu tür ayrışmaların hepsini hemen burju-

vazide görüyor, ona mal ediyoruz. Halbuki demokrasi tarihi örnek

verildiğinde ilk söylenen şudur; merkezi otoriteden ne kadar alınıp

alta, komünaliteye verilirse, o kadar demokrasi oluşmaya başlar. O

açıdan kuvvetler ayrılığını, bu kazanımları götürüp kapitalizme

devretmek, devletle eş görmek yanlıştır. Bu, şuna ulus dendi mi

devlet, devlet dendi mi ulus akla gelir belirlemesine benziyor. Tabii

bunlar yanlış belirlemelerdir.

Uluslar 12. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamışlardır. Kapita-

list devletse 18. yüzyılın sonunda kendisini ilan etti. Demek ki ulus

devletten önce oluşmuştur. Pazar bile 14. yüzyılın sonunda geliş-

meye başlamıştır. Ulusu, pazarı kapitalist devletle bir görmek doğ-

ru değildir. Böyle değerlendirince devletin demokratikleşmesi im-

110077



kansız gibi görünüyordu. Çünkü devlet koskoca bir ulusu arkasına

alıyordu. Bunu yapabilmek için öncelikle devlet ve ulusun evliliği-

ni bitirmek gerekiyordu. Önderlik bunu bilimsel olarak çok iyi or-

taya koydu. Ulus devletten ayrıldı mı devlet çok büyük bir güç kay-

bı yaşamaya başlar. Önderlik, ulusu, demokrasiye verdi. Yani de-

mokratik yönetimle ulusu bir gördü. Toplumla ulusu birleştirdi ve

buna “demokratik ulus” dedi. Bu anlamda kuvvetler ayrılığı ilkesi-

ni hemen devlete vermek yanlıştır. Bazıları “kuvvetler ayrılığı de-

mek devleti anımsatıyor. Örgüt hem biz devletçiliği bırakıyoruz di-

yor hem de devletin argümanlarını alıyor” diyorlar. Ama kuvvetler

ayrılığı, demokrasinin temel bir ilkesidir. Merkezi otoriteden yetki-

leri alıp üçe bölüyor. Karar organlarını halka veriyor, icra organla-

rını meclislere bağlıyor, denetleme organlarını da halkın bu meclis-

leri içinden çıkartıyor. Şimdi, bu sistem devlete mi yakındır, de-

mokrasiye mi yakındır? Burada önemli olan kurumları işletme bi-

çimidir. Örneğin meclis kavramını ele alalım. Her meclis ulus dev-

let meclisi değildir. Önemli olan meclisin nasıl, kimlerden kurulup,

nasıl işletildiğidir. Eğer meclis gücünü halktan alıyorsa komünal

bir örgütlülüğü, halk meclisi olmayı ifade ediyor demektir. Yok

eğer gücünü derin yürütme güçlerinden alıyorsa orada oligarşi ve-

ya başka bir antidemokratik sistem olabilir ki bu durumda  meclis

göstermelik olmaktan öteye gitmez. Bir de meclis sistemlerinin

burjuva devletler tarafından geliştirildiği ve kurulacak her meclisin

burjuva devletin temsili ulusal meclislerini taklit edeceği ön kabu-

lü yanlış bir varsayım olarak görülmeli. Çünkü diğer sınıflar ve

devlet dahil her tür oluşum bu tür kurumlaşmaları halklardan alıp

geliştirmişlerdir. Meclislerin halklar tarihindeki yerinin ilk toplum-

sallaşmaya kadar, ilk etnisite oluşumuna kadar gittiği bilinir.

Devletin vatandaşlık işletmesi de var. Devlete göre vatandaş en

iyi para veren, en iyi askerlik yapandır. Bize göre de demokrasiyi

iyi işleten vatandaş, en iyi vatandaştır. Eşit ve özgür olan vatandaş,

en iyi vatandaştır. Bir kavram devlet tarafından kullanılıyorsa, ken-

disiyle özdeşleştirmişse, onu hemen devlete vermek ekonomizme
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dayalı dar sınıf bakış açısından kalan, her şeyi devletin hanesine

yazan yanlış bir bakış açısıdır. Toplumcu demokrasi öyle değildir.

O açıdan demokratik örgütlenmenin ikinci ve önemli şartı, karar al-

ma, uygulama ve denetleme organlarını ayrıştırmaktır. Karar alma

organlarını halka bağlamaktır. Bunu meclisle yapmaktır ve yürüt-

me organlarını karar alma durumundan çıkarmaktır. Yürütme or-

ganlarını sözcülük durumuna, yıllık memuriyet düzeyine indirge-

mektir. Halkın yıllık denetiminden geçmiş, memuriyet düzeyine in-

dirgenmiş konfederasyon memurları olmalıdır. Önderlik “yönetici-

lerinizi yıllık memurlar gibi onaylayacaksınız” diyordu. Yine seçi-

len yönetimin yönetmesi değil, aldığı kararları eşgüdüm ve koordi-

nasyon içinde hayata geçiren bir düzeyde olması gerekir. Aslında

meclisler yönetime değil, yönetimler meclislere bağlıdır. Mesela

bir yönetici hiçbir zaman kendisini dinlemeyene ve bir fiili uygula-

yana adil davranmayabilir. Bir halk için de bu geçerlidir. Denetle-

me organlarının hepsinin halk tarafından yapılması da öyle gözük-

tüğü gibi iyi değildir. Halk kendi çıkarını bir dönem için öyle gö-

rüp çok sert uygulamalara da gidebilir. Duygusal da davranabilir.

Hayata geçirmesi gerektiği andan itibaren, topluca hayata geçirmek

her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir. Hantallık yaratabilir, anti-

demokrasi çıkarabilir. Araçlara eşit mesafede yakın olmadıkları

için bazıları zengin, bazıları fakir, bazıları çok adamlı, bazıları az

adamlı olduğu için fiiliyata geçirmek gerektiğinde bazıları daha iyi

hayata geçirecektir, bazıları hayata geçirmeyecektir. Bazıları o ka-

rarın hayata geçirilmesine hep katılacaktır, bazıları hiç katılmaya-

caktır. Bu durumda ortaya oligarşi de çıkar. O açıdan hep tersinden

bakılır, “halk karar alsın, halk yapsın, halk yapmayanı da cezalan-

dırsın” deniliyor. Bu da doğru bir anlayış değildir. O zaman en doğ-

rusu, yerli yerine oturtarak, karar alma organlarını, icra organlarını

ve denetleme organlarını ayrıştırmaktır ve yürütmeleri, denetleme

organlarını meclise tabi kılmaktır. Hatta askeri silahlı güçleri de

meclise tabi kılmaktır. 

Onun dışında ideolojik, ayrı denetleme, ideolojiyi yayma, aydın-
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lanma organı da olabilir. Ama demokratik konfederasyon içerisin-

de meclise tabi olması gerekir. İdeolojik organın meclisten, genel

çalışmalardan ayrışan yanları da, işleyişi de olabilir. Hatta kadro ta-

nımını hala ağırlıkta ideolojik organlaşma için kullanabilmeliyiz.

Önderlik de kullanıyor, kadrosunu PKK olarak tanımlıyor. Ama bu

genel meclis sistemine tabi olmalıdır. 

Yön verdiği kadar, meclis sistemini aydınlattığı kadar tabi olma-

lıdır. İdeolojik, askeri organlaşmalar da karar organlarının çok üs-

tünde tutuldu mu orada sınıflı yapılar gelişir. Yani askeri ve bütün

çalışmalar açısından bu böyledir. Hangisini genel meclis çalışmala-

rının dışında tutarsanız sakıncalı duruma gelir, sınıflaşma yaratır. O

açıdan demokratik örgütlülüğü bu tarzda yaratmak gerekiyor. 

Bu konuda alanlarda eksikliklerimiz var, meclisler oluşum aşa-

masında, meclislerin nasıl bir karar organı olarak çalışacağı daha

tartışılıyor. Meclislerin daha geniş bileşimlere kavuşturulması gere-

kir. Bazı yerlerde temsili tarzda çalışacak, bazı yerlerde de komün

ve küçük mahallelerde de doğrudan demokrasiye bağlı çalışacak.

İcra organlarını oluşturacak. Fakat en genel anlamda karar alma, ic-

ra organları ve denetleme organlarını oluşturacak, oluşturması ge-

rekir. Ancak o zaman demokratik örgütlülük anlamında çalışmaya

geçebilir. Bir de orada halkın % 90’ı direkt politika yapabilmeli. 

Belediyeler yurttaşlık meclislerinin 
konfedere bileşimleridir

Konfederasyonumuzun ayaklarını oluşturacak temel alanlardan

biri de yerel yönetim alanıdır. Belediye çalışmalarında çok ciddi

sorunlar yaşanıyor. Bazen perspektifsizlik ortaya çıkıyor. Belediye-

cilik ayağımızı oturtmalıyız. Belediyeler, yurttaşlık meclisleri kur-

ma faaliyeti yapamayabilir. Ama tüm çalışmalarını halka ve halkın

öz örgütlenmelerine dayalı yapmalıdırlar. Belediyeler, yurttaşlık

meclislerinin konfedere bileşimleridir. Bölgesel konfedere idarele-

ri olarak da ele alınabilir. Bookchin “belediye başkanı devlet alanı
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olan hiçbir şeye kendisini tabi kılmaz. Belediyeler halk alanıdır,

devlet kendi alanında kalmalıdır. Devlet alanıyla halk alanını hiçbir

şekilde buluşturmamak gerekir. Bu, bir uzlaşmadır, çürümeyi yara-

tır” diyor. Anarşist bir söylem, doğru yanları olabilir, ama üst bir

söylem. Soyut da kalabilir. Biz bütün belediyelerden seçime girmi-

yoruz diye çekilsek, bundan sonra da devletin hiçbir sistemine, hiç-

bir seçimine girmeyeceğiz dersek gerçekçi olmaz. O zaman bizim

belediyelerimizin oynayacağı rol ne olur? Bizim kazanılmış alan-

larda, belediyelerimizin yurttaşlık hareketi çalışmalarına hız ver-

mek, izin vermek, fiili desteklemek ve oluşanların içine girmek gi-

bi görevleri vardır. Mesela Amed düzeyinde 54 mahalleyi örgütle-

diğimizde bu 54 mahalleden gelecek meclis delegeleri bileşimi,

gerçek belediye meclisidir. Şimdiki belediye meclisi çok cüzzi,

temsili bir resmi sistem işleyişidir. Elli dört meclisin delegasyonun-

dan oluşan gerçek Amed halk meclisi, yürütmesini seçecek, bu yü-

rütme gerçek belediye başkanlık kurumu olacaktır. Ama belediye

başkanı da, seçilmiş meclis üyeleri de içinde olmalıdır. Bu köy

muhtarı için de,  azaları için de böyledir. Bizim yapacağımız, bu

sistemi devlet uygulamalı, resmi sınırlardan çıkartmak olacaktır.

Şimdi bu şekilde işleyen, halkın yurttaşlık hareketinin faaliyetini,

meclisleşmesini, direkt politika yapmasını sağlayan bir belediyeci-

lik ayağını oluşturmamız gerekir. Önderlik, devlet sistemine alter-

natif yerel duruşların bu şekilde sağlanabileceğini çözümlüyor. Ta-

rihte de böyledir. Önderlik oradan getiriyor. Kentlerde halkın ken-

di kendisini yönetmesi tarihi, çok eskilere dayanır. Bir tarafta dev-

let tarihi işlemiş, bir tarafta kentlerde halkın kendisini yönetmesi

tarihi işlemiştir. Yani demokrasi, komünal tarih. 

Bu anlamda Önderlik sadece ulus devlete dayalı yönetim anlayı-

şını reddetmekle kalmıyor, sadece ulus yönetimine dayalı bir yöne-

tim anlayışını da yeterli görmüyor. Böyle olsaydı, kapitalizmin sı-

nırlarında kalmak olurdu. Önderlik bütün demokratik yönetim or-

ganizasyonlarının hepsini deniyor. En üstte konfederasyonlar geliş-

tirilmeye çalışılırken yerellerde de belediyecilik yönetimi geçerli
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kılınıyor. Ama bu varolan belediyeciliği kabul ederek değil, değiş-

tirerek sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Kadın konfederalizmi oturmadan 
Demokratik Kürdistan konfederalizmi oturmaz

Diğer bir çalışmamız da, kadın ve gençlik konfederalizmidir.

Tartışılmış, oluşturuluyor, çok önemli bir çalışma alanıdır. Gençlik

çalışmalarını partiler gibi düşünmek yanlıştır. Son dönemde yaşa-

nan sancıların altında bu yaklaşım vardır. Dem-Genç’in bunu aş-

ması gerekir. Gençlik merkezi, gençlik partileşmesi diye bir şey de

olmaz.  Gençliğin toplumsal hareket, ruh olarak örgütlenmesi gere-

kiyordu. Dev-Genç buydu. Bu anlamda Önderlik ısrarla Dev-

Genç’i örnek verdi.  Bu açıdan Dem-Genç’in Türkiye’de bütün

gençlik ayaklarını örgütleyerek bir toplumsal organizasyona kavuş-

ması gerekiyor. Hareket merkezlerinin yerinde ve yerelde olması

gerekiyor.  Önce bu ayaklarını oluşturan ve bunlarda halkı da ken-

di faaliyetlerine katan gençlik meclisleşmeleri olmalıdır. Gençlik

birliğinin bu sefer halka dayalı kurulması gerekir. 

Kadın konfederalizmi açısından da elitleşmeyi hızla aşmamız

gerekir. Kadın konfederalizminin önündeki en ciddi sorun budur.

Kadın çalışmalarının kitlesel düzeyde yürütülmesi gerekir. Yoksa

konfederalizm değil de, örgütler ittifakı gibi bir şey olur. İdeolojik

çalışmanın olması gerekiyor. Sokak meclisleri, cadde komiteleri,

dernekleri yoktur, zayıftır. Olanlar halkın içine inmiyorlar. Öyle

olursa, bizim yansıyan yanımız ne olur? Kadın konfederasyonu adı

altında sadece ideolojik faaliyet yürüten, moral, motivasyon değeri

olan, özgürleşmeyi arayan, çeşitli şekillerde bir yoğunlaşma düze-

yi yaratan, ama bunu nereye akıtacağını bilmeyen, pratikleşemeyen

bir çalışma olur. Sonuçta 32 yıllık bir parti deneyimi, 20 yıllık bir

kadın özgürlük deneyimi var, ama bir moral, motivasyon, ideolojik

çalışma olarak kalıyor. Çalışmaların bu düzeyde kalmaması gereki-

yor. Kadın konfederalizmi oturmadan, demokratik Kürdistan kon-
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federalizmi oturmaz. Kimse kendisini kandırmasın. İşler iyi otur-

mazsa, kadın konfederalizmine yanlış yaklaşılır, kadın konfedera-

lizmini yürüten arkadaşlar yanlış yaklaşırsa, bütünüyle iktidarcı

yönler terk edilmezse, birbirine yaklaşımda doğru eşgüdüm oturtul-

mazsa, bu çalışmalara yansır. 

Kadın çalışmalarının diğer çalışmalara benzemeyen çok hassas

bir yapısı var. Düzeltme yapılabilir, ama bir kadın, bir genç bir kez

dıştalandı mı, kırıldı mı, örgütsel olarak kırıldı mı, ideolojik olarak

çekişmeye, çatışmaya çekildi mi, politik olarak iktidar mücadelesi-

ne çekildi mi, orada demokrasiden bahsedilemez, başka şeylerden

bahsedilebilir 

Demokratik konfederalizm bir toplumsal organizasyondur. Bu

toplumsal organizasyon cumhuriyeti demokratikleştirmeyi, demok-

rasiyi de derinleştirmeyi getirir. Önderlik de aynısını kullanıyor.

Onun için derin demokrasi kavramını kullandı. Sonuçta yeni bir top-

lumsal, siyasal organizasyona gidiyoruz. Bu siyasal, toplumsal orga-

nizasyonu, sıradan, kendiliğinden yürütmeye çalışamayız. Önderlik

bu yüzeysel yaklaşımlarımıza tavır aldı, bunu bir sistem olarak ele al-

mamız gerektiğini belirtti. Derin demokrasiyi radikal bir biçimde

uygulamamızı istedi. Bu anlamda demokratik konfederalizmi ilan et-

ti. Biz onun derinliğiyle yaklaşmalıyız. Kendiliğinden yürüyen çalış-

maları Önderlik bir sisteme kavuşturdu. Biz yine geriden izliyoruz.

Önderliğin belirttiği ayaklar henüz oluşmamış. Ekonomik üretimi-

miz bile yok. Örgütlerimizin büyük bir kısmı demokratik bir formas-

yonda değil, ama hız verip oluşturmalıyız. Önderlik bu anlamda top-

lumsal sistemini ilan etti ve bunu ilan ederken de, devlet artı demok-

rasiyi de söyledi. Yani devletle çatışmadan, uzlaşmadan, ama temel-

de ondan beklemeden kendi sistemini oturtmayı belirtti. Demokratik

cumhuriyetle, demokratik konfederalizm ters değildir. Demokratik

cumhuriyet zaten demokratik konfederalizmle sağlanan bir şeydir.

Temsili işleyen cumhuriyetin demokrasiye kavuşturulmasıdır. Kendi

sistemimizi radikal kurarak, Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde

cumhuriyetin demokratikleştirilmesine devam ediyoruz.  
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Demokratik konfederalizm 
Ortadoğu’da en büyük güçtür

İnsanlaşma ile toplumsallaşma, birbirinin varlık nedeni ve sonu-

cudur. Toplumsallaşma da çeşitli örgütlenme biçimleriyle kendini

ifade eder. İlk toplumsal örgütlenme biçimi klandır. Klanlar büyü-

dükçe kabile denilen toplumsal form gelişir. Devletin varolmadığı,

hiyerarşinin egemenlik ve sömürü aracına dönüşmediği zamanlara

kadar toplumun varoluş biçimi komünal ve demokratiktir.

Komünal demokratik toplumsal yaşamda ekonomik yeterlilik

vardır. İlk başlarda klan ve kabilelerde yaşam içe dönüktür. Bağım-

sız üniteler olarak yaşanmaktadır. Güvenlik, ekonomik ve sosyal

etkenlerle kabile ve aşiretlerin zamanla birlik ve dayanışma içine

girdikleri görülür. Bu ilişkilerde her kabile ya da aşiret kendi kim-

liğini ve iradesini korur. Ortak çıkar ve ortak yapılan işlerde ortak

bir irade ortaya çıkar. Bu ortak irade de demokratik içerikte, birinin

diğeri üzerinde egemen olmadığı biçimde gerçekleşir ve uygulama-

ya geçer. Bu ilişki biçimi konfederasyon biçiminde ifade edilir.

Eskiden yaşanan olgulara bugünkü zihniyetle yaklaşmak yanlış-

tır. İnsanlığın ilk dönemlerinde bugünkü gibi egemenlik anlayışı

yoktu. Toplumlar hala bağımsız ve özgür yaşam dışında başka bir

yaşam biçimi bilmiyorlardı. Bu nedenle kurulan birlikler özgür ve

eşit nitelik taşıyacaktır. Kurulan ilişki ve birlikler doğal olarak kon-

federasyon niteliğinde olmaktadır.
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Üretim araçlarının gelişimi ve ekonominin gelişmesiyle birlikte

artı ürün ortaya çıktığı gibi nüfus artışı da gerçekleşmektedir. Bu

süreç giderek hiyerarşiyi ortaya çıkarır. Zamanla bu hiyerarşi için-

de yer alan rahip, askeri şef ve idari görevler almış bilge kişiler ar-

tı ürüne el koyan güç haline gelirler. Sömürünün ve egemenliğin ol-

madığı kırsal yaşamdan, sömürü ve iktidarın oluştuğu şehirlere ge-

çiş yapılır. İlk şehirler aşağı Mezopotamya’da ortaya çıkar. Sümer-

lerin devlet olarak ortaya çıktığı dönemde şehirler bir konfederas-

yon ilişkisi içindedir. Aşağı Mezopotamya iktidarın merkezileştiği

ve sömürünün yoğunlaştığı bir gelişme seyri izler. Buna çevredeki

etnik toplulukların direnişi konfederal birlikler temelinde olur.

Çevredeki etnisite hem kendi içlerindeki devletleşme eğilimine

karşı hem de dışarıdan gelen egemen güçlere karşı konfederal bir-

liklerle karşı koyarlar. Etnisite kendi içinde konfederal ilişkiyi çağ-

daş bir biçim olarak yaşarken etrafındaki diğer halklarla da bu tür

ilişkiler içine girerek, saldırgan devletlere karşı direnirler.

Hititler Mısırlılara karşı böyle ayakta kalmıştır. Kürtlerin ataları

Medler kendi içinde konfederal ilişkiyi sağlayarak, etraflarındaki

saldırgan güçlere karşı çıkarlar.

Üniter devletler tek bir ulusa
tek bir egemenlik biçimine dayanır

İlk devletler dünyamızın sınırlı bir alanında hakim olmuşlardır.

Bunun dışında kalan alanlarda etnisitenin ve halkların konfederal

biçimi başta olmak üzere çeşitli ilişki ve ittifaklar içinde yaşadıkla-

rı gerçeğini görürüz.

Sınıflı toplum uygarlığına karşı halkların direnişi çoğu zaman bu

biçimde sürmüştür. Halkların devletleşmeye ve devlet güçlerinin

baskısına karşı alternatif yaşam biçimi olarak konfederalizmi tari-

hin her döneminde ve tüm alanlarda görmek mümkündür. Buna

karşı da devletlerin bu organizasyonları dağıtıp kendi merkezi ikti-

darlarının denetimine sokmak istedikleri görülür. Dolayısıyla bu
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mücadeleler bir yönüyle özgürlük ve demokrasi mücadelesinin

önemli bir ayağı olmuştur.

Konfederasyon eşit ilişki kurmanın ve bu temelde birlik oluştur-

manın biçimi olduğundan özü itibariyle demokratik niteliklere sa-

hiptir. Dolayısıyla bu ilişki içine giren birimlerde de belirli düzey-

de demokratik değerler bulunur.

Konfederasyonun demokrasi ile bağını ve uygulama biçimlerini

ortaya koymadan kavramı daha anlaşılır kılmak gerekir.Konfede-

rasyon denilince daha çok devletler arası kurulan gevşek birlikler

kastedilir.

Esas olarak iki tip devletten söz edilir. Birincisi üniter devletler

diğeri de, birleşik devletler ya da devlet topluluklarıdır.

Üniter devletler daha çok tek bir ulusa, tek bir egemenlik biçimi-

ne dayanır. Yasama, yürütme ve yargı organları tektir. Üniter dev-

letlerde o devletin kendini tanımladığı ulusal kimlik öne çıkar. Bu

devletlerin bazılarında özerk bölgeler bulunsa da bunlar söz konu-

su devletin üniterliğini değiştirmez. Çünkü bunların özerklikleri

devletin temel yasama organı olan meclisler tarafından yasalarla

belirlenir ve bu meclisler tarafından değişikliğe uğratılır. Bunlara

adem-i merkeziyetçi, üniter devlet denir.

Devlet toplulukları ise federasyon ve konfederasyonlar olarak

uygulama alanı bulur. Federal sistemde bireyler kendisini çift kim-

likli tanımlar. Egemenlik üniter devlet gibi tek değildir. Federe üni-

telerin de yasama, yürütme, yargı organları vardır. Federal organ-

larla federe organlar yetki paylaşımına gitmişlerdir. Bu yetki payla-

şımı anayasa ile yapılmıştır. Değişiklikler ne tek başına federal or-

ganlar ne de federe organlar tarafından yapabilirler. Ortaklaşa ya-

pılması gerekir. Konfederasyonlarda ise eğer üniter devletler gibi

üye ülkelerin kimliği ve organları esastır. Bireyler ve kurumlar so-

runlarının tümünü kendi devletleri içinde çözerler. Sadece konsen-

süsle kararlaştırılmış konularda konfederasyonun yetkileri vardır.

Bunlar sınırlı yetkilerdir.

Konfederasyon, federasyon gibi kimliği olan bir devlet değildir.
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Örneğin bugünkü AB konfederasyon niteliğinde olduğundan bir

devlet olarak görülemez. Ancak Almanya federasyon da olsa dev-

lettir. Tabii ki AB giderek konfederasyondan federasyon biçimine

doğru evirilmektedir. 

Konfederasyonda üye devletleri zorlayan bir yaptırım gücü yok-

tur. Çünkü üye devletler bağımsız devlet niteliğini korurlar. İç ve

dış politika bakımdan iradelerini devretme söz konusu değildir.

Federasyonla konfederasyon arasındaki temel farkları şöyle sıra-

layabiliriz; konfederasyon uluslararası anlaşmayla kurulurken, fe-

deral devletler anayasa ile kurulur. Konfederasyona üye devletler

istediği zaman birlikten ayrılabilir. Federal devletlerde federe dev-

letçiklerin ayrılma hakkı yoktur ya da bu hak çok zorlaştırılmıştır.

Konfederasyonun dış ilişkilerde yetkileri sınırlıdır. Federasyon her

türlü dış ilişkisinde serbesttir ve bu konuda esas iradedir.

Konfederasyon kavramı günümüzde çok kullanılan biçimiyle

egemen devletlerden oluşan ve federal devletten daha gevşek

ilişkilere dayanan devlet birlikleridir. Öte yandan askeri ve eko-

nomik temelde kurulan ve konfederasyon olarak tanımlanacak

örgütler de vardır. Dünya ticaret örgütü, NATO, AB bunlara ör-

nektir. Federasyonları oluşturan federe devletler veya eyaletler

ile federal organlar arasında yasal olarak eşitlik vardır. Konfede-

rasyonlarda ise üye devletler daha üstündür. Esas yetkiler ve ta-

sarruflar onlara aittir.

Günümüzde Belçika gevşek bir federasyondur. Konfederalizme

doğru kayan bir niteliği vardır. AB ise mevcut haliyle konfederas-

yondur. Ancak giderek federasyon niteliğine kavuşma eğilimi için-

dedir. Bazen konfederal siyasal ilişki içindeki devletler federasyo-

na, federasyon olan devletler ise konfederalizme eğilim gösterirler.

ABD konfederalizmden federalizme geçen bir süreç izlemiştir. İs-

viçre de tarih içinde benzer bir süreç izlemiştir. İsviçre’yi de kon-

federalizm ile federasyon arası bir siyasal biçim olarak görebiliriz.

Ne federasyonlar ne de konfederasyonlar tek biçimdir. Belirttiği-

miz temel ayrım noktaları etrafında farklı biçimler alabilmektedir.
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Konfedere birimleri oluşturan ünitelerin 
nüfusu sınırlıdır

Tarihte konfederal biçimlerin ilk örnekleri Ortadoğu’dur. Daha

sonra Atina özgün bir biçim olarak ortaya çıkar. Etnisite ve halkla-

rın varolma biçimi olan komünal demokratik yaşam en fazla da Or-

tadoğu’da yaşanırken; bu değerler Atina’da konfederalizmle besle-

nerek hem konfederalizmi oluşturan birimler arasında ve her biri-

min kendi içinde demokrasinin geliştiği bir model haline gelir. 

Atina’nın Perslere ve Isparta’ya karşı mücadelesinde konfede-

rasyonu oluşturan birimlerin güçlü katılımıyla başarılı olabilmiştir.

İçteki tirancı eğilime karşı başarı, dıştaki despotizme ve yayılmacı

güçlere karşı da başarı getirebilmiştir. 

Atina demokrasisi sadece yurttaş olarak ifade edilen toplumsal

kesimlere aittir. Köleler ve en alttaki diğer tabakaların meclislere

ve kararlara katılma hakkı yoktur. Buna rağmen doğrudan demok-

rasinin örnekleri görülmektedir. Atina’da, temsili sistem olan mec-

lisler olsa da özü itibariyle doğrudan demokrasiye daha yakındır. 

Konfedere birimleri oluşturan ünitelerin nüfusu sınırlıdır. Bu ne-

denle halkın bilinçli katılımı ve iradesini ortaya koyma imkanı ol-

maktadır. Zaten demokrasi tartışması yapan filozoflar belirli bir nü-

fusun üstüne çıkan şehirlerde yurttaşın iradesini geliştirmeyeceği,

yabancılaşma olacağı ve yozlaşma yaşanacağını belirtmişlerdir. O

zamanlarda zaten şehirlerin nüfusu yüz binlere bile ulaşmamıştır.

Bu filozofların düşüncesine göre bugünkü şehirler ve devletlerde

gerçek demokrasi uygulanamaz.

Sadece Atina konfederasyonu değil, Yunan yarımadası ve Ege

sahasında başka konfederasyonlar da vardır. Kabile ve aşiretlerin

oluşturduğu konfederasyonlardır. Bunların çoğunda esas karar sa-

hibi bir halk meclisi olurdu. Ayrıca asker ve bürokratların, bilge ki-

şilerden oluşan meclisler de görülürdü.

Isparta, demokrasiyle idare edilen bu konfederasyonları kendi ti-

ranlık rejimi için tehlike görür ve yıkmaya çalışır.
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Daha sonraları Avrupa’da birçok konfederasyon görülür. Feo-

dal dönem Avrupa’sı ağırlıklı olarak federasyon veya konfede-

rasyondur.

Ortadoğu ve Asya’da genel olarak daha merkezi feodal devletler

görülse de buralarda da esas olarak federatif siyasal sistemler esastır.

Hatta bütün imparatorluklar ancak çevre halklara belirli bir otonom

tanıdığı oranda varolmakta ve genişlemektedir. Ortadoğu’nun kadim

devletleri olan Persler, Sasaniler, Safaviler ve İran Selçukluları da bir

federasyon niteliğindeydi. Belki bugünkü federasyon gibi ilkeleri ve

kuralları net çizilmemişti. Ama hem köleci devletçi hem de feodal

devletçi toplum süresince bu tür ilişkilere rastlamaktayız. 

Tarihin ilk siyaset bilimi kitabı olarak bilinen Nizam-ül Mülk’ün

siyasetnamesinde sultana yapılan tavsiyeler içinde memurların ve

askerlerin farklı halklardan olmasını devletin güvenliği, birliği ve

gücü için gerekli görmektedir. Yine tarihçiler Persleri klasik çağın

en demokratik devletleri içinde görürler. Sadece diğer etnik toplu-

luklarla ilişkisi açısından değil, farklı inançlara hoşgörü açısından

da Persler örnek gösterilir.

Feodal üretim biçimi, klasik kapitalist dönemdeki gibi merkezi-

leşmeye ihtiyaç duymayan bir sosyo ekonomik sistemdir. Meta ih-

racı gibi bir sorunu olmadığından köylere ve kasabalara kadar ha-

kim olma kaygısı yoktur. Dolayısıyla feodal devletler ağırlıklı ola-

rak federal ya da çevrenin otonom yaşam içinde bulunduğu devlet-

lerdir. Hatta birçok yerde beyliklerin ilişkileri konfedere ilişkiye

denk düşmektedir.

Şunu vurgulamak gerekir ki, kapitalist sisteme kadar aşiret top-

lulukları ve halklar belirli düzeyde bağımsızlıklarını korumaktadır.

Egemenlik altına girmeyi kabul etmemektedirler. Etnisite ve halk-

lar komünal demokratik değerleri taşıyan bir yaşam sürdürürken ta-

hakkümcü devlete karşı da direnirler. Bu direniş onları içlerinde

eşit ve özgür ilişkiye zorlar.

Feodal dönemde devletler etnisiteyi egemenlik altına almak iste-

diğinde birleşerek konfederasyonlar oluşturup direnirler. Bunu Do-
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ğu’da da ve Batı’da da sıkça görmekteyiz. İtalya, İsviçre, Almanya,

İspanya ve başka ülkeler, kapitalizmin tam hakimiyet kuramadığı

dönemlerde konfederasyonlara çok fazla şahit olmuştur. Kuzey

İtalya konfederasyonu, Almanya’da Ren konfederasyonu, İsviç-

re’de Gri birlik denen kanton etrafında şekillenen federasyon ve İs-

panya’nın Kastilya’daki kominarları ve bu dönemde oluşan oluşum

siyasi ilişkiler de konfederasyona denk gelir. Almanya ve İtalya’nın

en geç merkezi ulus devlet haline gelmesi de eskiden yaşanılan bu

konfederasyonların etkisi vardır.

Kapitalizm şimdi ulus devletin
aşılmasını ve küçülmesini istiyor

1789 öncesi Fransa’sı ve Parisi’nde de halk tabakaları ve tüccar-

ların içinde olduğu kent genel meclisi bir konfederasyon meclisi gi-

bidir. Kırsal kesimdeki köylüler de bu meclisle konfederal olarak

tanımlanabilecek bir ilişki içindedirler. Bu ilişkiler konfederal mo-

delin pratikteki uygulanış biçimleridir. Kırsal kesim çoğu zaman

devlet hakimiyetine karşı direnmiş ve belirli düzeyde bağımsızlığı-

nı koruyarak yaşamak istemiştir.

Kapitalizmin iktidar ve ordu gücünü daha da yetkinleştirip,

özerk tüm üniteleri ezerek, bastırarak, iradelerini kırmalarına kadar

şehirlerde ve kırsal kesimde konfederal eğilim hala güçlüdür.

Burada şu soru akla gelebilir, feodal dönemde ve kapitalizmin

tam hakim olmadığı dönemde merkezileşmeye karşı direniş göste-

renler demokratik ve özgürlükçü bir eğilim taşımakta mıdırlar?

Konfederasyon veya devletler karşısında bağımsızlığını önemli dü-

zeyde korumak tabii ki demokratik ve özgürlükçü nitelik taşır. Ba-

zı gerici direnişler söz konusu olsa da, esas olarak bu direnişler ve

ilişkide eşitliğe dayalı bir biçim oluşturmak, özgürlükçü nitelik ta-

şır. Dışa karşı mücadele vermek halkların ve etnisitenin kendi için-

de daha özgürlükçü ve demokratik işleyiş gerektirir.

Eskiden söylendiği gibi şehirlerin ve etnisitenin merkezi devlet
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otoritesine karşı bağımsızlıklarını koruması gerici değildir. Bu di-

renişlerin bilimsel ve ekonomik gelişmeyi engellediği varsayımı da

doğru değildir. Ulus devletler ve milliyetçilikle halklar üzerinde

egemenlik ve sömürü düzeni kurmak isteyenlerin doğru olmayan

tezleridir. Ticaretin ve manifaktürel üretimin ilk geliştiği yerler, bir-

çok ülkede merkezi hükümete mesafeli ve bağımsızlığını önemli

oranda koruyan kentlerdir. Konfederasyon oluşturan birimlerin

gümrük vergilerini azaltma yoluna gitmeleri, merkezi devletlerin

bu alanlara hakim olmasından öncedir. Milliyetçilik bayrağı ile ku-

rulan ulusal devletler, gümrük duvarlarını yüksek tutarak aslında

bütünlüklü bir ekonomik yapıya ve ilişkiye sahip coğrafyaları bir-

birinden koparmıştır.

Feodalizme karşı köylülerin isyanı uzun süreden beri vardır. Rö-

nesans, reform ve daha sonra gelişen devrimler öyle denildiği gibi

burjuva devrimler değildir. Halkların özgürlük ve demokrasi özlemi

ve mücadelesinin, despot, baskıcı, sömürücü feodal düzene karşı ye-

ni bir özgürlük hamlesi ve ayaklanmasıdır. İsa ve hıristiyanlar sö-

mürü ve baskıya karşı bir rolle ortaya çıktılar. Ancak daha sonra

(300 yıl) köleci Roma’nın ideolojisi haline getirildi. Feodalizme

karşı gelişen ayaklanmalar da aynıdır. Dolayısıyla özgürlüğünü ve

kimliğini korumak isteyen şehirler ve konfederasyon oluşturan bi-

rimlerin merkezi devletleşmeye karşı direnişi feodal beylerin dev-

letle çatışmasıyla benzer bir biçimde değerlendirilemez. Aksine in-

sanlığın yaşamında sürekli varolmuş komünal demokratik değerle-

rin baskıcı, sömürücü ve egemenlikçi güçlere karşı çıkma eğilimi-

dir. Bu eğilim yalnız feodal dönemde ve kapitalizme karşı direnişte

değil, tarih boyu kendini daha özgürlükçü duruş olarak ortaya koy-

maya çalışmıştır. Belki sistemleri aşamamış, ama onlar da içselleşe-

rek ve onları değiştirerek bu değerleri taşıma rolünü oynamışlardır.

19. yüzyıldaki sömürü ve baskıya karşı ayaklanıp ezilenlerin öz-

gürlükçü yaşamını pratikleştirmek isteyen Paris komünü de konfe-

deral bir yapılanma içindeydi. Bu temelde tamamen halkçı ve öz-

gürlükçü bir işleyiş ortaya çıkmıştı.
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Devletin merkezileşmesi gerektiği düşüncesinin toplumlarda

kökleşmesi, kapitalizmin milliyetçi ideoloji ile ortaya çıktığı ulus

devlet zamanı ile olmuştur. Devletin merkezi olması ve her hücre-

ye nüfuz etmesi insanlara bir dini inanç gibi yerleştirilmiştir. Dola-

yısıyla ulus devletin aşılması ya da konfederasyon olmasını insan-

ların havsalası almamaktadır.

Kapitalizm şimdi de ulus devletin aşılmasını ve küçülmesini ön-

görüyor. Çünkü çıkarı ulus devletlerin aşılmasındadır. Bunu ideo-

lojik bir yaklaşım ve özgürlükçü eğilimle değil, çıkar gereği yapı-

yor. Ulus devleti eleştirmesi ve özgürlükçü vurgular yapması sö-

mürüyü hedefleyen bu çıkarını gizlemek içindir. 

Özgürlükçüler, sömürü ve baskıya karşı çıkanlar tabii ki emper-

yalist kapitalist sistemin ulus devleti aşmak istemesine ağlayacak

değildir. Kaldı ki kapitalizmin bu eğilimi yeni değildir. Tekelci ka-

pitalizmin ve finans kapitalin başat hale geldiği emperyalizm aşa-

masıyla birlikte bu eğilim artarak yükselmiştir. 20. yüzyılın başın-

da Lenin, enternasyonalist düşünceyi savunarak ulusal değerleri

yıpratmakla suçlanınca; buna verdiği karşılıkta bizleri suçlamanı-

za gerek yok, sizler ve tekelci kapitalizm uluslararası hale gelerek

bunu bizzat yapmaktasınız, cevabını vermiştir. Dolayısıyla dün ol-

duğu gibi bugün de devrimciler olaya farklı yönden bakarlar. Bazı

solcuların yaptığı gibi ulusal devleti korumayı bir ulusal kurtuluş-

çuluk gibi görmezler. Bugün dogmatik solcuların milliyetçilikle

buluşması ulus devletin gerici rol oynamasını görememeleridir.

Kendilerinin ancak bir ulus devletleri olursa varolacaklarını san-

malarıdır. Ulus devleti varlık nedenleri olarak görmeleri onların

milliyetçi zehirden ve kapitalizmin illüzyonundan ne kadar etki-

lendiklerini gösterir.

Ulus devletin aşılması bize mücadele için yeni teorik yaklaşım,

araç ve yöntemlerin gerekli olduğunu gösterir. Hatta sosyalistlerin

etnernasyonalist düşüncelerinin daha fazla pratik bulmasının önü

açılmıştır. Hatta bu hedefe artık enternasyonalizm demek bile ye-

tersiz kalır. Ulus üstü (sup nasyonal) bir mücadele dönemi başla-
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mıştır. Artık uluslararası dayanışmadan öte demokratik devrimci

güçlerin birlikteliğini daha da sıklaştıran bir yaklaşımı gerektiren

mücadele dönemine girilmiştir.

Konfederalizm tarih içinde görülen iki biçimiyle de bugün ken-

dini dayatmış bulunmaktadır. Bunu demokratik ve özgürlükçü mü-

cadelenin sonucu ve gereği olarak görmek gerekir. Bazılarının zi-

hinleri bulandırarak bu gelişmeleri esas olarak kapitalizmin post-

modern aşamasının gereği olarak yutturmasını deşifre etmek gere-

kir. Kapitalizmin yeni aşaması bu eğilime objektif olarak zemin

sunduğu müddetçe değerlendirilebilecek konudur. Dolayısıyla ka-

pitalist sistemin objektif olarak bu eğilimle tarihsel buluşma nokta-

ları olsa da, esas olarak halkların özgürlük mücadelelerinin ve de-

mokratik eğiliminin sonucudur. Öte yandan sisteme karşı mücade-

le ve ona alternatif bir dünya sistemi ortaya çıkarmakta ancak böy-

le bir eğilimi güncelleştirerek gerçekleştirilebilir.

Konfederasyonun birinci biçiminin devletlerin ve halkların gev-

şek ilişki içinde siyasal oluşuma gitmeleri olduğunu gördük. İkinci

biçimi ise halkların kendi içinde uygulamaya soktukları demokra-

tik konfederal ilişkilerdir. Anlaşılması için Avrupa’dan iki örnek

verelim. Bugünkü AB devletleri arası konfederalizme; Paris komü-

nü ve Atina ise halkların kendi içindeki demokratik özgürlükçü ya-

pılanmaya tekabül eden konfederalizme örnektir.

Birinci konfederalizm ulus devletlerin aşılmasıyla daha fazla

güncel hale gelmiş durumdadır. Emperyalizm zorlamasa bile bilim-

sel teknik devrim, halklar açısından –belki paradoks olarak görebi-

lir, ama öyle değildir– emperyalist kapitalist sistem karşısında da-

ha fazla güçlü konuma gelmek için böyle organizasyonları gerekli

hale getirmiş bulunmaktadır. Çünkü ulus devleti aşan birlikler eko-

nomik, sosyal, kültürel gelişime daha fazla imkan verir niteliktedir.

Zaten tarih içinde kapitalist döneme kadar siyasi sınırları bu kadar

katı hale getiren, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin hareketli-

liğini göreceli olarak bu kadar sınırlayan başka dönem yoktur. Ta-

bii ki kapitalist dönemin araçları bu sınırları aşan ve aşındıran nite-
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liktedir. Bu nedenle eskisinden daha fazla ilişki ve hareketlilikten

söz edilebilir. Ancak zihniyet olarak kapitalizm öncesi toplumların

ve devletlerin sınırlarının daha fazla geçirgen nitelikte olduğunu

söylemek doğrudur. Tabii ki tüccarlar her zaman kendi pazarlarını

oluşturmak ve başkalarını kendi alanına sokmak istememiştir. Bu

konuda devletlerin ve güç odaklarının himayesi altında olmuşlardır.

Ancak zihniyet olarak hiç bir dönemde ulus devlet kadar katı, bü-

rokratik ulusal duvarlarla karşılaşılmamıştır. Nasıl ki, Sovyetler

Birliği’nde dışa kapalı ve yüksek duvarlarla çevrili sistem tarihin

akışı ve gerçekleri karşısında arızi bir durumduysa, benzer biçimde

tüm ulusal devletler de tarih içinde arızi bir konumdadır. Belirli bir

etnisiteye dayanan devletler bile tarih içinde bu kadar dar görüşlü-

lük ve geçirgenliği az olan bir konumda olmamışlardır.

Demokrasi ile merkezileşme 
birbirine zıt olan olgulardır

Bugün AB başta olmak üzere ulus devletlerden vazgeçme yaşanı-

yor. Böylece halkların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi önünde-

ki suni duvarlar yıkılmış oluyor. AB, Avrupa burjuvazisinin ABD

karşısında ayakta kalmasının da alternatifidir. Yakın zamanda Uzak-

doğu’da, Latin Amerika’da benzer eğilimlerin artacağını söylemek

gerekir. Bilimsel teknik devrim de, ihtiyaçlar da bunu gerektiriyor.

Buna yalnızca burjuvazi değil, halklar da ihtiyaç duyuyor. Küreselle-

şen şirketler ve kapitalizmin, yine rantçı sermayenin halklar için ya-

rattığı yıkımlar ve olumsuzluklar nedeniyle ulusal devletlerin aşılma-

sına karşı çıkmak yanlıştır. İngiltere’de Çartist hareketinin kapitaliz-

min getirdiği acıların suçunu makinelerde görüp saldırması gibi bir

şey olur ki, bunun da halklar için, ezilenler için bir yarar getirmeye-

ceği açıktır. Mücadelenin teorik, pratik araçlarını geliştirmeyenler ve

mücadele gücü gösteremeyenler böyle davranabilir. Ancak olumsuz-

lukları aşmak isteyen devrimciler ve demokratlar gerçeklerden kaçan

değil de, onunla etkili mücadele eder bir pozisyon tutturmaya çalışır.
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Bakış açısı gerçekçi, tarihi ve bugünü okur biçimde olursa, gele-

ceği halkların çıkarına etkilemek, yönlendirmek mümkün olur. Bu

çerçevede ulus devletlerin aşılmasını ve konfederal eğilimlerin ge-

lişmesini olumlu görmek gerekir. Böylelikle tarihin en zehirli ve in-

sanlığa acı veren milliyetçi ideoloji zayıflar. Milliyetçilik, demok-

rasinin en temel öğesi olan ötekini anlama, onunla eşit ve yan yana

bulunmaya karşı en kötü bir saldırı olmuştur. İnsanlığın taşıdığı ko-

münal demokratik değerler, merkezi ulus devlet ve onun ideolojik

silahı olan milliyetçiliğin ağır saldırıları altında kalmıştır. 

Ulus devletlerin aşılarak konfederal sürece girmeleri yalnız dışa

karşı değil, içerde de demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü eğilimle-

re ivme kazandıracak bir etkide bulunur. Özellikle milliyetçiliğin

komşu halkları birbirine düşürmesi sona ererek, yeni bir zihniyetin

gelişmesi hızlanır. Devletler arası konfederal ilişki dünya genelin-

deki küresel emperyalizmin kendi etrafında yeni bir merkezileşme

yaratmasına karşı da alternatif bir siyasal model haline gelebilir.

Bizim daha fazla üzerinde durmak istediğimiz devletlerin gev-

şek siyasal ilişkisi olan konfederalizmden çok, halkların, etnisitele-

rin komünal demokratik değerler temelinde geçmişte kendi içlerin-

de pratikleştirdikleri konfederalizmin bugün güncel hale getirilme-

sinin nasıl olacağıdır.

Robert Oven, Kroptkin Prodhon gibi ütopik sosyalistler ve her

türlü devlet karşıtı olan anarşistler, devlete karşı halkların seçeneği

olan konfederasyonları öngörmüşlerdi. Avrupa için de bölgesel fe-

derasyonların federasyonu olarak ifade edilen Avrupa konfederas-

yonunu savunmuşlardı. Bunu da demokratik ve daha özgürlükçü

bir toplum yaratmak için en uygun model olarak düşünüyorlardı.

Demokrasi ile merkezileşme tarih içinde hep birbirine zıt olan

olgular olmuştur. Demokrasi mücadelesi bir yönüyle merkezi ik-

tidarın sınırlandırılarak çevrenin ve halkın irade ve karar gücünü

arttırmaktır. Böyle olması komünal demokratik değerlerin gerile-

tilmesi, bu temelde hiyerarşik sistemin iktidarı merkezileştirip te-

keline alması sürecine de uygundur. Merkezileşme ve devletçi
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toplum, komünal demokratik değerleri gerileterek kendini var et-

mişse; demokratikleşme de merkezileşme ve devleti gerileterek

kendini var edecektir. Dolayısıyla demokrasi mücadelesi ne Atina

ile başlamış ne Magna Carta belgesiyle yeni bir başlangıç yap-

mıştır. Merkezileşmiş devletçi tüm toplumlara karşı mücadele de-

mokrasi mücadelesidir. Dolayısıyla kralların tanrı olmayacağını

söyleyen Hz. İbrahim de demokrasi tarihinin önemli bir kilomet-

re taşıdır. Tarih içinde irili ufaklı bu yönlü mücadeleler özü itiba-

rıyla demokrasi mücadelesidir.

Merkezileşme ve karar gücünün bir yerde toplanması her za-

man toplumların ve bireyin iradesini kıran bir nitelik taşır. Dola-

yısıyla bir yerde demokratikleşme ve demokratik ilişkiler ortaya

çıkarılacaksa karar gücünün dağıtılmış, her şeyden önce de, halk

tabanına verilmesi ve yayılmış olması gerekir. Bu da yetmez, hal-

kın ve bireyin iradi ve bilinçli katılımına elverecek bir sistem

oluşturulması önemlidir.

Sınıflı toplum gücü merkezileştirerek devletçi toplumu ortaya

çıkarma ve böylece sömürüsünü gerçekleştirmeyi gerekli kılar. Bu

güçlerin demokrasiyi anlama, yorumlama ve uygulama biçimleri

de bu ufkun sınırlarında seyreder. 

Temsili demokrasi pratiği ortaya çıkarmıştır ki halkın kendini

güçlü yansıttığı ve çıkarlarını koruyabildiği bir model değildir.

Burjuvazi elindeki imkanlarını kullanarak bu temsilcileri etkile-

mekte ya da onları kendi çıkarlarının çemberi içinde kalmalarını

sağlamaktadır. En kötüsü de temsili sistem büyük savaşları ve yı-

kımları önleyememiştir. Hatta temsilcilerden oluşan parlamento bu

yıkımların aracı olmuştur. Dolayısıyla halkın katılımının sürekli

olacağı bir sistem ihtiyacı doğdu. Sivil toplum örgütlerinin ikinci

dünya savaşı sonrası yaygınlaşması bu ihtiyacın sonucudur. Böyle-

likle dört yılda bir sandığa gitmeyle sınırlı katılım böylece sürekli

hale getirilmeye çalışılmıştır. Ancak sivil toplum örgütlerinin varlı-

ğı da mevcut parlamenter sistemde birey ve halkın iradesini geliş-

tirme ve ortaya koyması açısından yetersiz kalmaktadır.
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Kürt Halk Önderi “Bir Halkı Savunmak” adlı kitabında “devlet

çokça işlendiği gibi çok eski ve üst toplumun temel örgütüdür. De-

mokratik tarzda oluşmaz. Geleneksel ve atamalarla yürütülür. Üst

toplum kendi içinde demokrasi uygulayabilir. Buna üst sınıfların

demokrasisi de denilebilir. Bu devlet için bir örtü vazifesi görür.

Çoğu batı cumhuriyet modelinde olan bu demokrasiler devleti esas

alır. Önce devlet sonra demokrasi gelir, devlet olmadan demokrasi-

yi düşünemezler. Halk demokrasilerinde ise iktidar devlet hedef

edinilmez. Devlet olmayı hedefleyen demokrasi kendi eliyle varlı-

ğına son vermiş olur,” belirlemesiyle temsili demokrasinin niteliği-

ni de ortaya koymaktadır. 

Temsili demokrasi demokratik kültürün geliştiği bugünkü or-

tamda bile üstte kalmakta, halkın çıkarlarından uzak durmaktadır.

Sivil toplumların gelişkin olması da bu niteliği fazla değiştireme-

mektedir.

Yerel yönetimler ve özgür belediyecilik, üstte kalan ve merkezi-

yetçi devlet modeline benzeyen temsili demokratik modele karşı

demokrasiyi tabandan geliştirecek önemli alanlardır. Günümüzde

yerel yönetimler demokrasinin gelişmesinde önemli roller oyna-

maktadır. Ancak bunların da çok yerel kalarak ufku dar bir konumu

yaşadıkları sıkça görülen bir durumdur. Merkeziyetçilik demokrasi

için bir tehlikeyken, bu darlaşma eğilimi nedeniyle yerelcilikte baş-

ka bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu gerçekler demokrasiyi yaygınlaştıracak ve derinleştirecek bir

modele ihtiyaç göstermektedir. Bu da alttan örgütlenen ve devlet

modeline dayanan bir merkezileşme içermeyen demokratik konfe-

deralizmdir. Bu devletlerin değil, toplumsal kesimlerin demokratik

örgütlenme modelidir.

Toplumsal kesimler kültürel, etnik, dinsel, emekçiler ve başka

kesimlerden oluşmaktadır. Bunların her biri kendi içinde örgütlene-

rek yerel meclislerde yer alırlar. Yapılan ortak işleri koordine eden

bir koordinasyon da oluşturulur.

Tabandan bireyin katılımının bilinçli, etkin ve iradeli olması açı-
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sından bireylerin sorunlara hakim olacağı ölçülerde birimlerin öz

yönetimlerinin örgütlenmesi de demokratik konfederalizm için

önemlidir. Büyük üniteler, bireylerin sorunlara hakim olamadığı öl-

çekte olduğundan iradeli ve bilinçli bir katılıma olanak vermemek-

tedir. Dolayısıyla da özgüveni olan sağlıklı, özgür ve demokratik

birey ortaya çıkmıyor. Bilinçli katılımın olanaklı hale geldiği daha

küçük ölçekli ünitelerde bireyin özgüveni ve ruhsal durumu toplu-

mun demokratikleşmesi ve sağlıklı gelişiminde daha etkili hale ge-

lir. Duyarlı ve sorunlar karşısında kendinden bir şeyler katan birey-

ler ortaya çıkar. Böyle bir ölçekte demokratik iradesi ve katılımı ar-

tan bireyin bilinçlenmesi de gelişerek daha geniş ölçekteki (ülke

çapında veya daha evrensel konularda) sorunlar üzerinde de olum-

lu katkıları olacak tutum gösterebilir. Çünkü yereldeki bu bilinç

onun genel bilinçlenmesinde önemli bir temel olur.

Yereldeki bu demokratik örgütlenme ve katılımın dar ufuklu kal-

maması açısından konfederalizm de önemli bir açılım yaptırır. Ör-

neğin, birkaç yerel birim kendi özgünlüklerini ve bağımsız kimlik-

lerini önemli oranda koruyarak bir araya gelip bir konfederasyon

oluşturur. Böylece konfederalizm hem merkeziyetçi, toplumu bo-

ğan ve bireyin iradeli katılımını engelleyen sistemi aşarak demok-

rasiyi tabana yayar hem de yerel dar görüşlülüğü ortadan kaldıran

bir işlev görür.

Demokratik konfederalizm devlet olmayan 
demokratik ulus örgütlenmesidir

Toplumsal örgütlenmenin konfederal biçimi ve buna dayanan si-

yasal örgütlenmeler toplumların demokratikleşmesinde ve demok-

ratik reflekslerin gelişmesinde daha etkili rol oynarlar. Bu sistemin

her gün yeniden ve yeniden demokratik kültürü derinleştiren ve

yaygınlaştıran özelliği vardır.

Demokraside fazla iddialı olan Avrupa’da bile kitlelerin siyasete

ilgisi azalmıştır. Siyasete karşı bir yabancılaşma yaşanmaktadır.
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Hatta kitlenin ve toplumun kendisini ilgilendiren kararlara katılımı

anlamına da gelen siyaset kötülenir bir konuma düşmüştür. Avru-

pa’da böyleyse diğer ülkeler de bu durumun daha da kötü olduğu-

nu belirtmek gerekir.

Demokratik konfederal örgütlenme siyasetin bu düzeyde kötü-

lenmesini ortadan kaldırıp, halkın siyasete ilgisini artıracak bir ol-

gudur. Demokratik konfederalizm toplumu ve bireyin doğrudan

muhatap olduğu konuları daha yakından takip edileceği bir örgüt-

lenme biçimi olduğundan toplumun çoğunluğunu örgütleme potan-

siyeline sahiptir. Aynı zamanda bu modelin bireyleri kararlara katı-

lım ve bu kararları takip etme durumunda olduğundan örgütlenme

ve siyasetin canlandığı bir ortamda ortaya çıkarır. Demokrasi ve

demokratik kültür, katılım ve örgütlenme ile gerçekleşir ve yaygın-

laşır. Dolayısıyla konfederal örgütlenme biçimi katılım ve örgüt-

lenmeyi temsili demokrasiden daha kapsamlı sağladığından gerçek

anlamda demokratik toplum yaratma olanağı verir. 

Mevcut temsili demokrasilerde hem sistem hem de onun örgüt-

lenmeleri merkezden aşağıya yönelik bir örgütlenme içindedir. Pi-

ramidin en üstünde halk değil siyaset bürokratları ya da profesyo-

nel politikacılar yer almaktadır. Bunlar da halktan kopuktur. Halk-

tan çok devlete ve onun temel dayanağı olan kesimlere duyarlıdır.

Konfederal örgütlenmede piramit tersine çevrilmiştir. Örgütlenme-

nin ve karar gücünün en etkili ve güçlü kesimi tabanıdır. Yine bu-

günkü gibi yönetimlerin hem karar aldığı hem uyguladığı bir sistem

yerine, tabanın ve onun oluşturduğu yerel meclislerin daha güçlü

konumda olduğu, yönetim yerine geçen koordinasyonların sadece

koordine ve uygulama ile sorumlu oldukları görülür. 

Konfederal örgütlenmede yer alan her birimin bağımsızlığı

önemli düzeyde vardır. Kendi örgütlenme alanlarında kendileri so-

rumludur. Konfederasyonlar işlevlerine göre örgütlenmelerden olu-

şacağı gibi coğrafi birimlerin esas alındığı bir ölçekte de oluşabilir.

Her coğrafi (yerel) birim kendi içinde işlevleri farklı olan (kültürel,

sosyal, ekonomik, siyasal) örgütlenmelerin konfederal örgütlenme-
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sini sağlar. Etnik, kültürel kesimler, kadın, genç ve her türlü sosyal

güçler konfederasyon esasına göre kendilerini örgütlerler.

Kürdistan yerel birimlerin içinde yer aldığı dört demokratik kon-

federal örgütlenme sahası biçiminde ele alınabilir. Yerel meclislerin

yanında bölgesel konfederal meclisler de oluşur. Bunlar daha çok

yereller arasında koordine, ilişki ve denetim işlevini görürler. Biz

bunu bir örnek olarak verdik. Yerel ölçeklerin ve bunun üst örgüt-

lenmesi ve koordinasyonu olan demokratik konfederasyonların na-

sıl şekilleneceği tartışmalarla ortaya çıkarılır.

Kadın, gençlik ve diğer kesimler kendilerini örgütleyerek, bu

konfederasyonların en etkin gücü olabilirler. Bunlar demokrasiyi

toplumda etkin kılacak, dinamizm ve ruh kazandıracak önemli güç-

türler. Toplumu demokratikleştirmede rol oynayacak, yine bu de-

mokrasiyi zenginleştirip, derinleştirecek tüm kesimlerin örgütlenip,

demokratik konfederalizm içinde yer almaları da önemlidir.

Önderliğin demokratik konfederalizmle ilgili pasajları anlaşıl-

ması açısından burada belirtmekte yarar var.

“Bütün bunlar (ortaya konulan demokratik örgütlenme ve sonuç-

ları kastediliyor) sorunların çözümü için bir yol gösterir. Benim

sosyalizm anlayışım şu: Reel sosyalizm dahil, devlete dayanan bir

sosyalizm anlayışını doğru bulmuyorum. Benim demokratik konfe-

deralist anlayışım budur. Demokrasiyi geliştirmeden sosyalizm ol-

maz. Sovyet hegemonyacılığı ile tutmadı. Sovyetler Sümer rahip

devleti gibiydi. Çin de öyle. O yüzden ABD karşısında tutunamı-

yorlar. Ortadoğu’nun mevcut durumu ne üstten ABD’yi ne de alt-

tan halkı kabul eder. Yönetimler bu arada sıkışmışlardı. Ya kendi-

lerini dönüştürürler ya da ABD’nin baskısı karşısında ezilirler. Ye-

ni bir milliyetçi dalga nasıl geçmişi kaybettirdiyse, bugünü de kay-

bettirir. Burada demokratik konfederalizm ilaç gibidir.

ABD milliyetçiliği kışkırtıp, bir yüzyılın kaybına yol açabilir.

Milliyetçilik bir yüzyılı kaybettirdi, bu yüzyılında kaybolmaması

için demokratik konfederalizmi tabandan örgütlemek gerekir. Bu

ana çizgidir. Demokratçılığa dayanan sosyalizm olmalı. Bunun özü
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daha önce program için açtığım altı maddedir. AB demokratikleşi-

yor, Türkiye demokratikleşiyor, Kürt hareketi demokratikleşiyor.

Yanlış anlaşılmasın Türkiye konfederalizm olsun demiyorum. Üni-

ter yapısını koruyarak, ama demokratik bir cumhuriyet olsun diyo-

rum. Talabani-Barzani devleti yerine Kürdistan Demokratik Konfe-

deralizmi diyorum. Bu, Türkiye Cumhuriyeti ile dost olmalı. De-

mokratik Konfederalizm Kürt milliyetçisi değildir. Milliyetçi dev-

letçilikten uzak durulması, demokratik ulusçuluğa önem verilmesi

ve AB sürecinin bir sentez olarak algılanması gerekir. Bu temelde

halkın seferber olmasını istiyorum. 

Ortadoğu ve hatta bütün dünya halkları için geçerli çözüm de-

mokratik konfederalizmdir. Demokratik konfederalizm devlet ol-

mayan, demokratik ulus örgütlenmesidir. Demokratik konfederas-

yon azınlık örgütlenmesidir; kültür örgütlenmesi, dini örgütlenme,

hatta cins örgütlenmesi ve buna benzer örgütlenmelerdir. Buna de-

mokratik ulus ve kültür örgütlenmesi diyorum. Her köyde demok-

ratik bir komün çıkar. Her kültürel örgütlenmenin ve diğerlerinin

tümünün birleştirilmesi konfederasyondur. Çizgi olarak yansıtılma-

lı. Buna devlet olmayan demokratik konfederasyon diyorum.

Bunun tarihi örnekleri de var. Daha önce Atina demokrasisi

vardı. Sümerlerde de benzer bir örgütlenme vardı. Savunmamda

bunları açmıştım. Avrupa konfederalizmi doğuyor. Ortadoğu kon-

federalizmi de olabilir. Kürtler için de Ortadoğu’da Kürt konfede-

ralizmi uygundur. İsrail ve Filistin kendi aralarında demokratik

konfederalizmi oluşturabilirler. 22 Arap devleti, kendi arasında

demokrasiyi gözeten demokratik konfederalizm olabilir. Türkler

kendi aralarında Türk demokratik konfederalizmi kurabilir. Bütün

Türkleri tek devlet bayrağı altında toplayamazsınız. Çünkü hepsi

milli devletlerdir. Ancak kendi aralarında demokratik konfedera-

lizm olabilir. 

Kürtler için de uygundur. Kürtler kendi içinde, sınırlara dokun-

madan, kendi aralarında Kürt demokratik konfederalizmi kurabilir-

ler. Bütün Kürdistan parçaları, sınırlara dokunmadan, sınırları en-
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gel yapmadan, sınırları bir köprü olarak görüp demokratik konfe-

deralizmi geliştirebilirler. Kürtler kendi aralarında siyasi, kültürel

ve politik ilişkiyi sağlarlar. Sınırları yıkmak değil, köprü yapmak-

tır. Bunun kimseye zararı yoktur. Bu yapılmazsa kan deryasına dö-

ner. Kürtler kanlı bir süreçten ancak böyle kurtulabilirler. Kansız

Kürt demokrasisi böyle gelişir. Aksi halde Filistin-İsrail benzeri

kanlı süreç yaşanır. Bu çözüm Kürt milli devleti etrafındaki boğaz-

laşmayı önler. Bunun için ulus devletlerin demokrasiye açık olma-

ları tek şarttır. Kürtlerin demokratik bir ulus olmalarına karışmaya-

cak, uzlaşacak. Bu muazzam kazandırır. Türkiye, İran, Suriye ve

hatta Kürt devletçiği de buna engel olmamalıdır.”

Demokrasi ve demokratik örgütlenme 
her bakımdan toplumun yoğunlaşmış halidir

Kürdistan özgürlük hareketi PKK öncülüğünde özgürlük ve de-

mokrasi mücadelesinde kararlı bir halk ortaya çıkardı. Ne var ki bu

halkın yeterince örgütlenmediği ve demokratik kültürün derinleşti-

rilemediği de diğer bir gerçektir. Bunun örgütlenme tarzı ve mode-

liyle ilişkisi vardır. Halkı sorunlara yabancılaştırmayarak bizzat po-

litikanın öznesi haline getiren bir örgütlenme gerçekleştirilemedi.

Politika belirleyerek halktan destek isteyen ve uygulamayı da ken-

disi yapan bir model halkın politikaya ilgisini yükseltemez. Amaç,

program ve izlediği politika doğru olsa bile, örgüt modeli halkı ka-

tan, örgütlenmeyi esas alarak tabana dayandıran nitelikte olmazsa,

örgütlenme gelişemeyeceği gibi doğal olarak demokratik kültür ve

demokrasi de gelişemez.

Demokratik konfederalizm aynı zamanda demokratik uluslaş-

madır. Ulusu pazar etrafında örgütlenen bir birlik ve toplumsal

form olarak görmek yanılgıdır. Bu tanımlama burjuvazinin ken-

dini ve ulus devleti meşrulaştırmasıdır. Ne yazık ki sosyalistler

de bu tezi esas almışlardır. Halbuki etnisite tarihin en özgür ve

canlı birimleridir.
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Eğer uluslaşma etnisitenin halkların, bireylerin birbirleriyle sıkı

ilişki ve ortak çıkarlar etrafında örgütlenmesiyse, toplumun konfe-

deral biçimde genişliğine ve derinliğine tümüyle örgütlenmesi o

toplumu demokratik ulus haline getirir. Uluslaşma bu biçimiyle da-

ha kapsamlı ve yoğun hale gelmiş olur. Demokrasiyi, eşitliği, ada-

let ve imkanlarını paylaşan demokratik ulus haline gelinir.

Demokratik konfederal örgütlenme hem yerel sorunlar (ekono-

mik, sosyal, kültürel) için örgütlenmeyi derinleştirir; hem de ulusal

sorunları milliyetçi olmayan temelde çözme mücadelesi içine girer.

Demokratik örgütlenme ve kültürünü geliştiren bir toplum dilinin,

kültürünün, kimliğinin yasaklanmasının gelişmesi önüne engel ko-

nulmasını kabul etmez. Demokratik örgütlenme ve kültür temelin-

de uluslaşmış toplumların mücadele gücü ve azmi daha da yüksek-

tir. Bunun için daha önceleri uluslar açısından ilk önce demokratik

devrimden söz ederlerdi. Bu demokratik devrim demokratik kültü-

rü ve demokrasiyi geliştiren bir örgütlenme ile daha da derinleştiri-

lirse bu gerçek anlamda demokratik ulus olur. Savunma ve müca-

dele mekanizması da çok güçlenmiş olur.

Konfederal örgütlenme ulusal kimliği soyut olmaktan çıkarır da-

ha da somut ve herkese mal eder hale getirir. Çünkü demokratik

konfederalizm bireylerin ve yaşanan yerin kendini ulusal kimlik

içinde görmesine katkıda bulunur. Kendi yaşam ve kültürünü ulu-

sal kimliğin kopmaz parçası olduğu bilincine varır ve bu değerlere

daha bilinçli sahip çıkar. 

Ulusal birliğe ise hiçbir biçimde olmayacak düzeyde güç katar.

Köyü, şehri, bölgesi ve bundan yola çıkarak da tüm ulusla organik

bağ içinde olur. Kültür ve duygu bağını en somut hale getirir. Ta-

rihte birliği dağıtılmış, kendisi olmaktan uzaklaştırılmış, birbirine

yabancılaşmış Kürtler için en iyi ilaç demokratik uluslaşmadır. De-

mokrasi ve demokratik örgütlenme her bakımdan toplumun yoğun-

laşmış halidir. Demokratik örgütlenme ve demokrasi gelişmemişse

o toplum dağınık ve yoğunluğu olmayan niteliktedir. 

Demokratik konfederalizm bu niteliğiyle inkarcılık ve sömürge-
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ciliği boşa çıkaracak bir halk gücü ve örgütlenmesi anlamına gel-

mektedir. Yaşamın her alanını kapsayan ve cevap veren örgütlenme

olduğu için inkarcı, sömürgeci egemenlik ve baskıyı işlemez hale

getirir. Devletin kurumlarının gerekli olmadığı alanlarda kendi ör-

gütlenme ve kurumlarını geliştirir. Kürt sorununu ve irade olması-

nı kendi cephesinden çözen bir düzey ortaya çıkar. İnkarcı politika-

ları anlamsız hale getirerek demokratik çözüme zorlar. Demokratik

konfederalizmin Kürdistan ve Kürt halkı açısından böyle bir rolü

de vardır. Tabii ki bunun işlemesi açısından inkarcılığın ve inkarcı-

lığı ayakta tutan zor sistemi ve bunun özel savaş yöntemlerini terk

etmesi gerekir. İnkarcılığın bugün olduğu gibi anlamsız hale gel-

mesine rağmen, eski yöntemlerde ısrarlı olunursa demokratik ulu-

sun en doğal hakkı olan meşru savunma yapması da gündeme girer.

Demokratik konfederalizm bu durumda kendi meşru savunmasını

örgütler. Diğer meşru savunma güçlerini de destekler. 

Demokratik konfederalizm Kürdistan’daki bir devletçikle Türki-

ye devletinin konfederal bir birlik oluşturması değildir. Kürt soru-

nunun çözümünde ön açıcı bir yoldur, denilirken, kastedilen bu de-

ğildir. Kürt halkının ekonomik, sosyal, kültürel ve tabii ki siyasal

örgütlenmesinde engel oluşturulmasın ve bu temelde şiddete, bas-

tırmaya ve inkara dayanmayan bir çözüm bulunsun, denilmektedir.

Böyle bir çözüm için Kürt halkının örgütlenmesi ve iradesi önem-

lidir. Ancak sancısız ve acısız olması açısından Türk devletinin in-

kar, şiddeti ve imhaya değil demokratik yaklaşıma ve demokrasiye

duyarlı hale gelmesi de önemlidir.

Demokratik konfederalizm milliyetçilik ya da dış güçlere daya-

narak değil, halkın örgütlenmesi ve gücü ile çözümü dayatan po-

tansiyele sahiptir. Milliyetçilik halkı esas almadığından dış güçlere

dayanmaya yönelir. Konfederal biçimde örgütlenmiş bir Kürdistan

milliyetçiliği silah olarak kullanmadan sorunu çözme gücüne ula-

şır. Dolayısıyla dış gücün desteğine ihtiyaç duymaz. Uluslararası

demokratik kamuoyu ve onun moral desteği önemlidir, ama örgüt-

lü bir halk kendi gücüne dayanarak sorunu çözebilir. Dünya koşul-
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ları ve mevcut siyasi konjöktür de böyle bir çözüme uygundur. Bu

çözüm devlet olmadan, ona gerek kalmadan Kürt halkının siyasi,

ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kendini irade yapması ve bu

alanlarda özgürlüğünü yaşamasıdır.

Milliyetçilik, her zaman halkın demokrasi bilinci ve demokratik

örgütlenme eksikliği üzerinde kendini örgütler. Bir halk örgütlen-

mesine dayanarak değil, egemen sınıfların kendine yakın kesimle-

ri örgütlemesine dayanarak kendisini var eder. Halkın örgütlenme-

sinin zayıf olduğu zaman kendi örgütlenmesini etkin kılar ve top-

lum üzerinde hakim olur. Çünkü halkın tek güç kaynağı örgütlen-

mesidir. Bunu da en iyi biçimde demokratik federal örgütlenme te-

melinde yapar.

Kendisini demokratik federalizm temelinde örgütleyen bir halk

iktidar zihniyetine dayanan milliyetçiliğe, iktidar ve devlete ihtiyaç

duyulmadan Kürt sorununun demokratik çözümünü hedefler. De-

mokratik konfederal örgütlenmesinde derinleştirdiği demokratik

kültür ve örgütlenmesiyle komşu halklarla kardeşçe yaşamasını bi-

lir ve bu yaşamı bu halklara da öğretir. Özcesi demokratik konfede-

ral bir örgütlenme ile özgür Kürdistan’ı yaratmak, Kürt sorununu

milliyetçilik ve devlet özlemleri duymadan çözüme götürme gücü

ve mücadelesi demektir. 

Kürt sorunu Kürdistan’ın diğer parçaları ile konfederal bir ilişki

içinde daha köklü çözüme kavuşur. Böylece sınırları değiştirmeden

Kürt halkının doğal hakkı olan sosyal, kültürel ve ekonomik ilişki

kurma sorunu böylece karşılanmış olur. Dolayısıyla Kürtler bölge

ülkelerinin birbiriyle ilişkisini güçlendiren köprü haline gelir. En

önemlisi de demokratik birikimi ile tüm Ortadoğu’nun demokratik-

leşmesinde etkin rol oynarlar. Ortadoğu’da demokratik konfedera-

lizmin temeli haline de gelirler.

Çağımızın genel eğilimi ulus devletlerin aşılmasıyken, Kürtler

böyle bir konfederal ilişkiyle Ortadoğu’da çatışma değil, barış

köprüsü rolü oynayarak, 21. yüzyıla damgalarını vurabilirler. Za-

ten 20. yüzyılda Ortadoğu’da hangi halk demokraside öncü ve
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etkin olursa, 21. yüzyıl Ortadoğu’da onun yükselişine tanıklık

edecektir.Tarih, demokratik halk gücü oluşturanlara yürü ve ro-

lünü oyna diyecektir.

Demokrasi Türkiye dahil 
tüm Ortadoğu halklarının kapısına dayanmıştır

Kürtler kendi aralarında bir konfederal ilişki içinde olursa, bu

model Kürtlerin siyasal ufkunu ve sorunlara çözüm bulma yaratıcı-

lığını arttırır. Bu niteliğiyle bölge ülkelerinin sorunlarının çözümü-

ne de her bakımdan katkı sunar. 

Konfederal bir ilişki bölge ülkelerinin de zararına olmaz. Tabii

ki şu andaki milliyetçi ve inkarcı tutumlar bu tür ilişkiden korku

duymaktadır. Ne var ki bu ilişki hem Kürtlerin, hem bölge ülkele-

rinin ortak çıkarınadır. Tüm halkların çıkarına olan tek çözüm de

budur. Kürtler için de en doğru ve geliştirici olan da böyle bir kon-

federalizmi işler hale getirmek olacaktır.

Şu anda KONGRA GEL böyle bir konfederasyonun alt yapısı-

nı ve zihniyetini hazırlamaktadır. Tüm parçalar özgür ve demok-

ratik bir ortamda böyle bir ilişkiyi sağlamak için güçlerini birleş-

tiriyor ve tüm parçalar için moral, güç ve mücadele enerjisi orta-

ya çıkarıyorlar. 

Dünyada sınırlar aşılıyor. Ülkeler de dünyadaki gelişmelere

ayak uydurmak ve güç olmak için komşu halklarla bir çok konuda

ilişki geliştiriyor. Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kon-

federasyonlar oluşuyor. Bu gelişmeler zorunluluktan çok ihtiyaç ve

daha iyi ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama ulaşmak için gerçek-

leştiriliyor. 

Böyle ilişkilere ve demokratik konfederasyona en fazla da Or-

tadoğu’nun ihtiyacı var. Bölgede binyıllardır bir arada yaşayan,

ama düşman haline getirilen halklar gerçeği var. Bu halklardan

kaynaklanan bir sonuç değildir. Daha fazla da Batı kaynaklı mil-

liyetçilik ve ulus devlet yapılanması bu durumu ortaya çıkarmış-
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tır. Ekonomik, sosyal ve kültürel gerilikler de bu nedenledir. Do-

layısıyla Ortadoğu’daki bütün hastalıklar için ilaç, demokratik

konfederasyondur. 

Ortadoğu tarihsel olarak birbirini bütünleyen bir coğrafyadır.

Katı sınırlar onun gücünü yüreğini, beynini, duygularını parçala-

maktır. Geçmişini, güç kaynaklarını parçalamaktır. İnsanlık ve uy-

garlık yaratan coğrafyayı çok katı sınırlara bölmek harakiri yap-

maktır. Bunun hiçbir halka yararı olmaz. Bölge zaten tarih boyun-

ca doğal bir federasyondur. Coğrafyası ikiye bölündüğü tarihler ol-

muştur. Ancak üçe, beşe, ona bölündüğü görülmemektedir. 

Ortadoğu’da her şeyden önce milliyetçiliği zayıflatacak kıracak

bir adım gereklidir. Bu da demokratik konfederalizmdir. Böyle bir

siyasi organizasyon gerçekleşirse milliyetçilik yerine dayanışma

gelişecek, Ortadoğu’nun tarihi değişecektir. Eğer konfederalizm

gerçekleşirse bu kısa sürede AB gibi bir organizasyona dönüşür.

Belki bugün federasyon zordur. Çünkü mevcut önyargılar şimdi

buna imkan vermiyor. Ancak belirli bir ilişki düzeyi yakalanırsa

tüm ülkeler ilişkinin daha da geliştirilmesini istemeye yönelecektir.

Çünkü Ortadoğu halklarının ortak yanları çoktur. 

I. ve II. Dünya Savaşı’nı yaşayan ülkeler birlik kurabiliyorsa, bir

başlangıç yapıldığında böyle bir şey burada daha kolay gelişir. 

Ortadoğu’da bunlar olmaz, demokratikleşme gelişmez düşünce-

si dış güçlerin, batının empoze ettiği ve bizim de düşüncesizce ka-

bul ettiğimiz bir varsayımdır. Ya da gerici, otoriter ve kabuk hale

gelmiş iktidarlara bakarak böyle bir değerlendirme yapmak doğru

değildir. Yakın bir gelecekte tabanda ve tavanda neden birlik kur-

muyoruz, eğilimi tüm ülkelerde gelişecektir. Dış güçlerden bunu

engellemeye çalışanlar olsa da yaşamın öğrettikleri aklıyla düşü-

nenleri bu noktaya getirecektir. 

Ortadoğu’da büyük coğrafya bütünlüğü sağlayanlar ve çağa

ayak uyduranlar her zaman büyük güç olmuşlardır. Eğer emperya-

list ve sömürgeci emeller beslemeden bir birlik ortaya çıkarsa bu

birlik dünyada yeni bir ekonomik, siyasi ve kültürel güç olacaktır.
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Ortadoğu’da gerçekleştirilecek böyle bir organizasyon eğer yerelde

halkın güç olacağı ve katılım göstereceği diyalektik birliği yakala-

yabilirse, yani tüm Ortadoğu’da halkı güç yapan demokratik fede-

ralizm yaygınlaştırılırsa, çok çarpıcı bir uygarlık hamlesi ortaya çı-

kacaktır. 

Ortadoğu’da komünal demokratik değerler güçlüdür. Bu değer-

ler özgürlük ve eşitliğe önemli bir zemindir. Dikkat edilirse bilinen

eski tüm toplumcu hareketler bu coğrafyada çıkmıştır. Tek tanrılı

dinler zaten toplumcudur. Çıkışları özgürlükçüdür, eşitlikçi ve ada-

let istemektedirler. Eğer bireysel özgürlükler bu toplumculukla

dengeli hale gelirse, Ortadoğu demokrasinin komünal ve eşitlikçi

değerler üzerine oturduğu güçlü ve çekici bir coğrafya haline gelir.

Avrupa’daki çıkarcı, bencil ve nalıncı keseri gibi daha çok üst top-

lumun çıkarına yontan bir demokrasiye gerçek anlamda alternatif

ve sentez olan halkın demokrasisi ortaya çıkarılır. 

Ortadoğu’da çıkarcılık Avrupa kadar güçlü değildir. Öyle çok

fazla rekabet edecek bir konumları da yoktur. Dolayısıyla bir kon-

federasyon kurmayı engelleyecek etkenler düşünüldüğü ya da söy-

lenildiği gibi fazla değildir.

Türkiye’nin AB’ye girmesi böyle bir konfederasyonun Türki-

ye’siz olmasını gerektirmez. Siyaset bir çözüm yolu bulur. Hatta

AB’ye alınmak istense bile Türkiye ile böyle bir konfederasyon

ilişkisi için özel bir formül bulunması Avrupa’nın da işine gelir. 

Böyle bir proje Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’ne alter-

natif mi olacaktır? ABD’nin kendine bağlı böyle bir proje gerçek-

leştirmesi zordur. ABD’ye bağlı böyle bir coğrafya yaratmaya ça-

lışmak boştur. Eğer ABD ile kavgalı olmayacak, demokratik ve

özgürlükçü bir Ortadoğu kastediliyorsa, bu zaten Ortadoğu halk-

larının da isteğidir. Yakın bir zamanda böyle bir Ortadoğu da ger-

çekleşecektir. ABD müdahalesi ve başka etkenler de böyle bir sü-

reci hızlandırma rolü oynayabilir. Zaten ABD’nin müdahalesi de-

mokratik güçlerin ve halkların daha fazla sorgulayıcı yaklaşması-

nı beraberinde getirmiştir. Demokratikleşmeye ve özgürlüğe ihti-
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yacı halklar da derinden duymaktadır. Ancak bunun yanında

ABD’ye tepki de gelişmektedir. Dolayısıyla doğal olarak

ABD’nin istediği bir Ortadoğu projesinin değil de halkların daha

çabuk benimseyeceği demokratik Ortadoğu konfederasyonunun

gerçekleşme şansı yüksektir.

Demokrasi Türkiye dahil tüm Ortadoğu halklarının kapısına da-

yanmıştır. Başta Kürt halkı olmak üzere halkların mücadelesi de-

mokrasinin gelişmesinin zeminini önemli oranda yaratmıştır. Artık

mevcut iktidarlar yalnız dış güçlerle çatışma içinde değil, bundan

daha fazla da kendi halkı tarafından kabul edilmeyen bir durumda-

dır. Dolayısıyla demokrasiden artık kaçınılamaz. Eğer dogmatizm

ve kabuk bağlayan iktidarlar aşılırsa bu coğrafyada demokrasinin

gelişmesinin kaynakları fazlasıyla vardır.

Ülkelerin demokratik bir konfederasyon örgütlenmesine gitmesi

hepsinin çıkarınadır. Bu organizasyon tabii ki ancak Kürtlerin öz-

gür olduğu ortamda uygulanabilir. Özgür Kürdistan sınırların de-

ğişmesini gerektirmiyor. Federasyonu bile gerektirmiyor. Yukarıda

izah ettiğimiz biçimde inkarcı ve imhacı yaklaşım terk edilir ve

Kürtler kendilerini tamamen örgütleme özgürlüğü kazanırsa, “De-

mokratik Türkiye Özgür Kürdistan” gerçekleşir. Bu diğer Kürdis-

tan parçalarında da benzer gelişme anlamına gelir. Bu sorunu çözen

ülkeler demokratik konfederal bir siyasi birlik kazanabilirler.

Ortadoğu ve Kürdistan coğrafyası farklı etnik ve dinsel topluluk-

lar nedeniyle de toplumların konfederal örgütlenmesi demokratik-

leşmeyi derinleştirme ve yaymanın en doğru ve kısa yoludur. Bü-

tün sol ve demokratik güçler böyle bir projeyi geleceği kazanma

projesi olarak ortaya konmalı ve pratikleştirilmelidir.
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Kürtlerin demokratik 
konfederalizm çözümü

Kürtler siyasal ve toplumsal bir sistem olarak konfederasyonu

tartışıyorlar. Kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına çözüm arayışla-

rı çerçevesinde bu tartışmalar yürütülüyor. Kendi çözüm önerileri-

ni geçen Newroz’da ilan edip sundular. 

Konfederasyon yeni bir kavram değildir. Siyasal, sosyal, ekono-

mik vb alanlarda bir entegrasyon ve bir aradalık biçimi olarak dev-

letler, sendikalar, dernekler, birlikler, hatta aşiretler vb arası ilişki-

lerde uygulanan bir sistemdir. Bu anlamıyla konfederasyon bir en-

tegrasyon biçimi olarak tanımlanabileceği gibi, bir toplumsal orga-

nizasyon olarak da tanımlanabilir. 

Devletler düzeyinde tanımlarsak, belki kavram daha yerli yerine

oturabilir. Tek üniteli merkezi yapılara üniter yapılar; iki veya daha

fazla, ama yetkinin merkez ve yerel arasında bölüştürüldüğü, son

sözün federal yapıda sonuçlandığı yapılara federal; bağımsız, çok

üniteli, aynı zamanda temel ilkeler etrafında birlik oluşturan, temel

ilkeler karşısındaki sorumlulukla birlikte son sözün bağımsız ünite-

lere verildiği yapılara da konfederal yapılar denilmektedir. 

Tarihte, aşiret demokrasilerine dayanan aşiret konfederasyonla-

rından bu yana konfederasyon uygulanagelmiş. Bir yandan hiyerar-

şik, devletçi, merkezi yapılar geliştirilirken, diğer yandan da top-

114400



lumsal ve yönetsel organizasyon olarak konfederasyonlar yerini al-

mıştır. Bu anlamda insanlığın siyasal tarihinin devletli yapıların ha-

kimiyetiyle geçtiğini söylemek yanlış olur. Bir o kadar da komünal

demokratik, eşitlik ve özgürlük arayışçısı sistemler varlık kazan-

mış. Aşiret konfederasyonları, doğrudan demokrasiye dayalı kent

siteleri, merkezi inanışların dışında varlık oluşturan insancıl mez-

hepler, Ortadoğu’daki ‘dervişan cumhuriyetler’ (aleviler, hariciler,

İsmailliler, karmatiler vb), evliyalık, peygamberlik etrafında oluşan

toplumsallaşmalar, hıristiyanlığın kilise oluşmadan önceki yaşayış

dönemi, Ortadoğu’nun ortaçağ boyunca yaşadığı federal, konfede-

ral yönetim pratikleri, ortaçağ boyunca tüm Avrupa’daki komün,

meclis, konfederasyon deneyimleri (İtalyan kent meclisleri, İsviçre

konfederasyonu, Paris komünleri, Amerikan kasaba meclisleri, İs-

panyol mahalle seksiyonları vb), daha birçokları örnek gösterilebi-

lir. Kısacası ulus devlet son iki yüz yılda hakim olmuş olabilir, ama

tarih bundan ibaret değil, hatta feodalizmden kapitalizme geçilme

aşamasındaki tüm ara dönemlerde -ki 400 yıla yakın bir süreçten

bahsediliyor- insanlığın komünal konfederalist deneyimleri çok

canlı ve yaygındır. Bu deneyimlerin sistem oluşturacağını düşünen-

ler bile varken, çeşitli sebeplerle kapitalist sisteme geçiş yaşanır.

Ulus devletin en çok tartışmalık olduğu ve aşılmasının tartışıldığı

bir dönemde konfederasyonun yeniden atak yapması anlaşılırdır.

Tarihsel bir hesaplaşmayı yaşıyor gibiyiz. 

Fakat her konfederasyon demokratik olmayabilir, demokratik

bir yönetim sistemi ile yönetilmiyor olabilir. Konfederasyon sis-

temi demokratik sistem için en iyi zemindir. Ama konfederasyon

kendiliğinden bir demokrasi getirmez. Mesela bir konfederasyon

içerisinde de oligarşiler oluşturabilirsiniz. O nedenle demokrasi

ile konfederalizmi bir arada almak daha doğrudur. Kürtler mevcut

durumda yaptığı da budur. Önerdikleri sisteme demokratik konfe-

deralizm diyorlar. 

Demokratik konfederalizm içte demokratik ulus, dışta ise ulus

üstü yapılanmayı temel alır. Demokratik ulus anlamında ulusun si-
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yasal sosyal, ekonomik kültürel, inanç ve mezhepsel, etnik cinsiyet

özgürlükçü, ekolojik yerel komünal vb her alanındaki örgütlülükle-

rinin birliğidir. Ulus üstü anlamında ise devlet sınırlarına takılma-

dan demokrasiyi kabul eden her türlü organizasyon, örgüt, etnik,

ulusal yapı ile birliği kapsar. Bu anlamda demokratik konfedera-

lizm içte demokratik ulus ve birliği yaratırken, dışarıda da ulus üs-

tü birlikteliklerin oluşumunu sağlar. Ve tüm bu yapıların demokra-

tik temel ilkeler etrafında gönüllü bir araya gelmesinden oluşur.

Demokratik konfederalizm, ilişkilenme ve yönetim ağını devlete

dönüştürmeden her alanda örgütlenmiş toplumun kendi kendini yö-

netme organizasyonudur. Kısaca devlet dışı toplumsallığın toplum-

sal ve yönetsel organizasyonudur. Demokratik konfederalizm tanı-

mından demokrasinin ve demokratik örgütlülüğün temel ilkeler et-

rafındaki birlikteliğini anlamak gerekir. 

Demokratik konfederalizm ulus 
içi demokratik birlikten yanadır

Kürtler, uluslaşmasını tamamlamamış bir toplum olarak ulusun

değerlerinin oluşumunun ve sorunlarının çözümünün artık devlet-

leşmelerle sağlanamayacağını kavradılar. Bunu, iki yüz yıl denenen

ulus devlet gerçeği açığa çıkarttı. Devletle ne ulus oluşabilir, ne

komşu uluslarla barış içinde yaşanabilir ne de ulus içindeki çok

zengin çeşitlilikler demokrasi içinde bir arada yaşatılabilir. Demok-

ratik konfederalizm ise ulus içi demokratik birlikten yanadır. Kürt-

ler bu şekli ile hem toplum içindeki örgütlülüklerini devlet olmayan

bir organizasyona kavuşturmak istiyorlar hem de dört parçaya ve

dünyanın her tarafına yayılmış Kürt halkının birliğini sağlamayı

düşünüyorlar. Aynı zamanda milliyetçiliğe karşı demokrasi bilinci

ile hareket ettiklerinden bölge halklarının ve demokratik tüm güç-

lerin birlikteliğini savunuyorlar. 

Bu amacı gerçekleştirirken varolan devlet sistemleri ile çatışma-

yı, sınırlarla uğraşmayı düşünmüyorlar. Sorunlarının çözümünü
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devletten beklemedikleri kadar dar, çatışmalı, isyancı tepkilerini de

aşmak istiyorlar. Aslında temel kaygıları başkalarının sistemine do-

kunmadan kendi yaşamlarını organize etmek. Hatta devletlerin

kendi demokratik sistemlerine saygılı olmasını bekledikleri kadar

devletlerle ilkeli bir aradalıklara da gidebileceklerini belirtiyorlar.

Barışçıl niyetleri açık, ama demokratik sistemlerine bir saldırı olur-

sa kendilerini sonuna kadarda savunma kararlılığındalar. 

Kürtler özellikle son dönemde kendi içindeki sorunların çözü-

münde demokratik uzlaşı ilkesini esas almaya çalışıyorlar. Komşu

devletlerle de sorunlarını çözmede eşit ve özgür birlik ekseninde, si-

yasal, sosyal, kültürel haklarının yaşamsallaşması temelinde bir çö-

züm ön görüyorlar. Demokratik konfederalizm bu çözümün somut

adı olmaktadır. Yani Kürtler ‘biz devletlerden bir şey istemiyoruz,

kendi sosyal, kültürel yaşamımızı kendimiz örgütleyebiliriz, bunu

yaparken de kimseye karşı değiliz, bizim herkese saygılı olduğumuz

kadar herkesten bize saygılı olmasını bekliyoruz’ diyorlar.

Kürtlerin demokratik konfederalizmini üç ayak üzerinden açmak

ve kısmen sorunlarını tartışmak gerekir. Birinci ayak; konfederaliz-

min demokratik yönü ve bileşenleridir. İkinci ayak; Kürtler arası

birliktir. Üçüncü ayak ise; bölgesel konfederasyon önerisidir. 

Tek tek ele alacak olursak;

1- Demokratik konfederalizm, daha önceki yazıda da belirttiği-

miz gibi ulusun demokratik bileşenlerinden oluşur. Devlet dışı sos-

yalite ve örgütlenmenin toplumsal, siyasal organizasyonunu kapsar.

Sivil toplum alanını temel almakla birlikte onu da aşan tüm toplum-

sal bileşenlerle hareket eder. Onların birliğini ve dayanışmasını

sağlar. STÖ’ler, siyasal partiler, dernekler, vakıflar, ekonomik ku-

rum ve kuruluşlar, kadın hareketleri, çevreci ekolojist hareketler,

gençlik hareketleri başta olmak üzere toplumun her alanındaki ör-

gütlülükler katılırlar. Burada mantık önce bir alana özgü örneğin

gençlik, kadın veya ekonomik çalışmalar kendi bütünselliği içinde

organize olur ve kendi alan çalışmalarının inisiyatifli varlığı üzerin-

den diğer alan çalışmalarıyla dayanışırlar. Günümüzde toplumu
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oluşturan yedi alandan bahsedilir; siyasal, sosyal, ekonomik, kültü-

rel, medya, hukuk ve pratik alan. İşte tüm bu alanların genelde dev-

let tarafından örgütlendirilmesi beklenir ya, demokratik konfedera-

lizmde bu alanlar devlet dışı alanlar haline getirilmeye çalışılarak

kendi örgütlülüklerine kendilerinin gitmeleri sağlanmaya çalışılır. 

Demokratik konfederalizm 
kendi yurttaşlık kavramını yaratmak zorunda

Kürtler demokratik ulusa gidecek üç bileşen öneriyorlar. Kendi

demokratik mücadelelerini de, bu belirttikleri üç ayağa dayandırı-

yorlar. Demokrasi, cinsiyet özgürlüğünü sağlama ve toplumsal

ekolojiye dönüş... Üç devrim bileşenli demokratik devrim diyenler

de var. Demek ki Kürtlerin demokratik konfederalizminin atomunu

bu kavramlar oluşturacak. Kürtlerin mücadelelerinde kadının eşit-

lik ve özgürlük düzeyinde sağladığı gelişme, tüm sorunlarına rağ-

men gözler önündedir. Devlete karşıtlık, A-devlet anlayışı zaten

toplumsal sınıflaşmaya ve hiyerarşikleşmeye karşıtlık içeriğiyle

hem cinsiyet ayrımcılığını kaldırmak hem de toplumsal hiyerarşiyi

aşmak açısından dile getirilmektedir. Demokrasi ise, bu iki bileşen-

den –cinsiyet özgürlüğü ve ekolojik bilinç– hem güç almakta hem

de çatı bir tamamlayan olmaktadır. Toplumsal konfederasyonda

devletlerin rejimi ve duruşu değil, toplumun rejimi ve duruşu başat

alındığına göre bu üç bileşenin öze yedirilmesi önem kazanacaktır.

Demokratik konfederalizmde önemli bir olguda, özgür eşit yurt-

taşlık bilinci ve örgütlülüğü olacaktır. Yurttaşlık kavramı çeşitli evre-

lerden geçerek günümüze gelmiş bir kavram. Devlete aidiyet anla-

mında yurttaşlık demokratik konfederalizmde aşılır ve yerine de-

mokratik ulus bireyi anlamında özgür yurttaşlık gelir. Ayrıca devlet

dışı alanın örgütlülüğünü hedefleyen demokratik konfederalizm ken-

di yurttaşlık kavramını yaratmak zorunda olduğu gibi, bu yurttaş ta-

nımına dayalı sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal alanların bileşimin-

den oluşacaktır. Bu bileşimin en somut örgütlülüğü Özgür Yurttaş
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Meclisleridir, komünleridir. Politika devlet dışı bir alan haline getiri-

lir. Demek ki demokratik konfederalizm en yerelde örgütlenmiş –köy

ve mahalle– olarak gelen –kasaba, şehir ve ülke düzeyine kadar– hal-

kın örgütlülüğüdür. Fransızlar Paris’teki komünlerine ‘komünler ko-

münü’ demişler. Çünkü Paris merkezli komünler konfederasyonu

oluşturmuşlar. Kürtlerde bir yanıyla benzer bir şey öneriyorlar. Öz-

gür yurttaş komün ve meclisleri konfederasyonu... Toplumun yuka-

rıda saydığımız yedi alanına dağılmış örgütlülüklerine ek olarak, po-

litikayı yerelden yapan meclis ve komünleri... Kürtlerin komün ve

meclis örgütlülüğünde doğrudan demokrasiyi anladıkları ve doğru-

dan demokrasinin uygulama alanını genişletmek istedikleri açık. Po-

litikayı da profesyonel temsilciler –milletvekilleri, devlet bürokratla-

rı– ile değil de, gerçek sahipleri, çıkar grupları ve halk örgütlülükle-

riyle yapmak istedikleri görülüyor. Ayrıca yurttaşlık kavramını da

farklı bir tanım getirmiş oluyorlar. Kürtler yurttaşlığı; 

1- Toplumsal birey bağlamında birey toplum dengesi içinde ele

alıyorlar. Yani sadece devlet aidiyeti devlet birey dengesi değil. 

2- Yaşadığı yere bağlılık. Bunu da devlet sınırları olarak değil,

coğrafi kültürel kavram olarak yaşanılan yer anlamında köye, kasa-

baya, şehre ve nihayetinde ülkeye bağlılık şeklinde yorumlayabiliriz. 

3- Devlete karşı görev sorumluluğu değil, toplumsal sorumluluk. 

4- Toplumsal ortak ruh anlamında dayanışma. 

5- Devletten beklemeyen kendi ekonomik üretimini sağlamak.

Metalaşmaya karşı, merkezi sermaye üretimlerine karşı toplumsal

üretim biçimleri ve yerleşim yeri ortak mülkiyeti. 

6- Merkezi resmi inanış ve ideolojiler yerine demokratik bilinç. 

7- Kamu yönetimi olarak devletin demokrasiye duyarlı kılınma-

sı ve gittikçe devletin koordinasyon haline dönüştürülmesi. İşte bu

kavramları bir bütünlük içinde düşünürseniz, Kürtlerin öngördüğü

ve gerçekleştirmeye gittikleri demokratik konfederalizmi, konfede-

rasyon yurttaşlığı bu olacak. 

Böylece demokratik ulusun içini doldurmuş olduk. Fakat saydı-

ğımız hemen her alanda sorunlarımız da var.
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En başta Kürtler uluslaşmasını tamamlamamış bir güç olarak,

ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yaşamın her alanında örgütlülüklerini

geliştirememişler ya da geliştirmelerine izin verilmemiş. İkinci ola-

rak, kendileri bu bilinçte değil. Ya devletten bekleme ya da alama-

yınca isyan etme, son iki yüzyılın önemli bir zihniyet formu haline

gelmiştir. Hatta dünyanın en büyük devletsiz toplumu olarak tanım-

lanmaları bile, bir gerçeği işaret ediyor ki devletli çözümlere kurtu-

luş diye bakmakta çokça görülen bir durum.

Toplum olarak örgütlülük düzeyi önemli bir aşamaya ulaşmış ol-

sa da, nitelik ve nicelik olarak demokratik konfederalizmi karşıla-

maya yetmez. Varolan örgütlülüklerin çoğu dağınık bir düzeyi ya-

şıyor. Geçmiş alışkanlıklarla hareket etme ve perspektif yoksunlu-

ğu kendini tanımlayamama yaygın bir sorun. Kurumlaşmalar ve

kadro çalışma düzeyi geçmiş alışkanlıklar ile yeni perspektifler

arasında sıkışmayı aşamamış durumda.Çalışmaların dağınıklığı ka-

dar bir yandan daralıp marjinalliği aşamaması gibi, bir yandan da

koordineleşmemesi var. Örgütlü çalışmalar da geçmiş iktidar pers-

pektifinden kaynaklı bir halktan kopukluğu, yerelleşememeyi ve

politika oluşturamamayı yaşıyorlar. 

Kürtlere özgü bir ekonomik üretimden maalesef ki hala bahsede-

miyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Hiçbir sistem ekonomik taban tara-

fından desteklenemeden ayakta kalamaz. Bir sistemi istediğiniz ka-

dar eleştirebilirsiniz, ama ekonomik üretimine alternatif üretimler

yaratamadığınız sürece o sistemi aşamazsınız. Kürtlerin en büyük za-

fiyetlerinden biri olan bu alanı demokrasilerini, komün ve meclisle-

rini besleyen bir tarzda bir ekonomik üretime kavuşturmaları şart. 

Kürtler arası birlik 
bugün her şeyden daha önemlidir

Toplum ve bireyin alışkanlıklarına seslenme anlamında devlet

kadar net gözükmeyen daha karmaşık bir yapıyı ifade eden, de-

mokratik konfederalizm görünür ve uygulanabilir kılınma sorun-
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ları çıkacaktır. Şimdiden projenin anlaşılamaması, tartışılamama-

sı bunu gösteriyor. Demokratik konfederalizme parçalı, muğlak

katılımı aşmak için demokrasiyi, toplumsal organizasyonları çok-

ça tartışmak gerekecek. Bilmek gerekir ki, demokratik konfedera-

lizm bugünden yarına gerçekleştirilecek bir proje değil. Bugün-

den yapılacaklar kadar elli yıl sonra yapılacaklarda olacaktır.

Önemli olan tarihsel, toplumsal ihtiyaçları fark edip gün gün ger-

çekleştirmeye çalışmaktır. Ne ertelemek ne de her şeyi birden

yapmaya çalışıp yapılamazlığını kendi kendine kanıtlamak ve

kendini inançsızlığa düşürmektir. 

Kürtlerin demokratik konfederalizminin, Kürt uluslaşması ve

bölgesel birlik ayakları da her zaman önem kazanacaktır. 

Burada tartışılması gereken Kürt sorunu ve Kürtler arası birlik-

teliğin sağlanmasının kendisidir. Fakat bunlar çokça tartışıldığı için

biz direkt konfederalist çözüm ile oluşacak farkları belirtmekle ye-

tineceğiz. 

Milliyetçilik, gerçekten Kürtlerin birlikteliğini ve komşularıyla

barış içinde yaşamalarını sağlayabilir mi? Bu sorunun cevabı diğer

ulus devlet deneyimlerinde yeterince açığa çıktı. Şu anda devleti ile

krizli bir ortam yaşamayan, devletini ağırlık olarak görmeyen ulus

yok gibidir. Ayrıca devletli yapının ulusun sorunlarını çözmediği

gibi demokratikleşmesine de katkıda bulunmadığı açığa çıkmıştır.

Türkiye uluslaşması 80 yıllık cumhuriyetçi devlet denemesine rağ-

men ciddi demokratikleşme sorunları yaşamaktadır. Genelde de

ulus devletin aczi tartışılıyor. Birinci handikap buradan çıkacaktır,

yani dünya ekonomik siyasal sisteminde aşılan bir evre yaşanırken,

bu deneyim hiç yaşanmamış gibi başka toplumların, örneğin Kürt-

lerin yeniden başlangıç yapması tarihsel bir sıkışma yaratır.

Milliyetçilik ve ulus devlet, her türlü denemesi ile eninde sonun-

da en geniş anlamıyla sınıf, en dar anlamıyla oligarşi çevresinde bir

iktidar merkezileşmesini dayatır. Bu da yapay görüntüsü dışında bir

ulusun milliyetçi ideoloji ile hiçbir zaman birliğe gidemeyeceğini

gösterir. Aşiretçi, feodal, mezhepçi, dar sınıfsal vb her türlü çelişki
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ile bölünmek istenen Kürtlerin milliyetçi yeni devlet çatılarıyla bir-

leştirilmesi zannedildiği gibi sağlanamaz. Geçici ekonomik rahat-

lamalar dışında bölünme şiddete varan düzeylerde artabilir. Avrupa

ve Türkiye tarihi buna iyi bir örnektir. 

Kürt varlığını komşu devletlere ve Avrupa’ya kabul ettirmek

son otuz yılı şiddetlenmiş cumhuriyet tarihine yayılan bir sürecin

mücadelesini istedi. Kürt devletini ise yarar ve zararını bir tara-

fa bırakırsak, kabul ettirmek belki de hiç mümkün olmayacaktır.

Ya da uzun yıllara yayılmış kanlı bir süreci gerektirecektir. Şim-

dilik ABD’nin dünya sistemindeki yeri ve bölgedeki varlığı ge-

çici güvenceler yaratıyor, ama bunun sürekli olmadığını da her-

kes bilebilir. 

Milliyetçi ulusal merkezileşme sadece içerisi için geçerli değil-

dir. Aynı merkezileşme küresel veya bölgesel çapta olsun dışarıya

da dayatılır. Yani milliyetçi ulus ve devletçi toplumlar için barış

hiçbir zaman söylem düzeyini aşamaz. Örneğin Amerika mısınız,

çıkarlarınızı dayatırsınız. Bölgede oligarşileri, İsrail’i tutarsınız.

Türkiye devletiyseniz, çıkarınız nereye kadar uzanıyorsa onları et-

rafınızda birleştirmeye çalışırsınız. İşte Türkmenleri tutarsınız, böl-

ge devletleriyle ittifaklar yaparsınız. Önemli olan birliktelik değil,

–ki o taktiktir– sizin çıkarlarınızın yaygınlaşmasıdır. 

Daha da sıralanabilecek tüm bu gerekçeler, konfederalist çö-

zümün değerini artırıyor. Kürtlerin birçok kesimi devlet olma

kavgası verdi. Daha da verilebilir, bazı sonuçlara da gidilebilir.

Belli bir sistemsel yapı ve ekonomik kalkınmışlık doğurabilir.

Sınıfsal yapısında bir toparlanma olabilir. Ama götürülerini kar-

şılayacak kadar getiri sağlamayacağı da açıktır. Kürtler artık

enerjilerini ulusun değil de, eninde sonunda bir grubun yönetim-

sel hakimiyetini sağlayacak devlet yerine tüm ulusun demokrasi-

sini inşa etmede kullanmayı kararlaştırıyorlar. Demokrasi ulus

içinde homojen merkezileşmeyi dayatmaz. Devletin ihtiyaç du-

yacağı katı ulusal pazar sınırlarına ihtiyaç duymaz. Devletlerin

merkezi çıkarları doğrultusunda diğer devletlerle bir aradalığı
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değil, ulusların ve ulus içindeki toplumsal kesimlerin temel de-

ğerler etrafında bir araya gelmesini sağlar. 

Kürtlerin neye ihtiyacı var? Demokratik konfederasyonu sağla-

yarak Kürdistan parçalarının kendi ekonomik, sosyal, kültürel ve

gerektiğinde siyasal organizasyona kavuşacak bir örgütlenmeye.

Kürtler, her bir Kürdistan parçasında parçalı mücadelelerini verdi-

ler. Fakat bu mücadeleler, ne bir birlikteliği sağlamış durumda ne

de her parça kendi sistemine bütünüyle kavuşabildi. Yani Kürdistan

demokratik konfederalizmini oluşturacak her bir ünitenin bağımsız

duruşu sağlanabilmiş değil. Bunda Kürtlerin devletçi arayışları bir

engel oldu, bölünmüşlüğü aşacak yaratıcı arayışları geliştiremedi-

ler. Şimdi bunun zeminini yakalamış durumdalar. Güney Kürdis-

tan’da oluşacak bir federasyon, konfederasyonun önemli bir bileşi-

ni olabilir. Ama en büyük zaafı dış destekli kurulması kadar, de-

mokrasinin az devletçi/iktidarcı yaklaşımların çok olmasıdır. Kürt-

ler, bu federasyonu da konfederalist çözümler içerisinde kabul

ederken, sürekli bir sakınca giderme ve demokratikleştirme müca-

delesi içinde olmak zorunda kalacaklar. Diğer parçalardaki demok-

ratik siyasal örgütlülük bir sistem kavuşmaktan uzak bir görüntü çi-

ziyor. İsyancı mücadele direniş yarattı, fakat kurumsal, sistemsel

demokrasi tam oturmadı. Şimdi bunu aşma çabası içinde olunacak. 

Sorunları çözmek için devletçi toplumların (devlet ve etrafında-

ki toplumsallaşma) birlik olması aşılıyor. Çünkü keskin çıkar grup-

ları hiçbir zaman çıkarlarını bir aradalaştıramıyorlar. Toplum ise bir

araya gelecek organizasyonlarını ya yaratamıyor ya da hakim kıla-

mıyor. Demokratik konfederasyon bölge düzeyinde toplumsal

grupların çözüm arayışı sürecini hızlandıracaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken demokratik konfederasyon için

saydığımız tüm bu hususların kısa, orta ve uzun vadeli bir süreci

gerektirdiğinin hiç akıldan çıkarılmamasıdır. Ulusun demokratik-

leşmesi bir sorun, parçalı ulusal birliğin sağlanması bir sorun, kom-

şu uluslar ve devletlerle birlik ve doğru mücadele içinde yaşamak

bir sorun iken tüm bunları bir anda yapacağını zannetmek yanlış
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olur. Unutmamak gerekir ki, Kürtler hala kendilerine özgü bir eko-

nomik üretim bile yaratabilmiş değiller. Demek ki, eksikliklerimiz

çok. O zaman zihniyette ve pratikte karmaşaya düşmeden yapacak-

larımızı sıralamaya koymak gerekecek. Örneğin, tüm sorunlarına

rağmen bölge toplumlarının konfederasyonunu hedefler ve bir iki

yılda sağlamaya çalışırsanız hayal kırıklığıyla karşılaşabilirsiniz.

Fakat bugünden yapılacakları görür ve konfederasyon çözümünü

adım adım geliştirirseniz gelişmeler yaşanabilir. Devrimciliğe yük-

lenen en dar anlamıyla ya hızlı çözümcü olmak ya ertelemeci üto-

pik olmak ya da determinist sol kaderci olmayı aşmak gerekecek. 

Şimdi çözümlerimizi savunma ve yayma zamanı. Kafa karışıklı-

ğını, pratiksizliği aşabilmeliyiz.
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Yurttafll›k bir toplumsal kimliktir

Yurttaş ve yurttaşlık günümüzde en çok tartışılan giderek de da-

ha fazla tartışılacak olan bir kavramdır. Bizim de bu kavramlara ge-

reken önemi vererek, doğru bir perspektife kavuşturmamız önemli-

dir. İnsanlığın gelişim seyrinde kavramları ortaya çıkaran maddi ve

düşünsel gerçekler farklılık arz etmekle beraber, temel kavramların

kökeni insanlığın topluluk haline gelerek kendisini örgütlediği ilk

dönemlere kadar gider.

Yurttaşlık olgusunu sınıflı toplumlardaki ilk oluşum biçimiyle

ele alış ve uygulayış tarzları, gerçek yurttaşlık kavramını bilinçli

bir tarzda marjinalleştirmekte ve özünden boşaltmaktadır. Batı

merkezci düşünüşün merkezi olarak kabul edilen Atina sitelerinde-

ki yurttaşlık olgusu, yine Fransız Devrimi’yle ve Yurttaşlık Hakla-

rı Bildirgesi’yle uygarlığın politik sahnesine taşınan yurttaşlığın

kavramlaşma biçimleri, hiçbir zaman ulus devlet mantığını ve onun

iktidarcı zihniyetini aşamamıştır. Bireyi ve toplumsallığın gücünü

yadsıyan, hatta toplumsallığın gücünü gördükçe bunun üzerinden

iktidar mantığını derinleştiren bu uygarlık zihniyeti, bugüne kadar

birey, yurttaş, özgürlük, ahlak ve demokrasi olgularında sistemli ve

bilinçli bir çarpıtmayı sürdüregelmiş; bu süreç içerisinde halkların

özgürlük arayışları ile egemenlerin halklar aleyhine mücadeleleri

sürekli bir arada, insanlık tarihinde önemli bir çatışmayı ortaya çı-
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karmıştır. Günümüzde birçok çevre, yurt ve yurttaşlık üzerine tar-

tışmalar yürütmekte, birçok ulus devlet yurttaşlık, hak ve özgürlük-

ler konusunda kendisini reforme etmeye, aşılmakla yüz yüze kalan

geriliklerini bu kavramların özünü boşaltarak kendisine yamamaya

çalışmaktadır. 

Bir çoğu yurttaşlığı dar ve tarihsel temellerinden yoksun olarak

ele almaktadır. Yurttaşlık olgusu çokça belirtildiği gibi Atina sitele-

rinde ortaya çıkmamıştır. Tarihi daha da eskilere dayanan yurttaşlık

olgusu ve bilinci, Batı’nın her şeyi kendisinden başlatma mantığı-

nın bir sonucu olarak yetersiz ele alınmaktadır. Batı’nın bu yönlü

çarpıtması, sonrasındaki tüm devlet yurttaşlığı zihniyetine damga-

sını vurmuştur. Çokça belirtildiği gibi yurttaşlık, devletin bir uzan-

tısı, devletle oluşan salt bir antlaşmalar birliği değildir. Yurttaşlığı

devletin bir uzantısı, onun buyruklarına boyun eğen ve yasalarla

hükmedilen bir düzeyde tutmak, birey ile devlet arasındaki denge-

sizliğin birey aleyhine güçlendiğini göstermektedir. 

Günümüzdeki biçimiyle iyi bir yurttaş, yasalara uyan, vergileri-

ni ödeyen, önceden seçilmiş adaylara oy veren, kendisini ilgilen-

dirmeyen işlere karışmayan olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım

devletçi mantığın bir tanımlanması olduğu kadar, yanlış ve bireyi

hiçleştiren, tahakküm altına alan, özgürlük umutlarını körelten, tü-

müyle kul derecesine indirgeyen bir kavramlaştırma olarak günü-

müzde hala varlığını korumaktadır. Bu kavram çerçevesinde dev-

let, yurttaşlarından kendisine karşı sorumluluk duymasını, iktida-

rını korumasını, güçlendirmesini ve yeri geldiğinde kendini feda

etmesini isteyebilme düzeyine ulaşmıştır. Oysa yurttaşlığın özü,

devletten çok, toplumsal sorumluluğu gerekli kılmakta, bunu bir

etik değer olarak algılamaktadır. Çünkü birey toplumsal bireydir

ve her şeyden önce toplumun tüm değerlerine karşı yüksek sorum-

luluk duymaktadır. O halde devlete karşı sorumluluk duymak,

devlete aidiyetlik anlamındaki yurttaşlık, gerçek, özgür ve eşit

yurttaşlık değildir. Yine çeşitli devletçi ideolojilerin uzantıları ola-

rak ortaya çıkan değişik politik oluşumlar da kendileri açısından
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yurttaşlığa tanımlar getirmektedirler. Tümü devletçi zihniyetin

uzantıları olduğundan, hiçbiri gerçek yurttaşlığın gereklerine uy-

gun politika oluşturamamışlardır. Cumhuriyetçi yurttaşlık anlayı-

şında olduğu gibi yurttaşlığı salt bireyler arasındaki ilişkileri söz-

leşmeye dayandıran liberal bir çıkarcılık, özgür yurttaşlığın özüy-

le çelişmektedir. Sadece birey birey ilişkilerinin değil birey top-

lum, birey doğa, birey devlet ilişkilerinin de ahlaki ve evrensel

normlara kavuşturulması ve karşılıklı bağımlılık temelinde ele

alınması gerekirken, liberal bir çıkarcılığa, pragmatist bir yaklaşı-

ma indirgemek de, günümüz kapitalistlerinin savunduğu yurttaş-

lık, özgür bir yurttaşlık olmamaktadır. 

Demokrasiyle şekillenmiş yurttaşlık 
ahlaki kültürel kimlik olacaktır

Yurttaşlık, bireyin üstleneceği en yüce ve mükemmel kimlik de-

ğildir. Ama özgürlük, eşitlik ve demokrasiyle şekillendirilmiş bir

yurttaşlık şüphesiz en mükemmel ahlaki, kültürel kimlik olacaktır.

Yurttaşlar topluluğu açısından önem taşıyan dayanışma unsuru ve

yaşanan yurttaşlığın niteliğini belirleyen fırsat eşitliği ve eşit baş-

langıç ilkesi gibi konular, liberal sözleşmeci yurttaşlık sorunsalının

dışındadır. Bu anlamıyla liberal sözleşmeci yurttaşlık, bireyciliğin

her türlüsünü savunmak kadar, bireyin toplum ile kurması gereken

en insani ve ahlaki bağlarını da yadsımaktadır. Bu biçimiyle yurt-

taşlık, canlı, dinamik, üretken ve etik değerlerle donanmış özün-

den, statik, ölü ve toplumsal değerlerle bağını en aza indirgeyen bir

konuma getirilmeye çalışılmaktadır. 

Birçok ulus devletin kuruluş sözleşmeleri ve anayasalarında yer

alan devletin tek’liği, ülkenin tüm’lüğü, ulusun bir’liği ve bu eksen-

de yaratılan yurttaşlık kavramı, bir bütünen özgür yurttaşlık tanımı-

na ters düşmektedir. Farklılığa, çeşitliliğe ve optimal uyuma dayalı

birey kavrayışından çok, tamamıyla devlet aidiyetine ve onun kul-

luk kültürüne göre şekillenen böylesi bir yurttaşlık, birey özgürlü-
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ğünden çok, büyüyen devlet karşısında küçülen, tek tipleştirilen ve

son noktada hiçleştirilen birey, yurttaşlık tanımlanması yapılmakta-

dır. Yine çokça dile getirilen ve yurttaşlığı yerleşim yeri ve kentleş-

me ile başlatan Antik Yunan düşünüşü aşılmakla yüz yüze bulun-

maktadır. Yurttaşlığı bir kente bağlılık, aidiyet olarak tanımlayan bu

düşünüş, her ne kadar çıkışı ve politik kazanımları açısından olum-

lu yönleri bulunsa da, oldukça yetersiz bir tanımlama olarak kal-

maktadır. Yaşadığı yere bağlılık, sınırları çizilmiş bir kent veya bir

devlet bağlılığı anlamına gelmemektedir. Kentleşme öncesi başla-

yan, inanç, ahlak ve ortak paylaşılan değerler etrafında dayanışma-

cı bir ruhla açığa çıkan proto yurttaşlık, oluşan pazar ekonomi etra-

fında toplanmaktan çok, moral değerleri, inanç sistemleri ve ahlak

prensipleri etrafında bir araya gelen toplulukları tanımlamaktadır.

Bu anlamıyla da ulus devletlerin kendileriyle başlattıkları yurttaşlık

tanımlamasının aksine, binlerce yıl öncesine dayanan özgürlüğün,

eşitliğin ve adaletin hakim olduğu topluluklarda gelişen ilk aidiyet

biçimleri ve şekillenen kimlikler, proto yurttaşlık olarak tanımlana-

bilir. Yine kentleşmeyi ve siteleşmeyi, buralarda oluşan politika olu-

şumunu da Atina ile başlatmak doğru bir yaklaşım olmamaktadır.

Sümer kentleriyle başlayan ve politika oluşumuyla gelişen bu süreç,

Batı’ya taşındıkça daha da sistemleşmiştir. Fakat politik ve siyasal

yapıların oluşumu Doğu kökenli olup, Batı’ya çok sonraları taşın-

mıştır. Bu anlamıyla da bireyin ilk politik duruşu, Atina sitelerinde

değil, Sümer kent sınırları içerisinde şekillenmiştir. Gılgameş Des-

tanı bunun en tipik göstergesi olarak algılanmalıdır. 

Günümüz siyasal ve politik gerçekliği içerisinde topraktan, ah-

laktan, ekolojik bilinçten, cinsiyet özgürlüğünden, demokrasiden,

eşitlik ve özgürlükten kopuk olarak ele alınan tüm yurttaşlık kav-

ramları yetersiz, yanlış ve son noktada iktidarcı, devletçi mantığın

bir yaratımı olarak algılanmalıdır. O halde özgür, eşit ve demokra-

tik yurttaşlık nedir sorusuna en yakın cevapları, yapılan tanımlama-

ları aşacak düzeyde yeniden yapmak ve yeni anlamlara kavuştur-

mak zorundayız. 
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Tarihsel gelişme içinde baktığımızda, ilk kabile üyeliğinden tu-

talım ilk kent devlet üyesi olmaya, oradan imparatorluk vatandaşlı-

ğına, aynı din ve tarikat üyeliğine kadar farklı üyelik konumlarını

yaşayan birey, ancak burjuva devlet düzeninde en kapsamlı uygu-

lamaya tabi tutulmuştur. Cumhuriyet yurttaşlığı olarak yaygın bir

biçimde kullanılmaya başlayan bu kavram, özünde bir devlet üye-

liği anlamına indirgenmiştir. Yoksa aşiret üyesi olma, bir din üm-

metinden sayılma, bir imparatorluk kulu olma burjuva yurttaşlığıy-

la bağdaşmaz. Yurttaşlığın asgari bir gereği, en azından hukuki eşit-

liği varsayar. Diğer tüm toplulukların üyeliklerinde bu eşitlik kolay

kolay tanınmamaktadır. İçeriği özgürlük doğrultusunda fazla geliş-

me göstermemiş de olsa, yurttaş olmak son derece ileri ve olumlu

bir adımdır. Sorun, bunun içeriğini insanlığın özgürlük değerleriy-

le doldurmaktır. Bunlar bireysel özgürlük, aydınlanma, siyasal ka-

tılım, eşitlik, ahlak, dayanışma duygusu, ekolojik bilinç gibi temel

konularda kendini yetiştirmeyle sağlanır. Halk için demokrasi, bi-

rey için özgür yurttaşlık en temel kavram olarak güncel siyasi öne-

mi artan konuların başında gelmektedir. Bu genel tanımlamanın ışı-

ğında kavrama ve oluşum tarihine göz atabiliriz.

Yurttaşlık hukuki eşitliği varsayar

Yurttaşlık tıpkı devlet, allah, toplum, peygamberlik gibi bir top-

lumsal kimliktir. Hatta geniş toplumsal kesimleri içine alan bir

kimliktir. Fakat tüm toplumsal kimliklerde olduğu gibi anlam ve

içerik olarak her süreçte değişime uğramıştır. 20. yüzyılda en yalın

ifadeyle devlet üyeliği düzeyine indirgenen yurttaşlığı çözümler-

ken, çıkış kaynağından itibaren ele almak önemlidir. Yurttaşlığın

tarihini doğru belirlemek kavram olarak çözümlenmesini kolaylaş-

tıracağı kadar, tanımının derinlikli yapılması da tarihinin doğru be-

lirlenmesini sağlayacaktır. Bunun için her şeyden önce yurttaşlığa

anlam kazandıran temel ayakları belirlemek gerekiyor. Bunlardan

birincisi ve öz olarak daha çok anlam ifade edeni toplumsal yaşa-
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mın düzenlenişi ve birey ile toplum arasındaki ilişkinin sınırlarını

hak ve sorumluluklar temelinde belirleyen boyuttur. Birey ile üre-

tim ilişkisi arasında bir yabancılaşma oluşmamış, direkt emeğinin

ürünleri ile yaşamını sürdürmekte ve düzenlemektedir. Aynı oranda

yaşadığı topraklar ve doğa ile kendisini özdeşleştirmekte ve bir

görmektedir. Yurttaş, yurtluk, aynı zamanda onun üretimleri ve tüm

ürünleri ile bir ortaklık içinde yaşamını sürdürmektedir. Üretimin

bu hali birey toplum veya birey birey arasında hiyerarşi ve tahak-

küm oluşturmamıştır. Kısacası yurttaşlığın birinci ayağı olarak ta-

nımlayabileceğimiz yurttaş yurt ve yurttaşlık, toplumsallık, doğa-

sallık ayağı sağlıklı oluşmuştur. Yurttaşlık tanımlamamızın ikinci

ayağı ise daha çok birey yurttaşın kamu yönetimi ile olan ilişkisi-

dir. Etnik doğal toplumun en büyük kamu yönetim otoritesi olarak

da ifade edebileceğimiz ‘totem’ aslında ortak bir yurttaşlık kimliği-

dir. Kendileri yaratmıştır, gönüllü tabidirler. Üstten yöneten ve ce-

zalandırıcı bir güç değildir, ortak kimlikleridir. Kamu yönetimi ile

yurttaşlık derin uçurumlarla ayrılmanın tersine bir iç içeliği yaşar.

Yurttaşlık hukuku ve ahlakı yazılı olmasa da toplumsal yaşamda

belirleyici ve hakimdir. Totem sonrası kamu yaşamını düzenleyici

diğer hiyerarşik yapılanmalar ile yurttaşın ilişkisi benzer şekildedir.

Faydalı hiyerarşi denilen bu süreç, yurttaş kamusal işbölümü den-

gesine dayanır. Gönüllülük, verim ve güç alışverişi esastır. 

Görüldüğü gibi yurttaşlık kavramının ilk oluşum evresinde kav-

ramın içeriğini dolduran yurtlu olma, yaşadığı coğrafyaya bağlılık,

yüksek dayanışma duygusu, toplumsallık iç güdüsü, doğa ile dost-

luk, karşılıklı bağımlılık temelindeki yardımlaşma, kamu yönetimi-

ne bir hukuk ile bağlı olma ve bir birey olarak toplumsal bir örgüt-

lülük içinde yaşıyor olma özellikleri en iyi şekilde doğal toplum

yurttaşlığında yerine geldiği için ‘en iyi yurttaşlık doğal toplum

yurttaşlığıdır’ denilebilir.

Özgür yurttaşlık ise kaynağını toplumsal özgür bireyden alsa

da daha geniş ve daha güncel bir gerçekliğe tekabül eder. Bireyin

devlet ile kurduğu bir dengeden, yine buna dayalı sözleşmelerden
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çok, birey toplum dengesinin yaratılması ve toplumsal sözleşme-

lerin yükümlülüğünü kabullenme anlamına gelmektedir. Bireyin

devlete aidiyetliği yerine, yaşadığı coğrafyaya, onun kültürel, etik

ve ruhsal değerlerine bağlılık anlamına gelmektedir. Bireyin dev-

lete karşı sorumluluğunun yerine, toplumun geneline karşı kendi-

sini sorumlu hissetme ve bu anlayışla yaşama katılma anlamını

içermektedir. Salt vergi veren, askere giden, dönemsel olarak kıs-

mi haklarını belirlenen yasalar çerçevesinde kullanan birey yeri-

ne, katılımcı, toplumun her düzeyinde ve politika oluşumunun

tüm evrelerinde söz ve karar sahibi olan bir yurttaşlık tanımlama-

sı yapılmak zorundadır. 

Ortak ruh anlamında yurttaşlık, toplumsallığın en temel değerle-

rinin yaratılmasında önemli bir etkendir. Ortak inanışların, benzer

kültürlerin ve ortak paylaşılan değerlerin açığa çıkardığı bu ruh,

yurttaşlığı dar, katı konumundan çıkararak daha esnek ve kararlı bir

düzeye kavuşturmaktadır. Ortak ruh, dayanışma duygusu kadar

yardımlaşma, adalet ve sevginin gelişip güçlenmesi de temel bir

özellik olarak özgür yurttaş kimliğinde tanımlanmaktadır. Toplumu

oluşturan bireylerin kendi üretimini sağlamak kadar, kendi kendine

yetecek düzeyde toplumsal yaşamın politik ve sosyal alanına karış-

ması, yurttaşlık olgusunu güçlendiren olguların başında gelmekte-

dir. Dar, tutucu, statik, edilgen bir yurttaşlık yerine, canlı, çeşitlili-

ğe açık, ötekini tanıyan dinamik bir anlayış şüphesiz aktif yurttaş-

lığı ortaya çıkaracaktır. 

Çokça uygulanan biçimde, politik alanda kaba bir seçmene in-

dirgenen yurttaşlık, yeni anlamıyla, toplumun tüm alanına hakim,

her konuda fikir sahibi olan, sorumluluk duygusu gelişkin ve her

koşul altında birey toplum dengesini kendi yurttaşlık katılımıyla

gerçekleştiren bir kavrayış ve pratik, yeni özgür ve eşit yurttaş ta-

nımımızın bütünlüğünü göstermektedir. Bireyin bireye, yine bire-

yin doğaya karşı egemenlikli ve tahakkümünü içeren bir yurttaşlık

tanımı yerine, bireyle toplum arasında optimal dengenin sağlandı-

ğı, itaat ve tahakkümün olmadığı, yine insanın insan üzerindeki ta-
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hakkümünden kaynaklı bireyin doğaya karşı tahakkümcü ve tahrip

edici yaklaşımını aşan, özgür, eşit yurttaş bilinci ve tarzı, doğayla

dost, kendi çıkarları doğrultusunda tahrip etmeyen, uyumlu ve kar-

şılıklı bağımlılık temelinde ele almak en yapıcı ve akılcı bir yakla-

şım olmaktadır. Yine cinslerin kendi arasında farklılıkları gözeten,

ama bu farklılıkları bir egemenlik biçimine kavuşturmayan, karşı-

lıklı bağımlılığın en yaratıcı ve özgürleştirildiği bilinç, şüphesiz öz-

gür, eşit yurttaşlık bilinci olmaktadır. Kısacası yurttaşlık, ne ulus

devlet tanımlarında yer aldığı gibi bir yere itaati, kulluğu içermek-

te ne de toplumsallığın gücüne karşı, aşırı bireyciliğin dizginlene-

mez krizli bireyini tanımlamaktadır. Tam aksine, toplumla bağını

iyi kurmuş, toplumsallığın gücüyle, birey olma özgünlüğünü bü-

tünleştirmeyi başarmış, yine hümanist tüm değerleri kendi siyasal,

politik, sosyal ve kültürel yaşamında içselleştirmiş, yüksek bir ah-

lak düzeyini ifade eden değerler bütünlüğünü ifade etmektedir.

İlk yerleşim yerleri manevi yerleşim yerleridir

Klan ve kabileyle aidiyetlik olarak ortaya çıkan yurttaşlığın ilk

nüveleri, ilk süreçlerde kan bağına dayalı bir ortak yaşamdan kay-

naklanmıştır. Kabile üyeliğinin tüm politik ve ahlaksal değerlerini

üstlenmiş olan birey, daha bu süreçlerden itibaren kendisini değişik

biçimlerde tanımlama arayışına girmiştir. Doğal toplumun gelişip

kökleşmesinde bireylerin bir araya gelerek kolektif yaşama katılım

biçimi ve tarzı, çokça belirtildiği gibi salt üretim olgusu veya geli-

şen köy, kent ilişkileriyle gerçekleşmemiştir. Bireylerin bir araya

gelerek guruplar, klanlar, sonraları büyük köy ve kentlerin oluştu-

rulmasında temel etken, ortak inanç değerlerinin yaratılmış olması-

dır. Bu anlamıyla geçmişin ilk yerleşim yerlerini manevi yerleşim-

ler olarak nitelendirmek daha gerçekçi olacaktır. 

Bunlar, ortaya çıkışlarından beri ortak bir ideolojik sorumlulu-

ğun ve kamu yararını gözetme duygusunun paylaşıldığı ahlaki bir-

liktelikler yaratmışlardır. Bu biçimdeki bir araya geliş, topluluk
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oluşturma, maddi çıkarlardan çok, yardımlaşma ve dayanışma duy-

gusunun, sahip olunan ve ortaklaşılan inanç değerlerinin ahlaksal

kurallarından ileri gelmektedir. Bu sürecin bireyi, kimliğini sahip

olduğu kabile veya inandığı totem ile tanımlamaktadır. Bu tanımla-

ma ,topluluğu tanıttığı kadar, bireyin kendisini de tanımladığı ve ta-

nıdığı bir süreci ortaya çıkarmıştır. Klan veya doğal topluluklarda

birey, kabilenin tümüne karşı sorumludur. Kabilenin tüm fertleri de

aynı oranda bireyin yaşamından sorumlu olarak algılanmaktadır.

Kabile üyeliğinin şartlarının başında kan bağı temel etken iken, za-

manla farklı kabilelerden de üyelik katılımları veya tanımlamaları

gerçekleşmiştir. O dönemin doğal yurttaşlığı olarak tanımlayabile-

ceğimiz bu süreç, adeta proto yurttaşlık olarak ortaya çıkmıştır. 

İlk yurttaş, kendini yurttaşlık işlevi yönünden kentsel bir böl-

genin sakini değil, bir topluluğun üyesi olarak görürdü. Bu anla-

mıyla proto yurttaşlık, bir pazar yeri etrafında değil, bir inanç, do-

ğal tanrılar, doğal toplumsal üretim, tapınaklar etrafında, bu olgu-

lara karşı sorumluluk ve ödevlerle ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

Kendi kendine yeter bir toplulukta yurttaş, yönetilmeye ihtiyaç

duymadan topluluk yaşamına katılmakta, yazılı belgeler olmadan

sorumluluklarını yerine getirmekte, yüksek bir dayanışma ruhu

ile yaşamını sürdürmektedir. Bu dönemdeki hiyerarşi sadece bir

koordine işlevi görmekte, yaşamın örgütlenip, işin düzenlenme-

sinde ortaklaşmacı bir tavır sergilenmektedir. Bu dönemde şeflik,

bir yönetme biçiminden çok, o kabilenin ahlaki gücünü ve daya-

nışma ruhunu göstermektedir. Bir kabile şefi halkını yönetmez,

tersine onların yanında dururdu. Bu anlayış ebeveynler için de ge-

çerli bir yaklaşımdır. Bu da hiyerarşik olmayan, tamamıyla eşit,

dayanışmacı ve etik bir ruhun varolduğunu göstermektedir. Kabi-

leye katılım veya kabileden ayrılma, kabile üyelerinin onayı ve

kararıyla gerçekleştiğinden, kimlik edinme süreci ve biçimlerinin

gelenekler, töreler ve yazılı olmayan yasalarla belirlendiğini gös-

termektedir. Bu da proto yurttaşlığın sistemli ve eşit, özgür bir

içeriğe sahip olduğunu göstermektedir. 
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Proto yurttaş, yüksek bir maneviyatla beslenen, topluluk üye-

leriyle karşılıklı bağımlılık temelinde yardımlaşma duygusuyla

dolu, doğayla dost ve bireysel güç, yetenek ve birikimiyle komü-

nal değerlere katılım kadar, yaşamın her alanında sorumluluk

duygusuyla güçlenen bir yurttaş profilini ortaya çıkarmaktadır.

Proto yurttaşlığın en önemli özelliklerinden biri de kendi farkın-

dalığının bilincinde olma gerçekliğidir. Kısacası kabile, klan ve-

ya köy içerisindeki rolünün farkında olarak yaşamakta ve katılım

sergilemektedir. Kömünaletiyi oluşturan farklılığa dayalı özgür

katılımdır.

İnanç, ideoloji etrafında şekillenmeye başlayan yurttaşlığın pro-

totipi, her toplumsal değişimle beraber kendisini uyarlamaya çalış-

mıştır. En yaşlı yurttaş olarak şamanların birikim ve tecrübelerini

genç nesiller üzerinde bir korku yaratımları olarak geliştirmeye

başlamaları, yine doğa bilgisinin, bilge yurttaşlar tarafından bi-

linçli olarak çarpıtılması, giderek doğal olan dayanışma ve ortak

ruha dayalı ilk yurttaşlık bilincini de etkilemiştir. Bu süreçten son-

ra yurttaş, bir kişinin veya bir kesimin tahakkümü altında, başta

inanarak, ama sonraları korkarak bir topluluğun üyeliğinden, bir

coğrafyaya bağlılıktan, yine ortak değerlere sorumluluk duymak-

tan, bir krala, tanrıya ve tek bir kente bağlı olarak tanımlanmaya

başlanmıştır. Giderek tanrı ve kralla varolmaya başlayan ilk yurt-

taş, onun bir uzantısı olarak tüm insani, ahlaki ve toplumsal değer-

lerinden uzaklaştırılmıştır. Hiyerarşik toplumun bu tarzdaki ideo-

lojik egemenliği tüm toplumumun dokusuna sinmiş ve birey ade-

ta hiçleştirilmiştir. 

Doğal toplum insanının yurt tutmayla birlikte yaşamış olduğu

toplumsallaşmanın insanlığın gelişimi üzerindeki etkisi, maddi ve

manevi kurumları ile zihniyet yapısında belirleyici yere sahiptir.

Uygarlığı hazırlayan tüm araçlar, bu dönem insanlığının ürünleri-

dir. Yerleşik kırsal toplumun toprak anayla buluşup -MS. 16-20.

yüzyıl arası gelişmelerle kıyaslanacak derecede- yarattığı değerler

bu dönem yurttaşlık kültürünün eseridir.
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Ataerkil sistemle yurttaşlık anlayışı 
niteliksel bir değişime uğramıştır

Hiyerarşik ve ataerkil sisteme geçişle birlikte yurttaşlık anlayışı

ve bilinci niteliksel bir değişime uğramıştır. Birey toplumsal üreti-

mine yabancılaşmaya başlamış ve ürünler giderek kamu yararından

çıkıp ‘erklerin’ elinde birikmiştir. Kadın erkek, genç yaşlı, birey top-

lum, toplum doğa olumlu dengeleri bozulmaktadır. Başka bir deyiş-

le ifade edersek, bireyi yurttaş yapan sosyal yaşamı üzerinde bilinç-

li hareketliliği elden gitmektedir. Artık istediği her şeye karar verip,

istediği her şeyi yapamayacak, kendisi için örgütlenemeyecektir.

Evliliği, gelenekleri, ahlakı, yurt sevgisi, doğaya yaklaşımı, yaşam

hukuku, kamu yönetimiyle ilişkisi, inançları, üretim ile bağı hep bir

belirleyen tarafından belirlenecektir. Aynı zamanda bir toplumsal

kimlik olarak yurttaşlığın üst toplum haline gelen kamu yönetim ve

otorite gücü olarak devlet ile ilişkileri eski dengesini yitirirken, ge-

rileme yurttaşlık aleyhine olacaktır. Doğal toplumda yaşamın yara-

tıcısı birey, yurttaş olarak o kadar hakimdir ki, hiyerarşiye rengini ve

kimlik özelliklerini verirken; şimdi, üstünlüğü ele geçiren devlet

kendi kimliğini tüm yurttaşları kimliksizleştirme temelinde hakim

kılacaktır. Devlet lehine iktidar ve tahakküm içerikli tek taraflı bir

hukuk işleyecektir. Sonuç olarak, toplumsal kimlik olarak yurttaşlık

açısından bir baş aşağıya gidiş dönemi başlamıştır. 

Birey ve toplum aleyhine giderek kendisini sistemleştiren iktidar

zihniyeti her ne kadar kurumlaşıp halkların toplumsal değerlerine

karşı azgınlaşıp, zulüm ve inkara yönelmişse de, buna karşı özgür-

lük umutları belleklerde yer etmiş, arayış ve refleksleri, güçlü ya-

şam ütopyaları da bu egemenlikli gidişata karşı büyük bir direnç

sergilemiştir. Egemenlerin tarihi ile özgürlük eğilimi sahibi olan ve

dağlara, derin vadilere, ıssız çöllere çekilen halkların özgürlük ara-

yışları ve amaçları bir arada, yer yer çatışarak, yer yer güçlü kaza-

nımlara kavuşarak, yer yer de acılı yenilgilere maruz kalarak günü-

müze kadar süregelmiştir. Bu anlamda egemenlerin tarihini düz,
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doğrusal bir mantıkla ele alıp değerlendirmek, Batı tarzı düşünüşün

bir ürünü olduğu kadar, sonrasında yaratılan tüm halksal çıkışların

maddi kaynağını ve esinlenme gücünü yadsımak anlamına gelecek-

tir. Bu anlamda hiyerarşik zihniyete karşı, doğal toplum yurttaşlı-

ğından gelen gücü ve manevi direnciyle özgürlük arayışı veya eşit,

özgür yurttaşlık arayışı hep varolmuştur. 

İktidarın en çok derinleştiği Ortadoğu topraklarında, bunca zul-

me, acıya, şiddete rağmen, özgür yurttaş olma arayışı hep canlı kal-

masını başarmıştır. Dağlara çekilen yurtlulardan inzivaya çekilen

dervişlere, bunların politik ve ideolojik yapılanmaları olan manas-

tır, medreselerdeki düşünüş biçimine kadar bu özlem hep yaşatıl-

maya çalışılmıştır. Birçok tarikat, inanç yoğunluklu politik oluşum-

lar bu özgürlük eğilimi geleneğinin sürdürücüleri olmuşlardır. Zer-

düştlük, manicilik, mazdekçilik, babekiler, karmatiler, aleviler, ha-

riciler, ismailliler, evliyalık ve peygamberlik etrafında oluşan top-

lumsallaşmalar komünal demokratik, eşitlik ve özgürlük arayışçısı

sistemlerin ve pratiklerin yaygınlık kazanarak, günümüze varan in-

sani değerlerin yaşatılmasında önemli bir durak olarak anlaşılmalı-

dır. Bu tür toplumsal ve yönetsel organizasyonların gelişip güçlen-

mesinde yurttaş olgusu ve arayışı önemli bir etken olarak kendisi-

ni hissettirmiştir. Özellikle babeklerin egemenlikli sisteme karşı,

komünal değerler kapsamında içerisine girmiş oldukları düşünsel

ve eylemsel pratikler, bu dönemdeki birey yurttaş arayışlarının an-

laşılması açısından hayli öğreticidir.

Hiyerarşik toplumla beraber yurttaşlık ilk kez kendisini Yunan

sitelerinde kavramlaştırmıştır. İlk kavramlaşma biçimi olarak Yu-

nan mantığını kabul edebiliriz. Tabii ki bu öncesinde yoktu anlamı-

na gelmemektedir. Ki bu Yunan site yurttaşlığı da yukarıda belirtti-

ğimiz maddi ve düşünsel gerçekliğe dayalı olarak oluşmuştur. Do-

ğu’daki gelişmeleri alarak kendinde bir sentez haline getiren Grek

uygarlığı, Yunan site (şehir) devletlerinde sınıf demokrasisi olarak

da tanımlansa, demokratik bir gelişmenin içine girmiştir. Bunda

farklı uygarlıklardan beslenen Grek uygarlığının yaşamış olduğu
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felsefik, bilimsel gelişmelerin zihniyet ve sosyal alanda yaratmış

olduğu değişmelerin önemli etkisi olmuştur. 

Yunan site devletinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan her-

kes yurttaş olarak tanımlanmamıştır. Yine yurttaşlıkta soya dayalı

bir anlayış yoktur. Özgür birey olanlar yurttaş olarak kabul edilmiş,

bu da “eşitler arası bir eşitliğin” uygulanmasına yol açmıştır. Hiç-

bir hakkı olmayan kölelerin, yine kadınların ve bazı medeni hakla-

ra sahip olsa da yabancıların yurttaş olarak görülmediği bir yurttaş-

lık anlayışıdır. 

Yurttaşlık, devlet erkiyle karşılıklı ilişki, görev ve yükümlülük-

lere göre anlam kazanmış; sosyolojik, kültürel, siyasal, tarihsel bo-

yutları içermiştir. Sınıf demokrasisine dayalı olarak yurttaş kabul

edilenler, oluşturulan meclislerde bazen tümünün (Agora denilen

toplantı yerleri), bazen bir kesiminin (beş yüzler meclisi) doğrudan

katılarak devlet yönetimiyle ilgili savaş ve barış kararı da dahil her

konuda karar sürecine katılma, denetleme, seçme ve seçilme hak-

kını kullanarak uygulama biçiminde aktif bir katılımı yaşanmıştır.

Yine Yunan site yurttaşlarının kendi ekonomik, sosyal, siyasal,

inançsal yaşamlarını planlama hakları vardır. 

Toplumun belli bir kesimini birey yurttaş olarak gören bu de-

mokrasi biçimi, bununla bağlantılı olarak bir yasa anlayışını da ge-

liştirmiştir. Bireyin devlet ve toplum karşısında yerini, hak ve gö-

revlerini belirleyen yazılı kurallarla sistem korunmaya çalışılmıştır.

Bu süreçteki yurttaşlık ideali her ne kadar dar ve yetersiz gibi gö-

rünse de, ilk politik oluşum ve devamı açısından önemli bir değere

sahiptir. Atina siteleriyle başlayan bu süreç, Roma hukukuyla ku-

rumlaştırılarak sürekliliğini sağlamayı amaçlamıştır. 

Adalet ve eşitliğin sağlanması 
bireylerin hakkını vermekle olur

Yurttaş, evren, insan, yasa, yasa koyucu odaklar ve eşitlik kav-

ramları bu temelde yoğun tartışmalara konu olmuştur. “Adalet ve
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eşitliğin sağlanması, ancak toplumu oluşturan bireylerin hakkını

vermekle olur” ortak fikrine varılmıştır. Yine insanı ölçüt alan filo-

zof ve düşünürler, sonuçta sosyal, siyasal kuralların ve bunların bü-

tününü oluşturan yasaların şaşmaz ve değişmez olmadığı düşünce-

sine varmışlardır. Çünkü “sosyal, siyasal hayatı düzenleyen gele-

nekler, örf ve adalet kuralları, kurumlarda değişmez değerler değil-

dir. Bunlar aynı zaman dilimi içinde bir ülkeden diğerine değiş-

mektedir. Bu kurumlar ve kurallar tanrıların iradelerinin eseri de-

ğildir. İnsanın yaratımıdır, insan yapısının ürünleridir.” 

Köle toplum sistemi içerisinde gelişen kurtarıcı arayışı, yerel ve

genel olarak peygamberlik biçiminde kendisini ifadelendirirken,

ezilenlerin kurtuluş umudu haline gelen ve çağın ideolojisi olarak

gelişen teolojiye dayalı toplumsal hareketlilikler Ortadoğu mer-

kezli olarak gelişmiştir. Bu hareketler egemenler tarafından kendi

çıkarları doğrultusunda kullanılıncaya kadar kendi dönemi içinde

önemli gelişmelere yol açsa da, iktidar haline gelerek kurumlaş-

masıyla bir sömürü aracına dönüşmesi, gelişmeyi ezilenler aleyhi-

ne bir duruma çevirmiştir. Ancak ezilenler adına geliştirilen bu

toplumsal hareketlerin demokratik duruş, özgürlük, eşitlik, doğal

çevre arayışı, insan hakları, kültürel kimlikler açısından katkıları

küçümsenemez. İnsanlık adına günümüze ulaştırılan değerlerin

mücadelesini veren, insan onurunu koruyan, tüm insanların kar-

deşliğini amaçlayan, evrenselliği öne çıkaran bu hareketler ve ön-

cüleri, birey yurttaş olmanın dönem açısından gereklerini yerine

getirmeye çalışmışlardır. 

Feodal üretim biçiminde toprağın bir mülkiyet biçimi olarak or-

taya çıkması, daha fazla toprak ele geçirmek savaşların bir nedeni

olurken, bunun ideolojik kılıfını da din oluşturmuştur. Yayılmanın

ideolojik gücünü oluşturan din aracılığıyla halklar, kültürler, dinsel

çelişkilerin kurbanı edilmiştir. 

Allah-tanrı kavramının çok aşırı güçlendirilerek geliştirilmesi ve

feodal üretim tarzının ortaya çıkardığı monarşik yönetim anlayışı-

na dayalı gelişen kurumlaşmayla, iktidarın her emrinin tanrının
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buyruğu gibi insanlara empoze edilmesiyle bırakalım birey yurttaş

olmayı, tersine çok silik, düşünemeyen, boyun eğen kaderci insan

gerçeği açığa çıkarılmıştır. Bu şekilde oluşan iktidar ve siyaset, hu-

kuk alanında ilahi hukuk ile kendini sistemleştirirken, tartışmaya

açık olmayan en eşitsiz bir hukuk biçimine bürünmüştür. Birey ve

toplum monarşinin tek yanlı irade beyanı karşısında tamamen silik-

leşmiştir. Çok güçlenen iktidar, feodal devlet gerçeği karşısında

çok zayıflayan kişi gerçeğini, yeni oluşacak toplumsal gelişmelerin

maddi, düşünsel zeminini de oluşturmaya başlayacaktır. Ortaçağın

zihniyet yapısı, Doğu’da islam, Batı’da ise hıristiyanlık dini ile

kendisini şekillendirip kurumsallaştırmıştır. Her iki din de Ortado-

ğu kaynaklı olmasına rağmen tarihi, kültürel, sosyolojik, coğrafi

farklılıkların etkisiyle dönem içerisinde islam dininin zihniyet ya-

pısında 12. yüzyılın sonlarında giderek dini dogmatizmle bilim ve

felsefe yenilgiye uğrarken; Batı’da ise tersine 12. yüzyıldan itiba-

ren beslendikleri Doğu ve Grek mirasıyla zihniyet devriminin te-

melleri atılmıştır. 

Avrupa’da 13. yüzyıldan itibaren başlayan Rönesans, reformas-

yon ve aydınlanma hareketlerinin gelişmesi, yine feodal üretim tar-

zının mülk konusu yaptığı toprak ve insan gücünün ikinci plana dü-

şerek atölyelerde başlayan manifaktör biçimindeki üretim tarzıyla,

giderek gelişen coğrafi keşiflerle ve sanayi devrimiyle, kapitalist

devlet biçiminin üretim tarzı haline gelecek endüstriyel üretimin

gelişmesi, yeni bir toplum biçiminin oluşmasının koşullarını oluş-

turacak olan kaos aralığının açığa çıkmasını sağlamıştır. Yaşanan

bu kaos aralığında ortaçağın dinsel dogmatizmi içinde yok edilen

insan ruhu, Rönesans, reformasyon ve aydınlanma hareketleriyle

canlanmış, doğaya yeniden dönüşü sağlanarak, insanın kendi aklı-

na güvenmesinin koşullarını yaratmıştır. Felsefe ve bilim alanında

yaşanan gelişmeler 15-17. yüzyılları arasında felsefi, bilimsel, sa-

natsal devrimlerin kökleşmesini sağlamıştır. Ortaçağın yaratmış ol-

duğu dinsel dogmatizmin kırılmasıyla edebiyat, resim, müzik, mi-

mari gibi sanatların gelişmesiyle birey kendini bulmuş, doğal top-
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lum sonrası uygarlık süreci içerisinde yaşanan bu kaos aralığında

birey, yurttaş olabilmenin koşullarını yakalamıştır. 

18. yüzyılda Rönesans’ın yaratmış olduğu zihniyet devrimi, bir

grup insanın, düşünürün yarattığı ve faydalandığı bir aydınlanma

hareketi olmaktan çıkarak, ansiklopediler ve kitaplarla tüm toplu-

ma mal edilerek halk bilinçlendirilmiştir. “Eşitlik, özgürlük, kar-

deşlik” sloganlarıyla kendi gerçeğini, doğayı ve evreni daha canlı

olarak anlama ve anlamlandırma içine girmiştir. Toplumsal geliş-

melerin bu yönü, katolik kilise devleti ve krallık devletleri için

önemli bir tehdit haline gelerek, Batı Avrupa’da Yüz yıl, Gül ve

Otuz Yıl Savaşları gibi kanlı savaşlara yol açarak insanlığın bu

yönlü gelişmesinin önü alınmaya çalışılsa da, başarılı olunamamış-

tır. 1640’ta İngiltere’de, 1776’da Amerika’da, 1789’da Fransa’da

insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan devrimler yaşanmış-

tır. Bu devrimler ilk yazılı anayasanın Amerika’da geliştirilmesine,

ilk çağdaş yurttaş tanımı ve ilk modern yurttaşlık haklarının, Fran-

sız Devrimi’nin “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” sloganıyla geliştirilen

hak ve özgürlüklerin evrensel normlar olarak da kabul görmesini

sağlamıştır. 

Rönesans, reformasyon ve aydınlanma hareketlerine ilişkin be-

lirtilmesi gereken en önemli husus, bu sürecin yolunun halkın ko-

münal okullarında çizildiği gerçeğidir. Çokça iddia edildiği gibi,

burjuvazinin yaratımı değildir. Bu gelişimde dinamik rol oynayan

temel kurumlar ise kır manastırları ve kent üniversiteleridir. Burju-

vazi ve ulusal devletler ise bu kazanımları egemen sınıfın çıkarları

lehine sonuçlandırmak istemişlerdir. Yaratılan tüm değerler bu po-

tada egemenler için eritilmeye çalışılmıştır. Kapitalizm bu anlamda

insan öğesi içerisine sızmış en istismarcı yönlerin toplamıdır. 

Yaşanan kaos aralığının hem üretim biçimi, hem zihniyet dünya-

sında yarattığı değişimler, yaşamın canlı gerçeği içinde birçok alan-

da kendini hissettirirken, Sümerlerden beri toplumsal mücadeleler

içinde değişik biçimlerde kendini ifadelendiren, ama sürekliliğini

hiç yitirmeyen devlet olgusu, burjuva sınıfının sermaye birikimini
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ele geçirmek için gerekli olan iktidar gücü haline gelmesinin koşul-

larını da açığa çıkarmıştır. 

Burjuvazi, iktidarı ele geçirip ulus devlet oluşumuna giderek

kendisini ulusun önder gücü olarak görür. Ulusal pazar, dil, kültür,

tarih gibi değerleri kendi ideolojik, politik, ekonomik çıkarları doğ-

rultusunda kullanarak, birey ve toplumun doğasına ters düşen, in-

sanlığın tarih içindeki gelişim biçimiyle örtüşmeyen bir yapılanma-

yı halklara dayatır. İdeolojide milliyetçiliği, ekonomi ve politikada

liberalizmi geliştirmesi 19. ve 20. yüzyılın sağ ve sol mantık yapı-

larında çok aşırı uçlaşmaları (faşizm-totalitarizm) doğururken, Rö-

nesans’ın ortaya çıkardığı birey yurttaş gerçeğine dayanan birey

toplum doğa dengesi giderek bozularak, bireycilik veya bireyi ezen

toplumsallık biçiminde toplumun ve doğanın aleyhine bir süreç ge-

lişmiştir. Liberal demokrasi yurttaşlığı ve reel sosyalist yurttaşlık

olarak tanımlayabileceğimiz 20.yüzyıl yurttaşlığı, özü itibariyle

toplumsal yurttaşlıktan bir sapmayı ifade etmektedir.

Küresel kapitalizme karşı 
küresel demokrasi mücadelesinin geliştirilmesi

Avrupa’da yaşanan devrimler, insanlık tarihi açısından önemli

bir yer tutmakla beraber, her devletin kendi içindeki tarihi, toplum-

sal, ekonomik, kültürel, siyasal, coğrafi farklılıklar, ulus devlet bi-

çimindeki yeni oluşumda demokratik kültür, yurttaşlık anlayışı ve

bunun hukuksal biçimlenişinde değişimlere neden olmuştur. Her ne

kadar Fransa’da yayınlanan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi bi-

reyin özgürlüğü açısından önemli bir gelişme olsa da, ulus devlet,

ulusal devletin üyeliği anlamında bir yurttaşlık olgusunun oluşma-

sı, Fransız ulusu arasında bir eşitlik, özgürlük kavramına dönüşme-

si eksik yanını oluşturmaktadır. Yine yasalarda tüm yurttaşların

eşitliği, özgürlüğü savunulsa da, farklı din, dil, kültür, renk, cins gi-

bi olgularla birlikte birey ve azınlık hakları konusunda gereken du-

yarlılık yeterince gözetilmemiştir. Eşit statü olarak anlaşılan yurt-

116677



taşlık zamanla ekonomik, toplumsal, kültürel ya da cinsiyetçi eşit-

sizlikleri gizlemenin bir aracı haline dönüşmüştür. Öte yandan ka-

pitalizmin gelişimiyle birlikte ilk kez yurttaşın devlet ile olan iliş-

kisi resmileşir. Kuşkusuz ilk uygarlıkların doğuşundan itibaren bi-

reyin hak ve özgürlüklerinin sınırlarını belirleyen kurallar sürekli

varolmuştur. Ancak hem kamusal üretim aracı hem de baskı ve zor

aracı olarak devlet aygıtı ile bireyin ilişkilerinin anayasal ifadeye

kavuşması bu sürecin bir sonucudur. Bu durum, anayasal vatandaş-

lık ile özgür yurttaşlık arasında özde farklılığın gelişmesine yol aç-

mıştır. Yurttaşlığın anlam ve yapı olarak bozulması, modernitenin

yurttaşlık anlayışının giderek daha fazla bunalım yaşaması bu du-

rumla yakından ilgilidir. Devletin engelleyiciliği kapsam ve içerik

olarak artarken, bireyin toplumsal yaşamın düzenlenişindeki özgür

iradeye dayalı rolü sınırlandırılır. Ekonomi, güvenlik, sağlık, eği-

tim vb alanlardaki kamusal ihtiyaçlar ve hizmetler devlet tarafın-

dan düzenlenir. Bu alandaki eşit, yasal düzenlemenin uygulamada

hiçbir zaman eşit ve adaletli gelişmeyişi devletin ve uyguladığı sı-

nıf demokrasisinin karakteriyle ilgilidir. 

Tarih boyunca tüm toplumsal otoriteler birey üzerinde kendi

çıkarlarına göre bir eritme politikası uygulamıştır. Amaç, bireyi

kendi toplumlarının töre ve yasalarına uyarlamaktır. Mitolojiler-

den tutalım zindanlara kadar tüm inanç boyutlu alanlarından,

maddi ceza çektiren kurumlarına kadar bireyin arzulanan konuma

getirilmesi ve yönetilmesi esastır. Kapitalist toplum koşullarında,

birey üzerinde devlet eliyle yürütülen politika daha da karmaşık-

laşmıştır. Sadece önüne konulan askerlik ve vergi gibi yükümlü-

lüklerle yetinilmemekte; din dogmalarından aşağı kalmayan bir

resmi ideoloji yüklenilmektedir. Tekniğin olanaklarıyla zihni ve

ruhsal şekillenmesi önceden planlanıp yapay bir vatandaş yaratıl-

mak istenmektedir. Çağdaş kölelik denilen kurumlaşma böyle ge-

liştirilmektedir. Aslında kapitalizmin doğuşunda esas alınan dog-

malarla güdülenmemiş bireysel çıkış, daha sinsi ve ince tarzda

tersine çevrilmekte. Özellikle dev iletişim tekniği sayesinde, tari-
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hin hiçbir döneminde görülmeyen bir güdümlenmiş toplum ve bi-

rey yaratılmaya başlanmıştır. En büyük tehlike buradan kaynak-

lanmaktadır. Günümüzde çılgın bireycilik, çılgın bir toplumsal

güdümlenmeyle dengelenmek istenilmektedir.

Kapitalist uygarlık sisteminin yaşadığı en büyük sorun ve tartış-

malar bu denge sürecinde yaşanmaktadır. Yurttaş, kendi doğallığı

içinde diliyle, kültürüyle, inanç ve tarih bilinciyle, özgür gelecek

umutlarıyla kendi kaderini ne kadar çözebilecektir? Resmi toplum

ne kadar kendi kalıplarıyla egemenlik kuracaktır? Sivil toplum, in-

san hakları, çevre kuruluşları, bu dönemin öne çıkan devlet dışı ku-

ruluşları olarak yeni yurttaşlık tanımı yapılmaya çalışılmaktadır.

Tarihte bu tip dönemlerde yaygın olan gnostik, mistik tarikat yak-

laşımları da düzene tepkiyi ifade edip, bireye biraz daha nefes aldı-

ran statü arayışları olarak değerlendirilebilir. Üstten en gelişmiş ve

planlanmış otoritenin dayattığı vatandaş kimliğiyle, sivil toplumun

tanımlamaya çalıştığı özgür yurttaşlık kimliği ciddi bir çatışma ve

tartışma içinde olup, yeni uygarlıksal gelişmenin yönünü belirleye-

cek ideolojik kimliğin doğuşuna katkıda bulunmaları beklenebilir.

Özellikle marksizmin dar ve daha çok ekonomik boyutlu tartışma

ve kimlik arayışının başarısızlığa uğraması, yeni dönem tartışması-

nı toplumun tüm boyutlarıyla ve gelişmiş bilgi iletişim araçlarıyla

çözümlemesine dayandığından daha başarılı kılabilir. 

19. ve 20. yüzyıl dünyasında fetişleştirilerek halklar arası sa-

vaşların gerekçesi yapılan ulus devlet anlayışı ve buna dayanan

milliyetçi, ırkçı yaklaşımlar günümüz dünyasında giderek aşıl-

maktadır. Bunda kapitalizmin ekonomik alanda yaşadığı deği-

şimlerin de önemli etkisi vardır. Ulusal pazardan, giderek dünya

pazarını ele geçirmeye çalışan ulusal şirketlerden ulus üstü şir-

ketlerin oluşması ve sermayenin daha dar kesimlerin elinde yo-

ğunlaşması dünyanın çehresini de değiştirmeye başlamıştır. Bu-

nunla birlikte yurttaşlık kavramı etrafındaki sorunsallıklar da de-

rinleşerek varlığını sürdürmektedir.

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlı bir şekilde yaşanan bu
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gelişmeler, ulus devlet anlayışlarının aşılmasını Avrupa örneğinde

görüldüğü gibi bölgesel birliklerin geliştirilmeye çalışılması, yurt-

taş ve yurttaşlık kavramlarının da yeniden ele alınmasının gerekli-

liğini açığa çıkarmıştır. Tarihsel süreç içinde siyasal alandaki geliş-

melerle bağlantılı olarak içerik kazanan yurttaşlık kavramı, Fransız

Devrimi’yle ulus devlet yurttaşlığı biçiminde bir ifadeye kavuşur-

ken; günümüzde giderek ulus üstü yurttaşlık anlayışının geliştiği ve

aslında dünya yurttaşlığı biçiminde kendisini tanımlayabilecek bir

süreci yaşıyor bulunmaktayız. Bu anlamıyla yurttaşlık tanımı, kü-

resel kapitalizme karşı küresel demokrasi mücadelesinin geliştiril-

mesi yönünde, dünya insanlığının ortak sorunlarına karşı ortak mü-

cadele bilincini gerekli kılan bir zihniyet ve bunun sorumluluğuyla

hareket edebilecek insan gerçeğini ifade etmektedir. Küresel kapi-

talizmin insan doğa evren dengesini bozacak derecede yol açtığı

tahribatlara karşı bunun bilinçli mücadelesini yürütebilecek, kendi

özgünlüğünü ve aidiyet değerlerini de reddetmeden toplumsal so-

runların çeşitliliğini de göz önüne alarak, yerel ve evrensel değer-

lerin birlikteliği içinde “ne kadar yerel o kadar evrensel, ne kadar

evrensel o kadar yerel” anlayışıyla mücadele edecek insan gerçeği,

günümüzde birey yurttaş olabilmenin ölçüsü olarak gelişmektedir. 

Uygarlık tarihi ezen ezilen çelişkisi üzerinde gelişirken, bunun

ortaya çıkardığı toplumsal mücadeleler kendisini öne çıkan ideolo-

jik kimliklere dayalı olarak hukuksal güvenceye almaktadır. Bura-

da göz ardı edilmemesi gereken en önemli nokta, birey ve toplu-

mun canlı doğası karşısında hiçbir yasa, hukuk gücünün bunu tam

anlamıyla karşılamayacağıdır. Gelişmenin diyalektik gerçeğinin

açığa çıkardığı süreklilik ve akışkanlık birey ve toplumun bilinçli

doğal gerçeğine ulaşarak ne kadar az yasa, yazılı belge, o kadar ge-

lişmiş bilinçli birey, toplum, ne kadar az devlet o kadar çok demok-

rasi ve eşit özgür yurttaşlık olduğunu açığa çıkarmıştır.

Ortadoğu bireyi ve toplumunun devletle olan bağı tarihsel süreç-

lerin bir sonucu olarak daha karmaşık bir özelliğe sahiptir. Ortado-

ğu’daki yurttaşlık hiçbir zaman Batı’daki anlamda bir yurttaşlık ol-
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mamıştır. Hatta denilebilir ki savaşlardan, istilalardan ve iktidarın

köklü yaşamasından dolayı Ortadoğu bireyi yurttaş olarak kendisi-

ni tanımlayabildiği tüm haklardan yüzyıllarca uzak tutulmuştur. Ne

kendisini tanımlayacağı bir toprak aidiyeti, ne politika oluşturmada

siyasal, eylemsel gücü, ne özgürlük istemleri ve arayışları ne de

varlığı kabul edilmiştir. Hem Batı’da hem Doğu’da üniter yapılı

ulusal devletlerin ön planda olduğu 20. yüzyılda dahi bu gerçeklik

değişmemiştir. Bunun temel iki nedeni bulunmaktadır. Birincisi;

Ortadoğu’nun hem devletleşmenin hem de komünal doğal toplu-

mun kaynağı olmasıdır. Her iki olgunun çıkış kaynağının Ortadoğu

olması, tarih boyunca devlet ile komünal toplum arasındaki çelişki

ve çatışmaların daha derin ve karmaşık yaşanmasına yol açmıştır.

İki olgunun ilk gelişim sürecinden günümüze kadar devam eden bu

çatışma karşısında gelinen aşamada kazanan devlet ya da komünal

toplum olmadığı gibi, kaybeden de devlet ya da komünal toplum

değildir. Komünal toplum değerlerinin giderek belirginleştiği, dev-

letteki çözümsüzlüğün ve çözülmenin ise daha da derinleştiği kaos

sürecinde Özgür Yurttaş Hareketi, Ortadoğu’da komünal toplumun

gelişimi için büyük rol oynayabilir. Ancak bunun için her şeyden

önce derin devlet kültürü ile derin kulluk kültürünün iyi çözümlen-

mesi gerekmektedir. Bunun çözümlenmesi yurttaşlık bilincinin ge-

lişimi için esastır. 

İkinci önemli husus; ters orantılı gelişen devletleşme ve yurttaş-

lık olgularının formatının 20. yüzyılda Doğu’da ve Batı’da farklı

gelişmesidir. 20. yüzyıla kadar yurttaşlık hakları sadece bazı ke-

simlere tanınmıştır. Ülkeler düzeyinde yaşanan farklılığa rağmen

yurttaşlık hakları anayasal olarak bu çağda en geniş kapsama ulaş-

mıştır. Uygulama sorunları ise mücadele ile adım adım aşılsa da

önemli oranda varlığını korumaktadır. Ortadoğu gerçeğinde ise uy-

gulama sorunlarının yanı sıra, anayasal olarak yurttaşlık haklarının

toplumun tüm kesimlerine eşit tanınması sorunu varlığını koru-

maktadır. Din, dil, ırk, cins, etnisite farklılıkları anayasal olarak eşit

haklara sahip değildir. Bu yüzden Özgür Yurttaş Hareketi ile bir
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yandan farklılıkların zenginlik ve çeşitlilik olduğu tüm topluma ve

devlete benimsetilirken, öte yandan bütün bu farklılıkların anayasal

olarak haklarının eşit tanınması ve güvence altına alınması sağlana-

bilir. Dolayısıyla, Ortadoğu’da Özgür Yurttaş Hareketi hem hakla-

rını kazanma, hem de kazandığı hakları pratikleştirme mücadelesi-

ni içermektedir. Bunun için tüm kesimleri kapsadığı gibi, yaşamın

her alanında etkin ve yaygın bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır.
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Konfederal kültür

Günümüz dünyasında halklara yapılan en yoğun saldırı kültür

cephesinden gelişiyor. En fazla da popüler kültür kullanılarak bi-

reyler at gözlüklü ve teneke yürekli varlıklara dönüştürülüyor.

Bu tür kültür saldırılarına karşı, alternatif kültürün nasıl olacağı

konusunun cevaplandırılması gerekiyor. Bu tür saldırılar ancak

alternatif kültür yaratmakla, üretmekle geriletilebilir. Popüler

kültürün etkili olmasının nedeni de zaten alternatif kültürün ye-

tersiz ve etkisiz kalmasıdır. Bunun için alternatif kültürümüzün

nasıl olması gerektiği konusunun açıklığa kavuşturulması ve de-

rinleştirilmesi gerekiyor. 

KKK sisteminden söz ediyoruz. Bu, yeni bir yaşam biçimi de-

mektir. Her sistem gibi bu yaşam biçimi de kültürüyle varolacak.

Alternatif bir hareket olarak ortaya çıkan PKK, kendisinden başlat-

mak üzere toplumda yeni bir kültür geliştirme mücadelesi verdi.

Buna o zaman ulusal demokratik kültür dedik. İnkarcılığı yaşayan,

asimilasyona tabi tutulan ve bu temelde de yok edilmek istenen bir

halk gerçekliğimiz vardı. Ulusal değerlerimizin ortaya çıkarılması,

yurtseverlik bilincinin geliştirilmesi ve bunun toplumda bir yaşam

biçimi haline getirilmesi için bir mücadele başlatıldı. Sömürgecili-

ğe, inkarcılığa karşı ulusal demokratik değerlerin ortaya çıkarılma-

sı için çaba gösterildi. Bastırılan halk değerlerinin ortaya çıkarılma-
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sı, demokratik bir toplum yaratılması için de demokratik devrim

mücadelesi geliştirildi. Geleneksel yapılanmalar olan feodalite, ta-

rikat, şeyh vb kurumların halk üzerindeki egemenliğini sarsmak

için de toplum örgütlendirilip bunlara karşı tutum takınmaya sevk

edildi. Yine bunların hepsinin yaşamasına zemin olan geri aile iliş-

kileri sarsılmaya başladı. Hiyerarşik, devletçi toplum ve sömürge-

cilikle ilişkilenerek yozlaşan aşiret yapısının halkı kontrol etmesi-

ne son vermek ve bireyi geleneksel ilişkilerden koparıp, özgür dü-

şündürmek için yoğun bir çaba gösterildi. Özgür ve demokratik bir

toplumla, iradeli bireyi ortaya çıkarmak açısından bu geri bağların

yıkılması önemliydi. 

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kürdistan tarihinde geriliklerden

en radikal kopuşlar ve uzaklaşmalar bizim hareketimizin gelişme-

siyle yaşandı. Toplumda gerçekten de heyecan verici gelişmeler ve

değişimler oldu. Bunun sonucu, demokratik halk devrimi olarak ta-

nımladığımız serhildanlar yaşandı. Serhildanlar aynı zamanda yeni

bir kültürün ortaya çıktığının ifadesiydi. Bu da ulusal değerlere,

halk değerlerine bağlılık ve binlerce yıldır kendisini egemenlik al-

tında tutan geri ve geleneksel yapılara isyandır. Bu tür yeni ölçüler

geliştiği için serhildanlar ortaya çıktı. Toplumda serhildanlarla or-

taya çıkan yeni değerler bir kültür devrimi halini aldı. İnsanların

beğeni ölçüleri ve sohbetleri köklü değişime uğradı. Yürekleri ve

beyinleri yeni değerlerle dolunca, toplumda böyle bir enerji ortaya

çıktı. Bu gerçekten önemli bir gelişmeydi. Bizim mücadelemiz sa-

dece bir ulusal demokratik devrim, demokratik halk devrimi değil,

en az bunlar kadar bir kültür devrimidir. Bizim kültürel materyalle-

rimizin en önemlileri bu süreçte gün yüzüne çıktı. Toplumdaki bu

kültürel değişimle birlikte, kültür ürünlerinin de hızla artması gün-

deme geldi. Kültür faaliyetleri bir dinamizm kazandı. Bunun so-

nuçlarını Türkiye’de de Avrupa’da da gördük. Bu kültür faaliyetle-

ri halkın isyanını körükledi. Serhildanların halkta yarattığı büyük

değişimleri, kültür faaliyetleri de ortaya çıkardığı ürünlerle besledi,

güçlendirdi. Belirli yönüyle toplumdaki ulusal demokratik değerle-
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ri kalıcı hale getirdi. Bu yönüyle 1990’larda kültür faaliyetlerimiz

yetersiz de olsa rolünü oynadı. Eksikliğiyle, yetersizliğiyle toplum-

da yeni duyguların gelişmesine katkı sundu. Tabii belirli bir isyan

duygusunun gelişmesini, kötülükleri, çirkinlikleri reddeden bir du-

ruşu ortaya çıkarmasına rağmen, bu toplumu ve bireyi daha da güç-

lendirecek bir kültür etkinliğimiz olmadı. Yeni değer ölçülerimizi

kültürel ürünlere dönüştürerek halkın bu enerjisini katlayan, güç ve

irade olmasını geliştiren rolü oynamada yetersiz kalındı. 

Toplumun bütün davranışlarını 
ve yaşamını belirleyen kültürdür

Siyasal ve örgütsel alanda halk büyük fedakarlıklar yaptı. Müca-

deleye güçlü katılım gösterdi. Fakat bunu, kendisini öz irade yapan,

yaşamını her alanda örgütleyerek kaderini kendi eline alan ve mü-

cadelesinin geleceğini kendisi belirleyen örgütlü bir güce ulaştıra-

madı. Serhildanların ilk dönemlerinde Önderliğimiz, Koma Gelleri

hedef olarak gösterip, halkın tabandan örgütlenmesini ve bu taban

örgütlenmesiyle güç ve irade kazanmasını, yine bir zihniyet deği-

şikliği yaşamasını öngördü. Fakat bu gerçekleştirilemedi. Bunun

gerçekleşememesinin örgütsel nedenlerinin yanında, düşmanın ağır

saldırılarının da payı vardır. Örgütlenmelerimiz zayıf olduğu gibi,

klasik örgüt anlayışını aşamamıştı. Bu nedenle de bu örgütlenmeler

pratikleşmedi. Öte yandan halkın kültürel düzeyi, kültürel birikimi

ya da aldığı yeni değerler, yeni ölçüler böyle bir örgütlenmeyi sağ-

latacak düzeye ulaşmamıştı. 

Toplumun bütün davranışlarını ve yaşamını belirleyen de kül-

türdür. Hele Koma Geller gibi yeni bir yaşam biçimi söz konusuy-

sa, burada kültürün rolü, önemi daha da artar. Böyle bir sistemi

kurmakta, kültürün işlevi daha fazla öne çıkar. Kültürün örgütlen-

meye zemin olacak birey ve toplum davranışını ortaya çıkarması

gerekiyor. Şimdiye kadarki kültürel etkinliklerimiz böyle bir kül-

türü ortaya çıkarmaya yetmemişti. O dönemdeki ulusal demokra-
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tik devrimin ve onun ortaya çıkardığı ulusal demokratik kültürün

düzeyi yeni bir yaşamı örgütleyecek nitelikte değildi. Ayağa kalk-

ma, isyan etme, reddetme gelişti. Fakat bu ayağa kalkış, isyan ve

reddedişler yeni yaşam biçimini kurma yeteneğini ortaya çıkara-

cak düzeyde değildi.

Kültür, yeni toplumu yaratmada belirleyici etkiye sahiptir.

KKK gibi, en güzel yaşam projelerini gündeme getirseniz bile,

onun kültürü oluşturulmazsa, eski yaşam arayışlarına, ilişki bi-

çimlerine belli düzeyde dönülmesi kaçınılmazdır. Ya da yeni ya-

şam projesini oturtamazsınız. Örneğin Sovyetler Birliği’nde, ko-

münlerden ve köy sovyetlerinden başlayarak, bütün toplumda ta-

banın, halkın iradesini açığa çıkaracak biçiminde bir örgütleme

ön görülmüştü. Solhozlar, kolhozlar denen örgütlemeler de yapıl-

mıştı. Ancak onun komünal demokratik kültürü ortaya çıkmadığı

için, daha sonra bu solhozlar, kolhozlar binyıların zihniyeti sonu-

cu bürokratik örgütlenmelerin, demokratik olmayan yönetimlerin

kontrolündeki kurumlara dönüştüler. Yeni bir şey ortaya çıkmadı.

Bunun, ideolojik alandaki yanlışlıklarla da bağı vardı. Sovyetler-

deki sosyalizmin dayandığı ideolojik temeller böyle bir kültürü,

zihniyeti yaratmaya çok fazla imkan vermiyordu. Belki söylemde

güzel şeyler ifade ediliyordu, ama sıra pratiğe geldiğinde çok faz-

la değişiklik olmadığı görülüyordu. 

Demokratik konfederalizm 
insanlığın en çağdaş yaşam projesidir

Sosyalizmin teorisinde, sömürücü, baskıcı, devletçi toplumda

varolan iki uygulamanın ortadan kaldırılması hedefi vardı. Birinci-

si, sömürüyü ortadan kaldırmak; ikincisi, insanın insanı yönetmesi-

ni ortadan kaldırmaktı. Sosyalizm bu iki temel perspektifle yola

çıkmıştı. Bu da aslında ilkel komünal toplum denen neolitik toplu-

ma gönderme yapılarak temellendirilmişti. Marx ve Engels, ilkel

komünal toplumda insanlık neyi kaybetti, buna cevap arıyorlardı.
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Şu iki şeyi buldular: Bir, insanlar sömürülmüyordu, sömürüldüler;

iki, yöneten yönetilen ilişkisi yoktu, yöneten yönetilen ilişkisi orta-

ya çıktı. Yani sınıflı toplum uygarlığının bu iki temel olgu üzerinde

kurulduğunu ortaya koydular. Bunun için de sömürünün ve yöne-

ten yönetilen mekanizmasının ortadan kaldırılmasını, sosyalizmin

temel hedefi olarak belirlediler. Bu sadece sosyalist ideologların

hedefi değildi. İnsanlığın antik çağdan beri egemen sisteme isyan

eden güçleri, bu tür eğilimleri her zaman taşımıştır. Bunu şimdi da-

ha iyi görüyoruz ki, bu eğilimleri besleyen, yaşatan, zaman zaman

isyan biçimde ortaya çıkaran ise neolitik toplumdan kalan komünal

demokratik değerlerin ölmemesi, bir yaşam biçimi ve kültür olarak

varlığını dağın kuytuluklarında, ormanın derinliklerinde yaşatması-

dır. Sosyalizm aslında çok bilinçli olmasa da bunların bir bileşkesi-

ni yapmak istedi. Ama zihniyet köklü bir değişime uğramadığı için,

pratikte tekrar egemenlikli, hiyerarşik, devletçi toplumun maketle-

ri ortaya çıktı. Çünkü zihniyet değişimi ve bunun temeli olacak kül-

türel değerler güçlü biçimde ortaya çıkarılmamıştı. Benzer bir şey,

bizim açımızdan da geçerli oldu. Kürt toplumu özgürlük mücade-

lesiyle önemli bir değişimi yaşamasına rağmen, bu değişim siste-

min egemenliğini kıracak ya da geçmiş alışkanlıkları ortadan kal-

dıracak düzeyde olmadı. Dolayısıyla da toplum, Önderliğimizin

ifade ettiği biçimde Koma Geller ekseninde kendini örgütleme gü-

cünü gösteremedi.

Kuzey Kürdistan’da serhildanlar sonucu oluşan HEP, DEP,

HADEP, DEHAP gibi partiler, halkın örgütlenmesini sağlayama-

dığı için orta sınıf ağırlıklı ve üsten aşağıya doğru örgütlenen bir

durumdan çıkamadılar. Dolayısıyla halk güç olamadı. Tabii se-

çimlerde oy verdi, eylemlere katıldı, fedakarlık da yaptı, ama bu-

nu yaparken kendisini örgütleyen, kendi yaşamını kuran bir yapı-

lanma ortaya çıkmadı. Bunun sonucu da bu partilerde büyük bir

yozlaşma yaşandı. İdeolojimize ters, çıkar ilişkileri, çıkar çevre-

leri gelişti. Bunun bir türevi olarak da bireylerdeki bencil, çıkarcı

düşünme aşılamadı.
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Önderliğimiz hem bizim pratiğimizi değerlendirerek hem de

dünyadaki sistemi çözerek Kürt halkı, Ortadoğu halkları ve insan-

lık açısından demokratik konfederal sistemi önümüze koydu. Bu-

nun, insanlığın özgürlüğü, demokrasisi ve kurtuluşu açısından şu

anda en uygulanabilir, en doğru bir örgütleme modeli olduğunu be-

lirtti. Yine bunun ortaya çıkaracağı insan tipinin ya da zihniyetin de

insanlığın geçmişten bugüne yarattığı değerlere en uygun zihniyet

yapılanması ve kişilik şekillenmesi olacağını çözümlemeleri ile or-

taya koydu. Demokratik konfederalizmin Kürdistan’da somutlanış

biçimini, KKK’yi insanlığın en çağdaş yaşam projesi olarak tarih-

sel temelleriyle bizlere gösterdi. Şimdi böyle bir proje bizim önü-

müzde durmaktadır. 

Demokratik konfederalizm projesi, yeni yaşam biçimleri gibi en

fazla da yeni kültürü gerektiriyor. Önderliğin yeni paradigmam de-

diği cinsiyet özgürlükçü demokratik ekolojik toplum, sistemden

kopuşu, sistemin mezhebi olmamayı öngörmektedir. Önderlik bu-

nu yılların büyük bir devrimci hamlesi olarak ortaya koydu. Bu ka-

dar köklü dönüşüm de ancak zihniyet devrimi ve onun ortaya çıka-

racağı kültürle mümkündür. Kopuş, mezhep olmamak derken, reel

sosyalizm gibi bir duvar örmeyi değil, devlet+demokrasi formülün-

de ifade edildiği gibi egemen sistemin yanında halkların kendi ya-

şam biçimlerinin örgütlenmesini kastetmektedir. Bu çerçevede ele

aldığımızda, kültür çalışmaları açısından önümüzde acil duran gö-

rev, KKK sisteminin ya da demokratik konfederalizmin kültürünü

yaratmaktır. Çünkü bu kültür birçok yönüyle yenidir. Bu kültürün

özü neolitik toplumda varolmuş, tarih içinde ise erkek egemenlikli

devletçi sistemin yanında varlığını kısmen sürdürerek ya da onun

gölgesi gibi takip ederek bugünlere kadar gelmiştir. Bugün de top-

lumsal varoluş içinde belli düzeyde varlığını sürdüren bu kültürün

ya da yaşam biçiminin yeni koşullarda yeniden üretilmesi, tekrar

canlandırılarak tüm toplumların yaşam biçimi haline getirilmesi

önümüzdeki temel görevlerdendir. Eğer komünal demokratik de-

ğerlere dayalı bir sistem yaratmak istiyorsak ve bu iddia esas ola-
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rak kapsamlı özgürlük ve demokrasi iddiasıysa, bunu ideolojik ve

teorik olarak doğru ortaya koymanın yanında, bireylerin ve toplu-

mun yaşamında pratikleştirmemiz gerekir. Bunun için de mutlaka

bu yaşam biçiminin kültürel değerleri ortaya çıkarılmalıdır.

Demokratik konfederal yaşamı
derinliğine kavramak gerekiyor

KKK sisteminin kurulmasında kültür çalışmalarına belirleyici

bir görev düşüyor. Yoksa siyasal mücadele verilir, kahramanlıklar

da yapılır, bazı iyi şeylerde ortaya çıkarılır, ancak öngörülen sis-

temin kültürü yaratılmazsa bir süre sonra egemen sisteme benze-

şir ya da mezhebe dönüşür. Böyle bir duruma düşmemek için

KKK sisteminin kültürü nasıl olacak, kültür çalışmaları nasıl yü-

rütülecek, hedeflediği insan ve topluma göre içeriği nasıl olacak,

nasıl bir ilişkiler bütünlüğü ortaya çıkarılacak? Bunların açık ve

net ortaya konulması gerekiyor. Bu konuda kafalar karışıktır. Kül-

tür faaliyetlerini yürüten arkadaşlarımızın kafası da bu konuda net

değildir. Bunun nedeni, ideolojik ve kültürel saldırıların çok güç-

lü ve etkili olmasıdır. 

Kültür faaliyeti yürüten arkadaşlarımız KKK sistemi ya da yeni

kültür derken bile, çoğu zaman burjuva kültürü ve ideolojisinin

prizmasından geçen düşünceler ortaya koymaktadırlar. Örgütün

temsil edildiği temel alan ve en ideolojik ortamda bile Önderliğin

ortaya koyduğu sistem, bu sistemin kavramları, bu sistemin kişilik

ve toplum anlayışı burjuva prizmasından geçirilerek ifade ediliyor-

sa, tabii ki Türkiye, Avrupa ve başka alanlarda burjuva prizmasın-

da kırılarak ortaya konulan söylemlerin daha fazla ifade edilmesi

kaçınılmazdır ya da anlaşılırdır.

Bu çerçevede demokratik konfederalizmin kültürü nasıl olacak?

Demokratik konfederalizm deyince aklımıza nasıl bir kültür, yaşam

biçimi geliyor? Bunun netleşmesi gerekiyor. Bunu netleştirmeden

yapacağımız kültür faaliyetleri ne kadar bize ait olur ya da sistem
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tarafından ne kadar etkilenmiş, bunu bilemeyiz. Bunun için temel

ölçü olan demokratik konfederal yaşamı derinliğine kavramak ge-

rekiyor. Demokratik kültür de bu yaşam biçimiyle bağlantılı bir ol-

gudur. Nasıl bir yaşam biçimi öngörülüyorsa, kültür de öyle olmak

durumdadır. Yani öngörülen yaşam biçimiyle kültürel faaliyetler

birbirinden kopuk olamaz. Çünkü kültür farklı bir olgu değil, ya-

şam biçimini düzenleyen, yaşam biçimini ortaya çıkaran temel ça-

lışma alanıdır. Dolayısıyla, KKK’nin yaşam biçimi hem çalışma-

larda hem de değerlerinde en fazla somutlaşması gereken çalışma,

kültür faaliyetleridir. Siyasal alan bunu kendinde yeterince somut-

laştırmayabilir. Başka alanın bu konudaki hassasiyeti zayıf kalabi-

lir. KKK sisteminin kültür çalışmalarının bu yaşam projesini duy-

guda, düşüncede, söylemde, müzikte, resimde, hikayede, romanda

dile getirmesi, bu çalışmanın olmazsa olmazıdır.

Tarihte, yeni bir yaşam projesi ortaya çıktığında, bunu en fazla

sahiplenenler, dillendirenler her zaman kültür ve sanatla uğraşanlar

olmuştur. Hatta siyasetçiler, kültür ve sanat faaliyeti içinde olanla-

rın çok önceden çeşitli biçimlerde ifade ettiği değerleri ve yeni ya-

şam özlemlerini bir program haline getirerek onu pratikleştirmek

istemişlerdir. Bizim mevcut durumumuza bakıldığında, kültür ça-

lışmalarımız, KKK sisteminin kültürü ne olmalıdır? sorusuna teo-

rik ve pratik cevap vermekten çok uzaktır. 

KKK sistemi denilince daha çok gündeme gelen, teknik sorunlar

ve diğer kurumlarla ilişkilenmelerin nasıl olacağı konularıdır. Kül-

tür kurumu KKK içinde nasıl yer alacak, kültür kurumlarının mec-

lis ya da koordinasyonla ilişkileri nasıl olacak, soruları öncelikle

konuşulmaktadır. Bu tür tartışmaları küçümsemiyoruz, bunlar da

tartışılır, bunların da ortaya konulması gerekir, ama esas tartışma

konuları bunlar olamaz. Bu tür tartışmalar, esası gözden kaçıran

saptırmalara dönüştürülmektedir. Odaklanılması gereken noktalar;

kültür çalışmaları hangi içerikte olacak, hangi değerleri kapsaya-

cak, hangi değerleri öne çıkaracak çerçevesinde olmalıdır. Bunun

üzerinde çok fazla yoğunlaşma görmüyoruz. Hatta tersine yoğun-
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laşmalardan söz edilebilir. Faaliyetler var, bazı ürünler de çıkarılı-

yor, ama bunlar KKK sisteminin öngördüğü yaşam biçimini yara-

tacak eserler, ürünler midir, kuşku götürür. Zihniyetlere ve yakla-

şımlara baktığımızda, ortaya çıkan eserlerden kuşku duymak nor-

mal görülmelidir. Çünkü çok bencillik var, bireycilik had safhada-

dır. Sanatçılar da sistemin etkisiyle popüler olmaya çok eğilim gös-

teriyorlar. Bu da demokratik konfederal sistemin öngördüğü komü-

nal demokratik değerlere ters düşen yaklaşımlardır. 

Bir bireyciliği körükleyen sömürücü, baskıcı, egemen sistem

var, bir de bizim kurmak istediğimiz demokratik sistem var. Bu de-

ğerleri yaratmak mücadele ister, çaba ister. Kendini buna vermeyi,

bu konuda yoğunlaşmayı ister. Ne var ki Türkiye’de, siyasal alan-

da olduğu gibi kültürel alanda da “bu olmaz” ya da “bu, bugününün

projesi, yaşamı değildir” diyenler bulunmaktadır. Geleceğin yaşa-

mı ve projesidir denilerek, KKK sistemi ve kültürü daha baştan de-

jenere edilip saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. 

Devlet+demokrasi 
ayrı bir yaşam sistemi kültür örgütlenmesidir

Önderliğimiz, devlet+demokrasi formülünü ortaya koyarak,

egemen sistemin yaşamı yanında bizim yaşamımızı bugünden ge-

leceğe ertelemeden yaratılması gereken bir sistem olarak ifade etti.

Devleti yıkalım, bütün her şeyi birden kazanalım, ondan sonra ken-

di yaşamımızı örgütleyelim demedi. Bugünden başlayarak bu siste-

min kurulması, bu yaşamın örgütlendirmesinden söz etti. Bunun

yerine Türkiye’de ve Avrupa’da yapılan; sistem biraz imkan tanı-

mış, buna dayanarak biraz CD ve kaset çıkarılıyor, konser yapılı-

yor. Türkü evleri var, gazinolar var, oralara gidiliyor. Kendilerini

Kürtçe ifade edebiliyorlar. Bu, sistemin açtığı alandır. Bu araçlar

popüler kültürde körükleniyor. Böylece özgürlük ve demokrasiden

koparak kendini yaşatan sanatçılar grubu yaratılıyor. Bu tür eğilim-

lerle sanatçılar serbest bırakılsın, bu pazar ortamında kendileri
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ürünler çıkarsın deniliyor. Bu, aslında egemen sistemin açtığı alan

içinde yaşamayı kabul etmektir. Bunun götürdüğü sonuç da KKK

sisteminin kültür politikasına, kültür örgütlemesine, kültür faaliyet-

lerine gerek yoktur olmaktadır. Bunun tercümesi “ayrı bir yaşam

biçimini yaratmaya gerek yok” oluyor. Önümüze açılan icraat im-

kanlarıyla kendimizi ifade edebilirsek, yeterlidir deniliyor. Bu, sis-

temin dayatmasını kabul etmektir. Bizse ayrı bir yaşam biçimini or-

taya çıkarmak istiyoruz. Devlet+demokrasi ayrı bir yaşam sistemi-

dir, ayrı bir kültür örgütlenmesidir. Ayrı bir zihniyettir. 

Özgürlüğün ve demokrasinin en zengin ve güzel yanlarıyla ye-

şereceği komünal demokratik bir yaşamı hedefliyoruz. Mevcut sis-

temin dayattığı ve kışkırttığı ise, bu kadar demokrasi, bu kadar öz-

gürlük yeterlidir, bununla yetineceksiniz olmaktadır. Bizim kültür

alanında ortaya çıkan anlayış, mücadele etmek yerine belli düzey-

de verili kültür anlayışına teslim olmayı hedeflemektedir. Bu, siste-

min deforme olduğu ortamda, biraz onu, biraz kendimizi yaşamak

biçiminde kendini dışa vurmaktadır. Zaten sistem, belirli sınırlarda

reforma ihtiyaç duyuyor. Dünyada böyle bir eğilim var. Sistem, sö-

mürücü, baskıcı, hiyerarşik, devletçi düzeni reformlara uğratarak

ömrünü uzatmaya çalışıyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul

etmediğimizi en fazla da kültür alanında göstermeliyiz. 

Nasıl kültürel değerler sorusu önemli. Önderlik, “Bir Halkı Sa-

vunmak” adlı eserinde iki noktaya vurgu yapıyor. Bütün sistemini

bu iki temel vurgu etrafında oluşturmaya çalışıyor. Birincisi, sosyal

bilimleri ve marksizmi komünal demokratik değerleri esas almaya-

rak insanlığın sorunları karşısında çözümsüz kalmakla eleştiriyor.

İkincisi, ezilenlerin, halkların verdiği mücadelelerin sonuçta siste-

min mezhebi haline gelmekten kurtulamaması. Eğer gerçek anlam-

da demokratik ve özgür bir yaşam gerçekleştirilmek isteniyorsa, bu

iki konuda hassasiyeti sürekli yüksek düzeyde tutmak gerekecektir.

Mezhep olmamanın koşulu, örgütlenmeden yaşama kadar her alan-

da komünal demokratik değerlerin esas alınmasıdır. 

Önderlik, “Bir Halkı Savunmak” kitabının esasını da şuna da-
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yandırıyor: Binlerce yıldır insanlar mücadele vermiş, fedakarlık

yapmış, eziyet çekmişler, ölmüşler, aç susuz kalmışlar, ancak sis-

tem bunları tekrar kontrol altına almıştır. Önderliğimiz bunların bü-

tün acısını hissederek, bütün özlemlerini duyarak, bütün umutları-

nı beyninde yüreğinde somutlaştırarak “ben bu kadere son vermek

istiyorum” diyor. “Halkların özgürlük istemini ve demokratik yaşa-

mını sistemin denetimine girmekten, mezhebi durumuna düşmek-

ten kurtarmak istiyorum” diyor. Bizim de başta kültürel alan olmak

üzere tüm çalışmalarda bu sorumluluk duygusunu ve bu hassasiye-

ti göstermemiz gerekmektedir. 

KKK sisteminin kültürü ne olacak derken, komünal demokratik

değerleri esas almaktan, bu temelde kültürel ürünleri ortaya çıkar-

maktan söz ediyoruz. Komünal demokratik yaşamı hedeflemeyen,

komünal demokratik değerlerin içinde taşıdığı güzellikleri içerme-

yen ve insanlığın bu kök kültürüne dayanmayan çalışmalar, bizim

öngördüğümüz özgürlük ve demokrasiyi yaratacak kültür çalışma-

ları olamaz. Komünal demokratik değerlere dayalı özgürlükçü ve

demokratik yaşam kültürünü üretmemek, bireyci ve bencil sistemin

arzuladığı yaşam kültürünü aşmamaktır. Nitekim son zamanlarda

yaratılan kültürel ürünlerde yeni yaşam arayışı fazla yoktur. Hatta

sistemin enjekte ettiği yaşam anlayışı ve ilişkileri öne çıkmaktadır. 

Diğer taraftan da dar ulusal yaklaşımlarla yetiniliyor. KKK sis-

teminin kültürü ne bencil, bireyci burjuva değerleri kabul edebilir

ne de kendisini sadece ulusal bazı değerlerle sınırlayan bir tutum

içinde olabilir. Tabii ki ulusal demokratik değerler önemlidir. Bun-

lar da işlenecek konulardır. Bir halkın dilini, kültürünü, kimliğini

yok saymak, kendi değerleriyle özgür yaşamasının önüne geçmek

kadar çirkin bir şey olamaz. Bu tür baskıcı ve inkarcı tutumlar mut-

laka reddedilmelidir. Biz bu değerlerimizin kazanılmasını özgürlük

ve demokrasi temelinde ele alıyoruz. Özgürlükçü duruş, bu baskı-

ları, bu tür kısıtlamaları, yasaklamaları reddeder. Burjuvaziden,

milliyetçi kesimlerden daha fazla bu tür baskıları reddeder. Nitekim

Özgürlük hareketinin tarihi bunun kanıtıdır. Tabii ki Kürt halkının
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dili, kültürü, kimliği, özcesi kendi rengiyle yaşaması, kendini ör-

gütlemesi kültür faaliyetlerimizin temel konularından biri olacaktır.

Ama bununla yetinilemez. Bu değerlerin yaşamasının da en güzel

biçimde ifade edilmesinin de komünal demokratik değerler teme-

linde, yani konfederal sistemle olacağını bilerek, bu tür değerleri

savunacak konfederal sistemin kültürünü yaratabilmeliyiz. 

Komünal demokratik yaşam 
sosyalist bir yaşam biçimidir

Tartışılması gereken en temel konu, kültür kurumlarımızın ne-

reyle, nasıl ve ne düzeyde ilişkileneceği konusu değil, komünal de-

mokratik yaşamın ve bunun kültürünün nasıl yaratılması olmalıdır.

Bizim tartışmamızın ekseninin böyle olması gerekir. Özgür, iradeli

bireyi, yine böyle bir yaşam biçimine yerleştirsek anlamlıdır. Ko-

münal demokratik değerler ekseninde ortaya çıkacak birey, kendi-

ni ifade edecek, irade kazanacak, kendine özgüven duyarak bu ya-

şamı zenginleştirecek ve bu yaşama sorumluluk duyacaktır. 

Bazı çevreler KKK sistemini, konfederalizmi sosyalizm gibi,

komünizm gibi anlıyorlarmış. Bize göre doğru anlamaktadırlar. Ta-

bii onlar bu anlamaları negatif duygularla söylerken, biz bunu

olumlu duygularla karşılıyoruz. Komünal demokratik yaşam tabii

ki burjuva yaşam biçimi değildir. Yine neo liberal yaşam biçimi de-

ğildir. Bir sosyalist yaşamı öngörmektedir. 

Reel sosyalizm komünizmi eksik ve yetersiz tanımlamış, ancak

yanlış uygulamıştır. Önderliğimiz, komünist yaşam, sosyalist ya-

şam denilen olguyu, yaşam biçimini komünal demokratik değerle-

re dayandırarak ve demokratik konfederalist sistemi kurarak doğru

tanımlıyor veya doğru bir zemine oturtuyor. Komünizm, en pozitif

anlamıyla insanlık değerlerinin, komünal demokratik değerlerin

yaşandığı, yaşatıldığı sistemdir. Onun için neolotik topluma ilkel

komünal sistem deniliyor. Neolitik toplumun temel değerleri de sö-

mürünün, baskının olmadığı, yöneten-yönetilen ilişkisinin olmadı-
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ğı, yani insanın ve toplumun özgür yaşamı önünde hiçbir engelin

bulunmadığı bir toplumun değerleridir. Egemen sınıf, özgürlük ve

demokrasi derken kendi çıkarlarını ve egemenliğini koruma teme-

linde birçok kural ve yasa koymuştur. 

Demokratik konfederalizm kültürünün esas olarak komünal de-

mokratik değerler çerçevesinde tartışılması gerekiyor. Bireyi de

toplumu da ve bunların birbiriyle bağını da bu değerler temelinde

ele almalıyız. Kültürü de sanat eserlerini de bu tanımlamalar çerçe-

vesinde ele alıp ortaya çıkarmak gerekiyor. 

Bizim kültür insanlarımızın, sanatla uğraşan arkadaşlarımızın

yaklaşımı bu mudur? Çıkan ürünlere bakarsak, biraz bizim, biraz

sistem yaşamının karmasını ifade etmektedir. Hatta sistem yaşamı-

nın ağır bastığı kültürel değerlerle daha fazla karşılaşıyoruz. Türki-

ye’den etkilenenler giderek karma olmaktan da çıkıp, sistemin ya-

şam kültürünü esas almaya eğilim gösteriyorlar. Karma olmaktan

çok, reforme edilmiş, sistemin içinde biraz yumuşatılmış sistem de-

ğerlerini yansıtmaktadırlar. Batı Avrupa sistemi ya da onların de-

mokrasi ve özgürlük anlayışı, eskiye göre reforme edilmiş sistem

değerleriyle yüklüdür. Bu da halka ekonomik, sosyal, siyasal, kül-

türel olarak biraz nefes aldırma biçiminde kendini ortaya koymak-

tadır. Yani devletle ilişkili üst toplum dışındakilere de kendini biraz

ifade etme imkanı veriyor. Bu da kesinlikle sınırlı ve marjinal nite-

liktedir. Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da bazı sanatçılar bu tür eği-

limlerle bizden uzaklaşmaktadır. Eskiden beri böyle bir anlayış söz

konusudur. Bu aslında marjinalleşme eğilimidir. Bu tür kişiler mar-

jinalleşmekten kurtulamazlar. Çünkü onların anlayışı, halkın de-

mokratik sistemini kurmaya yönelik kültür üretimi değildir. Ege-

men sistemin kültürel saldırısının ağırlığı altında, daha çok kendi-

lerini öne çıkarmaya çalışan ürünlere yönelmektedirler. Egemen

sistem bazılarının öne çıkmasına imkan tanımaktadır. Hatta bazıla-

rını kültür politikasının gereği popüler yapıyor. Öne çıkardıklarının

esas olarak da kendi sistemine hizmet eden ürünleri ortaya çıkardı-

ğını bilmektedir. Bunlar Kürt dilini kullansalar da esas olarak ege-
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men sistemin değerlerini taşıyanlardır. Bizim yaklaşımımız, halkın

demokratik ve özgür yaşamını üretmeyi amaçlayan faaliyetlerden

kopan, gidip sistemin içinde marjinalleşmek isteyen kültür sanat ki-

şiliğini meşrulaştırmak olamaz. Marjinallikten kurtulmak, ancak

kendi sistemini kurmakla mümkündür. Devlet+demokrasi yaklaşı-

mımızın gereği olarak sistemin yanında kendi yaşam biçimini, ken-

di kültür ortamını, kendi sosyal yaşamını kurmakla marjinal olmak-

tan sakınılabilir. Yoksa kim ne derse desin, ister demokrasi adına

yapılsın, ister özgürlük adına söylensin, ister yeteneklerimiz engel-

leniyor, frenleniyor denilsin, bunun özeti ve gideceği yer sistemin

içinde marjinalleşmektir, sistemin dışına çıkmamaktır. Belki bağı-

rıp çağırılabilir, ama sistemin dışına çıkılamaz. Çünkü bu duruşlar

hem yaşam biçimi olarak, hem düşünce dünyası olarak hem de sis-

tem karşısında kendini örgütleme düzeyi olarak herhangi bir değe-

ri ifade etmez. Sistemin ufacık bir parçası ya da dişlisi olabilirler.

Bunun için halka ait kültür politikası ve kültür adamlığının çok

kapsamlı tartışılıp doğru sonuçlara ulaştırılması önemlidir.

Sadece siyasetçilerle ve örgütçülerle 
komünal demokratik sistem kurulamaz

Eğer KKK sisteminin kültürel değerlerini ortaya çıkaracak, bu

yaşam biçimini öreceksek, bu yaşam biçimini bir alışkanlık haline

getireceksek hem sistemi güçlü biçimde eleştirerek alternatif bir

yaşam duruşunu ortaya koymak hem de komünal değerleri sanatçı-

ların kendisinden başlatarak, yaşamın üretilmesinde bu ilkeyi göze-

terek topluma vermesi, yedirmesi ve öncülük yapması gerekiyor.

Sadece siyasetçilerle ve örgütçülerle komünal demokratik sistem

kurulamaz. Hatta bu mümkün değildir. Siyasetçiler ve örgütçüler

burjuva ya da herhangi bir egemen düzeni devirir yeni bir sistem

kurar, ama yeni değerler toplumun kültürü ve alışkanlığı haline gel-

mezse, kurulan düzenler burjuva ya da hakim sistemin başka bir tü-

revi olur. Yeni bir yaşamı ortaya çıkaracaksak, kültür çalışmaları-
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nın kendisini birinci derecede görevli hissetmesi, bunun için de bu-

günkü duruşundan kurtulması gerekiyor. Eğer gerçekten özgürlük

ve demokrasi aşığıysalar sistemin hizmetkarları ve mezhebi olmak

istemiyorlarsa, ideolojik yaklaşımı derinden anlayıp kendilerine

yedirerek, sistem savaşçılarının, kültür savaşlarının, esas olarak da

ideolojik temelerinin olduğunu bilmelidirler. Kültür, rafine hale

gelmiş ideolojidir. İdeolojilerin sistem ve kültürler üzerindeki rolü-

nü göremeden, ne karşı sistemi ne de kendi sistemimizi anlayabili-

riz. İdeolojilerle, yaşam projeleri ve kültür faaliyetleri arasındaki

bağı görmeden, bırakın biz kültür çalışmasını yapalım demeyi,

böyle ancak sistemin türküsü söylenebilir. Bu zihniyette olanlar ne

derlerse desinler, özgürlük ve demokrasinin türküsünü söyleye-

mezler. Dolayısıyla ideolojiden bağını koparan, ideolojik derinleş-

meyi kapsamlı biçimde yaşamayan, somut olarak da “Bir Halkı Sa-

vunmak” eserindeki doğal toplumu, komünal demokratik değerle-

ri, demokrasi anlayışını, özgürlük anlayışını anlamadan doğru bir

kültür çalışması yapılamaz. 

Özgürlük adına, demokratik yaşam adına kültür faaliyeti içinde

olduğunu söyleyenler var. Aslında el yordamıyla hareket ediyorlar.

Daha çok verili olanla hareket etme var. Aslında egemen sistemin

kültür sanat tarzı cilalanarak yaşatılmak isteniyor. Bunu aşamamız

lazım. Eğer gerçekten Önderliğin bu radikal zihniyet devrimini ya-

şam biçimine dönüştüreceksek, bunu gerçekten yaratma iddiasın-

daysak, doğru buluyorsak, o zaman duruşlarımızın, yaklaşımları-

mızın buna denk olması; kültür faaliyetleri yapanların kendilerini

köklü değişime uğratmaları gerekir. Eskiye nazaran anlayışta geri-

leme olduğu söylenebilir. Eskiden biraz daha toplumcu değerler

vardı. Önderlik, birey kavramı da doğru anlaşılmadığı için, bireyi

komünal demokratik değerler içine yerleştirmek istiyor. Buna rağ-

men kendini komünal demokratik değerlerle ifade eden değil de dı-

şımızda ve içimizdeki tasfiyeciliğin tahrik ettiği, provoke ettiği o

bireyci anlayışların geliştirdiği bir yaşama eğilim var. Kültür çalış-

malarımız da bu tür sapmalardan etkilenmektedir. Eğer demokratik
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konfederalizmin kültür politikasının kültürcülüğü yapılacaksa, bu

bireyci, bencil yaklaşımlardan uzak durup komünal demokratik de-

ğerleri anlamak gerekmektedir. 

Postmodern yaşam kanserli bir yaşamdır

Klasik siyaset biliminde ya da devletçi literatürde bir konfedera-

lizm tanımı var. Demokratik konfederalizm de bu zihniyet kalıpla-

rı içinde yapılıyor. Kültür kavramında, kültür adamlığında geçmiş-

ten beri burjuva etkileri vardı. Şimdi ise bu tür etkiler azalmak ye-

rine artıyor. Halbuki demokratik konfederalizm ile birlikte bu etki-

lerden daha fazla arınmamız gerekiyordu. Eski değer yargıları ve

ölçüleri yeniden bu halkın, toplumun önüne konulmak isteniyor.

Buna eski düşünme biçimi, eski yaşam biçimi, eski yaklaşımlar, es-

ki alışkanlıklar derken, postmodern kapitalizmin insanlara yedir-

mek istediği değerleri de kastediyoruz. Eski derken, sadece feodal

veya diğer geri ilişkileri kastetmiyoruz. Postmodernizmin kişiliği,

duruşu ve kültür anlayışı da bize göre eskidir, yeni değildir. Bazıla-

rı çağdaş sistem diyor. Çağdaş sistem diye bir şey yok. Çağdaş olan

düşünce ve sistem biziz. Postmodernizm artık çağdaş olmaktan çık-

mıştır. Modernliği aşmış, ama kendi modernliğini aşmıştır. Aşma-

dan da öte sömürücü, baskıcı sistemi yeni bir evreye taşımıştır.

Halklar, halkların özgürlüğü açısından postmodernizm çağdaş de-

ğildir. Aksine geridir. Çağdaşlık, aynı yüzyılda, aynı tarihte beraber

yaşamak değildir. Bu yıllarda zihniyet olarak, düşünce olarak en

ileri düşünceyi savunmak, çağdaşlığı kendinde somutlaştırmaktır. 

Şimdi halklar bunu somutlaştırmaya çalışıyor. Bugün postmo-

dern kapitalizm ve kültürü hakim olabilir. Postmodern kapitaliz-

min ideologlarından olan Fukuyama “artık tarihin sonu geldi” di-

yor. Aslında postmodernizm de kendi tarihinin sonuna gidiyor.

Çünkü bu yaşam biçimiyle, bu sistemle insanlık daha fazla yürü-

yemez. Önderliğimiz, hayvanlaşmadan, primata dönüşmeden söz

etti. Gerçekten insanlık bir kanser hastalığını yaşıyor. Kanser bü-
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tün bünyeyi sarmış durumda. Yani postmodern yaşam kanserli bir

yaşamdır. Onun kültür anlayışı da kültür adamlığı da kanserlidir.

Bizim kültür çalışmalarımızın kendini bu kanserli hücrelerden

kurtarması gerekiyor. 

Kültür politikamız nasıl olacak? Ne eskiyi yaşatacak ne de ye-

ni olduğu sanılan postmodernizmin bireyciliği yaşatılacak. Ben-

cilik, bireycilik, popülarizmin esiri olmak, sistemin çağrısına

uyup eskiyi yaşatmaktır. KKK sisteminde komünal demokratik

değerleri taşıyan insanlar ve sanatçılar yaratıcı olabilir. Bunun

dışında kimse yaratıcı olamaz, yalandır. Ancak sisteme ait bir

şeyler üretebilirler. Buna da eskiyi cilalayıp sunmak denir. Popü-

ler kültür alanında ve ABD’de her gün yeni bir sanatçı ya da ye-

ni ürünler piyasaya sürülüyor. Her gün yeni bir müzisyen, res-

sam, sinema yapımcısı, yazar, tiyatrocu çıkıyor. Bunlar, sistemi

yeniden yeniden üretiyorlar. Bu da bir yaratıcılık. Sistem de ken-

dini sürekli yenileyerek, yaratarak geliştiriyor. Sistemin yaratıcı

olmadığı, kendini yenilemediği düşünülemez. Hatta kapitalist

sistemin bu konuda yaratıcı özellikleri vardır. Kendi sistemini

yaşatma açısından çok pragmatiktir. Bu yönüyle kapitalizm,

pragmatizmin kendine getirdiği avantajlardan yararlanmayı bili-

yor. Kapitalizm için şunu söyleyebiliriz; bir yönüyle dünyada en

az tutucu olan sistem kapitalizm ve onun öznesi burjuvalardır.

Gerçekten burjuvaların hiçbir tutuculuğu, ilkesi yoktur. Beli ke-

miksiz olmak deyimi tam da burjuvalar için söylenmiş bir söz-

dür. Eğer kendi çıkarına ise ve sistemini yaşatacaksa, bugün sa-

vunduğunu yarın yıkıp geçebilir. Bu nedenle sistem her gün ye-

nilik arayışındadır. Değiştirmediği tek şey sömürücülüğüdür,

egemenliğidir, yönetme erkini bırakmamasıdır. Bu konuda mut-

lakçıdır, muhafazakarın da muhafazakarıdır. Nitekim kendi siste-

mi için, tarihin son sistemidir diyebilmektedir. Tabii ki yaratıcı-

lığı kendi egemenliğini sürdürebilmesi içindir. Yoksa halklar açı-

sından bunun bir yaratıcılık olarak değerlendirilmesi düşünüle-

mez. Aksine, sistemini allayıp pullayıp yeniden halklara kabul
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ettirmektir. Halklar için buna kandırmacılık denir. Kapitalizm

açısından her gün yeni bir şey üretmek artık yaratıcılık olmaktan

çıkmıştır. Kapitalizmde insanlar doygunluğa ulaşmıştır, ama ma-

nevi açıdan açtırlar. Bu nedenle bu insanlara yeni şeyler sunmak

gerekiyor. Kapitalizm içerik olarak değil, biçimsel değişiklikler

yaparak bunu sunmaktadır. Sanat da esas olarak biçimle ilgili bir

faaliyettir. Fakat biçimle uğraşırken, o biçim her zaman özde de

bazı değişiklikleri ifade eder veya öze de bir yenilik katar. Çün-

kü öz biçim birbirini etkiliyor. Yeni bir biçim özdeki değişmeyi

de ifade eder. Kapitalist sistemde özle diyalektik içinde olan bi-

çimsel değişiklik ile sanatsal değişiklik çok fazla görülemez. Da-

ha çok tekrardır.

Bireyin irade kazanması özne olması önemlidir

Komünal demokratik değerlerin sanatçısı, kendi yaratıcılığını,

yaratma eylemini komünal demokratik ilişkiler ve yaşam biçimin-

den alır. Bu yaşam biçimi de toplumla bireyin dinamik bir diyalek-

tik ilişki içinde olduğu ve her an yeni şeylerin üretildiği bir özelli-

ğe sahiptir. Hem yaratıcılıktan söz ediliyor hem engelleniyoruz de-

nilirken, “bizi bırakın burjuva sisteminin içine koşalım” istemi di-

le getiriliyor. Komünal demokratik değerler, yaşam ve ilişkileri

kendinden başlatıp, bu temelde yoğunlaşmayı geliştirip yaratıcılığı

sağlamak, esas olarak egemen sistemin yaratıcılığı önleyen yanla-

rını ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. 

Yaratıcılık derken burjuvazinin yaratıcılığı anlaşılıyor. Birey

derken (bireysellik de) burjuvazinin bireyciliği anlaşılıyor. Zaten

konumuzun püf noktası da budur. Burjuvazinin bireyi de yaratı-

cıdır. Bu konuda Rönesans’ın yarattığı zihniyet, değişimin orta-

ya çıkardığı halk devrimlerini kendi çıkarına kullanarak, feodal

bağlardan kopan köylüyü, emeğini satan işçi olarak fabrikasında

istihdam etti. Kapitalizmin bireyciliğinin esası teşebbüs özgürlü-

ğüne dayanır. Yani birey özgürlüğü derken, onun iş yapma öz-
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gürlüğüdür. Şurada da burada da iş yapar. Feodal dönemde her-

hangi bir iş edinme ve ticaret yapma “özgürlüğü” sınırlıydı. Lon-

caları, kuralları vardı. Herkes istediği işi yapamıyordu, istediği

işe giremiyordu, çıkamıyordu. Kuralları, kaideleri, prosedürü

vardı. Kapitalizmin birey özgürlüğü derken kastettiği teşebbüs

özgürlüğü, kapitalizmin gelişmesi için gerekliydi. Bireyin irade

kazanması, özne olması önemlidir. Ama bu, kapitalizmin genle-

rinde varolan sömürücü ve bir şeyler elde etmek isteyen zihni-

yetle yoğrulmuş birey olmamalıdır. Kapitalizmin bireycilik anla-

yışında sömürü vardır, egemenlik vardır. Genlerinde bu vardır.

Birey ticaret yapıyor, şu işe, bu işe koşuyor. Belirli oranda ken-

disini var ediyor, servet biriktiriyor. Bu birey kapitalizm açısın-

dan geliştirici de oluyor. Bireyin yetenekleri ortaya çıkıyor. Za-

ten kapitalizm Rönesans’ın ortaya çıkardığı bilimselliği de her

bakımdan sömürü düzenini geliştirmek için kullanıyor. Bu yete-

nekleri ortaya çıkarırken bile sömürücü ve egemenlikçi bir top-

lumu sistemleştirmek, derinleştirmek için ele alıyor. Bu açıdan

biz bireye, sistemi derinleştiren, kapsamlılaştıran, teşebbüsçü ya

da bireysel çıkarını ele alan biçiminde yaklaşamayız. Toplumla

bireyin birbirini beslediği, birbirinin karşıtı olmayan bir yaklaşı-

mı esas almak demokratik konfederalizm kültürünün gereğidir. 

Kapitalizm bireyinin ne olduğu konusunda bir bilinçsizlik var.

Kapitalizm bireyi niye ortaya çıkardı? Bu bireyin genlerinde ne

var? Açıktır ki genlerinde sömürü var, egemenlik var. Diğer insan-

lardan farklı olmak için her türlü yöntemi ve yolu mubah görme

var. Ticaret yapma ve meta pazarlama özgürlüğü var. Hatta her şe-

yi satma ve pazar konusu yapma var. Tabii ki biz, bireyi de, birey

yaratıcılığını da, özne ve irade olmayı da böyle anlayamayız. Bu

nedenle komünal demokratik değerleri anlamaktan başlamak lazım

dedik. Bunu anlarsak, birey iradesini, toplum rolünü daha iyi anla-

yabiliriz. Yoksa sistem tarafından tahrik edilmiş, tasfiyeci provo-

kasyon tarafından tahrik edilmiş bireyci bencil yaklaşımlarla ko-

münal demokratik değerlere dayalı bir kültür yaratamayız. 
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Günümüzde halklara sınırlı 
demokrasiyle yetinin deniyor

Komünal demokratik değerlere dayalı alternatif demokrasi, an-

cak kültürel üretimlerle yaşamsallaşabilir. Sınırlı demokrasi anlayı-

şı, ancak böyle bir kültür üretimiyle aşılıp tam demokrasi yoluna

girilebilir. Günümüzde halklara sınırlı demokrasiyle yetinin deni-

yor. Burjuvazinin birçok yerde dayattığı, Türkiye’de topluma kabul

ettirilmek istenen, Kürtlere de daha geri biçimde kabul edin deni-

len şey, sınırlı demokrasi ya da devlet egemenliğinin örtüsü olan

demokrasidir. Buna karşı, bizim kültürel değerlerimizin, ölçüleri-

mizin esas hedefi radikal demokrasi, derinleşmiş demokrasi dediği-

miz komünal demokratik değerlere dayalı demokrasi anlayışı ol-

malıdır. Bunu kendi kültürel eserlerimizde, yaşamımızda, kişiliği-

mizde ortaya koymamız gerekiyor. 

Demokrasi anlayışında da muğlaklıklar var. Bu muğlaklığı gide-

recek iki temel alan var. Birincisi, ideolojik çalışma alanı, ikincisi,

rafine ideolojik alan olan kültür çalışmasıdır. Kültür alanının da de-

mokratik zihniyetini netleştirmesi gerekiyor. Eğer kültürün toplum-

sal rolünden söz ediyorsak, böyle bir temel rolü de var. Kültürü sa-

dece eğlendiren ve bazı güzellikleri topluma sanat etkinlikleriyle

yediren bir olgu olarak ele almıyoruz. Esas olarak da yeni değerle-

ri üretme faaliyeti olarak anlıyorsak, gerçek demokrasinin de kül-

tür faaliyetleri ve sanatçılar tarafından ortaya konulması gerekir.

Gerçek demokrasiyi anlatma, kavratma derken, bunun sanat diliyle

yapılmasından söz ediyoruz. Sanat, kültür diliyle gerçek demokra-

siyi anlatmayı ne kadar başarıyor ya da ne kadar kültürel değerleri-

mize yediriyoruz? Ya da burjuvazinin sınırlı demokrasi anlayışını

sanat diliyle ve duruşuyla ne kadar eleştiriyoruz? 

Kapitalizm kültür faaliyetlerini çok özerk bir faaliyetmiş gibi ele

alıyor ve öyle yansıtıyor. Hiçbir sistem, kültür faaliyetlerini ayrı bir

faaliyet olarak değerlendirmemiştir. Geçen gün gördük, Gever’de-

ki çocukların kıyafetlerine bile müdahale ettiler. Yani sistem, kültü-
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rü ayrı bir faaliyet olarak ele almıyor. Demokratik konfederal sis-

tem ayrı, kültürcüler ayrı bir dünyada olacak, farklı tellerden çala-

caklar, toplumsal faaliyetlerle bağı olmayacak gibi yaklaşımlar

kendini kandırmadır. Bu burjuvazinin dayattığı bir yaklaşımdır.

Kendi kültür faaliyetlerinden böyle bir yaklaşım beklemiyor. Sade-

ce halklara, ezilenlere, sömürülenlere, halk özgürlük eğilimli kül-

türcülere dayattığı bir durumdur. İdeoloji ayrı, kültür ayrı derken,

bunu sadece halkların özgürlük mücadelesine yakın kültür yapan-

lara söylemektedir. Egemen sistem bilmektedir ki kültür faaliyeti

olmadan ideolojik hakimiyetini sağlayamaz. Tabii ki kültür müca-

delesi olmadan, halklar mücadele veremezler. Egemenler bunun

derin bilincindedirler. 

20. yüzyılda sanatçılar, kültürcüler, edebiyatçılar büyük oranda

komünist partisinin üyeleriydi. Sağ partilere ya da ideolojilere ya-

kın duran sanatçı sayısı sınırlıydı. Bundan dolayı sistem zorlandı.

Yani komünizmi komünizm yapan, sosyalizmi sosyalizm yapan ya

da kapitalizmi zorlayan sadece savaşçılar değildi. Aydınlar da sos-

yalist ideoloji etrafında birleşince, kapitalizm kısa zamanda kendi-

sinin sıkıştırıldığını hissetti. Reel sosyalizm insanlığın umudu oldu-

ğu için, aydınlar ve sanatçılar da yönlerini buraya döndüler. Ne za-

man reel sosyalizmin umut olmadığı ortaya çıktı, sanatçılar ve ay-

dınlar giderek reel sosyalizmden uzaklaştı. Bu durumda reel sosya-

lizm zorlandı. Kapitalist sistem aydınların ve sanatçıların rolünü

çok iyi bildiğinden, bir daha bu alan tarafından sıkıştırılıp zor du-

ruma düşmemek için, özellikle sanatın ideolojiyle ayrı, politikayla

çok ayrı olduğunu vaaz ederek, sosyalist ideolojilerle sanatçıların

20. yüzyıldaki gibi birleşmesinin önüne geçmek istedi.

Sanatçılar, insanlık tarihi boyunca ağırlıklı olarak her zaman

halkçı, özgürlükçü demokratik eğilimlerden yana taraf olmuşlardır.

Hatta bu eğilimlerin esas temsilcileri olmuşlardır. Kapitalist sistem,

kendisine alternatif olan güçlerin sanat ve kültür adımlarıyla güçlü

biçimde birleşmesini engellemek için bireyci, bencil eğilimleri kö-

rükleyip, ideolojik ve siyasal hareketleri daraltmayı hedeflemiştir.
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20. yüzyılda sanatçıların tavrı sosyalizmden yanaydı. Bu yanlış

da değildi. Reel sosyalizm ideolojik alanda yanlışlar ve yetersizlik-

ler taşıyınca, kültür faaliyetleri de bundan olumsuz etkilendi. Reel

sosyalizm tıkanınca, en başta da kültür adamlarında yeni arayışlar

başladı. Reel sosyalizmin yanlışlıklarından yola çıkarak, kültür sa-

nat çalışması ideolojiden ayrı olacak, toplumsal projelerle ilgisi ol-

mayacak, organik ilişki içinde bulunmayacak demek, büyük bir

yanlışlıktır. Kültür sanatın esas rolü olan, toplumsallığın ve yeni

yaşam projelerinin öncülük rolünü bir kenara bırakmak olur. Yanlış

pratiklerden dolayı bazı doğruları göz ardı edemeyiz. Böyle bir

yaklaşım içinde olursak, reel sosyalizm pratiği yanlıştı, o zaman

sosyalizmden vazgeçelim gibi bir sonuca gideriz. Bunun da doğru

olmayacağı açıktır. 

Yeni ütopyalar köklü 
özeleştiriler temelinde gelişir

Kültür ve sanat faaliyetleri yapanlar, komünal demokratik de-

ğerlerin yerleştirilmesinin militanı olacaklardır. Militan derken,

bu değerleri düşüncede ve duyguda en fazla yaşayan ve bunu bü-

tün ürünlerine yansıtanlardan söz ediyoruz. Eğer komünal de-

mokratik sistem insanlık açısından özgürlük ve demokrasiyi en

iyi biçimde yaşamayı ifade ediyorsa, kültür faaliyetlerinin böyle

bir duruşta olması doğru olandır. Geçmişte en fazla da aydınlar ve

sanatçılar sosyalizmin militanlığını yaptılar. Rusya’da sosyalist

denilince akla ilk gelen şu örgüt ya da şu lider olmamıştır. Belki

Lenin, Stalin, Troçki gibi bazı isimler öne çıkmıştır. Ama bunun

dışında sosyalist denince en çok yazarlar, müzisyenler, sanatçılar

akla gelirdi. En radikal sosyalistler bunlar bilinirdi. Türkiye’de de

sosyalizm denilince akla Orhan Kemal, Nazım Hikmet ve diğer

aydınlar gelirdi. Yanlışlık, onların sosyalizme o kadar yakın ol-

malarında değildi. Yanlışlık, etkilendikleri sosyalizmin sistemini

kuran paradigmadaydı. Bu iddialar peşinde koşmasalardı daha
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çok gelişirlerdi, üretirlerdi demek, doğru değildir. Çünkü o günün

ütopyası sosyalizmdi. Ütopyasız ve gelecek hayalleri olmayanlar

ne sanat ne de kültür yapabilirler. Sanatçılar, tıkanma karşısında

yeni ütopyalar üretmeye yönelerek reel sosyalizmi aşabilirlerdi.

Ama bunu yapamadılar. Reel sosyalizmin yanlışlıklarını aşamadı-

lar, yeni ütopyalar üretemediler biçiminde eleştirilebilirler. Yeni

ütopyalar köklü özeleştiriler temelinde gelişir. 

Önderliğimiz yeni sosyalizm anlayışını geliştirerek kültür sanat

çalışmaları için büyük imkan açmıştır. Nasıl ki gelişen demokratik

devrimle Kürt kültür sanatında gelişmenin imkanları fazlasıyla or-

taya çıktıysa, komünal demokratik değerlere dayalı yeni yaşam an-

layışımız da kültür sanat faaliyetlerinin gelişmesi açısından büyük

fırsatlar sunmaktadır. Demokratik devrimimizin ortaya çıkardığı

tüm değerleri bundan sonra da işleyeceğiz. Bunların yanında, ko-

münal demokratik değerler dediğimiz bu yeni yaşam biçimini, de-

mokratik konfederalizmin yeni zihniyeti ve ruhunu, ulusal demok-

ratik duruşunu, psikolojisini işlememiz lazım. Şimdi biraz ulusal

değerleri işliyoruz, karşı güçleri eleştiriyoruz, reddediyoruz, onlar

zaten devam edecek. Ama komünal demokratik değerler ölçüsünde

durumumuzu irdelememiz gerekiyor. 

Eskiden komünal duruşa daha yakındık. Ayrıca komünal yaşam,

bu hareketin yeni icat ettiği bir şey değildir. Eskiden beri hareketi-

miz bunu esas almaya çalıştı. Ama reel sosyalizmin yetersizlikleri

nedeniyle, bundan etkilenerek bizde de yanlış pratikler ortaya çık-

tı. Bu harekette eskiden beri komünal yaşam tarzı eksiğiyle, yeter-

sizliğiyle vardı. Komünal demokratik yaşamı, hareketin kadroları

kendilerinde somutlaştırmaya çalışıyordu. İlk evlerde, kalınan yer-

lerde komünal yaşam hakimdi. Komünal yaşamla demokratik du-

ruş elden geldiğince yürütülmeye çalışılıyordu. Çok teorik değil,

ama komünal demokratik bir ilişki, yaşam biçimi vardı. Şimdi bu-

nu daha da derinleştirmemiz, kültürel faaliyetlerimizin bunları öne

çıkarması lazım. 

Toplumda da komünal demokratik yaşamın yerleşmesi için ça-
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lışmalar yürütülecektir. Örgütçülerin temel görevi bunu yaşamsal-

laştırmaktır. Eğer kültürcüler rollerini oynarlarsa, örgütçüler bu işi

daha kolay gerçekleştirirler. 

Demokratik konfederalizmin önemli bir amacı da komşunun

komşusuyla yabancılaştığı toplumsal gerçeği düzeltip, komünal

demokratik yaşamı hakim kılmaktır. Dolayısıyla kültürcülerin de

toplumdaki dayanışmayı güçlendirecek, birlikte yaşamayı, birlikte

örgütlemeyi, bir araya gelip iş yapmayı geliştirecek bir kültürü

üretmesi lazım. Kürtlerin buna fazlasıyla ihtiyacı var. Özgürlük ve

demokrasi sorunu çok acil olduğu için, dayanışmaya, ortak yaşa-

maya, örgütlenmeye, ortak iş yapmaya çok ihtiyaçları var. Komün

diyoruz. Komün nasıl kurulacak? Komün ancak, dayanışma kültü-

rüne sahip, yanındakini seven, yanındakiyle iş yapmayı bilen in-

sanlardan oluşabilir. Özgür yurttaş çalışması var. Bir köyde, bir

mahallede, bir kasabada ortak bir iş için halkın çaba göstermesi

var. Bu durumda kültürcüler hemen oraya gidip o işi teşvik eden,

onların bir araya gelip ortak iş yapmalarını geliştiren, aynı zaman-

da onlara ürünlerini sunan bir yaklaşım içerisinde olmalıdırlar. Ya-

rattığı eserlerle, değerlerle veya yapılan bu tür işlere gösterdiği il-

giyle teşvik etmesi lazım. Tüm toplumsal kesimlerin tabandan ve

yaygın örgütlenmesini teşvik etmeli. Bu yönlü kültürel değerlerin

geliştirilmesi lazım. Taban örgütlenmesi, yerelde örgütlenme diyo-

ruz, ilgi gösterilmesi lazım. Televizyona, radyoya çıkıp halka ses-

lenme, CD çıkarma bundan sonra olabilir. Ancak tabandan gelişe-

cek yeni bir sistem, yeni bir yaşam biçimi yaratacaksak, bu, çalış-

mayla iç içe olan kültür yaklaşımımızla olmalıdır. Hatta kültür fa-

aliyetlerimizin esasını, taban ile iç içe olan çalışmalar oluşturma-

lıdır. Popülerliğin içine gömülmüş ve kendini kaybetmiş kişilerin

mahallelere kadar giderek kültür çalışmasını yürütmesini bekleye-

meyiz. Onlar müziklerini, tiyatrolarını bir mahallede sergileye-

mezler. Onlar için bir mahalle küçüktür. Bir mahalle bir konser

vermeye değmez. Bunlar yanlıştır.

Dayanışma kültürünün yanında sorumluluk bilinci de kültürel
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değerlerle artırılmalı. Doğal toplumda olduğu gibi, komünal de-

mokratik değerlerin güncelleştirileceği günümüzde de bu sorumlu-

luk duygusunun geliştirilmesi gerekir. Çıkara dayalı duruşlar yeri-

ne, toplumun tüm yaşamına karşı güçlü biçimde sorumluluk duyan

birey duruşu ortaya çıkarılmalıdır. Özgür, iradeli, kendine güvenen,

yaratıcı birey kendini toplumun organik hücresi gibi görmelidir.

Kapitalist toplumun etkilediği birey “bana ne toplumdan” diyor.

Bu, birey olmak, irade kazanmak toplumun organik bir hücresi ol-

mak değildir. Bizim iradeli bireyimiz, kendi kimliğini etkin kılarak

topluma karşı sorumluluk duyacak özgür yurttaş ifadesinde kendi-

ni bulabilir. Bu, bütün sosyal ve siyasal süreçler karşısında sorum-

luluk taşıyan insandır. Şimdi ise ne çevresine, ne siyasal, sosyal ya-

şama ne de ekonomik yaşama sorumluluk duyan insanlar yığını or-

tadadır. Halbuki insan birbiriyle organik ilişki içinde olan canlı bir

topluluktur, bir yığın, bir nicelik değildir. Bir niteliktir. Günümüz

sisteminde ise insan sadece bir niceliktir. 

Yeni kültürel değerlerimizin önemli bir çalışması ve işleyeceği

konulardan biri de özgür yurttaş bilinci ya da komün üyesi bilinci

olmalıdır. Bunlar olacak ki bu zihniyet değişimi bütünlüklü hale

gelsin. Arkadaşların bundan sonra hem eğitimlerde hem de kültür

faaliyetlerinde böyle bir doğrultuyu esas almaları gerekiyor. Böyle

olursa o doğru bir kültür politikasında söz edebiliriz.
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Konfederalizm demokratik çözüm çizgisidir

(KKK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu ile yapılan rö-

portaj)

– KKK sistemiyle yaratılmak istenen toplumsal örgütlenme nasıl
olacak?

Mustafa Karasu: KKK sistemi, Önderliğin Bir Halkı Savunmak

adlı eserinde ortaya koyduğu yeni paradigma ve ideolojik açılım

çerçevesinde halkın kapsamlı ve derinleştirilmiş demokratik örgüt-

lendirmesini ifade etmektedir. Kürt halkı PKK öncülüğünde yürüt-

tüğü mücadeleyle Kürdistan’da tamamlanmamış da olsa bir de-

mokratik devrim gerçekleştirmiştir. Dün toplumda hakim olan güç-

ler ağalar, beyler, aşiret reisleri ve tarikat şeyhleriydi. Bunlar toplu-

mu kontrol altında tutuyorlardı. Bu nedenle Kürt halkı bu bağlar-

dan kopuk, özgür bir duruş ve irade ortaya koyamıyordu. Kürt top-

lumundaki temel örgütlenmeler feodal, aşiret ve tarikat örgütlen-

meleriydi. Kürt halkı binlerce yıldır böyle bir yaşama mahkum

edilmişti. Bu durum Kürt halkını çağların gerisinde tuttuğu gibi,

özgücünü ve öz iradesini ortaya çıkaramadığı için, dıştan gelen

egemenlik güçlerine, sömürgeci güçlere karşı bir mücadeleyi yü-

rütme gücünü de kendinde bulamıyordu. Kürdistan üzerindeki si-

yaset, dış güçlerle Kürt ağarları arasında oluşan dengeye göre be-
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lirleniyordu. Bu ilişkilerinde daha çok işbirlikçi düzeyde olduğu bi-

linmektedir. 

Sömürgeci güçler de Kürt ağalarını kontrol etme temelinde Kür-

distan üzerinde egemenliklerini rahatlıkla yürütüyorlardı. Bu ne-

denle hareketimiz ilk çıkışından itibaren Kürdistan’da sömürgecili-

ğe karşı mücadeleyle iç içe bir demokratik devrim yaşanmadan hal-

kın güç olamayacağı, bu nedenle Kürt halkının ve Kürdistan’ın öz-

gürleşmesinin gerçekleşmeyeceği tespitinde bulunmuştu. Dolayı-

sıyla baştan itibaren feodal güçlerin etkisinden kurtarmak için hal-

kı örgütlü hale getirme mücadelesine girdi. 

Diğer yandan sömürgeci güçler Kürdistan üzerindeki egemen-

liklerini bu tür işbirlikçiler üzerinden yürüttüğünden, sömürgecili-

ğe karşı başarının koşulu da halk üzerindeki bu egemenlikleri tas-

fiye etmek, bu temelde halkın özgücünü ve iradesini ortaya çıkara-

rak mücadeleyi geliştirmekti. Bunun sonucunda 1970’li yılların or-

talarından başlayarak bir yandan sömürgeciliğe, diğer yandan Kürt

ağalarına, beylerine ve tarikat şeyhlerine karşı Kürt halkını irade ve

güç yapma mücadelesi yürütüldü. 1980’lere gelindiğinde, Kürt hal-

kı, Kürt köylüsü tarihte ilk defa egemen sınıflardan bağımsız bir

özgürlük gücü olan PKK’yi sahiplendiği gibi, kendisi de tarihte ilk

defa gücünü ve iradesini ortaya koyan bir mücadele içine girdi. Bu-

nun sonucunda 1990’lı yılların başında serhildanlar gelişti. Bu ser-

hildanlar aynı zamanda Kürdistan’da egemen sınıfların değil de

halkın güç olduğu bir tarihin başlangıcı oldu. Halk ağaların, beyle-

rin, tarikat şeyhlerinin denetiminden çıkınca, ayağındaki prangalar-

dan kurtulmuş gibi özgürlük ve demokrasi mücadelesine güçlü bir

katılım gösterdi.

1990’larda gelişen, tüm şehirlere, kasabalara ve köylere kadar

yayılan halk hareketi, özü itibariyle bir demokratik devrim niteli-

ğinde gerçekleşti. Herhangi bir Kürt ağasının, beyinin, tarikat şey-

hinin öncülüğünde değil, halk özgürlük eğilimini temsil eden PKK

etkisinde, doğal halk önderlerinin yoğun katılım ve öncülük etme-

siyle bu serhildanlar yaşandı. Kürt halkı kendine gelmenin büyük
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heyecanıyla tarihini kendi eliyle yazmaya başladı. Halkta tüm dış

güçlerin beklemediği bir irade patlaması yaşandı. Bunun güçlü bir

savaş vermenin de temeli olduğunu gördük. Bir yandan gerilla di-

ğer yandan serhildanlar temelinde, özgürlük ve demokrasi mücade-

lesi Kürdistan tarihinde görülmemiş biçimde yükseliş gösterdi. Yal-

nız Kuzey Kürdistan’ı değil, başta Güneybatı Kürdistan olmak üze-

re Güney Kürdistan’ı da derinden etkiledi. Doğu’da da halkın duy-

gularında ve düşüncelerinde büyük dönüşümler ortaya çıkardı. Bel-

ki siyasal ve askeri etkinliğimiz her parçada aynı olmadı; ama bü-

tün Kürt halkını duyguda, düşüncede, duruşta etkilediği kesindir.

Sadece Kürdistan’daki halkımızı değil, dünyaya savrulmuş halkı-

mızı da derinden etkiledi. 

Bunun sonucunda her tarafta halk tabanına dayanan örgütlenme-

ler görüldü. Türkiye’de görüldüğü gibi kendine meşruiyet alanları

yaratarak, legal alanda HEP, DEP, HADEP, DEHAP ve DTP gibi

partileri ortaya çıkardı. Bunlar Kürdistan’da gerçekleşen demokra-

tik devrim temelinde ortaya çıkan partilerdi. Geçmişte olduğu gibi

CHP ve AP’nin Kürdistan’daki örgütlenmelerinde Kürt ağaları ve

beylerinin etkinliğinde bir siyasal yaşam yerine, orta sınıfın da be-

lirli düzeyde katıldığı bir siyasallaşma süreci ortaya çıktı. Bugün

başta Kuzey Kürdistan olmak üzere, tüm parçalarda inkarcı sömür-

geci güçlerin bütün bastırmalarına rağmen halk özgürlük mücade-

lesini sürdürüyorsa, bunun gerçekleşen demokratik devrimle bağı

vardır. Egemenler Kürt ağalarını, beylerini, aşiret reislerini ve tari-

kat şeyhlerini kontrol altına alıp, onların iradesini kırsa da, ortaya

çıkan halk gerçekliğini, Kürdistan’ı ve Kürt halkını suskunluğa

boğmak artık mümkün değildir. Hatta bu hareket dağılsa bile, Kür-

distan halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini durdurmak

mümkün değildir. Geçmişte isyanlar oluyordu; isyanlara öncülük

eden daha çok üst tabakaydı. Bunlar yenilip teslim alındığı zaman,

ortaya çıkan ulusal hareketler ve isyanlar da bıçakla kesilir gibi du-

rurdu. Şimdi Kürt halkı böyle bir isyan tarihini ve kara kaderini

yerle bir etmiştir. Artık kesintiye uğramayacak bir ulusal demokra-
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tik mücadele süreci yaşanmaktadır. PKK öncülüğünde gerçekleşti-

rilen Kürt halk devriminin en büyük kazanımlarından biri budur. 

Ortaya çıkan bu halk gücünü geçmişte cephe örgütlenmesiyle

karşıladık. Kürt halkının çeşitli sınıf ve tabakalarını bu cephe etra-

fında toplamaya çalıştık. Önderliğimiz daha o zaman esas olarak

halka dayandırılan KOMA GEL örgütlenmelerini bir hedef olarak

ulusal demokratik mücadelenin önüne koymuştu. Ancak o günün

koşullarında hem tecrübesizlikten hem de halkın örgütlenme bilin-

cinin yeni yeni ortaya çıkmasından dolayı ne cephe örgütlenmesi

istediğimiz düzeyde gerçekleşti ne de halka dayanan Koma Geller

ortaya çıkarılabildi. Bu durumda mücadeleye atılan halkla örgüt-

lenme düzeyi arasında bir paralellik ortaya çıkmadı. Halkın örgüt-

lenmeleri zayıf kaldı. Açıktır ki, şiddetli savaş koşullarında illegal

örgütlenmeyle toplumun en fazla yüzde onu örgütlenebilirdi. Kaldı

ki büyük sempatizan kitlesi bulunmasına rağmen cephe çalışmala-

rı bu oranda bir örgütlenme düzeyine ulaşamadı. 

Bu dönemde Kürt halkının kendine açtığı meşruiyet alanı olan

legal partiler Kürt halkının en geniş çevrelerine bir örgütlenme

şemsiyesi oldu. Cephe örgütlenmesiyle ilişkilenmeyen halkın çeşit-

li kesimleri bu legal partiler altında toplandı. Bu partiler geleneksel

AP ve CHP gibi partilerden çok fazla etkilendiği gibi, örgütlenme

modelinin ağırlıklı olarak üsten alta doğru olması nedeniyle halkın

güç ve iradesini açığa çıkarmada zayıf kaldı. Halkın bir siyasal

şemsiye görerek altında toplandığı bu partiler döneminde, halkın

kendini güçlü bir biçimde örgütleyip siyasetin öznesi ve siyasete

aktif müdahale eden bir güç haline gelmesi yaşanmadı. Bu siyaset

tarzı nedeniyle bu tür partilerin yönetimleri, örgüt kademeleri ağır-

lıklı olarak orta sınıfın damgasını taşıdı. Halkın özne olduğu, irade-

sini ortaya koyduğu ve siyasete müdahale edebildiği örgütlenmeler,

ancak tabandan başlayan örgütlenmeler olabilirdi. Tabandan yuka-

rıya doğru gerçekleşecek demokratik örgütlenmeler ancak halkı si-

yasetin öznesi yapabilirdi. Her ne kadar Koma Geller desek de,

hem örgütlenme anlayışımızdaki klasik etkiler hem de oluşan legal
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partilerin örgütlenme biçimi nedeniyle halkın güç olduğu, demok-

ratik iradesini ortaya koyduğu, dolayısıyla demokrasisini derinleş-

tirdiği ve kapsamlılaştırdığı örgütlenmeler ortaya çıkmadı. Bu açı-

dan 1990’ların başında Kürt halkı ayağa kalkmış, direnişlerini ger-

çekleştirmiştir diyebiliriz; ancak bu ayağa kalkışını ve diriliş devri-

mini tümden kendine ait olan, kendisinin etkin olduğu örgütlenme-

lere dönüştürdüğü söylenemez. Bu nedenle halkın mücadele potan-

siyelinin tümü ulusal demokratik mücadeleye seferber edilememiş-

tir. Halkın örgütlenme düzeyi ağırlıklı olarak merkezi yapılanmayı

esas alan legal partilerin insafına bırakılmıştır. Bunların da orta sı-

nıf kimliği fazla olan kadrolar ve yönetimler tarafından yönetildiği

düşünülünce, halka gitme ve tabanı örgütleme zayıf kalmıştır. 

Yürütülen gerilla mücadelesine paralel olarak halk hareketinin

süreklileştirilememesinin nedeni, 1992’de yürürlüğe sokulan ser-

hildanları bastırma konseptinin yanında, bu örgütlenme modelinin

halkın gücünü açığa çıkaracak nitelikte olmamasıdır. Nitekim 1993

ve 1994’teki bastırma konseptiyle birlikte, örgütsüz olan halk güç-

leri önemli düzeyde geriye çekilmiştir. Serhildanların kesintiye uğ-

raması sonucu halkın desteği daha çok yardım etme, mücadeleye

savaşçı düzeyde katılma, legal siyasal platformda da pasif bir des-

tekçi pozisyonunda kalmıştır. 

KKK sisteminin kurulmasını bir yönüyle bu gerçeklikle, diğer

yönüyle de Önderliğimizin tarih çözümlemeleriyle ulaştığı yeni pa-

radigmayla bağlantılı bir sistem olarak görmek gerekiyor. Önderli-

ğimiz yeni paradigmasını ifade ederken, hiyerarşik devletçi ve ikti-

darcı örgüt modelleri ve siyasal anlayışını bir tarafa bırakan, esas

olarak halkın tabandan komün ve meclisine dayalı Demokratik

Konfederalizmi öngörmekte, halkın ancak böyle modellerle güç

olabileceğini vurgulamakta, böylece tarihte halk hareketlerinin tü-

mümün başına geldiği gibi sistemin yedeği veya mezhebi olmaktan

ancak böyle kurtulacağını ortaya koymaktadır. KKK projesi yani

halkın demokratik konfederal örgütlenmesi bu çerçevede ele alın-

dığında bir anlam kazanır. 
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KKK sistemi geçmişte ulusal kurtuluş hareketlerinin ortaya koy-

duğu örgütlenme modeli olan bir cephe örgütlenmesi değildir. Do-

layısıyla KKK sistemini bir cephe örgütlenmesi olarak görmek

yanlıştır. KKK sistemi, reel sosyalizmden ya da ulusal kurutuluş sa-

vaşlarına öncülük yapan reel sosyalist partilerden farklı olarak, dar

sınıf yaklaşımından uzak olan, örgütlenmesiyle işleyişinin demok-

ratik olduğu bir sistem gerçeğidir. Dar sınıf yaklaşımından kurtul-

mayı öngören, sosyal ve ekonomik projesini sadece belirli sınıflara

dayandırmayan, toplumun özgürlük ve demokrasiden yana diğer sı-

nıf ve tabakalarını da içine alabilecek bir siyaset felsefesi ve tarzı-

na sahiptir. KKK projesi kendisini dar sınıf yaklaşımıyla ele alan

bir programla tanımlamamıştır. O, demokrasi ve özgürlükten yana

olan bütün kesimleri demokratik işleyişle kendi içine alabilecek bir

demokratik halk örgütlenmesi gerçeğidir. 

Ancak vurguladığımız gibi KKK sistemi bir cephe örgütlenmesi

değildir. Cephe örgütlenmeleri esas itibariyle sistemin mezhebi ol-

maya yatkın bir örgüt modeli ve siyaset felsefesine sahiptir. Binler-

ce yıllık halk özgürlük tarihinde olduğu gibi, yürütülen mücadeleler

ve harcanan çabaların sonuçta sistemlerin mezhebi haline gelmesi

gerçeği vardır. Yeni paradigma doğrultusunda öngörülen demokra-

tik konfederal örgütlenme olan KKK ise sistemin mezhebi olmaya-

cak, halkın esas olarak irade ve güç sahibi olduğu özgür ve demok-

ratik bir yaşamı hedeflemektedir. Bu sosyal ekonomik projeyi de-

mokratik sosyalizmin öngördüğü komünal demokratik yaşam olarak

anlamak gerekir. Dolayısıyla KKK sistemi halk özgürlük eğiliminin

ya da demokratik sosyalizmin yaşam bulmasıdır. Tabii hala sınıflar

vardır, sınıf gerçeği söz konusudur. Farklı sınıfların farklı özlemleri

ve eğilimleri olmaktadır. Ancak KKK sistemi sadece bir sınıfın ör-

gütlenmesine dayanan bir sistem değildir. Demokratik bir sistem ol-

duğu için, KKK sistemi esas olarak Kürt ulusunun büyük çoğunlu-

ğu teşkil eden halkın daha fazla etkili olduğu, halkın özgürlük ve de-

mokrasi ihtiyaçlarını daha fazla karşılayan bir sistem olduğu da di-

ğer bir gerçektir. Zaten KKK sisteminin demokrasi anlayışının ege-
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men sistemlerinin demokrasi anlayışından farkı ise buradaki siyaset

felsefesi ve örgütlenme modelinden gelmektedir. 

Bilindiği gibi Avrupa’da veya çeşitli ülkelerde halkların verdiği

binyıllık özgürlük ve demokrasi mücadelesinin sonucu olarak hal-

kın nefes aldığı belli demokratik yaşam alanları ortaya çıkmıştır.

Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda egemen sınıfların katı haki-

miyetinin kırıldığı, halkın da belli düzeyde kendini ifade etmesini

sağlayacak nefes alma mekanizmaları ortaya çıkmıştır. Ancak Av-

rupa’da varolan demokrasi anlayışı bugün hala egemen sınıfların

hakim olduğu, egemen sınıflar içinde de en fazla tekelci kapitalist

çevrelerin, onların siyaseti ile sosyal ve ekonomik projesinin yaşam

bulduğu bir sistemdir. Eğer demokrasiyi halkın yönetimi olarak,

halkın iradesinin ağır bastığı bir sistem olarak tanımlıyorsak, Avru-

pa’daki rejimleri ve sistemleri tam anlamıyla demokratik sistem

olarak görmek doğru değildir. Çünkü halk orada hala başat güç de-

ğildir. Demokrasi ise halkın başat güç olmasına dayanan bir sistem-

dir. Bu nedenle Avrupa’daki pratikleşme eksik, özürlü, yetersiz, sı-

nırlı demokrasi olarak tanımlanabilir. 

KKK sistemiyle bu sınırlı demokrasi anlayışı aşılarak, halkın

esas güç olduğu bir demokratik toplum ve demokratik rejimin orta-

ya çıkarılması amaçlanmıştır. Ağırlıklı olarak halka dayandığı, sı-

nırlı, yetersiz ya da belirli düzeyde açılımı olan bir rejim değil de

tam anlamıyla demokrasi diyebileceğimiz köklü bir siyasal irade

değişimini hedef aldığı için bunu radikal demokrasi olarak tanımlı-

yoruz. 

KKK Sözleşmesi’nde esas olarak konfederal sistemin nasıl ger-

çekleşeceği ortaya konulmuştur. Henüz başlangıç aşamasında oldu-

ğu, çok geniş ve derin bir tecrübe de ortada bulunmadığı için bu ör-

gütlenmenin belirli eksiklikleri ve yetersizlikleri olabilir. Bunlar ör-

gütlenmenin canlı dinamiği içinde ortaya çıkacak, zamanla bu ör-

gütlenme sosyal, siyasal ve ekonomik yaşama daha uygun bir bi-

çimde gelişip bir tekamülü yaşayacaktır. Ancak bu örgütlenmenin

esası köy ve mahalle komünlerine dayanan, kasaba ve şehir meclis-
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leriyle iradesini daha da yoğunlaştıran, bu temele dayanan halk

kongreleriyle genel politikasını ortaya çıkaran ve demokratik top-

lum koordinasyonlarıyla tespit edilen politika, örgütlenme ve eyle-

meleri koordine eden bir sistem kurmayı hedeflemektedir. Yavaş

yavaş komün ve meclislerin örgütlenme sürecine girilmiştir. Bunla-

rın nasıl örgütleneceği, nasıl yaşamsallaşacağı konusu, hem teorik

olarak hem de pratik içinde nasıl olacağı izlenerek bu örgütlenme

modeli geliştirilmektedir. 

Öte yandan dar sınıf yaklaşımını aşmak için bir yandan komün-

ler demokratik temelde örgütlenirken, meclislerde de demokratik

örgütlenme ve işleyiş esas alınacak; diğer yandan ekonomik ve sos-

yal yaşamın çok boyutlu hale gelmesi nedeniyle toplumun tüm ke-

simleri kendini ayrı örgütlenmeye tabi tutacaklardır. Bir yandan öz-

gün örgütlenmelerini gerçekleştirecekler, diğer yandan komünlerde

ve meclislerde bu özgün örgütlenmelerini yansıtarak esası komün,

meclis ve kongre olan örgütlenmeler içinde yer alacaklardır. 

Demokratik konfederalizm örgütlenmesi taban örgütlenmesi ol-

duğu gibi, merkezin değil yerel örgütlenmelerin esas alındığı bir

sistem olacaktır. Merkezi siyaset modeli halkı siyasete yabancılaş-

tırmıştır. Batı Avrupa’da ortaya çıkan dört yılda bir genel ve eşit

oya dayanan seçimle ortaya çıkan parlamenter sistem 1950’li yıl-

larda iflas etmiştir. Bu sistemlerin altında I. ve II. Dünya Savaşları

önlenememiştir. Çünkü bu sistem halkın siyasete her gün her so-

runda damgasını vurduğu bir sistem değildi. Temsilciler seçilip par-

lamentoya gönderiliyor, parlamento da ülke siyasetini belirliyordu.

Sistem merkezi bir yapılanmaya dayandığı için, halk seçimlerde oy

verse de, siyaseti etkileyen, siyasetin öznesi olan bir konumda ol-

muyordu. Bu tür siyaset yapma tarzının hakim olduğu parlamenter

sistemlerde, seçim sonuçlarının önemli düzeyde egemen sınıflarca

belirlendiği bir sistem söz konusuydu. Halk siyasetin öznesi ve sü-

rekli müdahale eden gücü olmadığından, egemen sınıfların politi-

kasındaki çıkar çatışmaları siyasal, sosyal ve ekonomik yaşamı be-

lirliyordu. Kanlı dünya savaşlarını bu çıkar çatışmaları insanlığa
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yaşatmıştı. Bunun sonucu olarak halkın, toplumun siyasete günlük

müdahale edebileceği sistem arayışları arttı. 

Avrupa’da sivil toplum örgütlerinin 1950’lerden sonra ortaya

çıkması, dört yılda bir yapılan seçime dayanan parlamenter siste-

min iflasıyla ilgilidir. Toplumun çeşitli kesimleri iradelerini dört

yılda bir seçilen parlamentolara teslim etmemek için sivil toplum

kuruluşları içinde örgütlendiler. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak

hem de günlük olarak siyasete müdahale etmek ve siyasetin öznesi

olmak açısından bu örgütlenmeleri geliştirdiler. Sivil toplum örgüt-

leri tüm tabanın sesini ifade eden örgütlenmeler değildir. Buna rağ-

men toplumun çeşitli kesimlerinin siyasal, sosyal ve ekonomik ya-

şama günlük müdahale etmelerini ortaya çıkarması açısından bir

gelişmedir. Parlamenter sistemin zayıflıklarını yetersizde olsa belli

düzeyde dengeleyen role sahiptirler. Ancak sivil topluma dayanan

sistemlerin de gerçekten halkın iradesini ortaya koyan demokratik

bir sistem ortaya çıkarma gücü zayıftır. Halkın yoğun olarak katıl-

dığı, dolayısıyla özne olduğu, derinleşmiş ve kapsamlılaşmış doğ-

rudan bir demokrasi sivil toplum örgütleriyle de ortaya çıkmamak-

tadır. Demokratik kültürün gelişmesinde ve çeşitli toplumsal ke-

simlerin çıkarlarını siyasete yansıtmada sivil toplum örgütlerinin

belirli katkıları olmuştur. Ne var ki bunların gerçek anlamda de-

mokrasiyi gerçekleştirecek kapasiteleri yoktur. Nitekim sivil top-

lum örgütlerinin yaygın olduğu Avrupa’da bile siyasete ilgi fazla-

sıyla azalmış, insanlar siyasete yabancılaşmıştır. Bir yandan ege-

menlerin siyaset üzerindeki ağırlığı ortadan kaldırılamamakta, di-

ğer yandan siyasal şovenizmin önüne geçilememektedir. 

Demokratik konfederalizm örgütlendirmesi alternatif bir demok-

rasi ve demokratikleşme projesidir. Sivil toplum örgütlerinin de bu

proje içinde belirli düzeyde yeri olacaktır. Ancak esas olarak ko-

mün sistemine dayanan, siyasetin önemli düzeyde yerellerde üretil-

diği, hazırlandığı ve genele yansıtıldığı bir demokratik model ger-

çekleşecektir. Örneğin Türkiye’de ya da başka bir ülkede halk dört

yılda bir seçim sandığına gitmektedir. Halk ekonomik, sosyal, kül-
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türel sorunlara ve genel politikalara yabancı olduğu için siyasal ira-

desini ortaya koyamadığı gibi, siyasal kültürü edinmediğinden ter-

cihlerini de manipülasyon ortamında yapmaktadır. Demokratik

konfederalizm tüm bu yetersizlikleri ve eksiklikleri aştıran, halkın

iradesini ve tercihlerini doğru ortaya çıkarmasını sağlayan bir nite-

liğe sahiptir. Yerel örgütlenmeler, bölgesel konfederal sistem halkın

siyasete yabancılığını ortadan kaldıran bir süreç içinde oluşacaktır.

Siyasetin yerelden başlaması ve tabana dayanması, ister istemez

halkı siyasetin içine çekecektir. Örneğin halk Diyarbakır, Van, Bat-

man, Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli’nin sorunlarını bildiğinden,

bu sorunların tartışılıp konuşulduğu platformlara aktif olarak katı-

lacaktır. Çünkü sorunları sıcağı sıcağına yaşamaktadır. Hangi so-

runlar olursa olsun, ortaya koyabileceği bir düşüncesi olacak ve yo-

ğunlaşarak sorunlara çözüm projesini sunacaktır. Böylelikle siyase-

te yabancılık ortadan kalktığı gibi, bu yerel örgütlenmeler içinde si-

yaseti öğrenecektir. Demokratik siyaset tarzını edinerek, bütün si-

yasal süreçlere özgür yurttaş kimliğiyle katılmış olacaktır. Bu sü-

reçlerde edindiği siyasal tecrübe ve örgütlü davranma özelliğiyle

ülke genelindeki siyasete katılımda da etkin bir özne haline gele-

cektir. 

Bunun siyasal yaşama dinamizm getireceği açıktır. Çünkü ken-

disine özgüveni gelişen ve siyasal süreç içinde olgunluk kazanan

özgür yurttaşın ruhsal durumu da değişecek, moralli özgür birey

olarak toplumdaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama et-

kin tarzda katılarak tüm bu alanlarda büyük gelişmelerin ortaya çı-

karılmasının zemini olacaktır. Bu da siyasette radikal bir dönüşüm

sağlama yolunu açacak, demokrasi açısından da radikal bir gelişme

ortaya çıkaracaktır. Böylelikle hem özgürlük hem de demokrasi bi-

linci daha fazla gelişecektir. Örgütlenen ve siyasetle günlük ilişki

içinde olan bireyler ve toplulukların her türlü baskı ve sömürüyü

reddettiği, özgürlüğünü ve demokrasini elde etmek için her türlü

mücadele içine daha fazla girdiği görülecektir. 

Öte yandan bu durum toplumsal ve kültürel yaşama da yeni bo-
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yutlar kazandıracaktır. Dört yılda bir genel seçim yoluyla merkezi

siyasete katılan bireylerin, toplumun diğer sorunlarına ilgi göster-

mesi ve diğer toplumsal kesimlerle ilgilenmesi bir yana, komşusu-

na ve çevresine bile ilgisi azalmaktadır. Siyasetin yerelden başlaya-

rak gelişmesi bireylerin ortak sorunları olan komşusu ve çevresiy-

le ilişkilenmesine yol açacak, böylelikle yalnız siyasete değil kom-

şusu ve çevresine yabancılaşmasını aştıracak, birey, çevresiyle di-

namik sosyal bir ilişki kurarak hem kendisini yeniden üretmenin

koşullarını geliştirecek hem de bulunduğu alandaki sosyal ve kül-

türel ilişkilerin gelişmesiyle birlikte canlı ve dinamik bir yaşam

gerçeği ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla demokratik konfederal sis-

tem sadece halkı siyasete müdahale edecek hale getirmeyecek; bu-

nunla birlikte bireylerin zihniyet dönüşümünü ve moral gelişimini

sağlayarak, insanların kendine özgüven duyduğu, kendisiyle barı-

şık, çevresiyle barışık, siyasetle barışık, sosyal kültürel yaşamla ba-

rışık bir yaşam biçimi geliştireceği görülecektir. Bu açıdan demok-

ratik konfederal sistem halkın özgürlüğünü ve demokrasini gelişti-

recek, tarihte yaratılan bütün güzel değerlerle birlikte bir yaşam bi-

çimini ortaya çıkarması bakımından Batı’da üst tabaka ağırlıklı ge-

lişen demokratik sistemlerden çok farklı bir demokrasi ve özgür-

lükler çağı başlatacaktır. Radikal demokrasi ve derin demokrasi

kavramları bu çerçevede anlaşılmalı ve anlam bulmalıdır. 

Demokrasi kültürü ve özgürlük bilinci sadece halkı yerel konfe-

deral örgütlenmelerle kendi sorunlarını çözmede yaratıcı kılmakla

kalmayacak, ülkenin genel sorunlarında da etkili olmasını ve uygu-

lanabilir projeler ortaya koymasını sağlayacak, genel siyasetin ge-

lişimine yön vermesine imkan sunacağı gibi dünya siyasetine ya-

bancılığını da ortadan kaldıracak, böylelikle halk dünya genelinde

özgürlük ve demokrasi mücadelesinde daha aktif biçimde yer ala-

caktır. Küresel demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşması ancak

halkların böyle bir demokratik irade, özgüven ve yetenek kazanma-

sıyla gerçekleşebilecektir. Bu açıdan KKK sistemi yalnız Kürdistan

açısından değil, insanlık tarihi açısından da yeni bir çağ başlatacak
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bir sistem gerçeğidir. Ezilenler, sömürülenler ve halkların binlerce

yıllık mücadelelerine rağmen sonuçta tekrar sistemlerin mezhebi

veya yedeği haline gelmeleri böyle bir demokratik örgütlenme ve

siyaset tarzıyla aşılacak, bu kara kadere son verilecektir. 

Bu örgütlenme, ister sosyal olsun, ister cins olsun, ister etnik ve

dinsel olsun, tüm kimliklerin de kendini bulmasını beraberinde ge-

tirecektir. Dolayısıyla bu kimlikler de bütün enerjilerini, potansi-

yellerini özgür ve demokratik yaşam modelini geliştirmek için kul-

lanacaklardır. Kadın ve gençlik kimliği de, alevi ve sünni kimlikle-

ri de, yine işçiler, köylüler, esnaf gibi sosyal kimlikler de böyle bir

demokratik örgütlenme modelinde kendi ihtiyaçlarını ve çıkarları-

nı genelin içinde en iyi biçimde dengeleme imkanına kavuşacaklar-

dır. 

– Konfederal örgütlenmede öncü güç olarak halka düşen görev-
ler nelerdir?

– Konfederal örgütlenmede halka düşen görevlerden çok, halk

bu sistemin gerçek koordinasyonu olacaktır. Bu, halkın kendi de-

mokratik örgütlenme sistemidir. Dolayısıyla gerçek sahibi, örgüt-

lenme gücü de halk olacaktır.

Kürdistan halkı 1990’larda diriliş devrimi yaptı. Ancak tabana

dayalı bir örgütlenme modeli ortaya çıkmadığı için siyasetin özne-

si olamadı. Daha çok bir nesne ve katılan durumda kaldı. HEP,

DEP, HADEP ve DEHAP pratiklerinde halkın etkisiz kalması, bu-

nun sonucunda siyasal bir çürümenin ortaya çıkması gerçeğiyle

karşılaştık. Demokratik konfederal örgütlenme, halkın katılımıyla

bu merkezden örgütlenen siyasal tarzı ve dolayısıyla çürümeyi or-

tadan kaldıracak, halka dayalı bir siyaset gerçeği ortaya çıkacaktır.

Demokratik Toplum Partisi’nin önüne konulan siyaset felsefesi ve

tarzı bu çerçevede olmuştur. Demokratik Toplum Hareketi’nin ha-

la siyaset felsefesini ve tarzını tümüyle yerleştiremediğini görüyo-

ruz. Yine işlerin üstten kotarıldığı bir siyaset felsefesi ve tarzı beli
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düzeyde etkisini göstermektedir. Bunun nedeni de hala halkın siya-

sete katılma ve özne olma durumunda yaşanan yetersizliklerdir.

Bunu aşmanın yolu, kısa sürede halkın kendisini komünler ve mec-

lisler düzeyinde örgütleyerek, klasik siyaset felsefesi ve tarzına son

vermesidir. 

Tabana dayalı bir siyaset tarzı hakim kılınamadığı için halkın öz-

gürlük ve demokrasi potansiyeli açığa çıkarılamadı. Eğer otuz yıl-

lık mücadeleye rağmen istediğimiz tüm hedeflere yeterince ulaşa-

madıysak, bunun nedeni örgütlenme modellerinin ve siyaset yapma

tarzının halkı etkili biçimde katma özelliğine sahip olmamasıydı.

Özgürlüğü ve demokrasiyi kazanmak ve derinleştirmek istiyorsak,

halk bu örgütlenmeye sahip çıkmalıdır. Cinsiyet özgürlükçü de-

mokratik ve ekolojik toplum paradigmasının siyaset felsefesi ve

tarzının yerleşmesi için, halkın doğal önderleri ve PKK kadroları-

nın halkla iç içe olmaları, halkla birlikte halkın siyasetin öznesi ol-

masını sağlayacak biçimde bütün siyasal süreçler ve örgütlenme

süreçlerine aktif olarak katılımını sağlamayı gerçekleştirmeleri ge-

rekiyor. Halk artık ‘şu yetkilidir, şu sorumludur’ demeden, siyase-

tin gücünün esasta tabandan başlatılacağını görerek, piramidin ta-

banın siyaset ve örgütlemede ağırlık teşkil etmesini sağlayacak dü-

zeyde siyasete ve örgütlenmeye ilgi göstermelidir. 

Bugün yönetimlerden çok fazlasıyla şikayet edilmektedir. Şunu

açıkça belirtmek gerekir: Siyaset tarzı ve felsefesi değiştirilmediği

müddetçe, en iyi ve en yetenekli insanları bile bu yönetimlere koy-

sanız, örgütlenme modelinin özellikleri bu en iyilerin bile yetkici,

iktidarcı, mevkici ve çıkarcı bir siyaset kültürü edinmelerine yol

açacaktır. Yaşanan yetersizlikler, eksiklikler ve çürümelerin nedeni

bireylerin iyi veya kötü olması değil, yetkinin üstte toplanmasına

yol açan siyaset yapma tarzının getirdiği olumsuz sonuçlardır. Bu-

nun bilincinde olarak, halkımız ancak kendisini doğru biçimde ör-

gütlediği taktirde demokrasinin gerçekleşebileceğini görmeli, öz-

gürlüğün de ancak halkın kendisini örgütleyip güç yapmasıyla ya-

kınlaşacağını bilmelidir. 
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Artık eski siyaset alışkanlıkları bırakılacaktır. Zihniyet devrimi

derken, esas olarak da siyaset yapma tarzı ve felsefesinde bir dev-

rimden söz ediyoruz. Bunun eski modelleri iyileştirme ve düzelt-

meyle gerçekleşemeyeceği açıktır. Dolayısıyla bir iyileştirmeden

değil, köklü bir değişiklikten söz ediyoruz. Halkımızın da bugüne

kadarki siyasete katılım tarzında köklü bir değişikliği yaşaması ge-

rekmektedir. Bu tabii hem eğitim ve bilinçle olacak hem de pratik

olarak siyaseti örgütlemenin tabandan başlatılmasıyla sağlanacak-

tır. Pratiğin kendisi en fazla da böyle bir siyaset felsefesi ve tarzı

konusunda bilinç ortaya çıkaracaktır. Halk ilk önce kendi köyünde-

ki, mahallesindeki sorunlardan ve bunların örgütlü çözümünden

başlayarak bu sisteme giriş yapmalıdır. Halkın yerelde de çözebile-

ceği önemli sorunları vardır. Eğer işe bunlardan başlanırsa, Kürt

halkının özgürlüğü, demokrasisi, ekonomik ve sosyal yaşamının

iyileştirilmesi konusunda yapılması gereken genel değişiklikleri et-

kileme gücü de artacaktır. 

Tabii Kürt halkının yereldeki sadece bazı sorunları çözerek öz-

gürlük ve demokrasi sorununu aşması mümkün değildir. Hala Kürt

halkı üzerinde inkarcılık vardır, imha siyaseti vardır, işleyen bir asi-

milasyon süreci vardır. Bunların çözümü esas olarak tüm Kürdistan

halkının ve halkın tüm toplumsal kesimlerinin mücadelesini birleş-

tirerek inkarcı sömürgeci rejimi geriletmesi ve Kürt halkı üzerinde-

ki baskıcı ortamın ortadan kaldırmasıyla mümkündür. Özgürlük ve

demokrasiyi elde etme açısından, demokratik konfederal örgütlen-

me önemli bir enerji ve güç ortaya çıkaracaktır. Böylelikle genel

sorunlar çözüm yoluna girecektir. Yoksa sadece yereldeki çalışma-

larla bu çok köklü, tüm Kürt halkını ilgilendiren sorunları çözmek

mümkün değildir. Ama demokratik konfederal örgütlülüğünün ge-

lişmesi, genel demokratik siyasete ve özgürlük mücadelesine de iv-

me kazandıracaktır. 

Bu açıdan yerel demokratik konfederal örgütlenmelerle genel

demokratik konfederal örgütlenme arasında birbirini güçlendiren

bir diyalektik bağ olduğu gibi, Türkiye’deki inkarcı, sömürgeci
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rejime karşı mücadelenin etkili olup olmamasının böyle bir de-

mokratik konfederal örgütlenmenin güçlü örgütlendirilip ya da

örgütlendirilememesi arasında da diyalektik bir bağ vardır. Ken-

disini örgütlü güç yapmanın, özne yapmanın demokrasi ve özgür-

lük mücadelesinin başarısıyla olan bağını çok iyi görmelidir. Bu-

güne kadar büyük emek harcayıp çaba sarf ettiği halde istenen so-

nuçlar alınamadıysa bunun eski siyaset tarzıyla, örgütlenme mo-

deliyle ve halkın siyasetinin oluşum sürecine zayıf katılımla bağı-

nı görmek gerekir.

Halk bu örgütlenmenin hem öznesi hem de tabanıdır. Geçmişte

siyasetin özneleri ile taban arasında kopukluk vardı. Demokratik

konfederalizm şimdi bu kopukluğu ortadan kaldırarak siyasetin güç

kaynağı olan halkı aynı zamanda özne haline getirerek siyasetin

halkın çıkarı, özgürlük ve demokrasi için yapılmasının yolunu so-

nuna kadar açacaktır. Halk, ‘ben siyasetten anlamam, sorumlular

anlar, üsttekiler anlar’ dememelidir. Aksine merkezi örgütlenme

modellerinde üst yetkileri elinde tutanlar halkın yerel sorunlarını

bilmezler ve halkın daha nasıl iyi örgütlendirileceğini bilmezler.

Halkın daha nasıl etkili bir mücadele yürütebileceğini bilemezler.

Halk içindeki sorunların çözümüne, sorunlarla iç içe olan halk ka-

dar yaratıcı çözüm geliştiremezler. 

Demokratik konfederalizm, sorunlarla iç içe yaşayan halkı ör-

gütlediği ve özne yaptığı için sorunların çözümünde de daha uy-

gulanabilir politikalar ve projelerin yaşam bulmasına imkan vere-

cektir. Geçmişte yöneticiler zaman zaman halkın önüne belirli

programlar koyar hedef gösterir onlar da bu planlama ve hedefin

gerçekleşmesi için katılım gösterirlerdi. Şimdi bu klasik siyaset

anlayışının sonucu gerçekleşen bu katılım biçiminin terk edilme-

si gerekir. Çünkü bu katılım tarzı mücadeleyi de kesintiye uğratı-

yordu. Halk siyasetle iç içe değildi. Örgütlenmeyle iç içe değildi.

Sadece çağrı yapıldığı zaman belirli eylemlere ve toplantılara ka-

tılıyordu. Bu da halkın siyasallaşmasını geliştirmediği gibi ancak

belirli zamanlarda mücadelenin ortaya çıkmasına yol açıyordu.
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Dolayısıyla dönem dönem azalan ve çoğalan bir mücadele çizgi-

si pratikleşiyordu. Özgürlük ve demokrasi taleplerini gerçekleş-

tirmede süreklileşen bir baskı ve mücadele söz konusu olmuyor-

du. İnkarcı sömürgeci güçler de mücadelenin bu kesintili duru-

mundan cesaret alarak klasik inkarcı ve imhacı siyasetlerini yü-

rütme imkanını buluyordu. Eğer halkımız demokratik konfederal

örgütlenmeye sahip çıkar ve güçlü bir katılım gösterirse gerçek-

leştireceği örgütlülüğünden aldığı güçle, günlük siyasallaşma

içinde aldığı bilinçle her türlü baskıya, sömürüye ve zulme anın-

da cevap verecek, hiçbir baskı karşılıksız kalmayacaktır. Bu da

inkarcı, sömürgeci güçlerin gerici direnişlerinin kırılmasına yol

açacaktır.

Eski tarz örgütlenme ve mücadele biçimi büyük emekler veril-

mesine rağmen istenen sonucu vermiyordu. Dolayısıyla verilen

emek, çaba ve fedakarlık düzeyinde sonuçlar elde edilemiyordu.

Eğer halkımız demokratik konfederal örgütlenmesini gerçekleşti-

rirse dün beş çaba harcayıp bir sonuç aldıysa, bugün bir çaba har-

cayıp beş değerde sonuç alacaktır. Bu örgütlenme modelinin böyle

sonuç alıcı bir niteliği ve gücü vardır. Böyle bir örgütlenme ve si-

yasal model gerçekleştiğinde artık dışarıdan şunlar ne diyor, bunlar

ne diyor demeyecek, dışardan kadro beklemeyecek, kendi doğal

önderlerini ortaya çıkararak olaylara ve olgulara anında cevap ver-

mesini bilecektir. 

Halk şunu bilmelidir ki üst tabakanın, orta sınıfların farklı çı-

karları söz konusudur. Bu kesimler yurtsever olabilir, Kürt halkı-

nın ve Kürdistan’ın özgürlüğünü isteyebilir, belirli düzeyde de-

mokrasinin gelişmesinden de çıkarı olabilir, ancak sınıf özellik-

lerinden kaynaklanan farklı çıkarları olduğu için zaman zaman

Kürt halkının özgürlüğü, demokrasisi açısından bu çıkarların ge-

tirdiği ilkesizlikler, zayıf duruşlar ortaya çıkar. Çıkar ilişkisi

içinde olduğu farklı kesimlerden etkilenerek Kürt halkının ger-

çek özgürlüğü ve demokrasisi konusunda zaafa düşebilirler. Bu

etkilenme zaman zaman Türkiye devleti ya da diğer sömürgeci
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güçler tarafından olabilir. Zaman zaman da Kürt halkını bölgesel

siyasal çıkarları için kullanmak isteyen AB, ABD ya da başka

devletler tarafından olabilir. Bu etkilenmeler Kürt halkının öz-

gürlük ve demokrasisinde ilkeli, kararlı olmasında zayıflıklar ve

geriye çekmeler ortaya çıkarır. Yurtseverliklerine, demokrasi is-

temelerine ve niyetlerinin çok kötü olmamasına rağmen çıkarla-

rı gereği böyle yetersizliklere düşebilirler. Nitekim bunu müca-

dele tarihimizde sık sık görmekteyiz. Bir taraftan özgürlük ve de-

mokrasi mücadelesine yakın dururlar, ama diğer taraftan sosyal

konumları nedeniyle ikircikli, kararsız, bazen keskin, bazen sağa

yatıran tutumlar göstermektedirler. Bu durumda mücadelemizin

güçlü, kararlı ve istikrarlı gelişiminde olumsuzluklar ortaya çı-

karmaktadır. Bu toplumsal kesimler tabii ki özgürlük ve demok-

rasi mücadelesi içinde yer almalıdırlar. Mücadelenin dışında tut-

mamalıyız. Ama bu gerçekliklerini de bilerek esas güç ve siyaset

öznesi olarak halkın kendisini görmesi önemlidir. Eğer halk siya-

setin öznesi olur, örgütleyip kendini güç yaparsa bu kesimlerin

daha doğru ve istikrarlı bir çizgi izlemeleri de sağlanabilir. Bu

kesimler pragmatisttir. Eğer özgürlük ve demokrasi güçleri güç-

lenirse biraz daha tutarlı olurlar. Kürt sorunu ve Kürt halkıyla il-

gilenen çeşitli çevrelerin ya da Kürt halkı üzerinde egemenlik

kuran ülkelerin pozisyonu güçlenirse bunlar da biraz halkı biraz

da bu çevreleri dikkate alırlar. Böyle ortayolcu bir tutum göste-

rirler. Bu kesimlerinde doğru mücadeleye katılması açısından

halkın konfederal demokratik örgütlenmeye sahip çıkması, siya-

setin içine etkin katılarak, yanlış eğilimleri düzeltici, doğru yola

sokucu bir rol oynaması gerekmektedir. Yakınmayla, şikayetle

sorunları çözemeyiz. Yakınmayla, şikayetlerle yanlışlıkları dü-

zeltemeyiz. Halkımızda yakınmacı, şikayetçi yaklaşımlar son za-

manlarda çok artmıştır. Şu bilinmelidir ki yakınan, şikayet edilen

konular eğer halkımız kendisini tabandan başlayarak örgütler, si-

yasetin öznesi haline getirirse bu tür şikayet ve yakınma konula-

rının da kısa sürede çözüleceğini görecektir. 
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– KKK sisteminde iktidar, yetki ve devlete bakış nasıl olacaktır?

– KKK sistemi ya da derinleştirmiş radikal demokrasinin ku-

rumlaşması olan demokratik konfederalizm projesi PKK’nin cin-

siyet özgürlükçü demokratik ekolojik paradigması ve demokratik

sosyalizmin ideolojisinin gereği olarak gündeme gelmiştir. Ön-

derliğin bir halkı savunmak adlı eserinde ortaya koyduğu tüm dü-

şünceler PKK’nin ideolojisini ve bu ideolojiyi şekillendiren para-

digmasını ifade etmektedir. KKK sistemi herhangi bir ideolojik

kaynaktan ortaya çıkmamıştır. Önderliğin yeni dönem yapılanma-

sını sağlattığı ve ideolojisini ortaya koyduğu PKK’nin doğru pra-

tikleşmesi açısından bu sistem örgütlenmesine gidilmiştir. Yani

PKK, KKK’nin herhangi örgüt bileşenlerinden biri değildir. Onun

ideolojik ruhunu ve paradigmasını belirleyen ve bu ideoloji ve pa-

radigmada yürümesini sağlayan ideolojik öncü gücü ve güvence-

sidir. PKK’siz, PKK’nin etkili ve örgütlü olmadığı bir durumda

KKK projesinin gerçekleşmesi de söz konusu olamaz. Zaman za-

man “PKK, KKK’nin neresindedir” biçiminde sorular sorulmak-

tadır. Bu doğru bir soru değildir. KKK projesi esas olarak

PKK’nin ortaya koyduğu ideoloji ve paradigma temelinde ne ka-

dar gerçekleşiyor ya da gerçekleşmiyor biçiminde bir soru sor-

mak daha doğrudur. Çünkü KKK, PKK’nin ideolojik kimliğinin

pratikteki ifadesidir. PKK’siz bir KKK düşünülemez. PKK’nin

ideolojik etkinliği ve kadro duruşunun doğru temelde ağırlığını

koymadığı durumda KKK projesi de gerçekleşemez. KKK her-

hangi bir cephe örgütü değildir, demokratik sosyalizm ideolojinin

hedeflediği toplum projesinin gerçekleşmesidir. Bu ideolojinin

örgütlü gücü de bugün Reber Apo’nun önderlik ve ideolojik çiz-

ginde yürüyen PKK’dir. Reber Apo hem PKK’nin önderliğidir,

hem de KKK’nin önderidir. Dolayısıyla KKK sisteminin “iktidar

yetki ve devlet anlayışı nasıl olacak” sorusuna cevap PKK’nin

ideolojik kimliğinde yatmaktadır. PKK’nin ideolojik kimliği cin-

siyet özgürlükçü demokratik ekolojik paradigma temelinde şekil-
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lenmiş demokratik sosyalizmdir. Önderliğin bir halkı savunmak

eserinde ortaya konulan yeni paradigma ve ideolojik kimlikte ik-

tidarcı, yetkici ve sömürücü zihniyet temelinde ortaya çıkmış

devletçi bakış açısının terk edilmesi vardır. Devlet demek, iktidar,

yetki ve sömürü demektir. PKK’nin demokratik sosyalizm anlayı-

şı da iktidarcı, yetkici, hiyerarşik devletçi zihniyeti reddettiği için

onun yerine halkın iradesinin esas alındığı, yetkinin değil de, iş ve

rol koordinasyonun bulunduğu bir sistem yaratılacaktır. 

Demokratik konfederalizm devlet dışı toplumun devletsiz yö-

netimidir. Dolayısıyla bu sistemle devletçi anlayış, birbirini kabul

etmeyen özelliklere ve genlere sahiptir. PKK hiyerarşik, iktidarcı,

yetkici, devletçi anlayışı çözümleyip bu tür anlayışların toplumun

zihniyetinden sökülüp atılmasından sorumlu olan ve komünal de-

mokratik yaşamı kendi yaşamında çalışma pratiğinde, duruşunda

başlatarak demokratik konfederalizm sistemi içine yediren bir ro-

le sahiptir. 

Önderliğimizin eski paradigmanın etkilerini yaşayan PKK’nin

özeleştirisini vermesi, cinsiyet özgürlükçü demokratik ekolojik

toplum paradigmasını ve bu zihniyetteki ideolojiyi ortaya çıkarmak

içindi. Önderliğin verdiği özeleştiriler aynı zamanda PKK’nin öze-

leştirisidir, ortaya koyduğu parti anlayışı ve demokratik halk siste-

mi de PKK’nin parti anlayışı ve demokratik halk modelidir. Dola-

yısıyla KKK sisteminde iktidar, yetki ve devlete bakış nasıl olacak

diye sorulduğunda, PKK’nin ideolojik ve paradigma manifestosu

olan Bir Halkı Savunmak adlı eserdeki çözümlemeye bakılmalıdır.

Bunu anlamak içinde neolitik toplumda üretilen, sınıflı toplum ta-

rihinde devletçi hiyerarşik sınıflı toplumla yan yana yürüyüp bugü-

ne kadar ulaşan komünal demokratik yaşam ve onun değerleri için-

de iktidara, devlete ve yetkiye nasıl bakıldığını görmemiz gereki-

yor. Bizim iktidar, yetki ve devlete bakış anlayışımız, komünal de-

mokratik değerleri yaşayan toplumların bakış açısıdır. Bizim göre-

vimiz komünal demokratik yaşam biçiminin, kültürünün ve bu ko-

nulardaki bakışının 21. yüzyıl gerçeğinde nasıl somutlaştırılacağı-
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nın ortaya konulması ve pratikleştirmesidir. Tabii ki 21. yüzyıl bir-

çok bakımdan kompleks özelliklere sahiptir. Dolayısıyla iktidara,

yetkiye ve devlete bakışın daha ayrıntılı çözümlenmesi, ortaya ko-

nulması, bu konudaki tutumların ne olacağının herkes tarafından

anlaşılacak düzeyde gösterilmesine ihtiyaç vardır.

Biz halkın güç, özne olduğu bir sistemden söz ediyoruz. Halk ta-

rih içinde hiçbir zaman yetkiyle çalışmamıştır. Halkın sorunu, yet-

ki ve iktidar olmamıştır. Yetki ve iktidar sömürücü güçlerin ilgilen-

diği bir alandır, çünkü azınlık olan, toplumun küçük bir kesimi olan

sömürücü güçler ancak ellerinde iktidar ve yetki olursa toplumda

etkili olabilirler. Sömürücü sınıfların yetki ve iktidar olmadan bir

yerde kendilerini etkili kılmaları mümkün değildir. Halk ise kendi-

ni etkili kılmanın yolunu yetki ve iktidarda aramamıştır. Aksine ta-

bana dayalı demokratik temelde örgütlendiği takdirde halk güç ola-

bilir. Bir halk çocuğunun, halktan bazı kesimlerin iyi niyetli de ola-

bilir, eline yetki ve iktidarı da verseniz halkı güç yapamaz. Hatta

yetki ve güçle özdeş olan egemen sömürücü sınıfların siyaset yap-

ma ve yönetim tarzını uygulamaya yönelir. Halkı güç ve özne ya-

pacak bir örgütlülük varsa ve bu örgütlü gücünü harekete geçirebi-

liyorsa, kendisini sosyal, siyasal, kültürel yaşamda etkili kılabilir.

Çünkü tek tek bir halk bireyinin güç olması söz konusu olamaz. Ya

da halkın küçük bir azınlığı örgütlenerek de halk kendisini güç ya-

pamaz. Geçmişte bu tür yanılgılar vardı. Reel sosyalizm bu tür ya-

nılgılara kapıldı, halkın öncüleri kendisini örgütlerse halkın iktidar

olacağı düşünüldü. Bu nedenle tabandan ve halkın örgütlenmele-

rinden kopuldu. Böylelikle halk güç, özne olamadığı için giderek

halktan koparak egemen sistemin parçası haline geldiler. İktidarcı,

yetkici siyaset tarzları ve örgütlenmeleri, onları egemen sınıfların

iktidarcı, yetkici tutumlarının bir benzerlerini ortaya çıkardı. Başka

türlü de olması düşünülemezdi.

PKK bu bilinçle kadrolarını örgütlemesini, iktidarcı, yetkici, me-

murcu zihniyetten kurtararak tamamen halkın örgütlenmesine,

emeğe dayanan bir yaşam tarzını ve modelini kendisinden başlata-
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rak tüm topluma yedirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Yetkici,

mevkici, iktidarcı, devletçi tüm anlayışların ve zihniyetlerin sömü-

rücü zihniyet olduğunu, sömürücü zihniyetin de demokratik sosya-

lizmi gerçekleştirecek bir zihniyet olamayacağı açıktır. Eğer de-

mokratik sosyalizm gerçekleştirilecekse her şeyden önce de ikti-

darcı, yetkici, merkezi devlet sisteminin tüm zihniyet yapısı, kod-

ları ve genleri siyasal yaşamdan, sosyal yaşamdan ve kültürel de-

ğerlerden sökülüp atılması gerekir. Bu zihniyet devrimi gerçekleş-

tirilmeden ortaya konulan KKK sisteminin yaşamsallaşması düşü-

nülemez. KKK’nin taban örgütlenmesini esas alan sistemin hedefi

iktidar anlayışlarını ortadan kaldırmaktır. KKK merkezi yetkici, ik-

tidarcı değil de halkın tabandan örgütlenmesini esas alan, halkı güç

ve irade yaparak, iktidarcı anlayışlarının, yetkici zihniyetlerinin or-

tadan kaldırılmasının pratikleşmesidir. Öte yandan yine kadın öz-

gürlük çizgisine verilen değer, kadın özgürlük çizgisinin KKK sis-

teminin ruhu haline getirilmek istenmesi de yine iktidar zihniyeti-

nin ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Çünkü iktidarcı zihniyet kadı-

nın toplum dışına itilip erkeğin hakim olmasıyla ortaya çıkmış bir

olgudur. Bu bakımdan iktidarın ortaya çıkışındaki gerçekleri bil-

mek ve bu zemini ortadan kaldırmak çok önemlidir. 

Görev ve sorumluluk almak, iktidar olmak ve yetki ele geçir-

mek anlamına gelmez. Halkçı, özgürlükçü, demokratik görev ve

sorumluluk anlayışı yetki ve iktidarı ele geçirip imkanların üze-

rinde yaşamak değildir. Aksine KKK sisteminde görev ve sorum-

luluk almak, daha fazla çaba göstermek, daha fazla emek ver-

mek, ama karşılığında bencil hiçbir şey beklememektir. Görev ve

sorumluluk sadece ideolojik bir amacı, benimsediği moral değer-

lerin ve kültürün toplumda yerleşmesi için çalışmak için alınır.

Önderliğimizin PKK eleştirisinde esas olarak da yetkici, mevki-

ci, memurvari çalışma tarzı vardır. Daha sonra gayri ihtiyari ola-

rak söylediğini belirttiği PKK’den istifa etmeyi düşünmesi örgüt

içinde yaşanan yetkici, mevkici, memurvari zihniyetin yarattığı

olumsuz sonuçlar nedeniyledir. Aslında Önderlik gerçeği ve
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PKK hareketi her ne kadar reel sosyalizmden etkilenmiş olsa da

yetkici, mevkici bir çalışma tarzını bir görev ve sorumluluk an-

layışını daha baştan reddetmiştir. Bir devlet hedefinden, devlet

kurulmasından söz edilse de yetkiye, mevkiye bakışı devletçi

zihniyetten kaynaklanan bakıştan uzak olmuştur. Nitekim, PKK

grup aşamasında da partinin kuruluş süreci ve sonrasında yetki-

ci, mevkici anlayışları kabul etmemiştir. Hatta kadrolarda görü-

len bu tür eğilimleri sürekli mahkum etmiştir. Önderliğin PKK

kadrolarına örnek verdiği Kemal Pir yoldaşımız, hiçbir zaman

yetkiye, mevkiye yanaşmadı, ama yetki ve mevkisi olanlardan

daha fazla görev anlayışı ve sorumluluk duygusuyla hareket ede-

rek mücadeleye hizmet etti, önüne gelen her görevi üstlenmeye

çalıştı. Kendisine yetki verilmiş, verilmemiş konusuna bakma-

dan kendi sorumluluğuna düşen bütün görevleri zamanında ve en

yetkin biçimde yerine getirmeye çalıştı. Önderlik, Kemal Pirleş-

mek derken en fazla da bu kadro duruşunu, bu ideolojik duruşu

PKK örgütlenmesine yedirmek için söylemiştir. Tabii ki Kemal

Pir fedaice yaşıyordu, büyük bir emekçiydi. Ancak O’nun esas

yönü ve kimliği yetkiye, mevkiye yanaşmaması, bu tür şeylere

itibar etmemesiyle ilgilidir.

Halkın kendi kendini yönetmesi, sosyal, siyasal, kültürel görev-

ler karşısında iş ve rol koordinasyonunu eline alması, bir iktidar ele

geçirmek değildir. İktidarın alternatifi halkın kendi örgütlenmesine

dayanan iş ve rol koordinasyonudur. Zaten tabana dayalı halk ör-

gütlenmesi gerçekleştiğinde yetki ve iktidar ortadan kalkacaktır.

Çünkü bu tür örgütlenmelerde görev ve sorumluluk verilen kişiler

eğer görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmediği ya da iktidar-

cı, yetkici, mevkici bir zihniyete yöneldiğinde halk tarafından der-

hal görevlerinden alınacaktır. Klasik örgütlenme ve siyaset tarzın-

da birçok kararı merkez ya da il yöneticileri aldığı için iktidar sahi-

bi oluyorlardı. KKK sisteminde ise esas karar ve uygulama gücü ta-

ban ve yereller olacağından bu tür iktidarcı, yetkici, mevkici zihni-

yetlerin kendini örgütleme imkanı ortadan kalkacaktır. Öte yandan
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merkezin ya da il ve ilçelerdeki demokratik toplum koordinasyon-

larının karar alma yetkileri sınırlı olacaktır. Esas karar, daha geniş

platformlarda alınacak, merkez ya da il koordinasyonları sadece

demokratik konfederal sistemin demokratik süreçler içinde aldığı

kararları pratikleştiren organlar olacaktır. 

KKK sisteminde iktidardan, yetkiden uzak durulacak ancak gö-

rev ve sorumluluktan kaçılmayacaktır. Hatta görev ve sorumluluk-

lara daha fazla istekle sarılınacaktır. Son zamanlarda kadrolarımız

içinde “ben yetki, mevki istemiyorum. Yetkiden, mevkiden uzak

kalmak istiyorum” söylemleri görülmektedir. Yetki istemiyorum

adı altında görev ve sorumluluktan kaçma biçiminde çarpık bir an-

layış çıkmıştır. Bu tür yaklaşımlar, yetki ve iktidardan uzak durma

değil, aksine yetkiciliği, mevkiciliği ve iktidarcılığı ortadan kaldı-

racak bir mücadeleden, bir örgütlenmeden kendisini uzak tutmak-

tır. Bunu aslında iktidarcı, mevkici, yetkici zihniyetin başka bir yü-

zü olarak değerlendirmek gerekir. Böylece iktidarcı, yetkici, mev-

kici olmanın avantajlarının bulunmadığı bir görev ve sorumluluk

anlayışına sahiplenilmemektedir. İktidarcı, yetkici, mevkici, dev-

letçi zihniyette olmamak, iktidarcı, yetkici, devletçi mücadelenin

ortadan kaldırılması mücadelesinde Kemal Pir gibi sorumluluk al-

maktır ve görev yürütmektir. Reber Apo Bir Halkı Savunmak adlı

eserinde “halkın onur davasına katılmak, şerefli, gönüllü, iddialı
insan ister. Bu yetenekleri yoksa baştan katılmasınlar. Mevkileri
tutmasınlar. Mevkiciliğin demokrasi düşmanlığı olduğunu unutma-
sınlar. Makamsız da durmasınlar. Çünkü o da çoktan iddiasızlıktır”
diyerek görev ve sorumluluk anlayışını ortaya koymuştur.

Bir daha vurgulayalım ki demokrasi veya demokratik konfede-

ralizm, devlet dışı demokratik toplum örgütlenmesidir. Devlet, ko-

münal demokratik değerlerle uyuşmaz. Eğer bir yerde komünal de-

mokratik değerler oturtulursa, orada devlet varlığını sürdüremez.

Zaten demokrasinin klasik tanımı devletin, merkezin yetkilerinin

azaltılıp, söndürülüp, halkın karar ve güç sahibi edilmesidir. Yetki

ve iktidar, halka karşı kullanılan olgulardır. Bazıları üzerinde ege-
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menlik ve otorite kurmanın olgularıdır. Dolayısıyla halk örgütlen-

mesi eğer sömürüyü, baskıyı, egemenliği ortadan kaldıracaksa her

şeyden önce de iktidar ve yetki olgusunu toplumun hem zihniyetin-

den hem de pratiğinden söküp atacaktır. Ne kadar devlet, ne kadar

yetki, ne kadar iktidar o kadar az demokrasi ve halkın güçsüzlüğü-

dür. Devletsizlik, yetkisizlik, iktidarsızlık ise halkın güç olmasıdır.

Halkın güç olmasıyla bu kavramlar arasında böyle bir denklem var-

dır. Devlete bakış da Önderliğin Bir Halkı Savunmak manifesto-

sunda açıkça ortaya konmuştur. Devletleri bugünden yarına hemen

ortadan kaldırmanın koşulları yoktur. Tabii ki tarihsel olarak sos-

yal, kültürel, ekonomik zemin olarak devlet artık giderek gereksiz

hale gelmiştir. Devletlerin gereksizliği her gün kendini ortaya koy-

maktadır. Ancak bunun kısa vadede gerçekleşecek bir sonuç oldu-

ğunu söylemek de doğru olmaz. Bu açıdan devlet yıkma, devlet or-

tadan kaldırma yaklaşımı görülmüştür ki devletleri ortadan kaldır-

mıyor. Devletlerin yerine farklı devletler ortaya koyuyor. Bu açıdan

esas olarak devlet dışı örgütlenmelere, daha doğrusu halkın demok-

ratik örgütlenmelerini güçlendirmek, ağırlık vermek, devletin ya-

nında halkın kendi örgütlenmesini ve mekanizmalarını oluşturmak,

siyaset felsefesi ve tarzı olmalıdır. Devletsiz bir zihniyet ve yakla-

şım içinde olduğumuzu söylerken devletleri hemen kaldıracağımız,

devlet gerçeğini hemen inkar edeceğimiz anlamına gelmiyor. Böy-

le değil de devlet karşısında halk örgütlenmelerinin konumu ne ola-

cak? Bu ifade edilmek isteniyor. İster Kürt devleti olsun, isterse

Kürtler üzerinde egemenlik kuran devletler olsun, bunlar karşısın-

da demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması-

na dayalı mücadele ile bu devletlerin yanında esas olarak halkın

kendi örgütlenmesini, kendi örgütlü gücünü ortaya çıkarma bu yön-

lü teorik tezlerin esas hedefidir. 

Söz konusu inkarcı, sömürgeci devletlerden kopma gibi bir du-

rum ortaya çıktığında bile bu paradigmayı ve demokratik sosya-

lizm ideolojisini esas alanların kendilerini devlet dışı örgütlenme-

lere adamaları, buna ağırlık vermeleri devleti de söndüren, devlet-
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sizliğe gidişi sağlayan bir politika içinde olmalarını koşullamakta-

dır. Güney’de olduğu gibi bir Kürt devleti oluşumu ortaya çıktı-

ğında ise bu devletin üstüne oturmak, bu devleti ele geçirmek de-

ğil de bu devleti söndürecek, küçültecek, değiştirecek, dönüştüre-

cek, örgütlenmenin, mücadelenin verilmesi esas enerjinin buna

harcanması görev ve sorumluluğu taşınacaktır. Mevcut devletler-

den kopma gibi bir durum ortaya çıktığında, yapılacak olan iş ve

rol koordinasyonuna dayalı bir sistemin gelişmesini sağlamak,

halk güç haline getirilerek mevcut durumu bir devletsizlik duru-

muna çevirmek, siyaseti de, meşru savunmayı da bütün diğer alan-

ları ve tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme rolünü de de-

mokratik konfederalizme dayanan örgütlenmelere, iş ve rol koor-

dinasyonlarına vermek olacaktır.

Devletsiz yaşanmaz gibi bir zihniyet, egemen sınıfların toplum-

lara yedirdiği, kendini meşrulaştırmak için kabul ettirdiği bir zihni-

yettir. Bu zihniyetin toplumların ve bireylerin yüreğinde, beyninde

kültürel alışkanlıklarında bulunması devletsiz olunmayacağı gibi

bir anlayış ortaya çıkarmıştır. Bu tamamen bir yanılgıdır. Sümer ra-

hip devletlerinden bugüne bütün devletlerin, yetkici, iktidarcı güç-

lerin toplumu hipnotize eder gibi böyle bir zihniyeti verdiğini gör-

memiz gerekir. Dolayısıyla halk güçleri örgütlenip demokratik

konfederal sistemi kurduğunda görülecektir ki devletsiz de yaşanı-

lacaktır, devletsiz de meşru savunma olacaktır, devletsiz de siyasal,

sosyal ekonomik, kültürel görevler yerine getirilebilecektir.

– KKK sisteminde yürütme, yargı nasıl uygulanacak?

– Demokratik konfederal sistemde karar alma, yasa, yönetmelik

ve tüzük çıkarma yetkisi tek bir organa ait değildir. Avrupa’da ve

çeşitli yerlerde varolan klasik parlamentolar gibi bir yasama gücün-

den söz edilemez. KKK sisteminde yasama gücü dağılmıştır, dağı-

tılmıştır. Birçok karar alma sorumluluğu yerel konfederal birimle-

re, Koma Gellere, meclislere verilmiştir. KKK yasama organı işle-
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vinden söz edildiğinde bir kere bu gerçeği görmek gerekiyor. Bu

gerçeği görmeden klasik parlamentolardaki gibi bir yasama anlayı-

şını düşünmek yanlış olur. Yılda bir toplanan KONGRA GELGenel

Kurulu vardır. Halk kongresi yılda bir toplanarak genel ilkeleri or-

taya koyan, yerellerde, bölgelerdeki meclislerin esas alacağı doğ-

rultuyu gösteren çalışmalar yapmaktadır. Belki bu sistem hala tam

oturmamıştır. Ancak oturdukça yerellerin gücünün daha fazla yan-

sıtıldığı, karar alma mekanizmasının tabandan yukarıya doğru ge-

liştiği süreçler yaşanacaktır. KKK sisteminde cinsiyet özgürlükçü,

demokratik ekolojik paradigmanın gereği esas güç daha fazla yasa-

manın elinde olacaktır. Ancak günümüzde çok sıcak ve sert müca-

deleler yaşandığından ister istemez günlük ani kararlar verme ihti-

yacı ortaya çıkacaktır. Bu da yürütmelerin ya da iş ve rol koordi-

nasyonlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini

önemli kılmaktadır. Bunu dile getirirken iş ve rol koordinasyonla-

rının ya da KONGRA GEL Yürütme Konseyi’nin yaşama geçirece-

ği önemli ve genel kararlarda tabanın, komünlerin, yerel meclisle-

rin, KKK sisteminin diğer komiteleri ve bileşenlerinin karara katı-

lımlarını gözetmelerini gerektirmektedir. Biz burada sadece objek-

tif siyasal durumun getirdiği ihtiyaçlardan söz etmekteyiz. Zorun-

luluktan değil, ihtiyaçlardan söz ediyoruz.

Bugün demokratik olduğunu söyleyen devletlerin çoğunda yü-

rütmenin ağırlığı çok fazladır. Bu aslında iktidarcı, yetkici, mev-

kici, devletçi sistemin güçlü biçimde devam ettirilmesidir. Bunu

birçok uygulamada görüyoruz. Örneğin AP ya da herhangi bir

meclis Kürt sorununda daha ilkeli, daha tutarlı bir tutum takınır-

ken yürütmeler ise ilkesiz, ekonomik ve siyasal çıkarlarla daha

fazla yönlendirilmiş kararlar almaktadırlar. Bilindiği gibi Önder-

liğimiz Rusya’ya gittiğinde Rusya da kalmasının kabul edilmesi

doğrultusunda alınan karar, belki de Rus Parlamentosu’nun nadi-

ren bu düzeyde çoğunluk ittifakıyla aldığı bir karar olmuştu. Ne

var ki yüzde yüze yakın bir oyla alınan karar yürütme tarafından

uygulanmamış, uygulanmadığı gibi Önderliğimizin esaretiyle so-

222233



nuçlanan komploda yer alınmıştır. Bu açıdan yürütmelerin yetki-

sinin kısıtlanması demokratikleşmenin de bir gereğidir. Özellikle

tabana dayalı halk örgütlenmelerinin gerçekleştirileceği alanlarda

komünlerin, kasaba, şehir ya da bölge meclislerinin sorumluluğu-

nun daha fazla olması gerekir. KKK sistemi oturduğunda, demok-

ratik çalışma imkanlarını bulduğunda böyle bir yaklaşımla yasa-

ma yürütme ilişkisini ele alması, paradigmanın, demokratik sos-

yalist ideolojisinin gereğidir.

Biz yasama, yürütme ve yargının rolleri ne olacak derken tü-

müyle Avrupa’daki örneklerine bakarak bir değerlendirme yapmak

ya da yasama, yürütme, yargı anlayışlarını oradaki uygulamaların

etkisi altında değerlendirmek yanlış olur. Çünkü KKK sistemi, o

sisteme tamamen alternatif bir niteliğe sahiptir. Oralarda yürütme-

ler iş ve rol koordinasyonu biçiminde ele alınmamaktadır. Aslında

yürütmeler devletin kendisi olmaktadır. Yasama görevi gören ku-

rumlar ise demokratik konfederal örgütlenme sonucu ortaya çıkma-

dığı için, altında ve alt yapısında demokratik konfederal örgütlen-

meler, halk örgütlenmeleri güçlü olmadığı için tamamen egemen

sınıfların denetiminde, yürütmenin dolayısıyla devletin ağırlığının

etkisini sağlamanın ve yaymanın araçlarıdırlar. Oralarda meclisler

ve yasama esas değildir, esas olan yürütmedir, hatta derin devlet

denen güç odakları bilindiğinden daha fazla etkilidir. Bu nedenle

hala hükümetler siyasetin sahnesinin en önündeki ve en işlevsel ku-

rumlarıdır. Bunun olmasını gerektirecek ihtiyaçlar da söz konusu

ülkelerde bulunmamaktadır. 

KKK sisteminde yargıyı da doğru ele almak gerekir. Tabii ki bi-

limsel teknik devrim, bunun ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal

yaşam çok karmaşık hale gelmiştir. Geçmişte komünal demokratik

yaşamın yaşandığı toplumlardaki sadelik şimdi yoktur. Ancak yine

de yargı sisteminde de komünal demokratik yaşam içinde hukuk

nasıl uygulanıyordu buna bakmak, yargı sistemimizi bu kök hücre

temelinde oluşturmak gerekir. Çünkü hiyerarşik, devletçi, iktidarcı

toplumda yargı, topluma tamamen yabancılaşmıştır. Hatta yasama-
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dan, yürütmeden daha fazla yargıyla toplum arasında bir yabancı-

laşma ve soğukluk vardır. Komünal demokratik değerlerin yaşandı-

ğı toplumlarda ise yargı teknik bir olgu olmaktan çok, toplumun

ürettiği kültür ve ahlak temelinde işleyen, yargılamanın esasını bu-

na dayandıran bir uygulama söz konusuydu. Bizim ilk KONGRA

GEL Genel Kurulu ve daha sonrasında bu konuda ciddi yanılgılar

ortaya çıktı. Bizdeki yargılama neredeyse burjuvazinin hakim oldu-

ğu sistemlerdeki yargılamaya benzetilmeye çalışıldı. Bu da örgüt

ilişkilerini zayıflattığı gibi, örgüt içinde bireylerin birbirine karşı

sorumluluğunu, teknik bir konu haline getirerek yoldaşlık ilişkile-

rine, örgüt içi komünal demokratik, kültürel değerleri zarar verdi.

Küçük bir sorun bile disiplin kurullarına ya da adalet divanına git-

meye başladı. Bu bizim yaklaşımımız olamaz. Komünal demokra-

tik değerlerin yaşandığı toplumlarda devletin mahkemesine, yargı-

cına, savcısına, polisine gitmek, şikayeti buralara yapmak, çözüm-

leri bu tür yerlerde aramak en fazla ayıplanan konular olmuştur. Bir

köyde, kasabada biri sorun yaşadığında mahkemeye gidildiğinde,

mahkemeye giden kişi toplumdan dışlanırdı. O kişiye iyi gözle ba-

kılmazdı. O kişiyle toplum arasında bir yabancılaşma ve soğukluk

ortaya çıkardı. Toplum özellikle kendi sorunlarının bilge ve tecrü-

beli insanlar tarafından çözülmesini tercih ederdi. Sorunların bu tür

kişiler tarafından çözülmesine değer verilirdi. Eleştiriyle, iknayla,

özeleştiriyle yerleşmiş ahlak ve kültürel değerler temelinde toplum

kendi içindeki sorunları çözerdi. 

Böyle bir çözüm tarzını, yaklaşımını en fazla da Önderliğimiz

uyguladı. Önderliğimiz örgüt içindeki sorunları çözümünü kültürel

düzeyde, ideolojik düzeyde olmasını esas aldı. Bu da örgüt içi iliş-

kileri ve yoldaşlığı güçlendirdi. Halk içindeki ilişkileri güçlendirdi.

Eskiden halk içindeki sorunlar önemli oranda mahkemeye, savcıya

giderdi, hem de halkımız üzerinde egemenlik kurmuş olan sömür-

gecilerin mahkemesine gidilirdi. Hareketimiz ilk etkili olduğu yıl-

lardan itibaren sorunları mahkeme yoluyla değil de, halk içindeki

doğal önderlerle, adalet düşüncesini en iyi biçimde pratikleştirecek
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insanlarla çözmeye yöneldi. Bu doğru bir yöntemdi. Bizim yargı

sistemimizde de uygulanması gereken yöntem esas olarak budur.

Ekonomik, sosyal, kültürel yaşamın karmaşıklaşması tabii ki belli

uzmanlıkları gerektiriyor. Ancak günümüzde bu uzmanlık gerekti-

ren konularda da toplumun kendi içinde çözüm bulacak mekaniz-

maları ortaya çıkarmanın imkanı artmıştır. Tabii ki halka karşı, öz-

gürlüğe, demokrasiye karşı işlenen suçlar için özgürlük mahkeme-

leri kurulabilir. İdari ve teknik işleyişte çıkan sorunlar için idari

mahkemeler olabilir. Ancak sorunları esas olarak çok soğuk bir suç

ve ceza ilişkisi içinde değerlendirmek yanlıştır. Zaten bu tür pozitif

ve formel hukuka karşı yüzlerce yıldır itiraz vardır. Ve bu itiraz ge-

çen yüz yılda daha da artmıştır. Sorunları sadece suç ve ceza ekse-

ninde çözmenin doğru olmadığını, esas olarak da nedenlerini orta-

dan kaldıran, nedenleriyle sonuçları arasındaki bağı iyi ortaya ko-

yan bir hukukun oluşturulması gereği ortaya konulmuştur. Aslında

sosyalistler yüzyıldır klasik burjuva hukukuna karşı itirazlarını

yükseltmişlerdir. Bu konuda farklı bir hukuk, suç ve ceza anlayışı

teorik ve ideolojik olarak ortaya konmuştur. Reel sosyalizm prati-

ğinde bu doğru uygulanmamıştır, ancak klasik burjuva hukukuna

karşı bizim alternatif bir hukuk oluşturmamız, çözüm yolları bul-

mamız gerekir. Eğer sistemin mezhebi olmaktan çıkacağımızı iddia

ediyorsak mevcut sistemden çok farklı sosyal, siyasal yaşam kurma

iddiasında olduğumuzu vurguluyorsak, hukuk konusunda da kendi-

mize has, halk özgürlük eğilimine denk bir hukuk sistemini ortaya

çıkarmak ihtiyacı vardır. Örneğin örgüt içinde giderek her şey di-

siplin kurullarına, adalet divanına havale edilmeye çalışılınca ister

ordu olsun, ister diğer çalışmalarda olsun olumsuz sonuçlar ortaya

çıkmaya başlamıştır. Artık komutan kişileri ikna etme, kişileri yan-

lışlardan uzak durmasını sağlamak için eğitim verme, tartışma, ko-

nuşma yerine, bir sorun çıktığında disiplin kuruluna havale ediyor.

Bu tabi Önderliğimizin reddettiği bir yaklaşımdır. Hatta böyle ko-

mutanları komutan bile saymadığı, bu aslında komuta görevini,

halk özgürlük eğiliminin meşru savunmasında olması gereken hu-
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kuku bir kenara bırakıp formel hukukla sorunları çözmeye yönel-

mektir. Bu da ister meşru savunma gücü olsun, ister başka kurum-

larımız olsun, örgüt birliğini ve gücünü zayıflatan, bireydeki, örgüt-

teki özgürlükçü ve demokratik kültürü gerileten bir rol oynamakta-

dırlar. Bu bir iki yıllık pratik içinde bu gerçeği gördüğümüz için, gi-

derek bu tür hukuk anlayışını ve uygulamasını aşarak komünal de-

mokratik yaşamın olduğu toplumlardaki kendimize uygun olan hu-

kuk anlayışı ve sorunları çözme yöntemine denk gelecek bir hukuk

yaklaşımı ve uygulamasını geliştireceğiz. Bu konuda esas olarak da

Önderliğimizin, hareketimizin geçmiş tarihte uyguladıkları yön-

temleri ve çözüm tarzını esas alacağız. Geçmişte belirli olumsuz

uygulamalar, eksiklikler olmuştu. Bu tür yetersizlikleri ve yanlış-

lıkları ortadan kaldırarak, bunlara yol açmayan bir yaklaşımla hem

örgüt içinde kendi sistemimizi geliştireceğiz hem de toplumda ge-

lişmesini sağlamaya çalışacağız. 

Burjuva hukuk aslında kendi sistemini korumaya yöneliktir. Bu

yönüyle de tutucudur. Toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap veren,

toplumu yaşamıyla canlı bir ilişkide olan özelliği yoktur. Bu yö-

nüyle de toplumun, bireyin hem düşünsel, ruhsal gelişimi, hem de

ekonomik, sosyal yaşamı ve gelişimi önünde bir engel konumunda-

dır. Belki insanlık tarihinin, geçmişten bugüne kadar elde ettiği ka-

zanımları korumada bir değer ifade etmektedir, ama toplumun ge-

lişmesi, ilerlemesi açısından muhafazakar bir konumda bulunmak-

tadır. Dolayısıyla biz hukuku esas olarak da toplum kültürüne, ah-

lakına yedirerek insanlığın kazanımlarını daha köklü biçimde kalı-

cılaştırmak, halkın yaşamının canlı dinamiği içinde muhafazakar

olmaktan çok halkın ihtiyaçlarına cevap veren, halkın özgürlük ve

demokrasi mücadelesini ya da halkın örgütlenmesini geliştirecek

bir konuma getireceğiz. Halkı söz ve karar sahibi yapmak ve bu te-

melde ortaya çıkaran kültürü ve ahlakı hukukun temeline oturtmak

bizim hukuk anlayışımızın özü olmalıdır. 

Bugün İran’da ve Türkiye’de görüldüğü gibi sistemin en gerici

merkezleri hukuk kurumlarıdır. Yürütmesinden de, yasamasından
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da daha fazla muhafazakar, gerici bir tutuma sahiptirler. Çok bi-

çimsel olduklarından dolayı da halkın duyarlılıklarına, halkın ihti-

yaçlarına cevap veren bir özelliğe sahip değildirler. Dolayısıyla

çok fazla sözü edildiği gibi Avrupa’daki, şurdaki buradaki hukuk

devleti anlayışının halkın özgürlüğünün, demokrasisinin önünü

açan, sosyal kültürel ihtiyaçlarının gelişmesine güç veren bir özel-

liği yoktur. Sadece geçmiş tarihlerde kazanılan bazı hakların ko-

runması ve kullanılması anlamında pozitif role sahiptirler. Bizim

hukukumuz esas olarak da halkın örgütlendirilmesi, güç yapılma-

sı, örgütlülüğünü ve gücünü sosyal, kültürel, ekonomik her alanda

ortaya koyması ve bu temelde sorunları yerinde, objektif koşulla-

rından koparmadan çözmesi üzerine kurulmalıdır. Bizim açımız-

dan yasama ve yürütmenin dengelenmesi halkın örgütlenmesi te-

melinde olmalıdır. Kapitalist burjuva sistemlerinde halkın örgüt-

lenmesi, güç olması söz konusu olmadığı için yasama ve yürütme-

nin uygulamalarını denetlemek yasama, yürütmenin kontrolsüz

hukuksuz iş yapmasını engellemek için yargı bağımsızlığı denen

kavramı güçlendirerek bu durumu dengelemek istemişlerdir. KKK

sisteminde ise her bakımdan asıl güç halka dayandırıldığından ya-

sama ve yürütme uygulamaların denetimi de ağırlıklı olarak halka

kaydırılacaktır. Halkın örgütlenmesi geliştirilerek bu tür olumsuz

uygulamalarda halkın ağırlık koymasını sağlayacak bir kurumlaş-

ma ve kültürün yaratılması önemli olmaktadır. Bazı mahkemelere

ihtiyaç duyulur. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda yapılabi-

lir. Ama bizim hukuk felsefemiz ve uygulamamızın esasının belirt-

tiğimiz çerçevede olması demokratik konfederalizmin kuruluş fel-

sefesine en uygun yol olacaktır.

– KKK sisteminde kadın ve gençliğin yeri ve rolü, nasıl olacak-
tır?

– Önderliğimiz, halkın demokratik örgütlenme sisteminde en

fazla rolü de kadın ve gençliğe verdi. Bunun Önderliğimizin ve
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PKK’nin özgürlük ve demokratik çizgisiyle yakından bağı vardır.

Kadın, mücadele ettiğimiz erkek egemen, iktidarcı devletçi sis-

temden en fazla zarar gören, bu sistem karşısında özgürlük ve de-

mokrasiye en fazla ihtiyaç duyan sosyal kesimidir. Kadın özgür-

lüğünün gerçekleşmesi egemenlikli sistemin tüm şifrelerinin çö-

zülmesi, iktidarcı, yetkici, devletçi zihniyetin tümden ortadan kal-

dırılması anlamına gelmektedir. Kadın etkin kılınmadan, kadın

özgürlüğü gerçekleştirilmeden, iktidarcı, hiyerarşik, devletçi, sö-

mürücü sistemi tümüyle ortadan kaldırmak veya kaldırdığını var-

saymak mümkün değildir. 

Özgürlükçü bir yaşamı, demokratik bir sistemi kadın kadar iste-

yen başka bir toplumsal kesim bulunamaz. Dolayısıyla kadın cinsi

içinde özgürlük ve demokrasi potansiyeli ve enerjisi fazlasıyla var-

dır. Eğer bu enerji ve potansiyel ortaya çıkarılırsa egemen sistem-

lerin ayakta durması söz konusu olamaz. Kadın özgürlük çizgisi ve

demokrasi anlayışı topluma yerleştirildiğinde bu toplumun değer

yargıları hiçbir baskıyı, sömürüyü, egemenlikçi anlayışı kabul et-

mez. Bu açıdan da kadın özgürlük çizgisinin geliştirilmesi, kadının

KKK sisteminde etkin olması özgürlük ve demokrasi ilkelerinin

kararlı bir savunuculuğunun ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

Çeşitli kesimler zaman zaman ilkesiz, oportünist davranabilirler.

Kadın, özgürlük ve demokrasi bilincine ulaştığında erkek egemen

sistem karşısında en kararlı duruşa sahip olacağı gibi mücadele az-

mi ve coşkusu en fazla olacak toplumsal kesimdir. Kendisinde bu-

nu somutlaştıracağı gibi her türlü gericiliği çözecek özelliğe sahip

olduğundan toplumun diğer kesimlerdeki özgürlük, demokrasi po-

tansiyelini açığa çıkarmada katalizör rolünü oynayacaktır.

21. yüzyıl özgürlük ve demokrasi yüzyılı olacak diyorsak, bunun

nedeni kadın cinsinin kendi gerçeğinin farkına varması, özgürlüğün

ve demokrasinin kendisi için hava, su kadar vazgeçilmez olduğunu

görmesi, bu yönüyle tarihte ilk defa çok güçlü biçimde sahneye

çıkmasıyla ilgilidir. Eğer kadın dünyada ve Kürdistan’da olduğu gi-

bi, özgürlük ve demokrasi ihtiyacını bu derece hissetmeseydi, bu-

222299



nun bilinci ve örgütlülüğü konusunda önemli gelişmeler yaratma-

saydı, 21. yüzyıl için özgürlük ve demokrasi yüzyılı olacak belirle-

mesini yapamazdık. 

Öte yandan günümüzde dünyada da Kürdistan’da da kadının ge-

nelleşme sorunları önünde engeller vardır. Kürdistan’da kadının

uyanışında önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Kadının özgürlük

çizgisi ve mücadele azmi önemli oranda gelişmiştir. Ancak hala ka-

dının erkek kadar gezme özgürlüğü, serbestisi ortaya çıkmamıştır.

Gelenekler ve varolan sistem kadını hala çeşitli biçimlerde evin

çevresinde, kasabada, şehirde tutmaktadır. Bu açıdan yerelin inisi-

yatifinin artmasına dayalı demokratik konfederalizm örgütlenmesi

esas alınıp geliştirildiğinde bugünkü merkezi örgütlenme modelin-

den olmadığı kadar daha fazla kadın siyaset sahnesine çıkacak, sos-

yal ve kültürel yaşama katılacaktır. Bu da kadının geçmiş örgüt mo-

dellerinden daha fazla etkinliğinin artmasını sağlayacaktır. Bu yol-

la yerel demokratik konfederaller içinde siyasi, sosyal eğitimini

gerçekleştiren kadın giderek tüm ülke genelindeki siyasete ağırlığı-

nı daha fazla koyacaktır. Bu açıdan da demokratik konfederalizm

örgütlenmesi kadın için yeni imkanları sunacağı gibi, özgürlükçü,

demokratik bir sistem olan konfederalizm ancak kadınların aktif

katılımıyla kendisini gerçek ideolojik çizgisine ve yaşam projesine

oturtma imkanını bulacaktır.

Hareketimiz her yerde kadının siyasete etkin katılması için po-

zitif ayrımcılık yapmaktadır. Buna rağmen genellikle üst kurum-

larda bunu zaman zaman gerçekleştirmesi zor olmaktadır. Tabana

dayalı demokratik konfederal örgütlenmede kadına uygulanan

pozitif ayrımcılık tabandan başlayarak uygulanma fırsatı yakala-

yacak bu da giderek aktif siyaset yapan kadının sayısını artıracak-

tır. Böylelikle demokratik konfederalizmde kadına verdiğimiz ön-

cülük rolü sadece teorik olarak değil de pratik olarak da gerçek-

leşme imkanını bulacaktır.

Kürt kadını serhildanlarda ve gerçekleşen demokratik devrimde

çok önemli bir rol oynamıştır. Kürdistan’da bugün demokrasinin ve
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özgürlük bilincinin gelişmesinde kadın hareketinin rolü çok önem-

lidir. Eğer hareketimiz tüm saldırılara rağmen yenilmediyse, ayak-

ta durduysa bunun sırlarından biri de hareketimizin kadını siyasal

mücadelenin önemli bir parçası haline getirmesidir. Kadın yüreğin-

de ve beyninde özgürlük ve demokrasi ateşini yakmasıdır. Kadın

sadece kendi özgürlüğü ve demokratik yaşam için mücadele etme

gibi bir rol oynamaktan öteye toplumun diğer kesimlerinin de öz-

gürlük ve demokrasi mücadelesine sürekli katılmasında, ısrarlı ka-

tılmasında itici ve sürükleyici bir rol oynamıştır. Eğer Kürt kadını

bu düzeye getirilmeseydi özgürlük mücadelesinin baskılar karşısın-

da bu düzeyde dayanaklı olması söz konusu olamazdı. Hareketimi-

zin dayanaklığını artıran en temel güç kaynağı kadının özgürlük

mücadelesinde yer almasıdır. Bırakalım diğer boyutlarını sadece bu

mücadelenin içinde yer alması bile bu sonucu doğurmuştur. Kaldı

ki savaşta da, bütün çalışmalarda da çok önemli fedakarlıklar gös-

terdiği için kendisiyle birlikte Kürt toplumunun ve erkeğin değiş-

mesinde, özgürlük ve demokrasiye bağlanmasında da tarihsel rolü-

nü fazlasıyla oynamıştır. 

Demokratik konfederal sistemi derinleşmiş radikal demokrasi

olarak değerlendirdik. Derinleşmiş radikal demokrasiyi gerçekleş-

mede birincil görev kadın hareketin olacaktır. Kadın özgürlüğün ve

demokrasinin derinleşmesinin gücüdür. Özgürlük ve demokrasinin

derinliklerine ancak kadın özgürlük çizgisiyle, kadının duruşuyla,

kadının mücadelesiyle inilebilir. Kadının katılmadığı bir mücadele-

de özgürlük ve demokratikleşmenin yüzeyinde kalınır. Önderliği-

miz “kadın özgürlük çalışması alanı en radikal devrimci çalışma
alanımdır” biçiminde değerlendirdi. PKK çizgisinin radikalığının

esas olarak da burda gerçekleştiğini ifade etti. Özgürlüğe ve de-

mokrasiye köklü bakışını önderlik kadın çizgisiyle tamamladı ve

pratikleştirdi. Dolayısıyla kadın alanı reformist yaklaşım ya da iyi-

leştirmelerle sorunların çözüleceği bir alan değildir. Ancak demok-

rasinin ve özgürlüğün derinleşmesiyle kadın sorunu çözülebilir.

Çünkü ilk baskı altına alınan, ilk sömürülen, ilk ezilen cins kadın-
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dır. Belki diğer alanlarda iyileşmeler yapılabilir, ama kadın alanın-

da gerçek özgürlük ve demokrasi sistemi radikal düzeyde aşmakla

mümkündür. Bizim hareketimiz de sistemin mezhebi olmama, ya-

ni erkek egemenlikli sistemin türevi olmama gibi bir iddiayla orta-

ya çıktığı için sistemin mezhebi olmamasının esas güvencesi kadın

özgürlük hareketinin geliştirilmesi olacaktır. 

Şimdiye kadar bütün özgürlük hareketleri, demokrasi mücade-

leleri eninde sonunda sistemin mezhebi olmuşlarsa bunun en temel

nedenlerinden biri de kadın özgürlüğü ve kadın alanında demokra-

tikleşme mücadelesinin yetersiz kalması sonucudur. Eğer kadın bu

söz konusu özgürlük, demokrasi mücadelelerinde, ulusal kurtuluş

mücadelelerinde ve reel sosyalizmde etkin özgürlükçü ve demok-

ratik duruşuyla yer alsaydı kesinlikle bu mücadelelerin kaderi, sis-

temlerin mezhebi haline gelmek olmazdı. Dolayısıyla kadın öz-

gürlüğü konusunda ve demokratik yaşama katılımında sadece re-

formlarla, yumuşatmalarla liberal bazı yaklaşımlarla yetinmek de-

mokratik konfederalizmin daha baştan derinleşmiş radikal demok-

rasi kimliğine uygun hareket etmemek olur. Tüm bu gerçekler ka-

dın özgürlük çizgisinin ve kadın hareketinin demokratik konfede-

ralizmin yerleşmesinde, pratikleşmesinde, önderliğimizin ortaya

koyduğu komünal demokratik değerler temelinde yaşamsallaşma-

sında belirleyici öneme sahiptir. Kadın hareketi hem kendi özgün

örgütlenmesini geliştirecek, derinleştirecek hem de radikal ve de-

rin demokrasinin konfederalizmin ruhu olması açısından bütün ça-

lışmaların aktif gücü olacaktır. Diğer çalışma sahalarının, diğer

sosyal kesimlerin örgütlenmelerinin demokratik konfederalizmin

ruhuna uygun gelişmesi açısından da kadının sorumluluğu önem-

lidir ve sadece kendi özgün çalışmasıyla yetinemez. Tabii ki özgün

örgütlülüğünü sağlamadan da bu rolünü oynayamaz. Ama sadece

özgün örgütlenmelerle de yetinemez. Bütün çalışmaların, komün-

lerin, meclislerin, konfederal örgütlenmelerin içinde etkin bir bi-

çimde yerini alarak sistemi bütünüyle değiştirme ve sisteme rengi-

ni verme rolünü oynaması gerekir. 
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Koma Komelen Kürdistan sisteminin cinsiyet özgürlükçü de-

mokratik ekolojik toplum paradigması temelinde demokratik sos-

yalizme giden bir çizgide pratikleşmesi açısından gençliğin rolü

de çok önemlidir. Gençlik sosyal yapısı itibariyle sistemle bütün-

leşmemiş, sistemin iktidarcı, hiyerarşik devletçi genlerini çok faz-

la kendisine yedirmemiş bir özelliğe sahiptir. Gençlik doğası gere-

ği ütopya ve hedefler önüne koyan bir sosyal kesimdir. Demokra-

tik konfederalizm gibi bir örgütlenmeyi, sistemin mezhebi olmak-

tan çıkma iddiasında olan bir projeyi en fazla benimseyecek ke-

simlerin başında gençlik gelmektedir. Gençlik geleceği kazanmak

isteyen özellikleriyle köklü değişimlere açık, tutucu özelliği fazla

bulunmayan bu nedenle de tüm sistemlerden kopmayı ifade eden

derinleşmiş radikal demokratik ve özgürlükçü bir sisteme yüzünü

çevirebilecek ve bu konuda bütün enerjisini ortaya koyabilecek bir

güçtür. Gençlik sınıflı devletçi sistem tarafından fazla kirletilme-

miş olduğundan komünal demokratik bir yaşam açısından ideal bir

konuma sahiptir. Sistem kirliliği gençliğin yüreğine ve beynin de-

rinliklerine yedirecek zamanı ya da bu tür ilişkiler çekme fırsatını

bulamamıştır. Bu nedenle arayış içinde olan kirlenmemiş duygula-

rıyla komünal demokratik yaşamın doğasına uygun bir düşünce ve

duygu dünyası vardır. Bu nitelikler dikkate alındığında gençliği

örgütlemek, kadının demokratik konfederalizmde yer almasında

oynayacağı rol gibi bu sistemin ruhuna, felsefesine, çizgisine uy-

gun pratikleşmesinde güvence olabilecek bir rol oynayacaktır.

Gençlik her zaman yeni ideolojilere, yeni yaşam felsefelerine ilgi

duymuştur. Eski sistemler, eski rejimler gençliğe her zaman itici

gelmiştir. Cinsiyet özgürlükçü demokratik ekolojik toplum para-

digması da sistemin dışına çıkma iddiasında olan, sistemin mezhe-

bi olmamayı hedefleyen bir projeyi koşullandırması, dolayısıyla

gençliğin yenilik arayışlarına cevap verdiğinden gençlik bu proje-

nin pratikleşmesinde hem yoğun katılımıyla, hem enerjisiyle çok

büyük bir güç verecektir. Kürt halkının yüzde yetmişinin genç ol-

duğu, Kürt halkının bir gençlik halkı olduğu düşünüldüğünde bu

223333



projenin gerçekleşmesinde tabii ki gençliğe büyük görev ve so-

rumluluklar düşecektir. Gençliğin katılmadığı bir mücadele aslın-

da Kürt halkının katılmadığı bir mücadele olur. PKK’nin ortaya çı-

kışının da tamamen bir gençlik hareketi olduğu ve Kürdistan’daki

köklü değişimleri, dönüşümleri, yenilikleri gençlik ruhuyla yaptı-

ğı düşünülürse böyle köklü radikal bir değişime yönelim yine

gençlik tarafından sahiplenildiğinde başarıya ulaşacağı rahatlıkla

anlaşılır. Nitekim demokratik konfederalizm projesine gençlik bü-

yük bir heyecanla yaklaşmıştır. Önderliğin gençlik çözümlemeleri

ve perspektifi gençliğin geleceğe umutla bakması konusunda bü-

yük bir heyecan vermiştir. Yeter ki önüne yeni hedefler konulsun

gençliğin iradesini ortaya koyacağı, kendisine öz güven duyacağı

bir sistem içine çekilsin, gençlik kendisinden beklenenden daha

fazlasını vermeye hazırdır. Hiyerarşik devletçi, merkezi siyaset

tarzı örgütlenmeler esas olarak da orta ve yaşlı kesimin etkili oldu-

ğu örgütlenmeler olmuştur. Bu tür örgüt modellerinde gençlik ken-

disine çok fazla yer bulamamıştır. Demokratik konfederalizm hem

yerelde örgütlendiği için hem de bütün toplumsal kesimlerin ör-

gütlenmelerine rol biçtiği için demokratik konfederalizm projesi

gençliğin aktif katılımının da önünü açmıştır. Bu açıdan gençlik

örgütlerine önem vermek demokratik konfederalizmi geliştirmede,

halkın özgürlük ve demokrasinin güvencesi olan meşru savunma

kuvvetleri başta olmak üzere mücadelenin tüm alanlarında büyük

rol oynamasını beraberinde getirecektir.  

Gençliğin köyünde, mahallesinde kasabasında bu tür örgütlen-

melere katılmasının imkanı fazlasıyla vardır. Kürdistan gençliğinin

büyük bölümü işsiz olduğu, mevcut sistem içinde geleceğine dair

bir umut görmediği için bu projeye katılma istemini fazlasıyla gös-

terecektir. Nitekim gösteriyor da. Nasıl ki birinci Apoculuk döne-

minde ortaya konulan yeni ideolojik, teorik ve mücadele felsefesi-

ne büyük ilgi duydu ve bunun pratikleşmesi, maddi güç haline gel-

mesinde rolünü oynadıysa, ikinci Apocu ideolojik dönemde de

gençlik rolünü oynadığı taktirde birinci Apoculuk döneminde yara-
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tılan başarılara imzasını atacaktır. 1970’lerde olduğu gibi bu defa

da yeni paradigma temelinde gerçekleşecek demokratik sosyalizm

mücadelesinde de gençlik benzer rolü oynayacaktır. Zaten gençli-

ğin katılmadığı böyle bir mücadele ve örgütlenmenin başarı şansı-

da olamaz. Demokratik konfederalizm sistemi bütün toplumsal ke-

simlere kendini ifade etme imkanı tanımaktadır. Gençliğin de bü-

tün tarihi boyunca kendisini ifade etmenin önünde engeller konul-

muştur. Demokratik konfederalizm ise ister etnik olsun, ister dinsel

olsun, ister sosyal kesim, isterse gençlik ve kadın olsun, tüm top-

lumsal kesimlerin kendilerine ifade etmesine olanak tanıdığı için

ve bu konuda da gençliğe bilinçli bir biçimde bir öncülük rolü ver-

diği için gençliğin bu projeye katılımının çok güçlü olacağını şim-

diden belirtebiliriz. 

Demokratik konfederalizm örgütlenmesi enerjik bir çabayı ge-

rektirir. Mahalleye, sokağa, eve, her yere girip çıkmayı gerektiri-

yor. Bununda büyük bir enerji, heyecan dolu, coşku dolu gençlik

ruhuyla gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Demokratik konfedera-

lizm ancak bütün bireylere, bütün toplumsal kesimlere ulaştığında

anlam bulacağından, demokratik konfederalizmin başarıya ulaşma-

sında, tüm kitlelere gitmesinde gençliğin bu yönünün değerlendiril-

mesi, projenin pratikleşmesi açısından olmazsa olmaz kabilindedir. 

Önderlik kendi gençliğini anlatırken nasıl kavgalı olduğu aile-

lerin çocuklarıyla ilişki kurduğunu anlatır. Bu gençlerin toplumsal

gelenekleri ve kendisine dayattıklarını kabul etmediğini, her kesim-

le ilişkilenmek gibi bir özü olduğunu, bu açıdan da komünal de-

mokratik yaşama yatkın bir kişilik taşıdığını söyleyebiliriz. Diğer

sosyal tabakalar, bencilikler, çıkarlar gibi eğilimlerle kirlenmişler-

dir. Gençlik bu kirli yaşamı yaşamadığı için çıkarın söz konusu ol-

madığı, ancak çıkarı düşünmeyen toplumsal kesimlerin, komünal

demokratik yaşamı oluşturacak konfederal sisteme gireceğe düşü-

nüldüğünde gençliğin bu sistemin yaşam bulmasındaki rolü daha

da iyi anlaşılır. Eğer kadın ve gençliğin katılımı güçlü biçimde sağ-

lanırsa demokratik konfederalizm bazı kesimlerin iddia ettiği gibi
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ütopya olmaktan çıkar, gerçekleşebilir bir proje olur. Zaten gençlik

ve gençliğin devrimci ruhu başkalarının inanmadığına inanmaktır.

Gençlik her zaman başkalarının inanmadığına inanan bir kesim

olarak tarihteki rolünü oynamıştır. Gençliğe delikanlı denilmesi bi-

le onun ayrıksı niteliğini, başkaların yapamadığına inanacak özelli-

ğini ifade etmektedir. 

Gençlik kendi özgün demokratik konfederal örgütlenmelerini

kurmanın yanında bütün diğer konfederal örgütlenmeler içinde, ko-

münlerde, meclislerde aktif olarak yerini alacaktır. Genlik hiçbir

kesimin yapamadığı kadar kendi örgütlenmesinde komünal demok-

ratik yaşamı ve değerleri oturtabilir. Böylelikle sadece çalışmasıy-

la değil, ilişkileriyle, yaşam tarzıyla demokratik konfederalizmin

komünal demokratik kültürünü oluşturmada çok önemli bir işlev

görebilir. Özcesi, demokratik konfederalizm; kadının özgürlük ru-

hu, gençliğin dinamizmi ve her türlü yeniliğe açık duruşuyla derin-

leşmiş radikal demokratik sistem olacaktır. Kadın ve gençlik sade-

ce Kürdistan’da değil, özgürlükçü ve demokratik ruhları ve demok-

ratik konfederalizmde aldığı yerle bu sistemi bütün Ortadoğu halk-

larına yayarak dünyada özgürlükçü demokratik sistemin, halk öz-

gürlük eğilimin her tarafta pratikleşmesi açısından demokratik kon-

federalizmin motor gücü, sürükleyici gücü olacaklardır. 

– Kürdistan da konfederal örgütlenmenin objektif koşulları ne-
lerdir?

– KKK sisteminin hedeflediği demokrasinin temel alacağı ko-

münal demokratik yaşamın üretildiği ilk coğrafya Kürdistan’dır.

Neolitik toplumu en köklü biçimde Kürdistan coğrafyası yaşamış-

tır. Bu durum KKK sistemin kök hücre olan Kürdistan coğrafyasın-

da pratikleşme imkanları hiçbir ülkede olamayacak kadar fazladır.

Yakın zamana kadar, hatta bugün bile komünal demokratik değer-

lerin belirli ölçüde varlığını sürdürdüğü bir coğrafya özelliğini ta-

şımaktadır. Bu açıdan Kürdistan toplumunu, Ortadoğu coğrafyası
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ve Kürdistan’ı demokratikleşme açısından koşulların zayıf olduğu

yerler olarak değil de, gerçek anlamda halka dayanacak bir demok-

rasinin koşullarının hiçbir coğrafyada olmadığından daha fazla ol-

duğunu belirtmek gerekir. Kürdistan hem neolitik değerlerin, ko-

münal demokratik yaşamın yaratıldığı coğrafyadır, hem de

1990’larda gerçekleşen serhildanlarla ortaya çıkmış bir demokratik

halk gerçeği vardır. Eğer Kürt halkının gerçekleştiği demokratik

devrimle tarih içinde oluşmuş ve bugüne kadar taşınmış komünal

demokratik değerler güçlü bir örgütlenmeyle buluşturulabilirse de-

mokrasinin en güzel yanlarıyla yaşandığı bir ülke olacaktır Kürdis-

tan. Çeşitli kesimlerin Batı’nın gözüyle bakarak Ortadoğu’da ve

Kürdistan’da demokratikleşmenin koşulları zayıf olduğunun söy-

lenmesi çok yanlıştır. Son iki yüz yılda Ortadoğu halklarına ve Kürt

halkına dayatılan kendi tarihine güvensiz, kendi tarihini önemse-

meyen bir zihniyetin verilmesiyle bu tür anlayışlar ortaya çıkmıştır.

Eğer demokratik devrim yaratılabilirse neolitik toplum beşiği, uy-

garlığın beşiği bu topraklar ve toplumlar demokrasinin de beşiği

olacaktır. Halklar Batı’ya değil de, gerçek demokrasinin yerleştiği

Kürdistan’a ve Ortadoğu’ya bakacaklardır. Kürt halkının bu duru-

şu, özgürlük ve demokrasi bilinci ve gelişen demokratik kültür

böyle olacağı konusunda tüm verileri sunmaktadır. 

Önderliğimiz bir halkı savunmak’ta “etnisite varoluş tarzını,
eğer yenilmemişse yarı demokrasi olarak tanımlayabiliriz. Buna
bir de ilkel sıfatını eklemek gerekir. Etnisite ilkel demokrasidir. İç-
te komünal değerlere bağlılık, dışarıda tahakkümcü devlete direniş
halk guruplarını demokratik, özgür ve eşit ilişkiler içinde bulunma-
ya zorlar. İlişkilerin bu karakteri olmadan direnişin anlamı olmaz.
Ortadoğu’da demokratikleşme tanımlanırken büyük bir yanlışlık
yapılmaktadır. Sanki etnisite demokrasiyi engelmiş gibi. Batı uy-
garlığındaki bireye dayalı demokrasi tek başına tanımı belirleye-
mez. Demokrasiyi yalnızca bireye dayandırmak, devlete dayandır-
mak kadar önemli yanlışlıklar içerir. Toplumda topluluk ve özgür
birey çoğulcu demokrasinin gereğidir. Birbirine benzeyen birey ve

223377



topluluk anlayışı demokrasiler için ne gereklidir ne de güvencedir.
Farklılığın korunarak yeni bileşimlere erişilmesi demokrasilerin
ayrıcalığıdır, temel özelliğidir. 

Etnik toplulukları demokrasinin bir ayrıcalığı olarak değerlen-
dirmek onun gerçek uygulanmasıyla olur. Devlet yönetimi eğer
kendi kriterleri temelinde oy avcılığını demokratik yarış olarak bel-
lerse ortaya çıkacak sistem demagojidir. Etnik zenginliği demokra-
sinin şansı, olanağı olarak görmek önem taşır. Özgür bireyden da-
ha çok demokrasiye hizmet edebilir. 

Binlerce yıllık bir direniş kültürünü içselleştirmiş halk duruşla-
rını çağdaş demokratik ölçülerle bütünleştirmek günlük politikacı-
ların işidir. Yanlış olan Ortadoğu toplumun demokrasi potansiyeli-
ni engel gibi görmektir” demektedir. 

Kürdistan coğrafyası etnisitenin güçlü biçimde ortaya çıktığı ta-

rihsel temeli en köklü coğrafyadır. Öte yandan Ortadoğu’nun çok

farklı etnik ve dinsel kültürleri taşıması bunun Kürdistan’a yansı-

ması da vardır. Kürdistan yakın tarihine kadar hıristiyanların, yezi-

dilerin, alevilerin çok yoğun olarak yaşadığı coğrafyadır. Bu kül-

türler birbirlerinden çok şey alıp vermişlerdir. Böylelikle insanlığın

özgürlük, demokrasi, adaletle ilgili değerleri Kürt toplumunda,

Kürt kültüründe önemli yer edinmiştir. Diğer yandan Kürdistan

coğrafyası ve Ortadoğu etnik ve dinsel toplulukların en fazla yaşan-

dığı bir yerdir. Tarih içinde aşiretler, etnisite doğal bir federasyon

ya da konfederalizm biçiminde yaşadığı gibi, büyük imparatorluk-

ların ortaya çıktığı bu coğrafyada halklar zaman zaman bir federas-

yon zaman zaman da konfederal bir ilişki içinde olmuşlardır. Tüm

bunlar Ortadoğu’da ve Kürdistan’da demokratik konfederalizmin

tarihsel zemininin güçlü olduğunu gösterir. Kürdistan’da aşiretler

tarihsel bir konfederal ilişki içinde yaşamışlardır. Belki bugün bo-

zulmuş, devletçi iktidarcı sisteminin kültürüyle birçok özelliğini

kaybetmiş, özellikle yakın tarihte işbirlikçi yanları siyasal ve top-

lumsal gelişimin önündeki engelleyici konumu nedeniyle negatif

rol oynamışlardır. Ancak Kürdistan da bu aşiret yapısı bile demok-
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ratikleşme açısından değerlendirilebilecek özelliklere sahiptir. Feo-

dal dönemde, daha öncesi toplumda aşiretler arası konfederal iliş-

kiler olduğu için farklılıkları tanıma, diğer aşiretlerle, diğer toplu-

luklarla yan yana yaşama kültürü belli düzeyde vardır. Eğer doğru

değerlendirilirse, örgütlendirilirse gerici yanları etkisizleştirilirse

aşiret yapılanmaları –tamamlanmamış olsa da– demokratik devrimi

yapmış Kürdistan gerçeği içine oturtulabilir. 

Demokratik devrimin yapılmadığı dönemlerde halkın özgürlük

ve demokrasi gücünün açığa çıkmasında engel pozisyonda olan bu

yapılar, yine sömürgeci güçlerle işbirliği yapma özellikleri nede-

niyle özgürlük ve demokrasi mücadelesinin gelişmesinde engelle-

yici rol oynuyorlardı. Hatta sömürgeciliğin kendisini Kürdistan’da

hakim kılmasında zemin oluyorlardı. Ancak Kürdistan’da gerçek-

leşen demokratik devrim ve mücadelemizin onların işbirlikçi ka-

rakterini önemli oranda aşındırması, işbirlikçiliğin zeminini zayıf-

latması nedeniyle demokratik örgütlenmeler içine çekilebilirler. Ta-

bii ki koruculuk gibi gericileşmiş kurumlar vardır. Demokratik

konfederalizm sisteminde bu sorunun mutlaka çözülmesi, ortadan

kaldırılması ve bu niteliklerin tasfiye edilmesi gerekmektedir. 

Yine bugün yezidilerin çoğunluğu göç etmiş olsa da kısmen var-

lığını ve kültürünü koruması, Asuri toplumun varlığı, aleviliğin

Kürt toplumunun önemli bir kesiminde bir inanç olarak yaşaması,

Arap, Türk ve diğer etnisitede olan kesimlerin bulunması Kürdis-

tan’da etnik ve dinsel konfederal örgütlenmelerinde zengin bir bi-

çimde ortaya çıkacağını göstermektedir. Bu toplulukların konfede-

ral sistem içinde örgütlenmeleri demokratik kültürün hem gelişme-

sinde hem zenginleşmesine önemli bir katkı sunacaktır. 

Kürt kadının demokratik konfederal sistemin oturtulmasın da

çok önemli rol oynayacağını zaten vurgulamıştık. Öte yandan Kürt

insanının yoğun baskılar altında yürüttüğü bir demokratikleşme

mücadelesi var. En zor koşullarda bile örgütlenmesini belirli bir dü-

zeyde korudular. 15 yıldır ayakta olan bir halk gerçeği söz konusu.

Bu mücadele içinde Kürt insanı önemli düzeyde örgütlenmeye yat-
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kınlık kazandı. Gençlik, kadın örgütlenmeleri her yerde oluştu.

Kültür faaliyetleri kendisini önemli düzeyde örgütledi. Emekçiler,

memurlar kendilerini belirli bir örgütlülüğe kavuşturdular. 15 yıllık

süren mücadele sadece PKK içinde ve meşru savunma güçlerinde

örgütlenen profesyonel kadrolar dışında mücadelemiz birçok alan-

da doğal önder ortaya çıkardı. Toplumun tüm kesimleri kendilerini

örgütlemeye yöneldiler. Örgütlenmeye yatkınlık ve yaratılan örgüt-

lenmeler çok yaygın bir örgütlenmenin gerçekleşmesi gereken

KKK sistemi açısından önemli bir temel teşkil etmektedir. Yalnız

Kuzey Kürdistan değil, Güneybatı, Doğu ve Güney Kürdistan’da

farklı etniksel ve dinsel toplulukların zengin bulunduğu bir bileşi-

me sahiptir. Mücadelemizin milliyetçi eğilimleri önemli oranda ge-

rilettiği, milliyetçi bir siyaset tarzını bırakarak halkların kardeşliği-

ne dayalı bir politik yaklaşım göstermesi de demokratik konfedera-

lizm için çok önemli bir şanstır. 

Özcesi Kürdistan coğrafyasında demokratik konfederalizmi ör-

gütlenmenin koşulları çok fazla olgunlaşmıştır. Tabii ki devlet sı-

nırları içindeki hükümetlerin de demokratik duyarlılık taşıması ve

Kürt halkının konfederal örgütlenmelerine saygılı olması gerekir.

Bizim bu devletleri tanımamız onların KKK sistemini tanıması te-

melinde olacaktır. 

– Demokratik konfederalizm devlet kurma anlamına gelir mi, de-
mokratik cumhuriyetle bağdaşır mı? 

– Demokratik konfederalizm devlet kurmayı amaçlayan örgüt-

lenme değildir. Böyle anlaşılmasının nedeni farklı devletlerin bir

sözleşmeyle konfederal birlik kurmaları ile halkın kapsamlı de-

mokratik örgütlenmesi olan demokratik konfederalizm karıştırıl-

maktadır. Siyaset bilimi özerklik, federasyon, konfederal birimleri

bir devlet içindeki ünitelerin merkezi devlet ile ilişkisi ya da bağlı

bulunan devletten uzaklaşma olarak tanımladığından bu tür değer-

lendirmeler yapılmaktadır. Kürt halk Önderinin ifade ettiği demok-
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ratik konfederalizm ise Kürdistan’daki etnik, dinsel, sosyal, cins ve

çevre örgütlerinin konfederal birlik yaratmalarını ifade etmektedir.

Örneğin işçi ve memur sendikaları biçimsel anlamda konfederal ör-

gütlenmelerdir. Kürdistan da konfederalizm örgütlenmesi gerçekle-

şeceği gibi Karadeniz, Trakya, Ege, Çukurova ve diğer bölgelerde

de belirtilen toplumsal kesimler konfederal örgütlenmeye gidebilir-

ler. Bu bölgelerin ayrı devletleşmesi anlamına gelmez. Ancak dev-

letin yaptığı birçok işin halkın kendini örgütleyerek yapması teme-

linde devletin etkinlik alanlarının azalması söz konusu olur. Zaten

dünyadaki genel eğilim de bu yönlüdür. Koma Komelen Kürdistan

Türkiye demokratikleşirse Türkiye yasalarının reddetmeyen bir ör-

gütlenme modeli olarak Türkiye içindeki yerini alır. Tabii burada

Türkiye’nin KKK yapılanmasını ve demokratik hukukunu kabul

etmesi gerekir. Böyle bir örgütlenmeyi Fransa’da da halklar isterse

gerçekleştirebilir. Böyle bir örgütlenmenin gerçekleşmesi için ge-

nel demokratikleşmeye bağlılık yeterlidir. 

Demokratik cumhuriyetle demokratik konfederalizm karşı karşı-

ya konulacak kategoriler değildir. Demokratik cumhuriyet, cumhu-

riyet rejimi olan ülkenin aynı zamanda demokratik olduğunu ifade

eder. Bir ülke cumhuriyet ve aynı zamanda demokratik ise o ülke

içinden özerklik mi var, federasyon mu var, eyalet sistemi mi var?

Buna bakılmadan o ülkeye demokratik cumhuriyet denilir. Alman-

ya demokratik bir cumhuriyettir, ama eyalet sistemi bu cumhuriye-

tin demokratikleşme modelidir. Amerika demokratik cumhuriyettir

ve eyalet sistemi vardır. Fransa ise genel bir demokratik ilkeler

manzumesiyle yönetilmektedir. Tüm bunların ortak özelliği ise de-

mokratik cumhuriyet olmaktadır. Bu nedenle KKK sistemi demok-

ratikleşen Türkiye’nin demokratik cumhuriyetiyle çelişmez. Kaldı

ki KKK bir devletle federasyon ilişkisinde olduğu gibi merkezi

devletle bir ilişkiyi de ifade etmemektedir. Tabii ki demokratik kon-

federalizm Kürdistan ya da Türkiye’nin diğer bölgelerinde gerçek-

leştiğinde devletin bugünkü merkezi yapılanmasında ciddi aşınma-

lar ortaya çıkacaktır. Bu da demokrasinin gereğidir. Zaten demok-
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rasi devletin ve merkezin yetkilerinin azalması, çevrenin ya da hal-

kın yetkilerinin artması anlamına gelmektedir. Demokratik konfed-

ralizm de olan ise halkın iradesinin ve gücünün yani devlet + de-

mokrasi formülünde demokrasinin daha büyük bir etkinliğe sahip

olmasıdır.

– Demokratik konfederalizm ile demokratik cumhuriyet arasın-
da nasıl bir bağ var? Hangisi daha fazla uygulanabilir niteliktedir?

– Demokratik cumhuriyet ile demokratik konfederalizm birbiri-

ni dışlayan değil, aksine birbiriyle örtüşen ve birbirini bütünleyen

niteliğe sahiptir. 

Demokratik cumhuriyet daha çok devletin niteliğini tanımlar.

Devletin demokrasiye duyarlı ya da şimdiye kadar kullanılan biçi-

miyle devletin demokratik olmasına demokratik cumhuriyet deni-

lir. Cumhuriyetin demokratikleşmesi “demokratik cumhuriyet”

olarak tanımlanıyor. 

Türkiye cumhuriyeti 1920’lerde kuruldu. 20. yüzyılın başında

uluslar ve devletler için bağımsızlık ve ulusal devleti kurmak ve

korumak öncelikli bir tercihti. Demokratikleşme bugünkü gibi ön-

celikler içinde bulunan bir konu değildi. Bu durum Türkiye için de

geçerlidir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde

kurulun Türkiye açısından da belirli bir toprak parçası üzerinde bir

devleti kurmak esas amaçtı. Bu nedenle kurulan cumhuriyet başka

nedenlerle birlikte demokratik içeriği eksik olan bir nitelik taşıdı. 

On yıllardır bu cumhuriyetin demokratikleşmesi için bir çok top-

lumsal kesim mücadele verdi. 1946’lardan beri bir demokratikleş-

me sürecinin yaşandığı söylenir. 1960’lı yıllardan sonra emekçiler

ve gençlik demokratikleşme talebiyle onlarca yıl mücadele etti. Da-

ha sonra Kürt halkı bu demokratikleşme talebini her toplumsal ke-

simden daha fazla istedi, dillendirdi. Bunun için yoğun mücadele

verdi. 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyılın başında demokrasi isteğinin

tüm dünyada artması da Türkiye’de demokratikleşme eğilimlerini
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dıştan etkileyen bir faktör oldu. Zaten Türkiye’de böyle bir demok-

ratikleşme birikimi ve ortamı mevcuttur. 

1999 yılında, Kürt özgürlük hareketi en fazla demokrasiyi iste-

yen güç olarak, Türkiye’nin tüm sorunlarına cevap olacak demok-

ratik cumhuriyet talebini daha açık dillendirdi. Böylece Kürt soru-

nunun sınırlara dokunmadan demokratikleşme ile çözüleceğini

vurguladı. Bu söylem olumlu bir yankı buldu. Ne var ki inkarcı an-

layış, demokratikleşmeden Kürtler yararlanır diye demokratik

cumhuriyetin gerçekleşmesinin önünde engel oldu. Gerçekleşme

imkanı ve fırsatı olan böyle bir gelişme ortaya çıkmadı. 

Cumhuriyet, Türkiye devletinin meşruiyet kaynağının ne oldu-

ğunu ifade ediyor. Buna klasik olarak egemenliğin kaynağının ne

olduğuna verilen cevap da denilebilir. Yani egemenliğin kaynağı

bir hanedan, aşiret ya da herhangi bir toplumsal form değildir. Do-

ğuştan veya önceden devletin sahibinin belli olmadığı sistemlere

cumhuriyet denir. Egemenliğin kaynağı biçimsel olarak tamamen

halk ya da ulustur. 

Demokratiklik ise bu cumhuriyetin nasıl yöneltildiği ve örgüt-

lendiğini açıklar. Cumhuriyetler demokrasi ile yönetiliyorsa ona

demokratik cumhuriyet denir. Fransa, Almanya cumhuriyettir, aynı

zamanda belirli demokrasi olan ülkelerdir. Dolayısıyla bu ülkeler

demokratik cumhuriyettir. Pakistan ve Mısır da cumhuriyettir, ama

demokratik değildir. İsveç, Norveç ve İspanya cumhuriyet değildir,

ama kendi ölçülerinde demokratiktirler. Türkiye cumhuriyettir,

ama tam demokratik değildir. Irak 1958 yılından itibaren cumhuri-

yetti. Bugün de cumhuriyettir. Şimdi demokratikleşme sürecinde

olduğu söyleniyor. Eğer demokratikleşirse Irak’a demokratik cum-

huriyet denilebilir.

Demokratik cumhuriyetlerin tek biçimi yoktur. Demokratik-

leşmede tek model yoktur. Her ülke de kendi koşullarına göre de-

mokratikleşiyor. Kimi cumhuriyetler demokratikleşmelerini üni-

ter yapıda, kimi federal ya da özerk cumhuriyetler biçimde ger-

çekleştiriyor. 

224433



Bizim ifade ettiğimiz demokratik cumhuriyet önerisinde fede-

rasyon ya da özerklik talebi yoktur. Kürt sorununun demokratik çö-

zümü temelinde demokratik cumhuriyeti yaratma çağrısı vardır.

Kürt kimliğini tanınması, Kürt dilinin, eğitiminin, öğretiminin ve

Kürt kültürünün serbestliği temelinde bu çözümün gerçekleşebile-

ceği özellikle vurgulandı. 

Demokratik cumhuriyet tercihimiz ve talebimizle demokratik

konfederalizm sistemi arasında bir aykırılık yoktur. Bu iki olgu bir-

birini dışlamaz. Yine demokratik cumhuriyet esas alınıyor. Türkiye

sınırları hiçbir biçimde sorun yapılmıyor. Demokratik konfedera-

lizmle demokrasinin derinleştiği ve yaygınlaştığı bir yapılanmadan

söz ediliyor. Daha çok da toplumun demokratik örgütlenmesinin ta-

bana dayalı olarak geliştirilmesi isteniyor. 

Demokratikleşme halkın yönetime katılması ve kendi yaşam bi-

çimine karar vermesiyse, demokratik konfederalizm demokrasinin

derinleştirilmesi ve geliştirilmesi olmaktadır. Demokrasinin derin-

leştirilmesi ve geliştirilmesinin de demokratik cumhuriyetle çelişen

hiçbir yanı olamaz. 

Türkiye içinde iki devletin konfederal sistem kurması söz konu-

su değildir. Devlete ve devletçi zihniyete karşı olan hareketimizin

böyle bir yaklaşımı olamaz ve yoktur. “Devletimiz olsun, bu da

Türkiye ile konfederal ilişki içine girsin” demiyoruz. Kürt Halk

Önderi, Kürt halkının çeşitli sosyal kesimlerinin kendilerini örgüt-

leyip, aralarında konfederal bir ilişki kurmalarını önermektedir.

Böylece toplumsal kesimlerin demokratik iradelerini en iyi biçim-

de ortaya çıkarmaları ve temsil edilmeleri amaçlanmaktadır. Örne-

ğin kadın, gençlik, emekçiler ve dinsel etnik azınlıklar yerelden

başlamak üzere konfederal biçimde örgütlenecekler. Bunlar da ken-

di aralarında konfederal bir sistem kuracaklardır. Böylece tüm top-

lumsal kesimlerin demokratik iradelerini en iyi biçimde ortaya

koydukları bir konfederal sistem ortaya çıkacaktır. 

Kürt halkı kendisini böyle bir örgütlenmeye kavuşturarak, devle-

tin ilgilendiği sahaların ve konuların azalmasını sağlayacaktır. Dev-
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leti reddetmeyen, ama küçülmesini düşünen siyaset felsefesinin pra-

tikleşmesi bu temelde gerçekleşecektir. Öte yandan Kürt halkı orta-

ya çıkardığı demokratik gücüyle devletin ilgisiz kaldığı ya da engel

koyduğu alanlarda da faaliyet yürüterek, sosyal, kültürel, ekonomik

ihtiyaçları karşılamaya çalışacaktır. Bu yalnız Kürt halkı için değil,

tüm Türkiye halkı için istenmektedir. Yalnız Diyarbakır, Van, Dersim

değil, Trabzon, Antalya, Konya, Edirne ve Zonguldak’ın da böyle bir

demokratik örgütlenme içinde olması arzulanmaktadır. Bu örgütlen-

mede veri alınan Kürtler, Türkler ya da herhangi bir sınıf değildir.

Ancak demokratik örgütlenme ve demokrasi sorunları en fazla Kürt-

ler için söz konusu olduğundan, buradan başlayarak halkın öz irade-

si ve gücünün etkin kılınacağı bir sistem hedeflenmektedir. 

Devleti reddetme ve sınırları değiştirme demokratik konfedera-

lizmin gündemi içinde olan konular değildir. Aksine mevcut devle-

ti reddederek ayrı bir devletleşme ve sınırları tartışma konusu yap-

ma, demokratik konfederalizmin siyaset felsefesine ve demokratik

anlayışına terstir.

Demokratik konfederalizimi ayrı bir devlet kurma gibi lanse

edenler sorunu bilinçli olarak çarpıtmak isteyenlerdir. Bunlar Kürt

sorununu hiçbir biçimde çözmek istemeyen inkarcılar ya da halkın

demokratik gücünü esas almayan üst tabaka demokrasicileridir.

Bazıları “Apo federasyona bile razı olmuyor, konfederasyon is-

tiyor” diyerek şovenizmi kışkırtmak istiyorlar. Buna vereceğimiz

cevap, “Kürt Halk Önderi Türkiye’de bir federasyon ve özerklik is-

temiyor, Kürt sorununun dil, kimlik ve kültür özgürlüğü temelinde

çözülmesini hedefliyor” biçiminde olacaktır. Herkes nasıl bir çö-

züm istediğimizi biliyor. Çarpıtılması bilinçlidir. Kürt milliyetçili-

ği, Apo ve KONGRA GEL’i devlet istemediği için suçluyor; inkar-

cılık ise demokratik konfederalizmi devlet isteme olarak ele alıp,

inkarcılıklarına çeşitli çevrelerden destek bulmaya çalışıyor. İki ta-

rafın eleştirileri de doğru değildir. Kürt özgürlük hareketi Kürt hal-

kının özgürlük ve demokrasisinden vazgeçmediği gibi, şöyle ya da

böyle bir devletimiz olsun da demiyor. 
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Demokratik cumhuriyet daha uygulanabilir, demokratik konfe-

deralizm uygulanamaz denilemez. Böyle yaklaşmak ikisini karşı

karşıya koymaktır. Demokratik konfederalizmin pratikleştiği cum-

huriyet demokratik cumhuriyet haline gelir. 

Demokratik konfederal örgütlenme, Kürt halkının sosyal, eko-

nomik ve kültürel alanda birçok faaliyetin bizzat kendisi tarafından

yapılmasına imkan verir. Bu yapılanma ile Kürt halkının bu alan-

lardaki potansiyelleri açığa çıkarılır ve yaşamsallaştırılır. Kürt hal-

kının bu demokratikleşme düzeyi ve ortaya çıkardığı enerji Kürt

sorununun çözümünü yakınlaştırması açısından büyük rol oynar. 

– Demokratik konfederalizm devletli yaşamdan devletsiz hale
geçişin projesi olarak da sunuluyor. Ancak isim, sınırlar ve bayra-
ğın olması bu öneriyi tartışmalı hale getirmiyor mu? Bunlar ulus
devletin simgesi olan şeyler değil midir? Hedeflenen amaç ile su-
nulan proje biçimi tezat mıdır? Koma Komelên Kurdistan ismi ve
bayrak nasıl anlam taşıyor?

– Bu sorular Kürt inkarcılığının olup olmadığı koşullara göre

farklı ele alınabilir. İnkarcı zihniyetin kalktığı koşullarda, Kürt hal-

kının demokratik örgütlenmesi hiçbir sorun yaratmayacağı gibi,

Türk halkıyla daha sıkı bir ilişkiye yol açacağından, demokratik

birlikten rahatsız olmayan çevreler tarafından olumlu karşılanır ve

teşvik edilir. Kürt halkının demokratik konfederal örgütlenmesine

Marmara bölgesindeki halkın demokratik örgütlenmesine verilen

tepkiden farklı tepki verilmez.

Demokratik konfederal örgütlenme Türkiye’yi sınırlar değişme-

den demokratik temelde Kürt sorununa çözüm bulmaya hem teşvik

eder, hem ikna eder. Kürt halkının konfederal örgütlenmesi olan

Koma Komalên Kurdistan “bir devletim olsun” zihniyetini ortadan

kaldıran ve Türkiye’nin demokratikleşmesine güç vermek isteyen

bir anlayışın ürünüdür. Çatışmaların ve bölünmelerin önünün böy-

le alınabileceğini ortaya koyma projesidir. Bu projedeki temel kay-
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gılardan biri de Türkiye’yi demokratikleşmede adım atmaya teşvik

etmektir. Koma Komalên Kurdistan ismindeki Kürdistan bir siyasi

sınır belirleme değildir. Kürt halkının yaşadığı coğrafyada kendi

demokratik örgütlenmesini yaratmasına verilen addır. 

Artık evrensel olarak toplumsal kesimlerin ve bireylerin demok-

ratik örgütlenme içine girmeleri hiçbir biçimde suç olarak kabul

görmemektedir. Dolayısıyla Türkiye demokratik olduğunu söylü-

yorsa böyle bir örgütlenmeyi herhangi biçimde bir suç kategorisi

içine sokamaz. Kürt özgürlük hareketi, sınırları siyasi bir sorun

yapmıyor ve gündemine almıyorsa Kürt halkının yaşadığı toprakla-

rı Kürdistan olarak ifade etmek hiç kimseyi rahatsız etmemelidir.

Koma Komalên Kurdistan’ın sınır sorunu yarattığını söylemek

yanlıştır. Kürtlerin yaşadığı coğrafyada devlet diye bir kavramı dü-

şünmeden, kendilerini Türkiye siyasi sınırları içinde demokratik bi-

çimde örgütlemeleri sınır sorununu ortaya çıkarmaz. Aksine sınır

konusunda çok hassas olanları rahatlatır. Kürt halkının Kürt soru-

nunu sınırlar değişmeden çözme yönlü bu tür girişimleri Türk hal-

kı ile demokratik birlik içinde yaşamak istediğinin kanıtıdır. 

Demokratik konfederalizm bayrağı bir devlet bayrağı değildir.

Demokrasi ve özgürlüğü simgeleyen bir bayraktır. Bayraktan öte

amaçladığı yaşam projesinin içeriğini veren bir sembol olarak de-

ğerlendirmek daha doğrudur. Her parti kendi ideolojisi ve progra-

mı doğrultusunda bir bayrak belirler. Demokratik konfederalizm

bayrağı da böyledir. Ulus devlet özleminin bayrağı değildir. Dev-

letsizlik bayrağıdır. Devletin özgürlük ve demokrasiyi sınırlama ni-

teliğine karşı demokrasi ve özgürlük bayrağıdır. Devletsizliğe vur-

gu yapmanın bayrağıdır. ‘Bayrakları yalnızca devletler kullanır ya

da bayrak kullanmak devlet istemektir’ yargısı yanlıştır.

Kürt Halk Önderi teorik çözümlemelerinde devlet ve iktidar is-

temenin özgürlük savaşçılarının hedefi olmaması gerektiğini vur-

gulamaktadır. Bu nedenle devlet yıkmayla, devlet kurmayla öz-

gürlük kazanılamayacağını bütün tarihi didik didik ederek ortaya

koymuştur. Teorik tezlerinin esasını devlet + demokrasiye dayan-
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dırmaktadır. Bu tez devleti yıkarak değil, devletin yanında, halkın

kendi demokrasisini kurarak özgürlüklerin gelişeceğini izah eder.

Demokratik konfederalizm devlet + demokrasi formülünün de-

mokrasi tarafıdır. 

Demokratik konfederalizmin bir bayrakla ilan edilmesi, bu pro-

je konusundaki iddianın düzeyini göstermektedir. Demokratik kon-

federalizm devletçi zihniyete karşı alternatif bir projedir. Dolayı-

sıyla konfederalizm kavramı ve bayraktan bir devlet niyeti çıkar-

mak zorlama bir değerlendirmedir.

Demokratik konfederalizm ilanı ve bunun bir bayrakla ifade

edilmesi, hareketimizin Türkiye sınırları içinde Kürt sorununa

demokratik çözüm bulma yaklaşımında kuşku yaratmaz. Kuşku-

suz inkarcı çevreler bu tür şeyleri kullanabilirler. Demokratik

konfederalizm devletten istenen bir talep değildir. Devletten bek-

lenen halkın bu demokratik örgütlenmesine engel olmamasıdır.

Bu demokratik örgütlenme tabii ki Kürt sorununun çözümünü is-

teyecek ve dayatacak. Demokratik konfederal örgütlenmenin çö-

zeceği en temel problemlerden biri çözüm bekleyen bu sorun

olacaktır. 

Kürt sorununu çözmek isteyen bir irade çıktığı taktirde görüle-

cektir ki Kürt demokratik hareketi en makul bir çözüm istemekte-

dir. Bu nedenle yapılan spekülasyonlar yersizdir. İnkarcı sistem

Kürt iradesi olan Kürt Halk Önderi ve hareketini etkisizleştirmek

ve tasfiye etmek istediği için demokratik konfederalizmi kendine

göre yorumluyor. Ancak devletin Kürt sorunu ile ilgilenen çevrele-

ri, bayrak ve konfederasyon kavramının sınır ve devletle ilgili dile

getirilmediğini çok iyi bilmektedir.

– Demokratik konfederalizmin gerçekleşme şansının olmadığı,
devlet sınırlarını aşan bir niteliği olduğundan çatışma yaratabile-
ceği ve hukuksal zemininin olmadığı ifade ediliyor. Hukuksal zemi-
ni nedir? Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın 3 hukuka
bağlı olunacağı sözü nasıl yaşam bulabilir?
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– Bir daha vurgulamalıyız ki, demokratik konfederalizm esas

olarak devletten beklenen ve istenen bir sistem değildir. Kürt de-

mokratik hareketinin bu projeyi gerçekleştirme performansına

bağlı olarak ne kadar pratikleşeceği gündeme gelecektir. Bu ör-

gütlenme esas olarak hukuksal bir sorun yaşamaz. Ancak bu pro-

je inkarcılığa karşı bir mücadele içinde olacağından mevcut sis-

temle bir çekişme ve çatışma gündeme gelebilir. Ancak devletin

üniter olmasıyla ve bunun hukukuyla çatışmaya girecek bir pra-

tikleşme değildir.

Profesör Baskın Oran’ın ‘hukuksal temeli yoktur. Anayasa bilin-

miyor’ biçimindeki itirazları doğru değildir. Bu proje demokratik

olmayan zihniyetle çatışır, ancak demokratik niteliği olan bir üniter

anayasa ile çatışmadan pratikleşebilir.

Her demokratik hareketin istediği gibi Kürt demokratik hareketi

de devletin siyasi sisteminde demokratikleşme ve değişiklikler is-

temektedir. Bu ayrı bir konudur. Ancak demokratik konfederalizm

bu değişikliklerden bağımsız olarak bugünkü yasaların pozitif yo-

rumlanması durumunda bile kısmi bir pratikleşme yaşayabilir. Ege

bölgesinde böyle bir örgütlenmeye fazla engel olacak bir yasal ne-

den yoktur. Kürdistan’da uygulanma düzeyi ise inkarcı zihniyetin

engellenmesi ile önlenebilir. İnkarcı zihniyet demokratik konfede-

ralizmi Koma Komalên Kurdistan biçiminde tanımlanmasına daya-

narak engelleyebilir. Burada pratikleşmeyi engelleyen Kürdistan

kavramı değil, Kürt’ü inkar eden zihniyettir.

Demokratik konfederalizmin beklediği; kendisi üniter devlete

bir karşı koyuş içine girmezken, üniter devletin de Kürt inkarcılı-

ğından vazgeçerek halkın kendi demokratik örgütlenmesine engel

olmamasıdır. 

Hele hele Avrupa hukuku ile demokratik konfederalizm hiçbir

biçimde çatışmaz. Şu anda AB yasalarıyla çatışan Türkiye’nin ya-

saları ve zihniyetidir. Avrupa hukuku ve Kopenhag Kriterleri’nin

uygulandığı bir Türkiye’de demokratik konfederalizm hiçbir sorun

yaşamaz.
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Kürt halkı ayrı bir devlet kurmuyor. Ben devletimi kuracağım,

Türkiye devleti de bunu tanısın demiyor. Bu nedenle ciddi bir ana-

yasal sorun yaşanmaz. Anayasada demokratikleşmenin önünü aça-

cak değişiklikler olmalıdır. Kürt, Kürdistan kavramlarının kullanıl-

ması yasak olmaktan çıkmalıdır. Herhangi bir kurum, dernek Kürt

ve Kürdistan kavramını kullanabilmelidir. Bu yasalara karşı çıkma-

dan demokratlık olmaz. Demokraside böyle yasaklar olamaz.

Kürt Halk Önderi milliyetçiliğe karşıdır. Kürt özgürlük hareketi

milliyetçi yaklaşım ve çözümleri doğru bulmuyor. Ancak bir halkın

adını ve yaşadığı coğrafyayı belirtmek milliyetçilik olarak değer-

lendirilemez. Kürt Halk Önderi ve Özgürlük hareketi inkarcılığı

reddediyor, Kürtlerin dil, kültür, kimlik, özgürlüğünü istiyor, Kürt

halkını örgütlüyor, denilerek milliyetçilikle suçlanamaz.

Demokratik konfederalizm, milliyetçi ve devletçi çözümlere

karşı alternatif olan ve sınırlar değişmeden halkların kardeşliği ve

demokratik birliğini esas alan bir çözümdür. Devletin üniter olma-

sını da bir sorun görmemektedir. Devletin resmi dilinin Türkçe ol-

masına da itirazı yoktur.

– Bazı çevreler tarafından konfederalizm muğlak bulunuyor ve
yorumlanıyor. Kürtlerin asli unsur olma ve kendi ulusal kültürel
haklarını talep etmesi ile konfederalizm projesi birbirinden ayrı
şeyler midir? Bu iki olgu birbiriyle nasıl bir bağ içindedir?

– Konfederalizm muğlak değildir. Devletlerin, federe devletle-

rin konfederal birlik kurmasıyla karıştıranlar vardır. Çünkü tarih-

te toplumsal kesimlerin ve halkların konfederal ilişkisinin önem-

li yer teşkil ettiğini bilmemektedirler. Muğlaklıktan çok konfede-

ralizmi sadece devlet birliği sananların cehaleti söz konusudur.

Tarih içinde devlet olmayan, devletsiz konfederal ilişkilerin kon-

federal devletlerden daha fazla olduğu bilinmiyor. Nedeni de ka-

pitalizmle birlikte ortaya çıkan ulus devlet ve milliyetçilik eksen-

li düşünme biçimidir.
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Daha önce demokratik cumhuriyet temelinde Kürt sorununu

çözme ile bugünkü demokratik konfederalizmin örgütlenme süre-

cinde sorunu çözme arasında nitelik bir fark yoktur. Kürt sorunu yi-

ne demokratikleşme içinde çözülecek bir sorun olarak görülmeye

devam edilmektedir. 

Demokratik konfederalizmde devletin el atmadığı ya da çözme-

diği bazı sorunlar bu örgütlenmeye bırakılıyor. Örneğin, devletin il-

gi göstermediği, hatta engellediği ortamda Kürt tarihini ve kültürü-

nü araştırmayı bu örgütlenme yapabilir. Yine devletin yapmadığı

ekonomik yatırımlar Kürtlerin ekonomik gücü açığa çıkarılarak ya-

pılabilir. Tabii ki devletin demokratikleşme ve barış çerçevesinde

yapacağı şeyler vardır ve yapması gerekmektedir.

Kürtler, demokratik konfederalizm olan Koma Komalên Kurdis-

tan’da kendilerini asli unsur görmeye devam edecektir. Kürtler

kendileri için bir federasyon veya ayrı bir coğrafi yönetim istemi-

yor. Türkiye devleti içinde böyle bir ilişki öngörmüyor. Kendi de-

mokratik konfederal örgütlenmesini ve halkın birçok alanda kendi-

ni yönetir hale gelmesini demokratik birlik çizgisi ile bir çelişki

olarak görmüyor. Demokratik konfederalizm ile Türkiye bütünlüğü

içinde Kürt sorununun çözümünü birbirini tamamlayan nitelikte

değerlendiriyoruz.

– Demokratik konfederalizm projesi kimi noktalarda muhatap
devletlerin de kabulünü gerektiriyor. Kürtlerin yaşadığı ülkeler-
deki devlet yönetimlerinden böyle bir yaklaşım söz konusu olabi-
lir mi? Bu olmayacaksa Kürt özgürlük hareketi nasıl bir yaklaşım
içinde olacak?

– Demokratik konfederalizm halkın örgütlenmesidir. Yaşamın

her alanının devlet dışı örgütlenmesidir. Toplumda ve yaşamın her

alanında demokrasinin geliştirilmesidir. Dünyada varolan devletin

küçülmesi ve toplumun devlet dışı örgütlenerek kendi yaşamını dü-

zenlemesi eğilimine denk düşmektedir. Türkiye’nin yasalarını AB
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hukukuna uyarlama süreci de böyle bir örgütlenmeye bazı imkan-

lar sunmaktadır. Eğer Türkiye demokratik kriterleri kabul edecekse

demokratik konfederalizmin önüne engel koyamazlar. Burada dev-

letle bir anlaşma söz konusu değildir. Eğer ilgili devletler Kürtlerin

ayrılık değil birleşme eğilimi içinde olmasını istiyorlarsa, Kürt hal-

kının kendini örgütlemesine, ifade etmesine engel koymazlar. Böy-

le bir örgütleme Kürt halkının demokratik hakkıdır. Devletler de

demokratik ortamda barış ve istikrar istiyorsa, Kürt halkının bu tür

örgütlenmesini eski zihniyette olduğu gibi sorun yapmamalıdır.

Devletten beklentiden çok demokratik duyarlılık isteniyor. Kürt

halkının kendini her alanda örgütlemesi Türkiye’yi bölmez, aksine

güçlendirir. Kürt halkının örgütlenmesine engel olmak, bölücü yak-

laşım olur, ayrılık eğilimini güçlendirir. Türkiye artık Kürtleri ge-

rektiğinde tokat vurulup, yerine oturtulacak bir halk olarak görme-

melidir. Türkiye’nin asli bir halkı olarak yaklaşırsa, Türkiye açısın-

dan da yeni bir tarih başlar. Özcesi Türkiye’den beklenen; Kürtlere

kuşkucu yaklaşımın bırakılması, Kürtlerin de bir halk olarak öz-

günlüğünü ve farklılığını kabul etmesidir.

Kürt özgürlük hareketi devlet engellese de meşru demokratik ör-

gütlenme hakkını sonuna kadar kullanacaktır. ‘Devlet engelleme

çıkarıyor’ diyerek bu hedefinden vazgeçmeyecektir. Engellemede

ısrar, çatışma ve çekişmeyi ortaya çıkarır.

Demokratik konfederal örgütlenme özgürlük ve demokrasiyi

esas aldığından milliyetçi talepleri geri plana iter. Eğer inkarcılık

kalkarsa, bu örgütlenme bugün varolan hassasiyetleri ortadan kal-

dıracak en esaslı yoldur. Demokratik konfederalizm demokratik

birlik ve barış yanlısı olacaktır. Devletin tutumuna göre bugüne ka-

dar sürdürdüğü birlikçi yaklaşımdan vazgeçmeyecektir. Ancak in-

karcı anlayışa karşı da meşru savunma dahil örgütlenmesini ve mü-

cadelesini sürdürür.

– Demokratik konfederalizm bir anlamıyla ulusların kaderini ta-
yin hakkının yeniden ve farklı yorumlanması anlamına gelebilir
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mi? Buna göre demokratik konfederalizmde ulusların kaderlerini
tayin hakkı nasıl ele alınıyor?

– Ulusların kendi kaderini tayin hakkının  devlet kurma hakkı ol-

duğu biçimindeki düşünce zaten sosyalist anlayış değildir. Burjuva-

zinin milli devlet kurma anlayışının türevi ve sonucu olarak her

ulusa bir devlet anlayışı ortaya çıkmıştı. Her ulusa bir devlet anla-

yışı sosyolojik ve siyasi bir zorunluluk değildir. Ne var ki, burjuva-

zi kendi gelişimini devlet sınırları içinde gördüğünden ulus devlet

teorisini kutsallaştırmış ve fetiş haline getirmiştir. Tarihte ulus dev-

let anlayışı kadar halkları birbirine karşı getiren, kültürler arası iliş-

kileri bu kadar sınırlayan bir anlayış ve dönem yoktur. Sınırların bu

düzeyde katı hale geldiği bir dönem hiç olmadı. Bu dönem aslında

tarihsel olarak geçici arizi bir durumdur.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkının devlet kurma olarak ele

alınması da burjuvazinin siyasal ve sosyal bilimi kendi çıkarına göre

değerlendirmesinin sonucudur. Siyasal ve sosyal bilimde burjuvazinin

hakimiyeti ulusların kaderini tayin hakkı konusunda da etkili olmuş-

tur. Bu nedenle devrimciler ve ulusal kurtuluşçuların tümü burjuvazi-

nin bu anlayışını, bu teze kendi renklerini vererek savunmuşlardır. 

Kürt Halk Önderi 1999 yılındaki İmralı Savunmaları ve daha

sonraki görüşme notlarında her ulusa bir devlet anlayışını doğru

bulmadığını belirtmiştir. Özgürlük ve demokrasinin devlet kurmay-

la özdeş görülmesini eleştirmiştir. 

Bir halk kendi kimliğini, kültürünü, dilini özgürce geliştiriyorsa;

demokratik bir yaşam içinde sosyal, ekonomik ve kültürel çalışma-

larını yapabiliyorsa orada devlet olmasa da kendi kaderini ele alma

vardır. Devlet kurmayla bir toplum kendi kaderini ele alamaz. Dev-

let tüm toplumla özdeş değildir. Devlet, toplumun üst tabakası ya

da kaymak tabakasının kendi çıkarlarını korumaya almasıdır. 

Demokratik konfederalizm, devletsiz ve özgürlükçü demokratik

bir yaşam öngördüğünden tamamıyla kendi kaderini ele alma, yani

kendi iradesiyle yaşamını düzenleme olarak görülmelidir. Demok-

225533



rasi her türlü özgürlüklerin geliştiği vaha ve çerçevedir. Dolayısıy-

la her türlü özgürlüğün güvencesi ve irade olmanın yolu demokra-

tikleşmede görülmedir. Ulusların kaderini tayin hakkından maksat

halkların iradeleri ve özgür yaşamı ise bunun esas olarak devletten

değil, demokrasinden geçeceği açıktır. Dolaysıyla Kürt halkının

demokratik konfederal örgütlenmesi ve Türkiye’de demokratikleş-

meyi amaçlaması gerçek anlamda kaderini tayin etme ve iradeye

sahip olmanın en sağlam güvencesi ve uzun vadeli yoludur. 

Kürtler açısından bir devletim olsun anlayışı yerine, içinde yaşa-

dıkları ülkede demokrasi temelinde bütün özgürlüklerini yaşama

imkanı bulmak; parçalar arasında ise sınırları engel görmeden eko-

nomik, sosyal ve kültürel ilişki içinde olmak, ulusların kendi kade-

rini tayin hakkının bugünkü en doğru yorumudur. Giderek sınırla-

rın daha gevşek ve geçirgen bir hale gelmesi, Kürtler arası böyle bir

ilişkiye imkan verecektir. Tüm parçaların birleşmesi bir devlet ol-

ması hem doğru değildir hem de gerçekçi değildir. Aksine devlet

olmadan parçalar arası gevşek ilişki, Kürtlerin her konuda gelişme-

si açısından daha fazla imkan sunacaktır. 

Kürtler bugün Türkiye, İran, Suriye ve Irak’ın başta metropolle-

ri olmak üzere her alana yayılmıştır. Bu nedenle sınırları belli bir

ulus devlet yerine, mevcut ülkelerde demokratik çözüme ulaşmala-

rı ve devletler arası sınırların geçirgen hale getirilmesi, izlenmesi

gereken doğru politika olacaktır. 

Söz konusu devletler de Kürtlerin birbirileri ile ilişkilerine engel

çıkarmayan bir yaklaşım gösterirse, Kürtlerde varolan bizim de bir

devletimiz olsun anlayışı değişerek, demokratik birlik çözümü, tüm

Kürtlerin sahiplendiği çözüm –yani kendi kaderini tayin etmenin

bu biçimi– tercih edilecektir. 

Kürt özgürlük hareketinin bugün de, yarın da tercihi bu olacak-

tır. Demokratik konfederalizm projesi pratikleştikçe milliyetçi eği-

lim giderek gerileyecek, halkçı, özgürlükçü demokratik çözüm çiz-

gisi hakim olacaktır.
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