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Ankara 8. Ağır Ce-
za Mahkemesi  
Başkanlığına 

An-
kara 

 
Sayın Yargıçlar; 
İmralı yargılanması-

na dahil edilmeyen 
PKK Urfa Davası için 
geliştirdiğim iki adet 



 12 

savunmayı hazırlamış 
bulunmaktayım. Da-
ha dar ve mahalli 
düzeyde olan bu sa-
vunmalarım, genel 
AİHM Savunmasının 
bir eki ve parçası ola-
rak değerlendirilmek 
durumundadır. Da-
vanın bütünlüğü çer-
çevesinde geliştirme-
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ye çalıştığım AİHM 
Savunması, sorunları 
daha iyi açıklayabil-
mek için, tarihsel ve 
uygarlıksal bir çö-
zümlemeyi içermek-
tedir. Dolayısıyla PKK 
Urfa davasının teorik 
ve tarihsel kapsamını 
belirlemektedir. Bir 
bölümü tamamlan-
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mıştır. Bunları birlikte 
sunacağım. İkinci bö-
lümünü Ağustos son-
larında bitirip ilete-
ceğim.  
Savunmalarımda 

olayları işlemekten 
çok, çıkarılması ge-
reken dersleri ve 
bundan sonra geli-
nen noktaları açıkla-
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mayı esas aldım. 
Türkiye'de yaşanan 
süreçte hukuk ve si-
yasi reformlar gün-
demdeyken, önemli 
bir toplumsal sorun-
da taraf olarak gö-
rüşlerimi sunmanın 
katkı sunacağı inan-
cıyla hazırlamaya 
özen gösterdim. Bu 
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yönlü laik ve demok-
ratik cumhuriyet mü-
cadelesinde olumlu 
rol oynamayı, tek çı-
kar yol olarak bilim-
sel temelde çözüm-
lemeye çalıştım. 
Kendim, örgüt ve 
halk açısından duru-
şumu böylelikle net-
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çe açıkladığım inan-
cındayım.  
Mahkemenizin bu 

savunmalarımı, en 
azından bundan son-
ra, evrensel hukuk 
ölçülerinin ülkemiz 
için de geçerli olma-
sında bir araç olarak 
değerlendireceğine 
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dair inancımı belirtir, 
saygıyla arz ederim.  

10.7.2001  
Abdullah ÖCALAN 

İmralı Adası 
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Dicle-Fırat Havza-

sında Tarih 

KUTSALLIK VE 

LANETİN SİMGESİ 

URFA 

 
“Tarih Sümer‟de 

başlar” deyimi doğ-
rudur. Ama Sümer 
tarihi de Dicle ve Fı-
rat ile kollarının çık-
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tığı yerlerde başlar. 
Buralar Toros-Zağros 
dağ sisteminin oluş-
turduğu yüksek dağ-
lar, platolar ve ova-
lardan oluşan Yukarı 
Mezopotamya‟dır. 
Başta Sümerler ol-
mak üzere o dönem-
de birçok halkın 
kendi diliyle adlan-
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dırdığı „Yüksek Mem-
leket‟ anlamına gelen 
„Gondwana‟, „Kardu-
anna‟, „Urarti‟dir. Son 
bilimsel araştırmalar, 
tarım devrimine ve 
hayvanların ilk evcil-
leşen türlerine en 
uygun coğrafi koşul-
ların bu yerlerde 
oluştuğunu göster-
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mektedir. Ekilen bitki 
türleriyle evcilleştiri-
len hayvanlar açısın-
dan, buralar zengin 
bir kültür oluştur-
maktadır. İklim, do-
ğal bir sulama özelli-
ğine sahiptir. Hem 
toplayıcılık, hem av-
cılık açısından çok 
daha önceki dönem-
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lerin ilk insan örnek-
lerinin toplandığı sa-
ha olması, bu elve-
rişliliğinden kaynak-
lanmaktadır. Bir-bir 
buçuk milyon yıl ön-
ce, Doğu Afrika‟dan 
çıktığı tahmin edilen 
ilk insan grupları, Or-
tadoğu‟ya geldikle-
rinde bu coğrafyayı 
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en uygun yaşam 
alanı olarak değer-
lendirmek durumun-
da kalmışlardır. Bu-
rası giderek kalıcıla-
şan bir alan duru-
muna gelmektedir. 
Hiçbir alan burası 
kadar elverişlilik arz 
etmemektedir. Bütün 
buzul devirlerinde ve 
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arasında, bu coğraf-
ya yaşam için dün-
yanın denenen en 
uygun yeri olduğunu 
kanıtlamaktadır.  
Son buzul dönemin 

yaklaşık 20 bin yıl 
önce sona ermesiyle, 
eski taş devriyle yeni 
taş devri arasında bir 
dönem olan mezoli-
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tik dönem başlamak-
tadır. Bölgede bu 
dönemden kalma 
çok sayıda arkeolojik 
kalıntı bulunmakta-
dır. Yaklaşık 12 bin 
yıl öncesinde bu dö-
nem sona ererken, 
neolitik dönem (Cilalı 
Taş Devri) başlamak-
tadır. Bunda gelişen 
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bir kuraklık dönemi-
nin önemli rol oyna-
dığı anlaşılmaktadır. 
Artan tecrübe ve 
önemli bir değişiklik 
geçiren iklim nede-
niyle, bitki yetiştir-
meye ve hayvan ev-
cilleştirmeye dayalı 
en büyük insanlık 
devrimi gerçekleşti-
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rilmektedir. Bu dev-
rimin arkeolojik ka-
lıntıları en eski tarihi 
Milattan Önce 11 bin 
yıllarına kadar gö-
türmektedir. Dicle-
Fırat havzasının dağ-
la birleştiği bütün 
sahalarında bu dev-
rimin kalıntılarına 
rastlanmaktadır.  
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En eski yerleşim 
sisteminin Urfa yöre-
lerinde geliştiği göz-
lemlenmektedir. Ne-
vali Çoli ve Göbekli 
Tepe‟de olduğu belir-
lenen ilk yerleşim 
yerleri, milattan önce 
11 bin yıllarına 
uzanmaktadır. İlk 
tapınaklı yerleşimle-
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rin de buralarda ger-
çekleştiği kanıtlan-
maktadır.  
Ağırlıklı olarak bu-

günkü Urfa, Diyar-
bakır, Mardin ve 
komşu yöreleri bu 
çağın merkezleridir. 
Halen sıradan yolcu-
luklarda bile görülen 
topraklık tepeler, bu 
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dönemden kalma eş-
siz tarih hazineleridir 
ve yüzlercesi halen 
kazılmayı beklemek-
tedir. Dikkatli bir ar-
keoloji çalışması, bu 
tepelerde insanlığın 
ilk büyük devrimini 
ayrıntılarıyla yakala-
yabilir. Bu durum 
bölgenin olağanüstü-
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lüğünden değil, en 
uygun coğrafi koşul-
larından ileri gelmek-
tedir.  
Tarıma en uygun 

bitkilerle, ağaçlar ve 
evcilleştirilecek hay-
vanlar, hem dağlık 
hem de ovalık alan-
da bolca bulunmak-
tadır. Doğal mağara-
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lar, güvenlik açısın-
dan da en uygun ilk 
yerleşim yerlerini 
teşkil etmektedir. 
Her köşede büyük 
ırmak ve kollarından 
başka, pınar gözeleri 
bulunmaktadır. 
Yağmurlarla birlikte 
bu sulama olanakları 
bitki, hayvan ve yer-
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leşim olanaklarıyla 
birleşince, ideal bir 
durum ortaya çık-
maktadır. Bölgenin 
insanlığa beşiklik 
etmesi bu özellikleri 
nedeniyledir. Tarımın 
geliştirilmesi, yerleşik 
köy yaşamını bera-
berinde getirmekte; 
bir nevi kent devri-



 36 

minden önce köy 
devrimi gerçekleşti-
rilmiş olmaktadır. Bu 
devrim, insanın zih-
niyet ve ruh dünya-
sında büyük değişim-
lere yol açmaktadır. 
Bol gıda, artan nü-

fus ve gelişen yerle-
şim alanları, bu böl-
ge tarihinin en çarpı-
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cı yanıdır. O kadar 
kök salmıştır ki, ha-
len neolitik tarım kül-
türü, zihniyet ve te-
mel insan davranışla-
rında etkisini sür-
dürmektedir. Uzun 
bir süre anaerkil top-
lum kültürü yaşan-
mıştır. Tarım ve ev-
cilleştirme, esas ola-
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rak kadın etrafında 
gelişmektedir. Yine 
yerleşik yaşam en 
çok kadın için gerek-
lidir. Çocuk yetiştir-
me, tarla ve ağıl kül-
türü, daha çok yerle-
şikliği gerektirmek-
tedir. Bu koşullar ka-
dının rolünü çok bü-
yütmekte, tanrıça 
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kültürü oluşmaktadır. 
İlk tanrısal simgeler 
erkek değil, kadın bi-
çimlidir. Dil yapısına 
dişilik yapısı ege-
mendir. Yıldızlarla 
simgeleştirilen ilk 
kadın tanrıçalara 
„sterk‟, yıldız denil-
mesi bu dönemden 
kalmadır. Star söz-
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cüğü, Istark‟tan tü-
remedir. İlk tapınak-
lar da köy yerlerinde 
kurulmaktadır. Kalın-
tılarda bunlar tespit 
edilmektedir.  
Urfa yöresi, bu dev-

rimin en büyük mer-
kezi konumundadır. 
Milattan Önce 10 bin 
yıllarından beri, ta-
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rım ve hayvancılık 
için ideal konumu, 
onu bu uzun tarih 
çağları için beşiklik 
etme konumunda bı-
rakmaktadır. Yüzler-
ce toprak tümseği ve 
su kenarlarındaki 
mağaralar, yerleşik-
liğin gücünü ve yay-
gınlığını göstermek-
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tedir. Dünyanın baş-
ka hiçbir yerinde 
böylesi bir yerleşim 
düzeni bulunmamak-
tadır. Denilebilir ki, 
Urfa ve civar yöreler, 
neolitik çağın 10 bin 
yıl süren merkezleri-
dir. Nasıl Avrupa ka-
pitalist çağın merke-
ziyse, ki o da ancak 
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beş yüz yıl sürmek-
tedir, insanlığın en 
uzun yerleşik çağının 
bu yörede yaşanması 
da daha sonraki tari-
hi içinde silinmez iz-
ler bırakmaktadır. 
Sümer ve Mısır tari-
hi, buradaki tarihin 
doğal bir uzantısıdır. 
İnsanlık burada yer-
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leşikliği, doğada ta-
rım ve hayvancılığı 
teknik ve bilimiyle, 
ideolojik ve yönetim 
gücüyle iyice tecrübe 
ettikten sonra, daha 
aşağıya, verimli 
alüvyon topraklı ne-
hir kıyılarına inecek-
tir. Mısır ve Sümer 
bölgesine inen kültü-
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rün buradan kaynak-
landığı arkeolojik ka-
lıntılar açığa çıktıkça, 
bu daha iyi kanıt-
lanmaktadır. Tarım 
devrimi herhalde 
Arabistan ve Afrika 
çölünde gelişecek 
değildir. Ayrıca alüv-
yonlu nehir yatakla-
rında ilk yerleşimleri 
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başlatacak bitki ve 
hayvan kültürü yok-
tur. Bu gerçeklik, ta-
rihi başlatan çağın 
neden Dicle-Fırat‟ın 
yukarı havzası, özel-
likle Urfa yöresi ve 
çevresi olduğunu 
açıkça göstermekte-
dir.  
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Tekrar vurgulamak 
gerekir: Bu çağ, ta-
rım, evcilleştirme, 
ağaçlandırma, köy 
kurma, tapınak yap-
ma ve göğe ilk tanrı-
sal simgeyi yerleş-
tirmenin çağıdır. Ka-
dın etrafında anaerkil 
toplumun, tanrıça 
kültürünün güçlü 
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doğuşuna tanık olu-
nan çağdır. Bu çağın 
tüm insanlık üzerin-
deki etkisi halen 
sürmektedir. Tarım, 
hayvancılık ve analık 
kültürü nerede, ne 
kadar etkiliyse, bu 
çağın gerçekleştiği 
orijinal yerin damga-
sını taşımakta; tari-
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hin bu ilk devriminin 
dalga dalga her tara-
fa yayılan izi üzerin-
de gerçekleşmekte-
dir.  
Urfa‟nın bölge ola-

rak bu çağa merkez-
lik etmesi, bazı kav-
ramları olanca ağırlı-
ğıyla açmamızı ge-
rektirmektedir. Tarih, 
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kutsallık ve lanet 
kavramlarını doğru 
çözümleyebilirsek, 
Ortadoğu Röne-
sans‟ının temeli ol-
ması gereken zihni-
yet aydınlığına da 
ulaşmış oluruz. Be-
lirttiğimiz gibi tarih 
Sümer‟de, Mısır‟da 
başlar; ama Mısır ve 



 51 

Sümer de bu coğraf-
yada tarım devrimin-
den sonra başlar. 
Kaldı ki, bu uygarlık 
merkezleri oluştuk-
tan sonra, ilk uygar-
lık işaretleri olarak, 
yollar ve kervanlar 
bu bölgeyle bu kent 
merkezleri arasında 
işler. Uygarlığa yol 
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açan bütün teknikler 
ve fikirler bu yollar 
üzerinden Sümer ve 
Mısır‟a, daha sonra 
adım adım Kuzeye, 
Doğuya ve Batıya 
yayılır. Tarihin bütün 
kanıtları, milattan 
önce 10 binleri yak-
laşık olarak temel al-
dığımızda, bin-iki bin 
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yıllık aralarla bu böl-
geden dört yöne 
doğru bir yayılma ve 
yerelleşmenin ger-
çekleştiğini göster-
mektedir. Milattan 
önce 6 bin yıllarında 
başlayan en olgun ve 
kurumlaşmış tarım 
çağı olan ve adına 
Tel Xalaf Kültürü 
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denen bu aşamadan 
yaklaşık 2 bin yıl 
sonra, Sümer ve Mı-
sır uygarlığının ilk 
ipuçları boy vermeye 
başlar. Milattan önce 
4bin-3 bin yılları, 
Sümer‟in ve daha 
sonra Mısır‟ın doğ-
duğu dönemdir. Tüm 
uygarlık değerleri ve 
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kültürleri, Yukarı Me-
zopotamya‟dan, To-
ros-Zağros sistemi-
nin iç kavisinden bu-
ralara taşınmaktadır.  
Sümerlerde milat-

tan önce 3 binlerde 
yükselen kent dev-
rimi ve uygarlığı, 
yaklaşık bin yıl ara-
dan sonra, ilk koloni-
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lerini, ur‟larını 
(Ur=Tepelik yerde 
kurulan yerleşim ye-
ri, şehirler) Yukarı 
Mezopotamya‟ya, 
„Yüksek Memleket‟e 
doğru yaymaktadır. 
Urfa, Harran, Kar-
gamış ve Samsat, ta-
rihte bilinen ilk 
önemli koloni mer-
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kezleridir. Urfa‟nın 
kendisi tepeliktir ve 
bir su kenarında ku-
rulmaktadır. Halil 
Rahman gölü bu 
kaynaktan oluşmak-
tadır. Su ve rahmet 
aynı anlama gelmek-
tedir. Aralarında öz-
deşlik var. Böylelikle 
köy çağından kent 
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çağına geçilmiş ol-
maktadır. Dolayısıyla 
Urfa ve yöresinin ya-
zılı tarih dönemi, 
yaklaşık olarak milat-
tan önce 2 binlerden 
başlamakta ve gü-
nümüze kadar gel-
mektedir. Tarih bun-
dan sonra daha ra-
hat kronolojileştirile-
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bilir; yani zaman di-
limine dayalı olarak 
tespit edilebilir. Dö-
nem dönem neyi ifa-
de ettiği daha rahat 
açıklanabilir.  
Tarih, başlangıcında 

gizlidir. Başlangıcını 
çözemeyenlerin tarih 
bilgisi, tüm felaketle-
rin nedeni olan ceha-
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letin de temelidir. 
İnsanlık için beşik 
durumu öyle kolay 
göz ardı edilecek bir 
husus değildir. Hangi 
insan ben beşikte 
büyütülmedim diye-
bilir ki? Eğer yok de-
niliyorsa, o zaman 
beşikliği anlaşılma-
dan ve hakkı veril-
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meden, insanlığın da 
değeri ve gerçeği 
anlaşılamaz. Bir ana 
binlerce yıl seni be-
şikte besleyip büyü-
tecek, sonra da sen 
“Bu benim geçmişim 
değil” diyeceksin; 
“Ben kentlerde olu-
şan sınıflı toplumun 
bir değeriyim. Beni 
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yalnız bu ilgilendirir” 
diyeceksin! O zaman 
bu, insanlık tarihi 
değil, sınıf tarihi olur. 
Beşiklik dönemi, sa-
dece bir ağlama ve 
mama isteme döne-
mi değildir. İlk dil ve 
düşüncenin, ilk yürü-
yüşün, doğanın ve 
toplumun tanınmaya 
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başlandığı dönemdir. 
Tüm saflığıyla, ez-
meden, sömürme-
den, hırsızlık yapma-
dan ve sadece eme-
ğe dayanarak yaşa-
mın tanındığı ve böy-
lesine oluştuğu bir 
dönemdir. Coğraf-
yamızda tarihin böy-
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le başladığı, özünün 
bu olduğu kesindir.  
Dolayısıyla insanlı-

ğın temel değerlerle 
yüklenmesini kendi 
beşikliğimizden baş-
latmak doğrudur. İn-
sanlığın temellerinin 
bizde olduğuna kuş-
ku duyulmaması ge-
rektiğine de kesin 
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inançlı olmamız ye-
rindedir. Sınıflar tari-
hi daha sonra yazıl-
mıştır; şahıslar, ha-
nedanlar, tanrısal 
kimlikler adına tarih-
ler yazılmıştır. Bu ta-
rihler, doğrular yeri-
ne, yalanın giderek 
çok yer kapladığı ta-
rihlerdir. Buna inan-
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mamak, gerçek tari-
he saygımızdan ötü-
rü doğrudur. Urfa ve 
tarih karşılaştırılınca, 
bu gerçeklik ve çeliş-
ki çarpıcı ve uyarıcı-
dır. Urfa çevrelerinde 
halen bu iki tarz ta-
rih yapılmaktadır: 
Gerçek insanların 
emekleriyle yarattık-
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ları tarih ile, gelip bin 
bir baskı, hile ve ya-
lanla yaratılan bu 
değerlerin üzerine 
konanların yazdığı 
sahte tarih. Bu yöre, 
en çok bu tarih çeliş-
kisinden dolayı bey-
nini açamamaktadır. 
Çünkü sınıflı toplum-
la beyni küllendiril-
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miş ve kireçleştiril-
miştir. Bunu çözme-
den, anlamak fiilini 
işletemeyiz.  
Urfa deyince, çöz-

memiz gereken diğer 
bir temel kavram 
kutsallıktır. Nedir 
kutsallık? Burayla il-
gisi nasıl doğmuştur? 
Kaynağımız yine 
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Sümerlerdir. Bu ke-
lime, Sümerce „Kau-
ta‟dan gelmekte ve 
„gıda‟ anlamını taşı-
maktadır. Gıda, ta-
rımdan ve hayvancı-
lıktan elde edilen, 
yararlı olan her şey-
dir. Gıda, insanlığın 
başlangıcında hep 
büyüleyici karşılan-
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mıştır. Çünkü insan-
lık onunla yaşamını 
devam ettirmektedir. 
Yaşamdan daha de-
ğerli bir nesne olma-
dığına göre, onu 
mümkün kılan gıda-
dan da daha değerli 
bir nesne olamaz. 
Tüm insanlık için en 
büyük değerlilik arz 
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eden her şey yücel-
tilmekte, tabulaştı-
rılmakta, ilahlaştırıl-
makta, yani kutsal-
laştırılmaktadır. Kut-
sallık, insanlığı sür-
düren en önemli şey-
lere, nesnelere ya-
kıştırılan kimliktir. 
İnsanlığın sürdürül-
mesinde gıda en 
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değerli şey, nesne 
olduğuna göre, kut-
sallığın ta kendisi 
olması son derece 
anlaşılır bir husustur. 
Burada da Sümer 
dehası olup biteni iyi 
tespit etmiş ve ad-
landırmıştır.  
Urfa‟da ve yöresin-

de, kutsallık, yaygın 
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bir duygudur. Her ta-
raf kutsallıklarla do-
ludur. Bu husus şu 
anlama gelmektedir: 
Yörenin her tarafında 
gıdalar fışkırmakta-
dır. Burada bir nevi 
gıda tarihi gizlidir. 
Gizli olan, ama öne-
minden ötürü toplu-
mun hafızasında sü-
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rekli silinmez iz bıra-
kan ve unutulmayan 
bir tehdittir bu. Gıda-
lar tarihi, Kutsal Urfa 
kavramının özüdür. 
Bu gıdalarla yalnız 
yöre insanları değil, 
tüm insanlık beslen-
di. Halen besleniyor. 
Buğday, arpa, darı, 
mercimek, üzüm, in-
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cir ve daha sıralanıp 
giden gıda listemiz-
den şimdi bile kim 
vazgeçebilir? Sümer-
lerin kutsallıkla eş 
tuttukları, tanrısallaş-
tırdıkları, bayramını 
yaptıkları bu gıdalar-
dır. Bunlar kendileri-
nin gizli tarihleridir.  
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Gıdanın temelinde 
ne var? Emek var, 
ana emeği var. Yara-
tıcısı, buluşçusu, ye-
tiştiricisi odur. Kim 
bilir, ilk başaklarını 
derlediğinde nasıl 
sevinmiştir! Nasıl se-
vinmesin ki? İnsanlık 
yalnız onunla neslini 
sürdürmektedir. 



 77 

Bundan daha değerli 
iş, eylem olur mu? 
Savaşların, işkence-
lerin burada işi olur 
mu? O sadece üret-
me ile uğraşıyor, onu 
tanıyor; insanlığı 
onunla sürdürüyor. 
İnsanlığı da böyle 
anlıyor. Ananın in-
sanlığı, kadının in-
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sanlığı bu anlama 
geliyor. Bu, kutsal 
insanlık anlamına da 
gelen bir insanlık an-
layışıdır. Sümerler 
doğru değerlendiri-
yorlar. Gıdanın elde 
edilmesinde kullanı-
lan en önemli araçlar 
da kutsal sayılıyor. 
Çapa, saban, balta, 
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öküz, boğa ve uzanıp 
giden listeye kutsal-
lık atfediliyor. Hepsi-
nin birer tanrısı bile 
var. Tüm gıdalar ve 
gıdaları elde etmeye 
yarayan toprağın, 
havanın, yağmurun, 
güneşin, rüzgarın, 
ağların, hayvanların 
kendileri ya tanrılaş-
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tırılıyor ya da bir tan-
rıyla temsil ediliyor.  
Kutsallık kavramı-

mız habire genişli-
yor. Haklıdır da. 
Çünkü insanlık, bu 
gıdaları yetiştirmenin 
yol ve yöntemleriyle 
büyütülüyor, gelişti-
riliyor ve sürdürülü-
yor. Dünün hayvana 
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benzeyen avcısı ve 
toplayıcısından, üre-
ten insanına geçiş 
yapmak kolay değil. 
Bu, olağanüstü ve 
büyüleyici bir dev-
rimdir. Bu gerçeklik 
kutsanıyor, tanrılaştı-
rılıyor. Demek ki, 
tanrılaştırılmanın te-
melinde kutsallıkla 
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aynı anlama gelen 
gıda var. Gıda tanrı-
ları, yararlarından 
ötürü, insanın kimlik 
verdiği tanrılardır. 
Dostları gibi, en ya-
kınları olan kimlikler-
dir. Henüz insanı 
ezmeyen, hep onlara 
gıda olup kendilerini 
sunan, tanrıçalar dö-
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neminin doğuran ve 
besleyen tanrıları 
dönemidir. Kutsallık, 
bu tanrılara mahsus 
oluyor. Yani en te-
mel gıdalar gerçeği-
ne kutsallık bahşedi-
liyor. Bu tanrıların 
yalanı ve baskısı yok-
tur. Bu tanrıların 
anası da, ana tanrı-
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çadır. Tanrıların ger-
çeği ve tarihi böyle-
dir. Çok açık; teme-
linde insan emeği 
olan, en vazgeçilmez 
ihtiyaçları gideren 
kutsal gıdalara kimlik 
olan, öyle anlam ka-
zanan kutsal tanrı-
lardır. Urfa‟nın etrafı 
bu kutsallıklarla dolu 
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olduğu için, tanrısal-
lıklarla dolu sayılmış 
oluyor. Kutsal, Ur-
fa‟nın kendisi böyle 
oluyor.  
Daha sonra Sümer-

ler bu tanrıları aldı-
lar. Rahip tapınağın-
da sınıflı toplumun 
tanrıları haline getir-
diler. Göklere taşıdı-
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lar, anlaşılmaz kıldı-
lar. Vuran, cezalandı-
ran, tufan yağdıran 
tanrılar haline getir-
diler. Bunlar, yükse-
len sınıfın kendisidir, 
bu sınıfın kendini 
tanrılaştırmasıdır. 
Bu, tarihin ve insan-
lık bilincinin ilk defa 
en büyük tecavüze, 
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işgale uğramasıdır. 
Yalanın, baskının ve 
kötü kaderin ağlarını 
örmesinin başlangı-
cıdır. Yalanın ve 
zulmün tanrılaştırıl-
masının başlangıcı-
dır. Halbuki ana tan-
rıçanın tanrıları yanı 
başındaydılar. Üret-
ken ve dost idiler. 
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Baskı ve yalanı hiç 
bilmiyorlardı. Rahip 
tapınaklarında, hem 
de yazılı olarak ya-
lancı ve cezalandırıcı 
tanrılar işte böyle ya-
ratılıp göğe salındı-
lar. Ondan sonra da 
yüceleştirildikçe yü-
celeştirildiler. Abar-
tıldılar, doksan dokuz 
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sıfatla yüklendiler. 
Büyüyen, cezalandı-
ran, sömüren, çalış-
madan gasp eden 
efendiler sınıfı ve 
onun mensupları 
böyle tanrılaştırıldı-
lar. Sümer rahipleri 
bu işi çok açık yaptı-
lar; yani yaptıkları 
işin bu olduğunu an-
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lamamız için, kafa 
karıştıran felsefe ve 
bilime başvurmadan, 
mitolojik olarak söy-
lenti biçiminde yaptı-
lar. Daha sonra 
egemen sınıf kurum-
laştıkça, dünya be-
nim dedikçe, tanrıları 
da „ezelden geldik, 
ebede gidiyoruz‟ ka-
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tına, unvanına kavu-
şacaklar. Çünkü 
efendiler, kesin ve 
en büyük gerçektir! 
Tıpkı tanrılarının ke-
sin ve en büyük ger-
çek olmaları gibi; 
kendilerini böyle kılıp 
kölelerine dayatma-
ları gibi.  
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Urfalı diye bilinen 
Hz. İbrahim‟in bu 
büyük ve zorbacı ya-
lana karşı tavrı, an-
lamlı ve gerçek kut-
sallık içeriklidir. İb-
rahim, “Bu putlar 
tanrı olamazlar, en 
büyüğü en temelleri-
dir” der. Nemrut 
“yok” deyince,  O da 
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şunu söyler: “O za-
man ben putları kır-
madım, büyük put 
kırdı.” Nemrutu tu-
zağa düşürmüş olur. 
Bu savaş ideolojiktir. 
Halkın tanrı düzeni 
ile, köleci sınıfın, 
Nemrutların tanrı 
düzeni arasında ça-
tışma vardır. İbra-
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him‟in tek tanrısı, 
halkın varlığını ve 
birliğini, daha doğru-
su kabilelerin bir ve 
var olmalarını ifade 
eder. Putlaştırılmak-
tan kurtulması, açık 
yalanın gücüne karşı 
bir tavırdır. Soyut ve 
genelleşmiş bir tanrı 
kavramı, o dönem 
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için çok düşündürü-
cü, birleştirici ve iler-
leticidir. Kutsallık da-
ha dolaylı bir hal alı-
yor. Allah‟a mahsus 
olarak, kutsallığın 
alanı daraltılıyor. 
Ama yine de teme-
linde halkın birliği ve 
gücü var. Urfa‟nın bu 
ikinci aşamadaki kut-
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sallıklarına, sınıf tan-
rılaştırmalarına karşı 
çıkan hamlesine İb-
rahimi kutsallık, 
peygambersel kut-
sallık deniliyor. Dö-
nemine göre diren-
meci ve ilerici bir 
kutsallaştırmadır. 
Bu, tanrılar sava-

şında gerçeğe daha 
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yakın bir duruş olu-
yor. Peygamberler 
diyarı olarak Urfa‟nın 
bugüne kadar böyle 
anılmasının temelin-
de, yine gıdanın ve 
emeğin kutsallığıyla, 
bizzat kutsal kelime-
siyle adlandırılması 
yatıyor. Kutsal Urfa, 
Peygamberler Diyarı 
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Urfa demek, tarımın 
gıda düzenine bağ-
lanan Urfa demek 
oluyor. Peygamber-
ler Diyarı Urfa ad-
landırması, bu kut-
sallığa kendi yalancı 
sınıf tanrılarıyla sal-
dıran Nemrut‟un tan-
rı düzenine karşı 
başkaldıran, halkın 
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tanrısal düzenini 
temsil eden insanla-
ra, peygamberlere 
merkezlik etmesin-
den ötürüdür.  
Tarih ve kutsallık, 

Urfa yöresinde böyle 
iken, diğer önemli 
kavram olan „lanet‟ 
ne demektir? Bir kilit 
kavram da lanetin 
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kendisidir. Urfa‟yı çö-
zümlemek, laneti çö-
zümlemekle yakın-
dan bağlantılıdır. 
Doğru, tarihi ve 

kutsallığı bozan her 
şeye lanet denilmek-
tedir. Lanet, yalancı 
ve zorbanın saldırısı-
dır. Emeğe, emeğin 
sahiplerine hırsızlar 
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ve zorbaların saldırı-
larıyla, lanetlilik dö-
nemi başlamış olu-
yor. Emeğin tüm 
ürünlerine, köylere, 
kentlere, tarlalara, 
mabetlere saldıranla-
rın eylemlerine lanet-
lilik yakıştırılıyor. Bu 
durum sınıflı topluma 
geçişle yakından 



 102 

bağlantılıdır. İnsanlı-
ğın o döneme kadar 
tanık olmadığı işgal-
lere, cezalandırmala-
ra, talana, yakıp 
yıkmaya, yalanın ve 
zorbalığın tüm ey-
lemlerine bu sıfatla 
karşılık veriliyor. La-
netin, kutsallığın ter-
sini ifade ettiği açık-
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tır. Urfa yöresinde 
sınıflı toplumun yük-
selişi ile birlikte, la-
netlilikte de patlama 
meydana gelir. Çün-
kü emeğin ürünleri 
giderek çoğalmakta 
ve zenginlik artmak-
tadır. O halde sınıf-
laşma ve saldırılar iç 
içe gerçekleşecektir. 
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Bu yöre bir daha ba-
şını saldırgandan, iş-
galciden ve talancı-
dan kurtaramayacak-
tır. Lanet başına ağı-
nı örecektir. Kutsal 
törenin, bayramın 
yerini trajedi almak-
tadır. Kutsallığın bay-
ramları bozulmakta, 
lanetliliğin yol açtığı 
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trajediler, ağıtlar, 
ezgiler dönemi baş-
lamaktadır.  
Urfa yöresinde ön-

celeri dini müzik, 
kutsallığın sedaları 
geçerliydi. Hatta 
dünyada ilk dini mü-
ziğin merkezi denil-
se, yerindedir. Uzun 
süre de böyle devam 
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etmiştir. Ama lanetli-
lik çağı başladığında, 
bu müzik de yerini 
destana, ağıda, ezgi-
ye bıraktı. Urfa tür-
küleri denen süreç 
başladı. Türkünün al-
tında, kutsallığın mü-
ziği yatmaktadır. Bu-
nun da altında, in-
sanlığa ilk defa nes-
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lini güven içinde ve 
bol gıda ile sürdürme 
imkanı veren tarım 
ve hayvancılık dev-
rimi yatmaktadır. 
Köklü Urfa kültürün-
de müziğin böyle bir 
temeli vardır. İnsan-
lık güvenli gıda elde 
etme gücünü kaza-
nınca neşeleniyor, 
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ses oluyor, türkü do-
ğuyor. Önce kutsal-
lıklarına, tanrılarına 
müzik yapıyor. Sonra 
lanetliye ezgi ile kar-
şılık veriyor. Acılı 
türküler de müzik ta-
rihine eklenmiş olu-
yor.  
Bu temel kavramla-

ra bağlı, daha birçok 
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kültürel kavram 
üretmek mümkün-
dür. Rahmet, ziyaret, 
sabır, küfür, dua, 
kahraman, ibadet, 
bayram, akrabalık, 
şeytanlık, tapınak vb 
gibi. Tarım ve hay-
vancılık devriminin 
kültürü derindir; tüm 
kıtalarda, tüm dö-
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nemlerde insanlığı 
etkilemiştir.  
Sümerlerin, bu çağı 

yaratan halka, sa-
bancılar anlamında 
„Aryenler‟, „Yüksek 
Memleketliler‟ anla-
mında “Urartu”; 
öküz, inek ve davar-
larıyla birlikte hare-
ket edenler anlamın-
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da “Guti” dediklerini 
biliyoruz. Tüm bu 
kavramlaştırmalar, 
Sümer kökenli ve 
Yukarı Mezopotam-
yalıları ifade etmek-
tedir. Tarihte bu kül-
türe Hint-Avrupa, 
daha dar anlamda 
ise Aryen kültürü 
denmektedir. Bu kül-
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tür milattan önce 4 
bin yıllarına kadar 
Büyük Okyanus kıyı-
sından, Çin‟den Atlas 
Okyanusu‟na, Avru-
pa‟nın son sınırına 
kadar yayılma gücü-
ne ulaşmıştır.  
Aryen kültürün bu 

tür yayılmasının tek 
merkezden kaynaklı 
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olduğu, yapılan ar-
keolojik kazılarla her 
geçen gün daha da 
doğrulanan bir ortak 
görüş konumunda-
dır. Kentleşme ve sı-
nıflaşma tarihinin, 
Sümerlere dayalı ola-
rak, tersine bir bi-
çimde milattan önce 
2 binlerde etkili ol-
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maya başladığı göz-
lenmektedir. Ondan 
sonra yazılı tarih sü-
reci başlamaktadır. 
Ama gerçek olan ve 
en derin tarih, mer-
kezlik ettiği ve 10 bin 
yıldan fazla süren ta-
rım çağıyla, daha 
öncelerinin yüz bin-
lerce yıl süren en ge-
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lişkin toplayıcılık ça-
ğıdır. Yazılı tarih yeni 
ve ağırlıklı olarak sı-
nıf içeriklidir. Bu, 
gerçekleri önemli 
oranda çarpıtan, 
egemenlerin siyasal 
ve ideolojik yükseli-
şini kutsallaştıran bir 
tarihtir; gerçek kut-
sallığı ve tarihi bozan 
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bir nevi lanetlilik ta-
rihidir.  
Milattan önce 2 bin-

lerin başlarında, Ba-
bil‟in kuzeyinde 
Amorit kökenli Asur-
lular, Yukarı Mezopo-
tamya ve Anadolu ti-
caretinin etkin kavmi 
olarak yükselir. Şe-
hirlerin hakim olduğu 
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Aşağı Mezopotamya 
ile tarım ve madenci-
liğin geliştiği Yukarı 
Mezopotamya ve 
Anadolu arasında, 
Asurlular ticaret yo-
luyla büyük güç ka-
zanırlar. Asurlular 
milattan önce bin 
300‟den milattan ön-
ce 600‟lerin sonlarına 
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kadar ticaret ve siya-
setin hakim gücüdür.  
Urfa, bu ticaret ve 

tarımın merkezinde 
olmakla giderek 
önem kazanır. Ta-
rımcı ve madenci Ar-
yen kültürel kökenli 
Hurriler ve devamları 
olan Mitaniler döne-
minde, Urfa zaman 
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zaman başkent rolü-
nü oynar. Asurlularla 
Hurriler arasında el 
değiştirir; Mitanilerin 
en önemli merkezle-
rinden olur. Urartular 
döneminde de bu 
önemini sürdürür. Bu 
dönemlerde Hurriler, 
Asuriler ve Hititler 
arasında sık sık ça-
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tışmalara ve el de-
ğiştirmelere uğrar. 
Medlerden sonra 
Perslerin egemenli-
ğine geçer. İskender 
döneminde Helenler-
le tanışır. Milattan 
önce 100‟lerden iti-
baren, Roma ege-
menliğine girer. Yine 
bu dönemde Aryen 
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ve Asur kökenli Ab-
gar Devletinin mer-
kezi olur. Roma‟nın 
yerine geçen Bizans 
ile birlikte, Sasaniler-
le yeni çatışma dö-
neminde el değiştir-
meler devam eder. 
Hıristiyanlığın Asurlu-
lar, Ermeniler ve 
Kürtler arasında ge-
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liştiği yerlerin başın-
da gelir.  
Urfa‟nın daha önce-

leri, milattan önce 
bin 800‟lerde, pey-
gamber önderlikli 
hareketlerin merkezi 
olduğunu vurgula-
mıştık. Özellikle Asur 
kökenli Nemrut adlı 
krallara karşı yerli 
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kabilelerin direnişini 
temsil eden pey-
gamber geleneği, 
Hz. İbrahim ile tarihi 
bir dönem başlatır. 
Bu gelenek, özünde 
köleci sisteme karşı 
özgürlüğünü koru-
mak isteyen halkın 
ve kabilelerin direniş 
geleneğidir; bu gele-
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neği temsil eder. Ka-
bile totemciliğinden 
tek tanrıya doğru 
ideolojik dönüşüm, 
Sümer mitolojisinden 
de etkilenerek, tek 
tanrılı dinlerin geli-
şimi biçiminde evrim 
gösterir. Peygamber-
ler esas olarak bu ta-
rihi evrim sürecinin 
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yaratıcısı ve temsilci-
sidir. Kısmi bir özgür-
lük yönü vardır. Çı-
kışları, sınıflaşmaya 
tepkidir. Devlet or-
ganizasyonuyla da-
ğınık kabile yönetim-
leri arasındaki ara 
dönemin ideolojik 
şekillenmesinde baş 
etkide bulunurlar. 
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Yeni güçlerin ortaya 
çıkmasında bu gele-
neğin etkisi büyük-
tür. Milattan önce 
bin dolaylarında ku-
rulan ilk İbrani krallı-
ğı bu etkinin sonu-
cudur. Tevrat ile ilk 
kutsal kitap haline 
gelen bu gelenek, 
daha sonra Eski 



 127 

Ahit olarak çok geli-
şir. Esas olarak Sü-
mer ve Mısır‟a karşı 
kabilelerin başı bo-
zuk hareketlerini di-
sipline etmeye ça-
lışmaktadır. Hem Mı-
sır hem de Sümer 
mitolojisinin derin 
etkisindedir. Bir nevi 
bu kültürleri kabile 
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yapısına göre dönü-
şüme uğratmaktadır. 
Musa ile İsrail, kavim 
dinine doğru evrime 
devam eder. Hz. İsa 
ile sınıfsal bölünme-
ye uğrayan Yahudi-
lik, Tevrat ve İncil 
veya Eski ve Yeni 
Ahit diye ikiye ayrı-
lır. Eski Ahit, Yahudi 
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kavminin dini kitabı 
iken, Yeni Ahit olan 
İncil, tüm ezilen in-
sanlığın kitabı olarak 
düzenlenir ve iddia 
kazanır. Urfa bu dö-
nemde Hıristiyanlığın 
merkezi haline gelir.  
Urfa yöresinde baş-

layan bu ideolojik 
hareketin sanıldığın-
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dan daha da derinlik-
li olduğu anlaşılmak-
tadır. Bunda konumu 
önemli rol oynamak-
tadır. Asur, Hitit ve 
Mısır‟dan eşit uzak-
lıkta olan yöre bir 
denge konumunda 
bulunmakta, nispi bir 
özgür ortamı yaşa-
maktadır. İmparator-
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luk merkezlerinin 
temsilcileri yerli halk 
karşısında fazla güç-
lü değildir. Urfa bu 
anlamda milattan 
önce 2 binden sonra 
önemli bir ideolojik 
merkez rolü oynar. 
Halk yapısı da buna 
güçlü bir temel su-
nar. Hem Aryen hem 
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de Amorit kökenli 
kabileler karışık ya-
şamaktadır. Bugün 
bile bu demografik 
yapı sürmektedir. 
Güneyinde Araplar, 
kuzeyinde Kürtler 
olarak 5 bin yıldan 
beri bir nüfus hare-
ketinin sürdüğü tes-
pit edilmektedir. Da-
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ha sonra bu demog-
rafik yapıya Ermeni-
ler ve Türkler katıla-
caklardır.  
Hem coğrafi, hem 

demografik, hem de 
ekonomik ve ticari 
açıdan çok ciddi bir 
merkez olmaktadır. 
Üç büyük köleci 
merkeze karşı, yani 
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Anadolu, Mısır ve 
Sümer köleci mer-
kezlerine karşı tam 
ortalarında ve güçlü 
ekonomik, ticari ve 
demografik yapısıyla, 
yeni ideoloji ve siyasi 
hareketin zemini du-
rumundadır. Bu öz-
günlüğünü de Pey-
gamberler Diyarı 
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Kutsal Urfa adı altın-
da sergiliyor. Tüm 
yöre halklarının köle-
ciliğe tepkileri, bu 
ideolojik çıkışta güçlü 
bir yankıya yol açı-
yor. Hızla kitleselle-
şerek bir siyasal ha-
reket haline geliyor. 
İkinci dereceden 
devletlerin doğuşun-
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da önemli rol oynu-
yor. Kendisi zaman 
zaman devletlerin 
merkezi oluyor. Bu 
konumunu 20. yüzyı-
lın ilk çeyreğine ka-
dar sürdürüyor.  
Hıristiyanlıktan son-

ra, milattan sonra 
640‟larda İslamiyet 
ile tanışıyor. İslami-
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yet, feodal dönemde 
büyüyen ve ticaretle 
birlikte güç kazanan 
tüccar ve zanaatkar-
lığın şehir kültürüne 
çok daha katkıda bu-
lunuyor. Yörede ku-
zey-güney, doğu-batı 
ticaret yolları çok et-
kindir. Tarım ve hay-
vancılığın da bin yıl-
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lardan beri etkinliği 
güçlü bir merkez ko-
numunu sürdürmesi-
ni mümkün kılıyor. 
İslamiyet ile bu mer-
kez rolü artarak de-
vam ediyor. Milattan 
sonra bin yıllarına 
kadar Arapların 
egemenliğinde kalır-
ken, 990-1080 yılları 
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arasında Mervani 
Kürtlerinin, daha 
sonra Türk kökenli 
Artukoğullarının, bin 
200‟lerde Kürt Eyyü-
bi Hanedanının, bin 
500‟lerden sonra da 
Osmanlıların ege-
menliğine giriyor. 
Halk olarak Kürtler 
ön planda iken, eski 
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Asur kalıntısı Sürya-
niler ile Ermeniler, 
Araplar ve Türkler de 
yerleşik halk haline 
geliyorlar. Tüm dini 
kültürlerin ve etnik 
yapıların bir merkezi 
halinde, bir kozmo-
polit yapı sergiliyor. 
Bir kültürün tek ba-
şına hakim olmama-
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sının, kültürel çoğul-
culuğun bu durumu-
nun, tarihin en eski 
dönemine dayandığı 
gözlenmektedir. Ge-
nelde kutsallık her 
döneminde geçerli-
dir. Açıklandığı gibi, 
tarım devrimi ve 
peygamberlik ideolo-
jisinin merkezi ko-
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numundan ileri gel-
mektedir.  
Bu kısa anlatım bile, 

Urfa ve civarının 
karmaşık bir tarih 
yapısına sahip oldu-
ğunu göstermekte-
dir. Etnik ve dini kül-
türün iç içe geçtiği, 
özünde ekonomi ve 
ticarete dayalı bir 
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kültür egemendir. 
Geniş kırsal alanında 
tarımcı ve göçebe, 
kısmen ticaretle uğ-
raşan kabile ve aşiret 
düzeni egemen iken, 
şehir merkezinde di-
ni kültür ve ticaretle 
uğraşan çok etnik 
yapılı bir nüfus ege-
mendir. Sümer şehir 
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özelliklerine benze-
yen bu durum gü-
nümüze kadar etkili 
olmaktadır. Köleci 
dönemin egemenleri 
olarak Nemrutları, 
feodal dönemin 
egemenleri olarak 
mir, bey ve efendileri 
çok tanımış bir böl-
gedir. Nemruttan 
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kalma mancınıkla 
ateşe atma olayı, bu 
şiddetli ideolojik ve 
ekonomik kökenli 
savaşımın bir simgesi 
olarak anlaşılmalıdır. 
Kendi kutsallıkları ve 
lanetleriyle 20. yüz-
yıla böyle gelen Urfa 
için yeni anlatım kav-
ramları gerekme-
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mektedir. Fakat en 
çarpıcı dönüşüm, 
kutsallıkla lanet ara-
sında gelişmiş gö-
rünmektedir.  
Halen kutsallıkta 

çok direnen Urfa kül-
türünde, aslında en 
büyük ihaneti kutsal-
lığın yediği anlaşıl-
maktadır. Köleci ve 
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feodal zorbalıkla ya-
lan düzeni kutsallığın 
içini boşaltmıştır. Bu 
yüce ve çok büyük 
anlam yüklü kavram, 
egemen ve sömürü-
cü karakterleri sü-
rekli gelişme göste-
ren lanetlilerin işga-
line uğramıştır. Ters-
yüz edilmiş bir du-
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rum doğmaktadır. 
Kutsallığın gerçek 
içeriği lanetliler ola-
rak damgalanırken, 
gerçek lanetliler de 
kutsallık sıfatına bü-
rünmektedir. Emeğin 
sahipleri lanetli ko-
numa düşürülürken, 
Nemrut‟ların ardılları 
kutsallık postuna 
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sımsıkı yapışmakta-
dırlar. Kentin içi ve 
taşralı işbirlikçileri, 
binlerce yıldır gerçek 
kutsallık değerlerine 
ve sahiplerine karşı 
hain bir ittifakı kur-
muş bulunmaktadır. 
Bu ittifakı iyi çözüm-
lemek gerekir. Bu it-
tifak çözümlenme-
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dikçe, Urfa ve yöre-
sinin görkemli geç-
miş insanlığıyla, tüm 
kutsallarıyla, pey-
gamberleriyle ve on-
ların sayısız izleyicile-
riyle buluşması 
mümkün olmayacak-
tır.  
Kutsallık düşmanla-

rı, kutsallık postu al-
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tında emeğe ve halk-
lara karşı nasıl bir 
ihanet içindedirler? 
Sümerlerden beri bu 
oyun nasıl sürüp 
gelmektedir? Bunun 
ipuçlarını vermeye 
çalıştık. Bunlar gittik-
çe marjinal duruma 
düşmüş hain kesim-
dir. İhaneti hem et-
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nik kökenli halk 
gruplarına, yani 
emekçilere, hem de 
kutsallıkla yüklü kül-
türe karşı işlemekte-
dirler. Tüm güçleri; 
köleci merkezlerle 
kurdukları işbirliğidir 
baskı ve işkence 
yöntemleridir, man-
cınıkla ateşe atma 
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tehdididir. Bu gücü, 
ideolojik özü boşaltıp 
biçimini kafalara ge-
çirmelerinden almak-
tadırlar. Bunların ke-
sinlikle ne ana tanrı-
ça diniyle, ne İbra-
him‟in diniyle hiçbir 
ilişkisi yoktur. Dini 
hiç tanımazlar. Bun-
lar dini bir korkutma 
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aracı haline getirmiş-
lerdir. Sümer rahip-
lerinden daha tehli-
keli sahte tanrılar 
peşindedirler. En çok 
din, tanrı adını ağız-
larına alırlar, ama 
bununla tarihsel iha-
netlerini gizlemek is-
terler.  
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Urfa ve din ilişkileri 
başlı başına bir ince-
leme konusu olmalı-
dır. Rahatlıkla şunu 
belirtmeliyim: Kutsal 
gerçekler o kadar 
ihanete uğramıştır ki, 
bu dindar kenti ön-
celikle bu sahte din-
darlardan arındırmak 
gerekir. Dine bu ka-
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dar ihanete yeter 
denmeli, Sümer ra-
hipler düzenine son 
verilebilmelidir. Bi-
linçli olup olmamaları 
hiç önemli değildir. 
Bu katmerleşmiş bir 
durumdur, en güçlü 
bir halkadır. Merkez 
ve taşralı işbirlikçile-
ri, ağa, mir, reis ve 
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şeyh kalıntıları, bu 
insanlık beşiğinde ar-
tık birer zehirli akrep 
gibi zehir üretmekte-
dirler. Zehirledikleri 
yeter olmalıdır. Bun-
lar yörenin o güzelim 
halkına ve kültürüne 
hiçbir şey vermedik-
leri gibi, sürekli inkâr 
içindedirler. Bin yıl-
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lardır sürekli yedikle-
ri halde, hiçbir şey 
veremez durumda-
dırlar. Urfa‟nın çok 
lezzetli gıdalarını kö-
leci merkezlere hep 
hediye ederler. Şimdi 
uçaklarla bütün dün-
yaya da paketliyor-
lar. Ama Urfa ve yö-
resi iliklerine kadar 
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yoksul, aç ve işsizdir. 
Dünyanın en eski ve 
en verimli toprakla-
rında bu durum ya-
şanmaktadır. Dillerin, 
kültürlerin en gelişti-
ği yerde, halkın dili 
ve kültürü tanınmaz 
ve ifade edilmez hal-
dedir. Ama hainleri 
bülbül gibi konuşur 
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ve yozluğun kültürel 
şampiyonluğunu ya-
parlar. Tanrıların, 
tanrıçaların seslerini, 
müziğini, trajedi ve 
ezgilerini ucuz piya-
salık meta araçları 
haline getirirler.  
İhanet şiştikçe şiş-

miş, zenginleştikçe 
zenginleşmiştir. Halk, 
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yoksul ve dilsiz düş-
tükçe düşmüştür. Ur-
fa yöresinde bu çe-
lişki en had safhada 
ve katmerli bir özel-
liğe sahiptir. Halkın 
kendi öz varlığına 
yabancılığı en karan-
lık bir aşamadadır. 
Tarihin başlangıcın-
daki kutsallık ve la-
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netin anlamı tersine 
çevrilmiştir. Tarih 
gelişimin başlangıcı 
olarak değil, tersine 
gidişin sonuna da-
yanmış; kutsallık la-
netin yerine, lanet 
de kutsallığın rolüne 
geçmiştir. Bu çelişki 
20. yüzyılla birlikte 
daha da katmerleşe-
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rek sürecektir. Adeta 
boydan boya bir la-
netli yüzyıl olarak 
kendini tüm yaşam 
gözenekleri üzerine 
kapatacaktır.  
Feodal Osmanlı İm-

paratorluğunun çö-
küşü ile birlikte, 
Türkler, Mustafa 
Kemal Atatürk ön-
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derliğinde ulusal kur-
tuluşla birlikte Türki-
ye Cumhuriyeti‟nin 
kuruluşuna yönel-
mişlerdir. Urfa‟nın 
Kürtleri bu süreci 
desteklemiştir. Kürt-
ler bir bütün olarak 
ulusal kurtuluş ve 
cumhuriyetin kurulu-
şuna stratejik öğe 
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olarak katılmışlardır. 
Urfa‟nın bundaki payı 
kahramanlık olarak 
ödüllendirilmiştir. 
Fakat isyanların da 
etkisiyle, cumhuriye-
tin olumlu yansıması 
görülmemiş; bundan 
istifade eden Sümer-
lerden kalma işbirlik-
çi blok kendine yer 
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aramış ve bulmuştur. 
Herhangi cumhuri-
yetçi bir değerle ala-
kası olmayan kul re-
jiminin yamakçıları, 
tarihsel tecrübeleriy-
le, 20. yüzyılın hiçbir 
ulusal demokratik 
değerine bağlılık ve 
saygı duymadan, ye-
rel hain egemen blok 
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olarak işlerini iyi yü-
rütmüşlerdir. Cum-
huriyetin hiçbir ay-
dınlanmasıyla ilişkile-
ri yoktur. Kutsallık 
maskesine bürüne-
rek, feodaliteden bile 
daha geri, inkârcı ve 
marjinal bir kişilikle 
çıkar şebekesini 
kentte ve taşrada 
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yürütmüşlerdir. Hal-
kın hem etnik, hem 
sosyal yapısı ileri bir 
açılıma dönüşeme-
miştir. Eski elbise 
kendisini daha da 
sıkmıştır. Gıdalar ül-
kesinde en yoksul 
kesim haline gelmiş-
tir. En zengin kültür 
içinde en derin bir 
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boşluk içine düşü-
rülmüştür. 20. yüzyı-
lın son çeyreğinde, 
bir kez daha adeta 
yenilenmiş bir pey-
gamber geleneğine 
uğramak sanki kader 
olmuştur.  
PKK‟nin Urfa çıkışı-

na gelmiş bulunuyo-
ruz. PKK‟nin temeli 
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Başkent Ankara‟da 
atılmış gibi görünür. 
Halbuki çağdaş ulu-
salcılık ve sosyalizm-
den bol bol bahsedi-
lir. Benzerleri gibi 
olmaya çalışılır. Ni-
hayet kan da dökü-
lür. PKK konusunda 
kapsamlı değerlen-
dirmelerim olmuştur. 
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Son değerlendirme-
leri İmralı duruşma-
larında yapmaya ça-
lıştım. Tekrarlama-
mın fazla anlamı 
yoktur. Ama ilgimi 
çeken boyutu olan, 
“Urfa‟nın tarihsel ve 
somut gerçekliğiyle 
ne tür ilişkisi vardır?” 
biçiminde bir soruyu 
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kendime sıkça sor-
maktan geri kalamı-
yorum. PKK‟nin ku-
rucusu olarak, Ur-
fa‟nın en uç nokta-
sında, kuzeyinde, Fı-
rat‟a yakın Ömerli 
köyünden birisi ol-
mak nasıl bir etkiye 
yol açmış olabilir? 
Geçerli olan köy kül-
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türü mü, Urfa kültü-
rü mü, yoksa daha 
evrensel değerler 
midir? İddia edildiği 
gibi, çağdaş bir ha-
reket olmayı başardı 
mı?  
Geriye dönüp baktı-

ğımda, kendi prati-
ğime esas damgasını 
vuran gerçekliğin, 
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peygamberliğin yeni-
lenmiş, güncelleşmiş 
biçimi olduğu daha 
ağırlık kazanmakta-
dır. Benim, dolayısıy-
la PKK‟nin 20. yüzyıl-
la fazla ilgisi yoktur. 
Şeklen, sözcük düze-
yinde, laf olsun diye 
yüzyılla ilişki kurul-
muş gibi olmaktadır. 
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Kişi olarak, 20. yüz-
yılın ruhuna, kişiliği-
ne -Tabii eğer böyle 
bir şey varsa- hiç 
ulaşmadığımı, anla-
yıp özümseyemedi-
ğimi söylemeliyim. 
Dolayısıyla Türkiye 
Cumhuriyeti‟ni, Av-
rupa‟yı, SSCB‟yi o 
dönem için anlam-
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landıracak bir ko-
numdan hayli uzak 
bulunulmaktadır. 
Uygar gibi gözükül-
mektedir. Elbiseleri 
biraz giyilmiştir. Ama 
ruhundan, bilincin-
den habersiz ve uzak 
olunduğu açıktır. 
Daha da ilginci, aşı-
lan feodal dünyayı 
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da anlamış, özüm-
semiş olmaktan uza-
ğım.  
O kültürün de hiçbir 

özelliği anlam bul-
muş değildir. Kuru-
lan yeni dünya ile 
özde hiçbir ilişki ge-
lişmiyor; aşılan feo-
dal çağdan da hiçbir 
şey anlamış değilim. 
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Tek başına kalmış bir 
çocuktum. İşin garip 
tarafı aile, köy ve 
okul içinde de durum 
aynıydı. Öğrenilen 
ana, baba isimleri, 
kardeş, kadın, erkek, 
öğretmen, akraba 
kavramları daha çok 
sözcük düzeyinde 
tekrarlanıyor. Şu or-
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taya çıkıyor: Bu dün-
yadan galiba hiçbir 
şey anlamayacağım. 
Öğretmek istedikle-
rini anlama yetene-
ğini pek göstereme-
yeceğim. Fakat gö-
rünüşte benzerleri 
gibi olunmaya çalışı-
lıyor. En iyi neyse, 
ona saygı duyuluyor. 
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Ama yine özden yok-
sunluk esastır. PKK 
de benzerleri gibi ku-
rulsun, iş yapsın di-
ye, gereken çabayla 
kuruluyor, geliştirili-
yor. Hatta dünyanın 
en dikkat çeken ör-
gütü haline geliyor. 
Hepsi adeta yüzyılın 
hatırı için yapılıyor. 
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İş ciddiye binince, 
yaşamın en amansız 
sınırlarına dayanınca, 
bu gerçekliğin çatal-
laşmaya uğrayacağı 
belli oluyordu.  
20. yüzyılın sonla-

rında herkes adam 
akıllı kendi PKK‟si ro-
lünü oynuyordu. 
Somutlar olanca 
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ağırlığıyla kendini 
hissettiriyordu. Tek 
kaldığımı, daha doğ-
rusu başlangıçtaki ve 
her zamanki telkini 
ve yalnızlığımı derin-
den bir kez daha du-
yuyordum. Yalnız 
adamın çağların dı-
şında, ama tüm çağ-
larla olma gibi bir 
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özelliğini dile getir-
dim. Bunu anladığımı 
belirttim. Yücelme 
sürecine girenlerin 
bu özelliğe yakınlaş-
tıklarını biliyorum. 
Bulunduğun çağdan 
ve zamandan ne ka-
dar koparsan, o ka-
dar bütün zamanla-
rın içine uzanırsın. 
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PKK‟nin somutunda 
bunu yaşadım. Bu-
nun müthiş bir okul 
olduğu kesindir.  
Ayrılıkçı ve şiddet 

yanlısı gibi özellikle-
rini kabul etmemek 
kadar, içten bu yönlü 
arzu ve eğilimlerimin 
gelişmediğini iyi bili-
yorum. En çok iste-
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nen ve arzu edilen, 
her şeyin özgürce 
tartışılması ve kabul 
edilen sonucun uy-
gulamaya dökülme-
siydi. Bu hoşuma gi-
diyordu. Eylem he-
defimde bu hususu 
hep gözetledim. “Bir 
muhatap arıyorum” 
derken, bunu kaste-
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diyordum. Türk ger-
çekliğinin, kapanmış 
olduğu durumdan 
ötürü, diyaloga ge-
çebileceğine hiç ih-
timal vermiyordum. 
Özal dönemi ve son-
raki dönemde buna 
benzer yaklaşımlara 
bir türlü inanama-
dım. Anlayıncaya ka-
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dar eylem anlayışının 
bu yönü de önemli-
dir. Diğer iddialar 
şekli olmaktan öteye 
rol oynayamaz.  
İmralı sürecini yo-

rumlamak için büyük 
çaba harcıyorum. 
Denilebilir ki, anla-
yışta ete kemiğe bü-
rünerek en derinleş-
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tiğim dönemdir. Ev-
renden bir böceğe 
kadar her şeyi oldu-
ğu gibi anlama yete-
neğimin gelişmesini 
önemli buluyorum. 
Hatta en büyük sa-
vaşın anlayışı derin-
leştirmek, tüm eşya-
nın özündeki düzeni 
bir çırpıda kavraya-
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cak düzeye gelmek 
olduğunun tamamen 
farkındayım. Bunu 
PKK‟ye yansıtmak is-
tedim. Sonuna ka-
dar, yalnız Türki-
ye‟nin ülkesel ve si-
yasal bütünlüğüyle 
değil, tüm komşu 
halklar ve ülkelerle 
birlikte, iğne ucu ka-
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dar olanağı varsa, 
yasaların ruhuna uy-
gun birlikteliğin ka-
zanılacak en büyük 
savaştan daha de-
ğerli olabileceğini ve 
tercihe şayan oldu-
ğunu da belirttim, 
önerdim. Yeter ki 
herkes, tüm taraflar 
hukukun evrensel 
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kavramlarına bağlı 
olma gücünü göster-
sinler. Bu sağlandık-
tan sonra, tüm halk-
lar ve ülkelerle birlik, 
idealimin kendisidir. 
Bu tutuma tereddüt-
süz yöneldim.  
Meşru savunmaya 

her zaman inanırım. 
Bunun bir doğa ya-
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sası olduğuna da ik-
na olmuşum. Saldır-
ganlık doğada olsa 
da, esas olan, varlık-
ların doğal oluşum 
yasalarıdır. Meşru 
savunma bu anlama 
geliyor. Bir kişinin bi-
le bu anlamda dün-
yaya karşı başarılı 
meşru savunma ya-
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pabileceğinden kuş-
ku duymam. Burada 
geçerli olan, karşı 
güçlerin fiziki ağırlığı 
değil, gelişimin 
özündeki yasadır. 
Dolayısıyla PKK‟nin 
şu anki meşru sa-
vunma durumu kesin 
gereklidir. Evrensel 
hukuk düzenine ve 



 194 

özgür birliğe yol açı-
lıncaya kadar, bunun 
herkese, tüm komşu 
halklara ve bölgeye 
gerekli olduğuna 
inanıyorum. Bundan 
sonrası ilgili devletin 
alacağı tavra bağlı 
olacaktır. Saldırılar 
meşru savunmayı 
zorlarsa, bu, şiddet 
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ortamının gelişmesi-
ne yol açacaktır. 
Meşru savunmaya 
saldırıyla yönelmek 
devlete hiçbir şey 
kazandırmaz, ama 
meşru savunmadaki-
leri güçlendirir. En 
doğru tutum, tam 
demokratikleşmeye 
kapıyı açık bırakmak 
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ve tüm sorunların 
demokratik uzlaşma 
ile çözümünden yana 
tavır almaktır.  
Sürekli bir meşru 

savunmanın gergin-
liğe yol açacağı ve 
beklenmedik durum-
lar karşısında sakın-
calı durumları bera-
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berinde getireceği 
anlaşılırdır. 
PKK‟nin geçmiş ey-

lem anlayışı ve uygu-
lamalarına şiddetli 
eleştirilerimi belirt-
tim. Meşru savunma 
çizgisine çekmeye 
çalıştım. Ama istedi-
ğim gibi başarılı ola-
madığımı belirtmeli-
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yim. Şiddet konu-
sunda vardığım so-
nuç, yaşam hakkına 
ve varlığının özgür 
ifadesine yönelme-
dikçe, hiçbir karşı 
saldırıda bulunul-
maması, bir damla 
kanın bile akıtılma-
ması biçimindedir. 
Bu, bağlı kalmaya 



 199 

çalıştığım özgür ya-
şam felsefemin bir 
gereğidir.  
İnsanlar eğer bilinç-

lerini yitirmez ve 
ders almasını bilirler-
se, en önemli dönü-
şüm süreçlerini, ya-
şadıkları en zorlu 
olaylarda gerçekleşti-
rirler. Böylesi bir sü-
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reci, en acımasız 
olaylar içinde yıllarca 
yaşayarak gerçekleş-
tirdiğime inanıyo-
rum. Vardığım so-
nuçları kapsamlı ola-
rak bu savunmada 
dile getirdim. Dünya, 
Ortadoğu, ülke, top-
lum ve devlete kadar 
çözümlemelerimi or-
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taya koydum. Bunla-
rın ışığında bir kez 
daha Urfa yöre ger-
çekliğine bakarak, 
21. yüzyıl için bir 
perspektif geliştir-
meyi görevim sayı-
yorum.  
Urfa, tarihsel rolünü 

bir kez daha oyna-
mayla karşı karşıya-
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dır. Yine bir tarih 
başlangıcı yapabil-
meli, kutsallık ve la-
neti hakkettiği yere 
oturtmalıdır. Urfa, 
ülke somutunda feo-
dal geleneklerin en 
güçlü olduğu yöre 
konumundadır. Hatta 
zihniyet yapısında 
Sümer düzenin kalın-
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tıları az değildir. Kır-
sal alanda neolitik 
zihniyet büyük oran-
da geçerlidir. Kapita-
list değer yargıları 
özünde işlenmemiş-
tir; teknik olarak iş-
lemektedir. Çevre 
yöreleriyle adeta ül-
ke içinde ülke gibidir. 
Etnik ve kültürel ya-
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pısında çoğulculuk 
varlığını sürdürmek-
tedir. Ortadoğu top-
lum mozaiğinin bir 
mikro örneği duru-
mundadır. Dünya 
genelinde Ortadoğu 
neyi ifade ediyorsa, 
Ortadoğu geneli için 
de Urfa o önemi ve 
yeri ifade etmekte-
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dir. Tarihte de ben-
zer rol oynama ko-
numu dediğimiz hu-
sus budur. GAP Pro-
jesinin hayata geç-
mesi ile bu önemi ve 
rolü daha da artmış-
tır.  
Şüphesiz Urfa‟nın 

önemli ekonomik, 
sosyal ve kültürel so-
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runları vardır. Yapı-
lacak sınırlı yatırım-
larla büyük gelişme-
ler sağlayacağı da 
doğrudur. Fakat so-
runun can alacı özü, 
bu konulardan kay-
naklanmamaktadır. 
Esas sorun, ideolojik 
alanla ilgilidir. Zihni-
yet yapısında tüm 
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ülkeyi etkileyen en 
derin tutuculuk özel-
likleri hakimdir. Bu 
anlamda sadece feo-
dal tutuculuğu değil, 
tüm yüzyılların ege-
men güçlerinden mi-
ras alınmış tutuculu-
ğunu sürdürmekte 
ve etrafa yaymakta-
dır. İdeolojik ve siya-
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set anlayışı olarak, 
laik ve demokratik 
cumhuriyete kapalı-
dır. Bu zihniyet ve 
siyasi anlayış aşılma-
dan, GAP etrafında 
daha da gelişmiş bir 
tutuculuk ortaya çı-
kar. Bunun doğura-
cağı sonuçlar, PKK 
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örneğinden daha az 
önemli olmayacaktır.  
Öncelikle ideolojik 

kimlik savaşımı yürü-
tülmelidir. Zihniyet 
devrimi en başta ge-
len görev olmalıdır. 
Bunun önemi, töre 
cinayetlerinde açığa 
çıkmaktadır. Bir ka-
dının en doğal hakkı 
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olması gereken dav-
ranışı, ailece ölümle 
kararlaştırılıyorsa, 
orada çok tehlikeli 
bir durum var de-
mektir. Sadece öz-
gürlükten ve yaşam 
hakkından yoksunluk 
açısından değil, tüm 
topluma yaydığı ağır 
tutucu iklim nedeniy-
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le, bölgenin potansi-
yelini hayata geçir-
mekten alıkoyuyor. 
Dağdaki binlerce eş-
kıyadan daha tehli-
keli bir durumda bı-
rakıyor. Tutuculuk 
bu gücünü şüphesiz 
binlerce yıl süren 
egemen ve sömürü-
cü sınıf gerçeğinden 
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alıyor. Yeni gelişecek 
kapitalist ilişkiler, 
çözme etkisi yarat-
maktan çok, daha da 
pekiştirme temelinde 
kullanılacaktır. Bu 
yönlü tarihsel tecrü-
be büyük güç veri-
yor.  
Bölgeye ideolojik 

düzeyde yapılacak 
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müdahale, demokra-
tik ölçüler içinde ol-
malı; bölgeyi bir nevi 
rönesanstan geçiril-
melidir. Urfa için hiç-
bir şey demokratik-
leşmeden daha de-
ğerli değildir. GAP 
kadar bir demokra-
tikleştirme projesine 
ihtiyaç vardır. Bunun 
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ne eski toplumdan 
gelişecek bir halk ha-
reketiyle, ne de dev-
letten gelişecek mü-
dahalelerle yürütü-
lemeyeceği öncelikle 
bilinmelidir. Devlet 
ve toplum şüphesiz 
boş durmayacaklar, 
gelişmelerdeki rolle-
rini oynayacaklardır. 
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Ama en gerekli olan, 
kapsamlı bir sivil top-
lum projesidir. Dev-
let ve toplum karşı-
sında, ama çatışma-
dan, imkan olursa 
yardımlaşarak, öz-
gürce geliştirilecek 
sivil toplum kuruluş-
ları, demokratik dev-
rim rolünü başarıyla 
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yerine getirebilirler. 
Her alanda ve ihtiya-
ca göre kurulmuş si-
vil toplum örgütleri 
tutucu zihniyeti kıra-
caktır. Bu başarıldı-
ğında, özgürlüğe en 
çok susamış beyinle-
rin aydınlık hareketi 
büyük ivme kazana-
caktır.  
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Aslında bölge halkı-
nın zihniyet yapısın-
daki güçlü anaerkil 
düzenden kalma 
özellikler ve pey-
gamber kültüründen 
kalma kutsallıklar 
demokratikleşmenin 
çağdaş ölçüleriyle 
birleştirilirse, tam bir 
aydınlanma devrimi 
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gerçekleşir. Bu bir-
leştirme ahlâkı da 
etkileyeceğinden, 
özgür davranış gü-
cüne atılım şansını 
verecektir. Bunun 
için yeterli ve doğru 
tarih bilinci, bilimsel-
lik, diyalektik felsefe 
ve bireysellik konu-
sunda eğitim büyük 
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önem taşımaktadır. 
Eğitim amaçlı birçok 
dernekleşme kurul-
malıdır. Halk için sa-
nat konusunda da 
bir hamle gereklidir. 
Mevcut sanatın yoz-
laştırıcı ve uyuşturu-
cu etkisi kırılmadan 
zihnin ve ruhun öz-
gürleşmesi ve aydın-
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lanması mümkün 
olamaz. Yöre tarihi, 
sanatın ve toplumun 
tüm alt ve üst yapıla-
rı konusunda bir tar-
tışmada epey yararlı 
sonuçlar verir. Zihni-
yet konusunda, as-
lında yenilenmiş bir 
İbrahimi hamleye ih-
tiyaç vardır. Şimdiki 
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putlar daha çoktur 
ve daha sıkı oturtul-
muşlardır. Kafaları ve 
yürekleri felç etmiş-
lerdir. Dolayısıyla Hz. 
İbrahim kişiliğiyle 
baltayı (manevi, dü-
şünsel) güçle vurma-
lıyız. Gerçek din say-
gısı ve kutsal değer-
lere bağlılık, böylesi 
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bir hamleyle karşılık 
vermeyi gerektirir. 
Yeni putları kırma 
devrimi, Urfa için 
gerçek bir rönesans 
olacaktır.  
Siyasetin demokra-

tikleştirilmesi, ikinci 
önemli adım değe-
rindedir. Özellikle 
demokratik bir parti-
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leşme hareketine 
büyük ihtiyaç vardır. 
İlkeli, yeterli kadro 
gücüne sahip, de-
mokratikleşmeye 
tutkulu inancı ve bi-
linci olan bir örgütle 
sivil topluma öncülük 
yapılabilir. Kurulacak 
insan hakları, kadın 
özgürlük evleri, 
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gençlik dernekleri 
demokratikleşmenin 
önünü açabilecektir. 
Bu kurumlarda de-
mokratik bilinç ve 
kurumlaşmanın 
önemine büyük de-
ğer verenler görev 
almalıdır. İnancı ve 
çabası yeterli olma-
yanlarla bu işler yü-
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rütülemez. Hiçbir ça-
lışma, Urfa ve civar 
yöreler için demokra-
tik çalışmalardan da-
ha değerli olamaz. 
Ekonomik ve sosyal 

kuruluşlardan bazıla-
rı da önem taşımak-
tadır. Halk için ucuz 
sağlık tesisleri, tüke-
tim kooperatifleri, 
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örnek birkaç üretim 
çiftliği, spor eğitim 
salonları da olumlu 
rol oynayabilecek ku-
rumlardır. Özellikle 
insan hakları hukuku 
alanında, tüm köy ve 
mahallelere kadar 
yayılmış hukuk tem-
silciliklerine ihtiyaç 
vardır. En az tarih bi-
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linci kadar, hukuk bi-
lincine yol açacak bir 
çalışma hayatidir. 
Daha da açımlanabi-
lecek bu ve benzeri 
sivil toplum kuruluş-
ları, devlet ve toplu-
mu da zorlayarak ge-
ride kalmamak için 
adım atmaya zorla-
yacaktır. Bu yönlü bir 
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sivil toplum hareketi 
başarılırsa, Urfa ken-
di tarihinde gerçek 
bir aydınlanmaya ve 
demokratik yönetime 
en büyük katkıyı ya-
pabilecektir. Gelişen 
teknik alt yapıyla bir-
likte, bu ideolojik ve 
sivil toplum yapılan-
maları, Urfa‟yı eko-
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nomik, sosyal ve si-
yasal yönde öncü bir 
güç haline getirebilir. 
Zengin ve verimli 
toprak yapısıyla bü-
yük bir zenginliğe yol 
açılır. İşsizlik, yoksul-
luk, hastalıklar kader 
olmaktan çıkar. Orta 
boy bir Avrupa veya 
Ortadoğu ülkesi ka-
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dar bir rolün sahibi 
olur. Demokratik Or-
tadoğu‟nun her etnik 
grubundan kültürün 
bir çiçek gibi açtığı, 
derin bir hoşgörüyle 
birbirine yaklaştığı 
demokratik bir Urfa, 
insanlık adına da bü-
yük bir kazanımdır. 
Bu temelde peygam-
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berlerin kutsallıkları-
na doğru bir anlam 
verilmiş ve gerçekten 
bir cazibe merkezi, 
ikinci bir hac yeri ha-
line gelinmiş olacak-
tır. Demokratik Or-
tadoğu‟nun en çok 
güç veren demokra-
tik Urfa dönemi baş-
lamış olacaktır.  
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Büyük acıların diya-
rından, kendimin ve 
PKK‟nin yaşadığı en 
kahredici olaylardan 
çıkardığımız dersler, 
Urfa Davası, yargı-
lanması ve hükmü 
hakkında vardığım 
sonuçlar bunlardır. 
Tarihin hükmünün 

beraat, ülkemin ve 
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halkımın kaderinin 
demokratik zafer 
olacağına dair inan-
cım kesindir. 

10. 07. 2001   
Abdullah ÖCALAN 

İmralı 
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HAZRETİ İBRAHİM 

GELENEĞİNİ 

GÜNCELLEŞTİRMEK 

HANGİ    ANLAMA 

GELİR? 

 
Urfa yöresi genelde 

peygamberler, özel-
de Hz. İbrahim gele-
neğinin doğduğu 
mekan olarak kutsa-
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nır. Bu olgunun al-
tındaki temel neden, 
tarım, göçebelik ve 
ilk defa şehir toplu-
munun iç içe, en yo-
ğun ve en verimli bi-
çimde bu coğrafya 
parçasında gerçek-
leşmiş olmasıdır. Ur-
fa, neolitik çağın 
merkezi durumunda-
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dır. Çevre yöreleri de 
dahil ettiğimizde, ha-
len yüksek topraklık 
tepeler halinde yüz-
lerce neolitik yerle-
şim merkezinin araş-
tırılmadan durması 
da bu gerçekliği ka-
nıtlamaktadır. Dicle, 
Fırat ve Toroslar ara-
sındaki coğrafyanın 
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en verimli alanını Ur-
fa ovaları teşkil et-
mektedir. Bu verimli-
lik dünya çapındadır 
ve bu özelliği halen 
devam etmektedir. 
Bununla bağlantılı 
olarak, göçebelik, 
dağ ve ova arasında 
çok gelişmiş diğer bir 
toplum yapısını oluş-
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turmaktadır. Yerleşik 
köy ve göçebelik, ta-
rihin en eski döne-
minden beri iç içedir. 
Yaklaşık milattan ön-
ce 10 bin yıllarına 
kadar uzanmaktadır.  
Urfa'nın şehir olarak 

kurulması, bir Sümer 
kolonisi biçimindedir. 
„Ur‟ kelimesi, Sümer-
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ce, „tepelik alanda 
kurulu şehir‟ anlamı-
na gelmektedir. Aşa-
ğı Mezopotamya‟nın 
dışında ilk Sümer ko-
lonileri Urfa yöresin-
de oluşturulmaktadır. 
Urfa merkez olmak 
üzere Harran, Sam-
sat ve Kargamış böl-
geyi çerçevelemek-
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tedir. Milattan önce 2 
binlere doğru, Sü-
merlerin dışında ikin-
ci en önemli merkez 
Urfa yöresi olmakta-
dır. Temel yayılma 
alanıdır. Çevre ve ko-
loni olarak, Sümer 
şehir krallıklarına 
bağlanmaktadır. Et-
nik yapının farklılığı, 
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Sümer egemenliğine 
karşı bir direnişi ka-
çınılmaz kılmaktadır. 
Kaldı ki, Sümer uy-
garlığı sınıflı toplu-
mun ilk defa geliştiği 
ve çevreye doğru 
dalga dalga yayıldığı 
bir uygarlıktır. Tarım 
ve göçebe toplumun 
eşitlikçi ve özgür ya-
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pısı, bu sınıflaşmaya 
kolay kolay boyun 
eğmeyecektir. Fakat 
şehirleşmenin ilerici 
karakteri, uzun va-
dede de egemen ol-
masını kaçınılmaz kı-
lacaktır. Dolayısıyla 
Sümerlerin ilk sö-
mürgeleştirme dene-
yimleri M.Ö. 
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2000'lerden itibaren 
sert direnmeleri de 
beraberinde getire-
cektir.  
Bölgede tarım top-

lumunu gerçekleşti-
ren Aryen („ar‟, Sü-
merce, „saban‟) top-
luluklarla göçebe 
Semitik topluluklar iç 
içe ve karşı karşıya-
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dır. Aralarında yoğun 
ticari ilişkiler geliş-
mektedir. Aryenler 
daha çok bölgenin 
kuzey, doğu ve batı-
sını teşkil ederken, 
Semitikler güneyinde 
dolaşmaktadırlar. Ur-
fa şehri tam ortala-
rında kurulmuştur. 
Bu niteliğini şimdi de 
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korumaktadır. O hal-
de Urfa şehir ve yöre 
olarak, milattan önce 
2 binlerde tarım, ti-
caret, zanaat ve 
hayvancılık açısından 
ideal bir konuma 
ulaşmış bulunmakta-
dır. Aşağı Mezopo-
tamya‟dan sonra 
ikinci en büyük met-
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ropol durumuna 
gelmiştir. Son derece 
canlı, değişime açık, 
köy, şehir ve göçebe 
toplumunu iç içe ba-
rındıran, temel iki 
halk grubunun, Ar-
yenlerin ve Semitik-
lerin birlikte yaşadık-
ları bir coğrafya, bir 
yeni ülke konumun-
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dadır. Bu özellikler 
çok önemlidir ve 
kendi özgür kültürü-
nü yaratmak duru-
mundadır. Bunda çok 
gecikmeyecektir. Da-
ha çok Sümer koloni 
yönetimine karşı sa-
vunma temelinde ge-
lişecek bu kültür di-
renişçi, yerel ve farklı 
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etnik özellikler taşı-
yacaktır. Nitekim Hz. 
İbrahim geleneği, 
yani kültürü, bu özel-
likleri çarpıcı bir bi-
çimde yansıtmakta-
dır.  
Hz. İbrahim kültürü, 

Sümer şehir kralları 
olan Nemrutlara kar-
şı direnişi ve farklılığı 
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temsil etmektedir. 
Meşhur put kırma ve 
ateşe atma öyküleri, 
bu direnişin sembolik 
anlatımıdır. Gerçeklik 
çok daha karmaşık 
ve uzun sürelidir; 
günümüze kadar 
uzanmaktadır. Bu 
kültür, özünde katı 
köleci ve kendilerini 
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tanrı-kral ilan eden 
Sümer yöneticilerine 
karşı, yöre halk kabi-
lelerinin köleci sö-
mürgenliğe karşı di-
renen, daha insancıl 
ve çıkarlarıyla uyum-
lu bir tanrı inancını 
esas almakta; insan-
ların, dolayısıyla kral-
ların tanrı olamaya-
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cağı inancına da-
yanmaktadır. Bu dö-
nemde kabile totem-
liğinden, yücelen 
tanrı düşüncesine 
yeni yeni geçilmek-
tedir. Bunda Sümer 
mitolojisinin etkisi de 
önemlidir. Eski ilkel 
totemcilik, yani her 
kabilenin ve hatta ai-
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lenin birer tanrısı an-
layışından uzaklaş-
mak ve benzer tüm 
kabilelerin tek tanrısı 
olarak "El"e, yani yü-
celik tanrısına geçiş 
yapmak, çıkarlarına 
daha uygun ve birli-
ğe çok daha iyi hiz-
met edecek bir geli-
şimdir. Hz. İbrahim 
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adına izafe edilen 
tevhid, yani tek tan-
rılı din anlayışı bu sü-
reci ifade etmektedir. 
Genelde peygamber-
lik kurumu, dinsel re-
form anlamını içer-
mektedir. O tarihler-
de bu çok büyük an-
lamı olan bir dinsel 
reform, hatta devrim 
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demektir. Peygam-
berlik, bu durumda 
hem Sümer tanrı-kral 
kültürüne, hem de 
eski kabile totemci 
din anlayışına karşı, 
sonuçları tarihte çok 
büyük etkide buluna-
cak yeni kültürü ve 
dini oluşturan kurum 
anlamına gelmekte-
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dir. Urfa yöresinin bu 
kurumlaşmaya mer-
kezlik etmesi, taşıdığı 
özellikler nedeniyle 
kaçınılmaz olmakta-
dır. Kutsal Peygam-
berler Diyarı Urfa'nın 
tarihsel derinliği, bu 
gerçeklere kadar in-
mektedir. Daha son-
ra gelişen inkar ve 



 256 

lanetlilik durumları, 
diyalektik gelişmenin 
diğer zıt kutbunu 
teşkil etmektedir.  
Peygamberlik kültü-

rü, sanıldığının tersi-
ne, Arabistan'dan 
gelmemektedir. Urfa 
ve çevre yörenin, 
Sümer ve neolitik 
inanç kurumlarını re-
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formdan geçirerek ve 
dönüştürerek, milat-
tan önce 2 binlerden 
itibaren her tarafa, 
bu arada Arabistan 
yarımadasına da 
yayması bir tarihsel 
gerçekliktir. Urfa'nın 
peygamberler diyarı 
olması bu anlamda-
dır. Bu dönemine gö-
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re bir nevi rönesans 
demektir. Kula, put-
lara tapmak yerine, 
dönemine göre daha 
eşitlikçi ve özgürlük 
yanı olan tanrıya 
bağlanmakla, tarihsel 
anlamı büyük ileri bir 
adım atılmaktadır. 
Yeni bir dönem açıl-
maktadır. Yörede 
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yalnız İbrahim de-
ğil, İdris, Eyüp, 
Yunus ve Nuh çok 
daha önceden bu ge-
leneği oluşturan 
adımları teşkil et-
mektedirler. Bunlar 
daha çok Sümer-
Babil-Asur köleliğine 
karşı halkın bilge kişi-
likleri anlamını da ta-



 260 

şımaktadır. Dönemi-
ne göre sınıf müca-
delesi yürütmekte, 
bağlı oldukları etnik 
kabilelerin özgürlü-
ğünü temsil etmek-
tedirler. Tarihi aşa-
malardan bahsedile-
bilir. Hz. İbrahim, ge-
leneğin en büyük 
atası olmakla, süre-
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cin belirginleştiği ve 
etkili olmaya başladı-
ğı aşamayı göster-
mekte; direnişin etkili 
ve başarılı olduğunu 
ifade etmektedir. 
İnsanlığın belleğin-

de bu kadar yer tut-
ması, insan onuruna 
kazandırdığı önem ve 
katkısından ötürüdür. 



 262 

Daha önceleri ancak 
tanrı-krallar ve mut-
lak köleleşmiş bir in-
sanlık anlayışı geçer-
lidir. Bu zihniyeti ve 
tutsaklığı kırmak, 
dönemin en büyük 
devrimsel adımıdır. 
Put kırılması, aslında 
tarihte eşi görülme-
miş bir köleci sisteme 
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ilk defa etkili ve ba-
şarılı bir darbenin vu-
rulması ve bunun sü-
reklileştirilmesi de-
mektir. Peygamber-
lik, bu sürecin gele-
neği veya kurumsal 
ifadesi olmaktadır. 
Daha sonraki adım-
lar, tektanrılı dini yü-
celeştirmeye, nitelik-
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lerini geliştirmeye ve 
yerelleştirmeye yö-
nelik olacaktır. Her 
kültürde yaşanan bir 
süreç, İbrahimi gele-
nekte de yaşanmak-
tadır. İbrahim'in Ke-
nan ellerine, şimdiki 
İsrail ve Filistin'e 
gitmesi, hem artan 
baskılar hem de 
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önemi gittikçe artan 
ticaret nedeniyledir. 
Milattan önce bin 
700'lerde yaşandığı 
sanılan bu süreçle 
birlikte, peygamber-
lik Arabistan'a yayıl-
maktadır. Birçok Ar-
yen, Horrit ve Semi-
tik kökenli Amorit 
kabileleri benzer bir 
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hareketlilik içindedir. 
Mısır'la Sümer uygar-
lık merkezleri arasın-
da ticaret yapmakta, 
fırsat bulduklarında 
küçük beylikler oluş-
turmaktadır. Bu du-
rum yerel önderlere 
ve ideolojiye ihtiyaç 
göstermektedir. En 
genel ihtiyaç temini, 
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"El" ile ifade edilen 
ve tek tanrılı din ol-
maya doğru giden 
yeni ideolojik kimlikle 
giderilmektedir.  
Hz. İbrahim'in ön-

derlik ettiği kabileler, 
400 yıla yakın bir sü-
reç içinde Mısır'a ka-
dar gitmekte; yoksul 
İbranili (İbrani keli-
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mesi, Abiru, „çölün 
tozlu adamı‟ anla-
mından doğmaktadır; 
Mısır dilinde „kirli, 
tozlu adamlar‟ demek 
oluyor) işçiler olarak 
yerleşmeye çalışmak-
tadırlar. Artan sıkıntı-
ları ve bir isyana 
yardımcı olmaları ne-
deniyle, milattan ön-
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ce bin 300'lerin son-
larında Hz. Musa 
önderliğinde tarihi 
Mısır çıkışını gerçek-
leştirmektedirler. 40 
yıl sürdüğü tahmin 
edilen bu çıkış, bu-
günkü İsrail'e yerle-
şimle sonuçlanmak-
tadır. Yerel kabileler-
le bugünkü gibi şid-
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detli bir çatışma için-
de bu yerleşim ger-
çekleşmektedir. Mu-
sa, tek tanrılı din ge-
leneğini önemli ve 
meşhur olan On 
Emir‟le yeni bir 
aşamaya getirmek-
tedir. Davut ve Sü-
leyman, milattan 
önce binlerde bu ge-



 271 

leneği ilk defa bir 
krallığa kavuştur-
maktadır. Hz. Musa, 
tek tanrılı dini ilk de-
fa millileştirmeyi de 
başaran kişi, pey-
gamber rolündedir. 
Yahudi kavmini bu 
dini gelenek temelin-
de birleştirmektedir. 
Kabilelerin dağınık ve 
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kolay kolay merkezi-
leşmeye gelmeyen 
yapılarını, yüceltilen 
en büyük "El" olan 
"Yehuda" tanrısıyla 
korkutup yeniden hi-
zaya getirmektedir.  
Bu eylem de tarihte 

büyük sonuçlar yara-
tacaktır. Özelikle 
Kudüs etrafında, Ur-
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fa'dan sonra ikinci bir 
peygamberlik merke-
zi geliştirilecektir. 
Kendisi de kutsallık 
anlamına gelen Ku-
düs kenti, özünü Ur-
fa kültüründen al-
maktadır. Ama dönü-
şümü yaşayarak yer-
leşme başarısını gös-
termektedir. İlk kral-
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lığın oluşması, ezen-
ezilen ayrımını bera-
berinde getirmekte-
dir. Bir kesim Yahudi 
zenginleşip resmi 
kahinliğe ulaşırken, 
yoksul kesim dışlan-
makta ve sürekli 
muhalif tarikatları 
oluşturmaya zorlan-
maktadır. Hz. İsa bu 
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süreçte yoksulları 
temsil eden Esseni 
tarikatından etkilen-
mekte ve Hz. Yah-
ya‟nın kutsamasıyla 
bilinen hamlesini 
gerçekleştirmektedir. 
Milât, doğuş anla-
mına gelen bu süreç, 
aslında tek dinler ta-
rihinde kabile ve ka-
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vim aşamasından ev-
rensel aşamaya sıç-
rayışı ifade etmekte-
dir.  
Hz. İsa, dinler tari-

hinde ilk defa kabile, 
kavim ve sınıf ayırımı 
yapmadan, üçlü tanrı 
anlayışıyla yeni bir 
dönemi müjdelemek-
tedir. Daha çok ezi-
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len yoksul kesimlerde 
yankı bulmaktadır. 
Grek felsefesiyle 
Roma siyasal birliği, 
bunun için gerekli 
maddi ve düşünsel 
ortamı çoktan ya-
ratmışlardır. Objektif 
olarak Hz. İsa sem-
bol kılınarak, Hıris-
tiyanlık bu üç kay-
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naktan beslenip yeni 
din olarak büyük ge-
lişme sağlayacaktır. 
Bu denli etkili olun-
ması, bu elverişli ko-
şullardan ileri gel-
mektedir. Dünya ta-
rihini en çok etkile-
yen bir hamle olmak-
tadır. İnsanlığın 
vicdanının oluşma-
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sında İsa'nın yeri bü-
yüktür. Çarmıha ge-
rilmeden önce Ur-
fa'ya çağrıldığı bilin-
mektedir. Fakat O, 
resmi Yahudi kahin-
lerinin sahteliklerini 
açığa çıkarmak için, 
bile bile Kudüs'e yü-
rüyecektir. Bu yürü-
yüş olmasaydı, tari-
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hin seyrinin bambaş-
ka olacağı rahatlıkla 
söylenebilir. İsa dini-
nin temel özü, vic-
danla ilgilidir. Ezilen 
ve acı içinde olan in-
sanlığı unutmamayı, 
onları bir araya ge-
tirmeyi ve özgürlüğe 
kavuşturmayı amaç-
lamaktadır. Milattan 
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önce 400 yıllarında 
Bizans‟ın resmi inancı 
ve dini haline geldik-
ten sonra, Hıristiyan-
lık tersine bir anlam 
kazanacak ve ezilen-
leri devlete bağlı kıl-
maya hizmet edecek-
tir. İlericiliği giderek 
daha uzak köşelere 
kayarken, uygarlık 
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devlet merkezlerinde 
gericiliğe düşecektir.  
Urfa kaynaklı İbra-

him geleneğinin 
üçüncü büyük yerel-
leşme ve dönüşüm 
adımı, Arabistan'ın 
daha iç kesimlerinde, 
Mekke ve civarında 
atılacaktır. Hz. Mu-
hammed'in attığı bu 
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adım, tek tanrılı ge-
leneğin ilk iki biçimi-
nin, Yahudilik ve Hı-
ristiyanlığın sıkı bir 
reformdan geçirilme-
siyle gerçekleştirile-
cektir. Kutsallığın 
üçüncü sahası Mekke 
ve civarında oluş-
maktadır. Daha ön-
celeri Mekke ve tapı-
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nağı olan Kâbe, 360 
puta merkezlik et-
mektedir. Tek tanrılı 
dinle pek alakaları 
yoktur. Çok ilkel, to-
temcilikle karışık bir 
dini yaşam söz konu-
sudur. Hz. Muham-
med'le üçüncü mer-
kez ve yeni bir tarihi 
dönem başlayacaktır. 
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Hz. Muhammed, geri 
kalan tüm Semitik 
kökenli Arap kabilele-
rini geliştirdiği tek ve 
şirk kabul etmez Al-
lah kavramı etrafın-
da birleştirmeyi esas 
almaktadır. Artan ti-
caret ve çevredeki 
güçlü Bizans, Sasani 
ve Habeşistan İmpa-



 286 

ratorlukları, Arap ka-
bilelerinin birliğini ve 
güçlenmesini zorunlu 
kılmaktadır. Yeni 
ideolojik kimlik ola-
rak İslamiyet, bu 
ihtiyacın bir ürünü-
dür.  
Allah kavramı, kabi-

le yaşamının dağınık 
ve merkezileşmeye 
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zıt özeliklerini aşmak, 
merkezi güce ve et-
kinliğe ulaşmak için, 
özenle ve derinliğine 
geliştirilmesini zorun-
lu kılmaktadır. Hz. 
Muhammed'in büyük 
ustalığı veya pey-
gamberliği, bu ihti-
yacı görmesinde ve 
gidermesinde yat-
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maktadır. O kadar 
derin ve hamlecidir 
ki, feodal çağın en 
büyük devriminin ta-
rihte eşi görülmemiş 
bir hızla gerçekleşti-
rilmesine yol açmak-
tadır. Böylelikle orta-
çağ uygarlığına en 
büyük atılımı yaptır-
maktadır.  
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Hz. Muhammed'in 
kendisi, peygamber-
lik çağının sona erdi-
ğini ilan etmekle, akıl 
çağının güç kazandı-
ğını ve insanlığın ol-
gunlaştığını haber 
vermektedir. Pey-
gamberlik, kurtuluşu 
daha çok ilahi güç-
ten, dinden bekleyen 
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aşamanın önder kişi-
liklerini ifade etmek-
tedir. Felsefenin ve 
bilimin gelişmesi, ila-
hiyatın önemini ikinci 
plana düşürmektedir. 
Dinsel düşünce tarzı 
daha çok kölelik ça-
ğıyla feodal çağın 
düşünce biçimidir. 
Felsefenin ortaya 
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çıkması, tarihte bu 
dönemin aşıldığını 
kanıtlamaktadır. Hz. 
Muhammed dinin akli 
yorumuna en çok 
dikkat eden pey-
gamberdir. Bu yö-
nüyle dinin zayıf ta-
raflarını iyi bilmekte-
dir. Artık vahiyle in-
sanların tatmin edi-
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lemeyeceğini kendi 
pratiğinin zorlukla-
rından çıkarmaktadır. 
Bu pratiğiyle dinsel 
düşüncenin son zir-
vesidir. Ondan sonra 
düşüş ve akıl çağıdır.  
Ne yazık ki, İslam 

bilginleri bu gerçeği 
tespit edememişler; 
kendisi en büyük din 
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reformcusu olan Hz. 
Muhammed'in dinin-
deki reformcu karak-
teri tespit edip sürek-
li kılamamışlardır. 
Tersine, İslam dinin-
de en büyük tutucu-
luğa yol açmışlardır. 
Bu yönüyle daha Hz. 
Muhammed'in vefa-
tıyla başlayan tutu-
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culuk, birkaç yüzyıllık 
süreç içinde Ortado-
ğu mezarlığında en 
köklü gerileme dö-
nemine girmiştir. İn-
sanlığın yükselen 15 
bin yıllık trendi, artık 
baş aşağı bir gidişe 
başlamaktadır. Milat-
tan sonra 800-bin 
200'lerdeki kargaşa-
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dan sonra geriye dü-
şüş, bunalım ve çö-
zülme giderek hız 
kazanacaktır. Uygar-
lığın yükselen trendi, 
Avrupa kıtasında ve 
deneysel bilimle yeni 
bir başlangıç yapa-
caktır.  
Genel olarak Mezo-

potamya'nın, özelin-
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de de Urfa yöresinin 
tarihi bu çerçeve da-
hilinde eski kutsallı-
ğını yitirecek ve zıttı 
olan bir lanetliliğe 
uğrayacaktır. Kutsal 
Peygamberler Diyarı, 
artık karanlığın ve 
cüceleşmenin döne-
mine girmiştir. Acı 
ama gerçek olan bir 
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yozlaşma ve gerile-
me tarihi, kadermiş-
çesine ağlarını ör-
mektedir. Dünya uy-
garlığına en büyük 
katkıyı yapmış top-
raklar ve kültür, yeni 
sahipleri tarafından 
peş peşe ihanete uğ-
ramaktadır.  
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Birinci ihanet dalga-
sı, Emevi ve Abbasi 
hanedanlıklarıyla 
bölgeyi istila etmiştir. 
İçi boş bir dini dog-
ma ve sonucu belir-
leyen çıplak zordan 
başka hiçbir ilkesel 
değeri olmayan sa-
vaş ağalığı, akrep gi-
bi bölgeyi kaplamak-
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tadır. Daha sonraki 
istila süreçleri, aynı 
tarzı daha kötü tek-
rarlamaktan öteye 
gitmeyecektir. Urfa 
ve benzeri şehirler, 
Sümer ve Asur Nem-
rutlarından bin kat 
daha beter Nemrut-
larla dolacaktır. Put-
lardan beter kuklalar 
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her tarafı doldura-
cak; feodal dönem 
boydan boya ve de-
rinliğine insanlık bi-
lincini karartma ve 
vicdanını köreltme 
rolünü oynayacaktır. 
Artık "Agade’nin 
Lanetlenmesi" ça-
ğının bir benzeri ya-
şanmaktadır. Ezgiler, 
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ağıtlar, hoyratlar, bil-
cümle türküler bu la-
netliliğin doğurduğu 
acıları dillendirecek, 
seslendirecektir. İb-
rahim geleneği ve 
kutsallığının başına, 
inkârın ve lanetliliğin 
tacı geçirilecektir.  
Bu yönüyle feodal 

hakim kültür, kutsal 
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insanlık kültüründen 
intikam almaktadır. 
En çarpıcı kanıt, bir 
kadının en ufacık öz-
gür yaşam arayışının 
en ağır suç sayılması, 
sözde aile meclisi ka-
rarıyla daha 15 ya-
şındaki kız çocukları-
nın başına vahşetle 
patlatılmasıdır. Er-



 303 

kekte yoğunlaşmış 
sözde namus, özde 
en büyük namussuz-
luk, en sapık cins öz-
gürlüğünü kendisi 
için bir hak olarak 
beller; ama kadında 
özgürlük arayışı en 
büyük ceza konusu-
dur. Bu, geneli sim-
geleyen bir olgudur. 
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Aslında tüm yaşamda 
bu lanetli gerçeklik 
yaşanmaktadır. Her-
kes Urfa'nın acı bibe-
rini, türküsünü çöz-
mek ister. Özü bu 
gerçekliktedir. Bin 
yıldır bu gerici ka-
buklanma, 20. yüzyı-
lın kapitalizm örtü-
süyle daha da çekil-
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mez kılınmaktadır. 
Kapitalizmle feoda-
lizmin en kirli bir iz-
divacıyla, daha da 
içinden çıkılmaz bir 
duruma yol açılmak 
istenmektedir. 
Halbuki bu gerici ör-

tü eşelendiğinde, di-
binde her zerresinde 
gerçek bir insanlığın 
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yattığı da fark edile-
cektir. Madalyonun 
böyle iki yüzü vardır. 
Bir yüzünde tüm soy 
değerlerinin inkârı, 
yıkılması ve çürüme-
sine dayalı lanetli 
yapılanmalar, zihni-
yetler, ruhlar ve ku-
rumlar; diğer yüzün-
de daha derinde ger-
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çek insanlık değerle-
ri, zihniyet ve ruhuy-
la peygamber kutsal-
lığında kurumlaşma. 
Çok zor, acılı, karma-
şık, ama gerçek olan 
kendine özgü bir ta-
rihsel diyalektikle 
karşı karşıya bulun-
maktayız. Çözüm-
lenmesi gereken en 
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temel sorun, bu diya-
lektik bağlardır. Bu-
nun yolu tektir. O da 
bütün hassasiyetle 
bilimsellikten geç-
mektedir.  
PKK, Urfa somutun-

da belki de derinliği-
ne farkında ve bilin-
cinde olmadan, bunu 
denemeye kalkışmış-
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tır. Niyetinin özgürlük 
ve aydınlıktan yana 
olduğu tartışılmaz bir 
gerçekliktir. İlk ey-
lemliliğinin cumhuri-
yet kurumlarına de-
ğil, feodal gericilik 
odaklarına karşın ya-
pılması bunu doğru-
lamaktadır. 
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Bu yönüyle PKK‟nin 
çağdaş bir İbra-
himi Hareket oldu-
ğu söylenebilir mi? 
Niyet olarak çarpıcı 
benzerlikler göster-
mektedir. Lanetli or-
tama ve Nemrutçuk-
lara yönelmesi, sa-
dece ulusalcılık ve 
demokratlık adına 
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değil, insanlık için de 
ilerici bir adımdır. Bu, 
cumhuriyetçiliğe ters 
düşmez. Onun doğal 
bir gereğidir. Cumhu-
riyet antifeodal ol-
mak zorundadır. 
Eğer sahte olarak 
değerlendirilmek is-
tenmiyorsa, gerçek-
ten laik ve demokra-
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tik karakterde ilerle-
mek istiyorsa, PKK ile 
Türkiye Cumhuriyeti-
nin doğal ittifakına 
kavuştuğu söylenebi-
lir. 1920'lerde objek-
tif olarak ve inançla 
kurulan Kürt-Türk it-
tifakı da Antep, Urfa 
ve Maraş yöresinde 
böylesi bir anlama 
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sahiptir. Bu ittifak, 
çağdaşlığa ve özgür-
lüğe açık bir kardeş-
lik özüne sahiptir. 
Sonraki isyanlar ve 
aşırı milliyetçilik ne-
deniyle, kardeşlik 
hukukunun işleme-
mesi büyük bir şan-
sızlıktır. Bu, çok 
önemli bir tarihsel 
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sürecin gelişimden 
alıkonulmasıdır; feo-
dalizme yeni bir ya-
şam şansıdır. 
PKK, bu yönüyle 

cumhuriyetin özgür-
lük ve kardeşlik ka-
rakterini aramakta-
dır. Bunu ne kadar 
bilinç ve siyaset us-
talığıyla yapmaya ça-
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lıştığı, en çok eleşti-
rilmesi gereken yanı-
dır. Fakat özünün 
tümüyle ayrılıkçı ola-
rak görülmesi aşırı 
bir değerlendirmedir. 
PKK, özgürlük olma-
dan birliğin olmaya-
cağını, slogan olarak 
iliklerine kadar be-
nimsemiştir. Ama 
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onun her şart altında 
ayrı ve milliyetçi bir 
Kürt devletini savun-
duğunu söylemek 
kesinlikle kabul edi-
lemez. Eksiği ve yan-
lışı; özgür birlikteliğe 
uygun bir örgütlen-
me ve eylemliliği, 
doğru bir çizgi altın-
da ustalıkla geliştir-
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memesidir. Bunun 
olanakları vardı. Şid-
dete, hele hele meş-
ru savunmayı aşan 
şiddete hiç başvur-
madan, bu doğru 
yolda demokratik ve 
laik bir cumhuriyet 
için belki de en bü-
yük hizmeti yapabile-
cek en ciddi hareket-
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tir. PKK ancak bu 
noktada suçlanıp 
eleştirilebilir. Yoksa 
niyet, çaba ve feda-
karlık olarak, 20. 
yüzyılın Urfa ve ben-
zer yöreleri için ger-
çek bir kutsallık ha-
reketi olmaya aday 
olguların başında 
gelmektedir.  



 319 

PKK adına genel sa-
vunmada dile getir-
diğim hususları tek-
rarlamayı gereksiz 
buluyorum. Bunların 
Urfa için de geçerli 
olduğunu belirtmekle 
yetineceğim.  
PKK ve Urfa yöresi 

açısından daha bü-
yük önem taşıyan, 
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21. yüzyılın güncel-
leşmiş bir İbrahimi 
kutsallığına başlangıç 
yapılıp yapılamaya-
cağıdır. PKK'nin ya-
şadığı dönüşümün bu 
görev için gerekli bi-
linci ve vicdanı oluş-
turup oluşturamadığı 
daha büyük önem 
taşımaktadır. PKK'nin 
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eski kimliği ve adıyla 
bölgede bu dönüşü-
mü bir kez daha ser-
gileyemeyeceğini, 
bunun tarihi açıdan 
da anlamlı olmadığını 
rahatlıkla belirtmeli-
yim. Aynı rahatlıkla 
şunu da belirtmeliyim 
ki, TC de eski feodal 
ittifak anlayışıyla 
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bölgede kendini meş-
rulaştıramaz. Cum-
huriyet ancak 
1920'lerdeki gönüllü 
birlikle gerçekleşti-
rilmiş ortak ulusal 
kurtuluşa dönüş ru-
huyla ve demokratik 
cumhuriyete çağdaş 
işlerlik kazandırma-
sıyla bu meşruiyeti 
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sağlayabilir. Feodal 
yapıyı 21. yüzyıla ta-
şırarak ve kültürel 
varlığa ifade yasağıy-
la, ancak ayrılıkçılığa 
zemin hazırlanabilir. 
Güçlü birlikler, ortak 
çıkar ve özgürlükten 
geçer. Bu gerçeklik, 
son çeyrek asrın acı-
larından kardeşçe bir 
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birlik doğurabilir. 
Karşılıklı şiddet, kuş-
ku ve inkârcılık, or-
tamı zehirlemekten 
ve yeni şiddet dalga-
larına yol açmaktan 
öteye sonuç vermez.  
Ortadoğu ve Türki-

ye genelinde olduğu 
gibi, en önemli yöre-
lerden biri olan Urfa 
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çevresi de, ancak 
demokratik uygarlık 
ölçütlerini benimse-
yerek, kendi geçmi-
şini bu ölçütlerle can-
landırıp yeniden ve 
özgürce doğuş süre-
cine girebilir. Genel-
deki demokratikleş-
meyle sıkı bir bağ 
içinde hareket edildi-
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ğinde, tarihe yaraşır 
bir rolün sahibi olabi-
lir. Fırat'ın ovalara 
akıtılması, yeni uy-
garlık hamlesi için 
güçlü bir maddi ze-
min oluşturmaktadır. 
Daha şimdiden en 
gelişmiş teknolojiyle 
tanışma, demokratik 
uygarlık yolunda bü-
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yük bir adımı ifade 
etmektedir. Gelişme-
nin önündeki en 
önemli engel, feodal 
zihniyet ve kurumlar-
la cumhuriyetin de-
mokratik ve laik işle-
yişe tam anlamıyla 
kavuşmamış olması-
dır. 
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Önümüzdeki dö-
nemde PKK etkisi 
kendini yenilerken, 
bunu ancak bu eksik-
likler ve yanlışlıkları 
aşarak gerçekleştire-
bilir. PKK kendisini 
yasal demokratik bir 
kurumlaşmaya uyar-
lamak durumundadır. 
Çok kapsamlı bir sivil 
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toplum projesiyle, 
hem barış hem de-
mokratikleşmeye en 
önemli katkıda bulu-
nabilir.  
Urfa ve yöresi için, 

sivil toplum projeleri 
hayati öneme sahip-
tir. Klasik toplum ve 
devlet anlayışlarıyla 
ilerleme şurada kal-
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sın, ancak geriliğe ve 
tutuculuğa hizmet 
edilebilir. İster top-
lum tümüyle devletin 
emrine girsin, ister 
tersine devlet her 
şeyiyle toplumun 
hizmetine girsin, bu 
tarz fazla ilerleme ve 
dönüşüm imkanı 
vermeyecektir. Çün-
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kü bireysel inisiyatif-
ten yoksun ve çağ-
daş sivil toplum ku-
ruluşlarına dayanma-
yan bu yöntem yara-
tıcı değildir. Rantçı 
tarz bir siyasi anlayışı 
hep devrede tutar. 
Rantçılık, zaten üret-
kenliğin ve yaratıcılı-
ğın zıddıdır. Tüm al-
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ternatif toplumsal 
alanlarda özgün bir 
program etrafında 
örgütlenmiş ve doğru 
bir çalışma anlayışıy-
la hareket eden, çok 
sayıda koordineli sivil 
toplum kuruluşu, 
bölgeyi demokratik-
leşme sürecine soka-
bilir. GAP için gerekli 



 333 

olan maddi kalkınma, 
ancak böylesi bir 
demokrasi projesiyle 
gerçek anlamına ka-
vuşabilir. Demokra-
siyle maddi kalkınma 
etle tırnak gibi birbi-
rine bağlı olup, birlik-
te gelişirlerse daha 
sağlıklı sonuçlara yol 
açabileceklerdir. 
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O halde bir kez da-
ha Urfa'nın Hz. İbra-
him dönemine dönüp 
baktığımızda, günü-
müzde ne görmekte-
yiz?  
Hz. İbrahim‟in Ke-

nan illerine yönelişi 
büyük bir tarihsel ge-
lişmeye başlangıç 
olabilmiştir. Peygam-
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berlik kültürüne tek 
tanrılı dini ve Allah‟a 
dayalı inanç ve ahlak 
dünyasını doğurabil-
miştir. Bu temelde 
tüm insanlık tarihi 
etkilenmiştir. Urfa ve 
yöresinde doğan in-
sanlık, gerçekten bu-
na layık olduğunu 
evrenselleşerek ka-
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nıtlamıştır. Şimdi en 
gerilerde lanete uğ-
ramış olarak durmak-
ta ve yeni bir röne-
sansla, doğuşla karşı 
karşıya bulunmakta-
dır. PKK, cumhuriye-
tin yerine getireme-
diği görevleri üstle-
nerek bu rolü oyna-
mak istedi. Ancak 
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tam başardığı söyle-
nemez. Başarı, ancak 
laik ve demokratik 
cumhuriyet ilkelerine 
gerçekten işlerlik ka-
zandırılırsa ve barış 
içinde kardeşlik ru-
huyla hareket edilirse 
gelecek, ortaklaşa bir 
çabayla yaratılacak-
tır. Birinci ve asli itti-
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fak, bu çerçevede ve 
1920'lerin taze anıla-
rına içten bağlılıkla, 
Türk ve Kürt halkı 
arasında bir kez daha 
gerçekleştirilmek du-
rumundadır. Özgür 
birlikteliğe dayanan, 
kültürel varlıkların 
ifade özgürlüğünü 
esas alan bir ittifak. 
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Asli ve sonuç belirle-
yici ittifak budur.  
Uluslararası alanın 

ilgisi de bölge için 
her geçen gün art-
maktadır. Bunu tü-
müyle sömürgeci 
amaçlarla yorumla-
mak yanlış olduğu 
gibi, Sümer döne-
minden beri bir kolo-
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niciliğin sürekli geli-
şim halinde olduğu 
da asla unutulamaz. 
Uluslararası ilgiyi an-
cak demokratik uy-
garlık değerleriyle öl-
çerek kabul etmek, 
dayanışma ve ortak-
lık içine girmek en 
doğrusu olacaktır. 
Urfa ve komşu yöre-
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lerinin, uluslar üstü 
bir uygarlığın merke-
zi olabileceğini bu 
yolla kanıtlamak, ta-
rihine yaraşır bir yü-
celiktir; uygarlık do-
ğuran bölgenin mira-
sına bu amaçla yeni-
den sahip çıkmaktır; 
yeni uygarlıksal çıkı-
şa yol açacak ve 
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kendi zemininde bir 
kez daha tüm Orta-
doğu'yu etkileyecek 
gelişmeleri hızlan-
dırmak üzere tetiğe 
basmayı başarıyla 
yapmaktır.  
Yine Hz. İbrahim‟le 

başlayan İbrani kabi-
leleriyle diğer Semitik 
kabileler arasındaki 
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çatışma, günümüzde 
Arap-İsrail çatışması 
biçiminde sürmekte-
dir. Taraflar bir türlü 
barışamıyorlar. Bu-
nun nedeni Hz. İbra-
him‟in dininden, 
onun özünden uzak 
kalmalarıdır. Urfa ve 
yöresi, bu tarihi an-
laşmazlığı çözmede 
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de rol oynayabilir. 
İnsanlık sorunları, 
onları doğuran beşik 
koşullarında daha 
anlamlı çözümlere 
kavuşabilir. Arapların 
ve İsrail‟in eskiden 
beri bölge üzerinde 
hak iddiaları da eksik 
olmamıştır. Halen 
Harran Araplığı bir 
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gerçektir. İsrail, GAP 
yoluyla ve dünya 
teknolojisini ve mali 
sermayesini arkasına 
alarak, yavaş yavaş 
üslenmekte ve alana 
yerleşmektedir. Arap 
sermayesi de benzer 
bir yaklaşım içinde-
dir. İkisinin de içte 
güçlü müttefikleri 
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vardır. Bunların ara-
cılığını kullanmakta-
dırlar. Ama bunların 
Sümer tarzı bir kolo-
nileştirme çabasının 
anlamsız olduğunu 
şimdiden bilmeleri 
gerekir. Bölge halkı-
nın yoksul ve yaralı 
olması, onları boşuna 
yanlış hayallere kap-
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tırmasın. Doğrusu, 
tüm halklar ve kül-
türler arasında barış 
ve hoşgörüyü esas 
alan, Ortadoğu'da 
demokratik ölçülerle 
sorunlara çözüm 
arayan bir yola gir-
meleri, bu anlayış 
temelinde bölgeye 
gelmeleridir.  
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Bölgede Asur ve 
Ermeni halkının da 
büyük emeği geçmiş-
tir. Onların ilgisine de 
büyük bir saygıyla 
karşılık verilmelidir. 
Urfa kültüründe 
Asuriler ve Erme-
nilerin silinmez izleri 
vardır. O halde tüm 
bu asli öğelere dayalı 
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bir enternasyonal, 
hatta uluslar üstü 
demokratik uygarlık 
dayanışması hem 
çağın mükemmel ya-
kalanışını sağlayabi-
lir; hem de neolitik 
tarım toplumundan 
beri kaybedilen ilkel 
demokrasiyi yeniden 
kaynaştırarak, üst 
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düzeyde yeni uygar-
lığın en önemli bir 
sentez parçası haline 
getirebilir. Bir kez 
daha bu yolla Hz. İb-
rahim geleneği çağ-
daş ölçüler içinde ev-
renselleşebilir ve in-
sanlığın ortak hazi-
nesine dönüşebilir. 
Yeni Urfa, yeni Orta-
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doğu bu temelde ta-
rihi rolüne yaraşır bir 
konuma ulaşabilir.  
Sonuç olarak, pey-

gamberlik kültürü ve 
kurucu atası sayılan 
Hz. İbrahim geleneği 
çağdaş yorum ve uy-
gulamaları gerektir-
mekte ve önemli kıl-
maktadır. Urfa ve yö-



 352 

resinin insanlık tarihi 
içindeki yeri ve geli-
şimi doğru ortaya 
kondukça, günümüzü 
de daha aydınlıklı 
değerlendirme imka-
nı doğmaktadır. Ta-
rih doğru çözümlen-
medikçe, geleceğe 
ilişkin anlamlı pers-
pektifler çizmek de 
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mümkün olmamak-
tadır. 
Bölgede halen çok 

değer verilen kutsal-
lık kültürü ve bunun 
bir parçası olarak 
peygamberlik ve İb-
rahimi gelenekler, 
kaynağı tarihte ilk 
defa gerçekleşen ta-
rım devrimine kadar 
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geriye gitmektedir. 
Bölgede bu dönemin 
derin izleri bulun-
makta ve yaşanmak-
tadır. Kutsallık, bu 
gerçekliğin zihniyet 
ve ruhsal dünyaya 
yansımasıdır. Özünde 
bitki ve hayvan yetiş-
tiriciliğinin, böylece 
ilk defa zengin gıda 
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kaynağına kavuşma-
nın duygu ve düşün-
celerini ifade etmek-
tedir. Bu temelde bir 
mitoloji ve dinsel dü-
şünceye, ahlaki dav-
ranışa yol açmakta-
dır.  
Artı-ürün üzerine 

kurulan ilk sınıflı top-
lum olan Sümer ha-
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kimiyeti kolonicilik 
biçiminde gelişince, 
bölge halkının tepki-
si, tarihe derin izler 
bırakan peygamber-
lik tarzı bir direniş ve 
kurumlaşmayla bir 
cevap geliştirmek 
olmuştur. Daha son-
raki gelişmeler bu ta-
rihsel diyalektikle yü-
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rüyecektir. Sümerler-
le başlayan ve gü-
nümüzde de devam 
eden kolonileştirme 
yaklaşımları, özünde 
kutsallık kültürüyle 
çelişmektedir. Birisi 
emeğe, alın terine, 
derin ve anlamlı in-
sanlık dayanışması 
ve kardeşliğine da-
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yanırken, diğeri el 
koymaya, egemenli-
ğe ve baskıya da-
yanmaktadır. Tarih 
en derin gelişim ya-
taklarından birini bu 
çelişkiden yola çıka-
rak çizmeye çalışmış-
tır. Günümüzde bu 
tam bir tıkanma ve 
çözümsüzlükle so-



 359 

nuçlanmıştır. Yaşam 
adına kıvranma, bü-
yük bir zihinsel ve 
ruhsal gerilik, yoz-
laşma ve deformas-
yon yaşanmaktadır.  
Bu gerçeklik yeni-

den doğuşu, röne-
sansı zorunlu kılmak-
tadır. Çağdaş de-
mokratik uygarlık 
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bölgeye yansımış ol-
maktan uzaktır. Dış-
tan gelen etkiler, 
özellikle GAP'la birlik-
te Sümer koloniciliği-
nin çağdaş bir tek-
rarlanmasından baş-
ka bir anlam ifade 
etmemektedir. Kendi 
aralarında yoğun bir 
çatışmayı yaşayan, 
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aynı Semitik kökene 
dayalı Arap ve İsrail 
sermayesi, tarihte 
olduğu gibi yine böl-
geyi yeniden fethet-
meye çalışmakta; 
güçlü işbirlikçileri yo-
luyla adım adım iler-
lemektedir.  
Bölgenin askeri ve 

siyasi egemen gücü 
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olarak Türk burjuva-
zisi, henüz ekonomik 
tekelini istediği gibi 
kuramamıştır. Geniş 
bir dış müttefikler 
ağıyla bu ekonomik 
sistemi geliştirmeye 
çalışmaktadır. Bölge-
nin 15 bin yıllık 
emektar halkı olan 
Kürtler tümüyle dev-
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re dışı bırakılmakta-
dır. Halbuki Kürtler 
temel etnik, sosyal, 
kültürel ve ekonomik 
güçtür. Onlara rağ-
men, çağdaş bir sö-
mürgeciliğin bile yü-
rütülemeyeceği çok 
iyi bilinmelidir. Mev-
cut büyük bilinç geri-
liği, çarpıklığı ve ör-
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gütsüzlük kimseyi 
yanıltmamalıdır. Yine 
sahte dincilik ve tari-
katlaşmalar hızla çö-
zülmek durumunda 
olup, sömürgeci cep-
henin uzun süre da-
yanabileceği kurum-
lar olmaktan uzaktır.  
Kürt ve Türk halkı-

nın bölgede yaklaşık 
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bin yıllık bir iç içeliği 
de diğer bir gerçek-
tir. Daha çok gönül-
lülüğe ve özgür bir-
likteliğe dayanan bu 
iç içe yaşam, 
1920'lerdeki anti-
emperyalist ulusal 
kurtuluş hamlesine 
önemli bir katkıda 
bulunmuştur. Orta-
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doğu‟nun ilk ve derin 
devrimci adımların-
dan biri olarak cum-
huriyet ilanı ve ku-
rumlaşması, isyanlar 
ve feodal kurumlara 
dayanma nedeniyle 
beklenen demokratik 
dönüşüme işlerlik ka-
zandırma gücünü 
gösterememiştir. Bu-
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na verilen tepki, PKK 
olgusu olmuştur. Acılı 
bir sürecin yaşanma-
sına yol açan bu sü-
reç bir ayrılık değil, 
özgür ve çağdaş bir 
birliktelik peşindedir.  
Urfa PKK Davasın-

dan çıkarılması gere-
ken en önemli ders, 
şiddet ve ayrılığı kö-
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rükleyen davranışlar-
dan karşılıklı olarak 
uzak durmak ve ger-
çekten kardeşçe bir 
birlikteliğe imkan ve-
ren yaklaşımları hızla 
gündemleştirmektir. 
Bunun yolu barışçıl 
ortama yüksek değer 
biçmek, halkların kül-
türel varlığına özgür 
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ifade imkanı tanımak 
ve tüm sorunların 
çözümünde demok-
ratik uygarlık kriterle-
rini esas almaktır. Bu 
yaklaşımın cumhuri-
yetçiliğin gerçek laik 
ve demokratik yapı-
sının bir gereği oldu-
ğu da açıktır.  
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PKK başta olmak 
üzere, tüm Kürt ve 
Türk halkından bi-
linçli öğelerine düşen 
görev, laik ve de-
mokratik bir cumhu-
riyet için en kapsamlı 
bir sivil toplum pro-
jesine dayalı olarak, 
çözümleyici bir seçe-
neği var gücüyle 
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oluşturup hayata ge-
çirmektir. En doğru 
çözüm yolunun bu 
olduğuna inanmak 
kadar, bunun dışına 
taşan yol ve yöntem-
lerin ayrılığı, şiddeti, 
inkarı ve acıları daha 
da geliştirmekten ve 
içinden çıkılamaz du-
rumlara yol açmak-



 372 

tan öteye sonuç 
vermeyeceğini de iyi 
bilmek gerekir. Her 
şey doğru çözüm yo-
lunda, geçmişin acı-
larını özgür bilince ve 
güce dönüştürerek, 
umut dolu bir gele-
ceğin yaratılması uğ-
runa, büyük bir de-
mokratik seferberlik 



 373 

ve barış hareketinin 
oluşturulmasına ve 
başarılmasına bağlı 
olmaktadır.  
O halde, bölgenin 

temel sorunu ve çö-
züm yolunun bu özlü 
tanımlama çerçeve-
sinde, çağdaş bir Hz. 
İbrahim yorumu, 
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açıklaması ne anlama 
gelmektedir?  
1- Her şeyden önce 

tek tanrılı dinlerin, 
özüne uygun olarak, 
derinden sorgulan-
masını gerektirmek-
tedir. İbrahimi dinler 
gerçekliğine daha 
yakınlaşmak ve öz-
gürleşmek içindir. 
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Yoksa tüm egemen 
ve sömürücü sınıfla-
rın çıkarlarını örten 
bir ideolojik kimliğe 
bürünmek, İbrahimi 
dinler anlamına gel-
memektedir. Bu te-
melde camide, kilise-
de ve havrada ibadet 
etmek, Hz. Muham-
med, İsa ve Musa'ya 
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özde bağlı olmak an-
lamına da gelme-
mektedir. Bu pey-
gamberler kendi dö-
nemlerinin en geliş-
miş akli yorumunu ve 
ahlaki davranışını zir-
veleştiren kişilikler-
dir. Onlara gerçekten 
saygılı ve bağlı ol-
mak, çağımızın en 
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gelişmiş akıl gücüne 
ve özgür ahlakına 
değer vermek, bun-
ları esas almak ve 
gerekeni yapmak an-
lamına gelmektedir.  
2- Bunun için ger-

çek ibadet, kutsal 
mekanlarda binlerce 
yıldır tekrarlanan ve 
anlamını yitiren ha-
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reketleri tekrarlamak 
değil; bilimselliğe, 
özgürlüğe ve sanata 
alabildiğine değer 
vermek ve yaşamı 
hem toplumsal hem 
de bireysel düzlemde 
bu gerçeklere bağlı 
olarak düzenlemek-
ten geçmektedir. En 
büyük ibadet bilimi, 
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özgürlüğü ve sanatı 
bireysel ve toplumsal 
yaşamın her boyutu-
na egemen kılmak-
tan geçmektedir.  
3- Artık imanın şart-

ları namaz, oruç, 
kurban, zekat ve ke-
lime-i şahadet gibi 
klasik ölçülerden çok, 
bilimde diyalektik fel-
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sefeye, ahlakta öz-
gürlük bilinci ve dav-
ranışına, sanatta ise 
güzellik anlayışına 
ulaşmaya ve gerekle-
rini gönülden yerine 
getirmeye bağlı ol-
maktadır. Camide, 
kilisede ve havrada 
artık bunun yolunu 
öğretmek ve önderlik 
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etmek, gerçek çağ-
larda bu gerçekleri 
esas almaya dayan-
maktadır. Onu an-
lamsız hareket ve 
davranışlara boğ-
mak, özüne ters 
düşmek anlamına 
gelmektedir.  
4- Gerçek ibadet, 

daha somut ve pratik 
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görevler alanında 
demokratik uygarlık 
kriterlerini derinden 
öğrenmeye ve gerek-
lerini hayata geçir-
mek için tüm gücünü 
inançla, ustalıkla kul-
lanmaya çalışmaktır. 
Artık sabah akşam 
bir besmele çekmeyi 
ve kelime-i şahadet 
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getirmeyi, bu doğrul-
tuda herkese düşen 
görevleri yerine ge-
tirmenin ve imanın 
en temel şartı oldu-
ğunu söylemek ve 
yapmak, gerçek bir 
İbrahimi dine bağlı 
olmak anlamına gel-
memektedir. İbrahi-
mi dinler, hiçbir za-
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man anlamını bilme-
den ve güncel ya-
şamla en ileri düzey-
de ilişki kurmayı ve 
kurumlaşmayı ba-
şarmadan, imanlı ve 
ibadetli olunacağını 
kabul etmemektedir. 
Güncelin, çağın en 
derin bilimsel düşün-
ce ve felsefesini öğ-
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renmek, özgür dav-
ranışı en kutsal amel 
bellemek, sanatla 
yaşamın en güzel 
ifadelerine ulaşmak, 
gerçek İbrahimi din-
den olmak demektir.  
5- Bunun için amel, 

pratik sahibi olmak, 
ancak herkesin en 
azından 3-5 sivil top-
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lum ve çevreyi, tarihi 
kurtarma projesinde 
yer almasıyla müm-
kündür. Barış örgüt-
lenmesinden insan 
haklarına, demokra-
tik partileşmeden kit-
le toplantı ve gösteri-
lerine, özgür kadın 
birliklerinden gençlik, 
çocuk ve ihtiyar bir-
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liklerine, basın-yayın 
organlarından eko-
nomik, ticari ve mali 
birliklere, spordan 
sanat kuruluşlarına, 
ilkokuldan akademik 
eğitime, çevreden ta-
rihi ve kültürü koru-
ma vakıflarına, bilim-
den tekniğe kadar 
her alanda herkesin 
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ve grubun gücüne 
göre en azından 3-5 
kurum içinde hareket 
etmesi, gerçekten 
amel sahibi olunduğu 
anlamına gelecektir. 
Bunların dışında kal-
mak, amelsiz, dolayı-
sıyla ibadetsiz ve 
imansız olarak yaşa-
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mak ve ölmek anla-
mına gelecektir. 
6- Haram ve helalle 

yaşamın anlamı de-
ğişmiştir. Kendi ta-
rihsel gerçekleriyle 
çağın bilincinde ol-
mak, dilinin ve kültü-
rünün özgür ifadesi-
ne sahip olmak, 
emeğinin karşılığını 
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sağlamak, bunu sağ-
layan toplumsal ve 
siyasal düzeni esas 
almak; imanlı, helalli 
ve kutsal olan bir ya-
şamın sahibi olmayı 
mümkün kılar. Bu 
değerlerin dışında 
yaşamak, yani tarih 
ve çağ bilincinden 
yoksunluk, dil ve kül-
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türel varlığını özgür-
ce yaşayamamak, 
emeğin karşılığını 
sağlayamamak, bu 
hususları mümkün 
kılacak sosyal ve si-
yasal düzeni esas 
almamak; imansız, 
haramca ve lanet-
lenmiş bir yaşam 
içinde mahkum ol-
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mak demektir. Ger-
çek peygamberlik ve 
İbrahimi gelenek, 
ancak bu çerçevede 
haramı ve helali ta-
nımlar, gereklerini 
yerine getirir. Yoksa 
hiç anlamını ve hangi 
çağ için geçerli oldu-
ğunu bilmeden, baş-
ka bir dilden dua ez-
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berlemek ve ibadet 
etmek dinin özüne 
aykırılıktır; kuklacılık-
la vicdan sahibi ol-
mayı birbirine karış-
tırmaktır; küfürlü bir 
yaşamın batağında 
yüzmektir.  
7- Urfa ve yöresinin 

sahip çıkılacak ger-
çek kimliği, bu ana 
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çerçevede ve üç bü-
yük dinin de kutsallı-
ğında ifadesini bul-
muş yaratıcı emeği, 
onurlu ve özgür ya-
şamı, onun güzellik 
ve barışını, hakikat 
ve adalet ölçülerini 
akıl ve vicdanla bir-
likte yaşamak anla-
mına gelir. Kelime-i 
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şahadet, namaz, 
oruç, kurban, her tür 
hayır işleri, ancak bu 
tanımın gereklerine 
göre hareket edilirse 
imanlı olmayı müm-
kün kılar; peygam-
berlerin yolunda 
olunduğunu kanıtlar. 
Gerçek cihat, bu yol-
da büyük uğraş ver-
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mekle anlam kazanır. 
Din adına girişilecek 
ister resmi ister gayri 
resmi tarikatlardaki 
faaliyetler, cehalet-
ten başka bir anlama 
gelmez. Çağdaş 
Nemrutlar ve onların 
her düzeydeki putla-
rına secde etmekten 
öteye bir anlam ta-
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şımaz. Sadece Allah 
ile Nemrut kelimesi 
yer değiştirmiştir. 
Mevcut biçimiyle Al-
lah adına tapılan de-
ğerler, çağlarına göre 
tam bir Nemrutluğu 
ifade etmektedir. En 
büyük cehalet, gü-
nümüzde Nemrut 
gerçekliğine ilahi dü-
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zen değeri vermektir. 
Sümer rahiplerinden 
daha gerici ve zalim-
lerle sömürücülerin 
hizmetinde olan, 
ama sözde çok dua 
ve sure ezberleyen, 
hadisten bahseden, 
diğer ibadetleri ya-
pan dini zihniyet ve 
uygulamalar, ancak 
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Nemrutların ve Ebu 
Cehillerin taifesinden 
olmayla özdeşleştiri-
lebilir.  
Yüzlerce yıldır yürü-

tülen bu cehaletin 
putlarını belirlenen 
çerçevede, yani de-
mokratik uygarlık öl-
çütlerinde, emeğin 
ve özgürlüğün tarihi-
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ne uygun bir biçim-
de, bilinçle ve meşru 
savunma eylemliliğiy-
le parçalamak; ger-
çek bir İbrahimi kut-
sallığına bağlı olmak 
anlamına gelmekte-
dir. Çağdaş Nemrut-
çuluk ve putları bu 
anlayışla değerlendi-
rilip gerekleri yerine 
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getirildiğinde, ancak 
o zaman tüm pey-
gamberlerin ve kut-
sal kişiliklerin yolun-
da yüründüğünden 
bahsedilebilir, ancak 
o zaman gerçek bir 
iman ve ahlak sahibi 
olunabilir.  
Hem PKK, hem de 

Urfa'daki yaşamın 
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önde gelen bir so-
rumlusu olarak, tari-
he karşı özeleştirimi 
ve çağa karşı sa-
vunmamı bu temelde 
doğru yaptığım inan-
cındayım. Ülkemizde 
ve bölgede insanlık 
için yararlı ve gerekli 
gördüğüm yolu ay-
dınlattığıma, bundan 
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sonra yaşamın daha 
affedici ve özgür ge-
lişeceğine, emeğin 
hakkı olan değeri bu-
lacağına, tarihin bu 
konuda gerçek tanık 
olacağına dair umu-
dumu dile getiriyor, 
herkesi üzerine dü-
şeni yapmaya çağırı-
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yor, saygılarımı su-
nuyorum.  
 

10. 07. 2001 
Abdullah ÖCALAN 

İmralı 


