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ÖNSÖZ

“Nasıl Yaşamalı?”, günümüzde Kürdistan tarihinin en büyük
sorusu olarak soruluyor. Ve ancak bir insan devrimiyle, bir
yaşam devrimiyle cevabını bulabilecek nitelikte bir sorudur.

Tarihte büyük iz bırakan, uygarlığa büyük katkı sunan, et-
kileri günümüze kadar devam eden devrimlerin en belirgin
özelliği, eski yaşamın yıkılışı üzerinde ortaya çıkardıkları ve
kalıcılaştırdıkları yeni yaşam biçimidir. “Nasıl Yaşamalı?”
sorusuyla büyük sorgulama mücadelesine girişmeyen, bunun
cevabını vermeyen, güncel olan amaçlar dışına taşmayan
devrimlerin zamanla silinip gittiğini tarih yazıyor. Yakın tari-
hin devrimleri de bu sorunun nasıl yakıcı bir ihtiyaç ol-
duğunu çok iyi gösteriyor.

Özellikle hareket sahası Kürdistan olunca, bu konuda “Nasıl
Yaşamalı?” deyip geçmemek ve adeta akan suların durduğunu
unutmamak gerekir. Bu gerçeklik, sorunun büyüklüğüne birkaç
kat büyüklük daha katar. Bu “soru”suz belki her şey yapılabilir,
ama yapılamayacak tek şey de, uğruna bunca bedeller verilen
devrimdir. Şüphesiz bu bir iddia değil; nitekim inceleyen her-
kes, her günün, her saatin, hatta her anın bunun pratik gerçe-
kliğiyle dolu geçtiğini rahatlıkla görebilir. Denilebilir ki, tari-
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hin en çeşitli ve en kapsamlı çözümlemesini yapan Başkan
APO'nun dile getirdiği her kelimenin içinde bu gerçek gizlidir.
Tekrarlıyoruz; asla unutmamak gerekir ki, burası Kürdistan. Bu
topraklarda yaşamı kazanamayanlar hiçbir şeyi kazanamazlar.
Kendini özgürleştiremeyenler hiçbir şeyi özgürleştiremezler.
Bağımsız kişiliği yakalayamayanlar kölelikten kurtulamazlar.

Bu nedenle “Nasıl Yaşamalı?” çok önemli; ekmek, su ve ha-
va kadar ihtiyaç duyulan bir sorudur. Bir kere sömürgeciliğe
ait olan yaşam, yaşam değildir. Kürdistan'da binbir türlü yön-
temle insanca yaşam durdurulmuştur. Diri denilen ölüdür;
yaşam denilen zindandır; onurlu denilen utanç verici düşkün-
lüktür. “Ayaktaki ölüler topluluğu...” Her  şeyiyle yitirilen bir
ülke ve bir halk gerçekliği... Nitekim Kürdistan devriminin bir
zorluğu da, yaşamın ne olup ne olmadığını “ayaktaki ölüler”e
kavratma gibi bir ek görevle karşı karşıya olmasıdır.

Başkan APO, bu kitaptaki bir değerlendirmesinde, “Nasıl
Yaşamalı sorusuna verilecek cevap büyük bir romandır” diy-
or. Kolay değil böyle bir cevap olabilmek. Herkesin altından çı-
kamayacağı (çıkamadığı) dünya kadar ağır bir iştir. Başkan
APO'nun önderlik tarzının benzersizliği, kendisinin deyimiyle
“Kürt diyalektiği”ni işletme derinliğini yakalamış olması, bu-
nun gereklerine göre bir mücadeleyi esas alması ve “Nasıl
Yaşamalı?” sorusuna cevap verebilme gücüne ulaşmasında or-
taya çıkıyor.

Her şeyin çarpıtıldığı, hiçbir şeyin olması gereken yerinde
olmadığı, kişiliklerin büyük düşkünlük batağında boğdurul-
duğu, birbirine zıt gerçeklere yer değiştirildiği Kürdistan'da
“Nasıl Yaşamalı?” sorusunun cevabı büyük savaştır. Bu
savaş, ilk akla gelen kuru kuruya silah kullanma biçimi değil-
dir; PKK'nin aydınlatma süreci öncesine kadar akla gelmeyen
uygulama kompleliğidir. Eski olan her şeyi büyük yıkma, yeri-
ne büyük yapma eylemidir. Bunsuz hiçbir birey alnındaki
utanç lekesini kaldırma gücünü gösteremez. Başkan APO bi-
le, nefes kesen amansız mücadelesine rağmen, hala bu utanç
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lekesini tam silemediğini söylüyorsa, herhalde hiç kimse bu
büyük utanç lekesini mendille silebileceğini düşünme gafleti-
ne giremez.

“Nasıl Yaşamalı?” sorusuna ulaşmak ve bunun cevabının
nasıl verilebileceğini göstermek, dünyada solan insanlığın ye-
niden eski merkezi olan Kürdistan'da yeşertildiğini ortaya
koyar. Büyük düşünen, kolaya tenezzül etmeyip büyük riskli
mücadeleyi esas alan Başkan APO, “Nasıl Yaşamalı?” soru-
suna verdiği cevapla, kapsamlı sosyal yaşam çözümlemeleriy-
le, bu alanda da büyük bir atılıma geçmiştir. Bu büyük atılım
karşısında herkes kendi küçüklüğünü dehşetle farketmiştir.
Atılan her kurşunun, dökülen her damla kanın, katlanılan her
zorluğun boşa gitmediği ve gitmeyeceği, her şeyin yeni bir
yaşamın harcı olduğu çok çarpıcı bir biçimde gösterilmiştir.
Bu aynı zaman Kürdistan devriminin inşa sürecine geçişini
ifade eder.

“Nasıl Yaşamalı?”, Başkan APO önderliğinde PKK'nin yeni
bir adımıdır. Sosyal, siyasal ve kültürel bunalımın bütün ağır-
lığıyla yaşandığı dünyanın Kürdistan parçasında yeni bir
yaşamın tarihi yazılıyor. PKK düşmanlarını en çok korkutan
gelişme budur. Kaldı ki, PKK'nin başarılı askeri savaşımı, müt-
hiş irade keskinliği, tavize ve teslimiyete tümden yabancılaşan
bağımsızlık çizgisi vb. her şeyi, son tahlilde yeni bir yaşam
içindir. Tabii ki, bir yerde kadın bu yaşamın temelidir. Zaten
Kürtçe'de “Jin”ın bir anlamı da “yaşam”dır. Fakat en çok
yaşamdan düşürülen kadın, Başkan APO'nun özgürlük çözüm-
lemeleriyle adına uygun bir yapılandırma sürecine tabi tutuluy-
or. Artık gelinen noktada kadın sorunu-nun ne olup ne olmadığı
konusu tarihsel ve güncel yönleriyle çözümlenmiş, şimdi bunun
pratik adımları zorlanmaktadır.

Özellikle son iki yıldır Başkan APO'nun sosyal yaşam çö-
zümlemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine yeni bir soluk kazan-
dırmıştır. Kabul görmesi gereken erkek ve kadın tipini bütün
yönleriyle izah etmiştir. “Nasıl Yaşamalı?” kitabı yapılan bu
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çözümlemelerden derlenmiştir. Kitabın bir özelliği, 10 yılı aşkın
süredir yürütülen savaşın, eski yaşamın yıkılışı temelinde yeni
yaşamın yaratılmasında katettiği mesafenin birçok yönüyle
yansıtmış olmasıdır. Ayrıca sadece Kürt insanı değil, diğer hal-
klardan insanların da kendilerini görebileceği değerlendirme-
ler kişilikleri sarsıcı niteliktedir. Bu anlamda her okuyanı sor-
gulayan, nasıl yaşadığını sorduran bu kitap, kendi alanında ilk-
tir. Yaşam sorunlarının ortaya konulması ve buna çözümlerin
getirilmesi itibariyle, kendisini ve toplumu yeniden yeniden ya-
ratmak isteyenlerin üzerinde yoğunlaşacakları, inceleyecekleri,
çok kapsamlı sonuçlar çıkaracakları değerli bir kaynaktır.

Weşanên Serxwebûn
Ocak 1995
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“Ye ni dü zen le rin, ye ni iliş ki le rin ifa de tarz la rı na, 
üs lup-hi tap la rı na ulaş mak, her gün es ki yi ya kıp yık mak ve

ye ni den yap ma ya yol aç mak ro man sı bir ya şam dır”
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KÜRDİStAN’DA SANAtIN İŞLEvİ 
vE DEvRİMCİ BİR RoMAN tASLAĞI

Top lum sal ge liş me,  terk edil me si ge re ken ki şi li ği her
yö nüy le ko nuş tu ran top lum sal ger çek li ğin aman sız eleş ti ri si te -
me lin de or ta ya çı kar. Böy le ce ka bul gö ren ki şi li ği ko nuş tu ra cak
top lum iliş ki le ri nin top lam so nu cu  olan ya şam bi çi min de
ol duk ça çö züm le yi ci ve dö nüş tü rü cü bir ger çe ği ifa de  eder.

Ulu sal şe kil len me ler de ni te lik sel dö nü şüm an la rı, dev rim an -
la rı olu yor. Her top lum sal olu şu mun ger çek leş ti ril me si  için
kök lü bir al tüst  oluş an la mı na ge len dev rim, ön ce lik le bi lim sel
alan da ge li şir. Bi lim sel ge liş me, be ra be rin de da ha so mut ola rak
ör güt sel ve ey lem sel lik le bir lik te; dar ge len, ar tık ya şa mın
önün de en gel teş kil  eden üst ya pı iliş ki le ri ni tas fi ye et me yi de
önem li bir gö rev ola rak önü ne ko yar. Hiç şüp he siz dev rim ci ha -
re ket dü şün sel ça ba la rı nı, es ki dü şün ce le re, ide o lo ji le re kar şı
mü ca de le si ni kök lü ver di ği oran da, ken di ide o lo jik muh te va sı -
nı, çiz gi si ni or ta ya çı ka rır. Yi ne bu mü ca de le si ni, mev cut üst ya -
pı ku rum la rı na kar şı pra tik bir ça ba ya in dir ge di ğin de ar tık ya -
sa la rın ka bu ğu na sığ maz. Ya sal ve ba rış çıl yön tem ler le ye ti ne -
mez. Şid det li yön tem ler le si ya si doğ rul tu su nu aç ma ya ça lı şır.
Si ya si ge liş me si ni ge rek li gö rür. Böy le lik le dev rim ci le rin ön ce
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ide o lo jik ve gi de rek si ya si alan da ge liş me si or ta ya çı kar. Dev ri -
min şid de ti, ör güt lü ve ol duk ça da yo ğun uy gu lan dı ğı oran da,
mü ca de le as ke ri ala na da ka yar. Böy le lik le dev ri min ide o lo jik,
po li tik ge liş me si sü rüp gi der.  Eğer za fe re ula şır sa alt ya pı sı nı da
dö nü şü me uğ ra tır, es ki üre tim bi çi mi ni yı kar. En gel teş kil  eden
iliş ki le ri da ğı tır. Ye ni mül ki yet iliş ki le ri baş ta ol mak üze re, üre -
tim güç le ri nin ge liş me si ne el ve riş li çer çe ve yi oluş tu ra rak, ge -
liş me si ni ta mam la ma ya ça lı şır.

Sa nat ve ede biyat ru hun ih ti ya cı dır

Üst ya pı da baş la yan dev rim, böy le lik le alt ya pı nın dö nü şü me
uğ ra ma sıy la iler ler, yet kin le şir. Bu ra da ce vap lan dır ma mız ge re -
ken en önem li so ru şu dur: Ede bi ya tın iş le vi ne dir? Ve ya ge nel
ola rak sa na tın,  özel ola rak da ede bi ya tın ve  onun en önem li
bö lü mü  olan ro ma nın dev rim sel iş le vi ne dir so ru su na ce vap
ver me miz ge re ki yor. Sa nat ol ma dan, top lum lar dan bah se de me -
yiz. Do la yı sıy la sa nat top lum sal laş ma nın, top lum sal ge liş me nin
vaz ge çil mez bir ara cı dır. Özel lik le in sa nın do ğa kar şı sın da ki
yak la şı mı nı bi lim le, po li ti kay la tam çö züm le ye me me si, yi ne
mad di tat min le ru hu nu tam do yu ra ma ma sı, onu de ği şik bir tat -
min bi çi mi ne, ya ni sa na ta gö tü rür. Bu an lam da sa nat, ru hun ih -
ti ya cı nı gi der me yi  esas  alır. Hiç şüp he siz, bu nun dü şün cey le de
iliş ki si var dır. Ama sa na tın öz gül bir ala nı ifa de et ti ği ni de ra -
hat lık la be lirt mek müm kün dür.

Ruh sal is tek le rin bü rün dü ğü çok çe şit li bi çim ler, sa nat ürün -
le ri ola rak kar şı mı za çı kar ve ma ne vi bir tat mi ni sağ lar. Dü ze -
nin ürün le ri de za man za man sa na tı et ki ler. Yi ne po li tik ge liş me
de, sa nat la çok ya kın dan ba ğı nı ku rar. Ama bü tün bun la ra sa nat
di ye me yiz. Öte yan dan eko no mi de de, po li ti ka da da sa nat tan
bah se di le bi lir. Çok çe şit li ide o lo ji ler de sa na ta yak la şır. Bu ra da
an la şıl ma sı ge re ken; sa na tın di ğer top lum sal fak tör ler den şid -
det le et ki len me si, ama on lar la ay nı laş ma ma sı ve ya on la rın pa -



sif bir göl ge si ol ma sı dır. Ken di si nin ise ak tif, vaz ge çil mez bir
ih ti yaç ola rak his se dil me si, ya şan ma sı söz ko nu su dur.

De ni le bi lir ki ya şa mın, in san lı ğın ih ti yaç la rı na gö re şe kil len di -
ril me si, bun da göz le nen tüm yön tem ler, araç lar sa nat kap sa mı na
gi rer. Gü zel ses de di ği miz  olay, gö ze iyi gö rü nen man za ra, ru ha
iyi hi tap  eden şi ir ve ya bir des tan, sa nat tü rü ola rak
de ğer len di ri lir. Bel ki bun lar ol ma dan da ya şam sür dü rü le bi lir
ama bu bir so yut la ma dır. Her ba kış ta mut la ka gü zel lik, çir kin lik
ay rı mı var dır. Yi ne in san ru hu nun her yak la şı mın da ho şa gi den
var dır, git me yen var dır. Doğ ru dav ra nış var dır, yan lış dav ra nış
var dır. Bir top lum, do la yı sıy la bir bi rey ne ka dar yük sel miş se
(özel lik le sa nat et kin lik le ri söz ko nu su ol du ğun da), ge liş me sağ -
la mış sa, bir de bu yö nüy le iler le me nin ifa de si olu yor. Çok ge ri
sa nat bi çim le ri için de ka lan ve ya çok ge ri dav ra nış bi çim le ri için -
de sey re dip gi den bi ri nin il kel li ğin den bah se di lir. Ruh sal de rin li -
ği, zen gin li ği ol ma yan, bir mü zik ten, bir man za ra dan, bir çok çe -
şit li sa nat sal dav ra nış bi çim le rin den et ki len me yen, bu nun far kı na
var ma yan bir ki şi li ğin ha yat da mar la rı ku ru muş tur. Do la yı sıy la
sa na tın, top lum sal iş le vi tar tış ma sız dır. On suz ya şam, an cak bir
hay va nın ya şa mı na ya kın sey re der. Hay van lı ğın in san lık la bir leş -
ti ği sı nı rı ifa de ede bi lir. Bu da ka bul edi le cek bir ya şam de ğil dir.

Bu an lam da, her top lum sal ge liş me dö ne min de ve ya ni te -
lik sel sıç ra ma aşa ma la rın da sağ la nan ge liş me doğ rul tu su, sa -
na tın da ge liş me doğ rul tu su nu be lir ler. Kal dı ki, önem li top -
lum sal al tüst  oluş dö nem le ri ,  ay nı za man da sa na tın
ça ba la rıy la be lir gin le şir. Her al tüst  oluş ön ce lik le sa nat sal
alan da ge li şir; hem sa na tı et ki ler, hem de et ki le nir. Özel lik le
dev rim sel dö nem ler, sa nat la ha zır lan dı ğı gi bi, sa na tın da ni te -
lik sel ve güç lü bi çim le re ka vuş ma sın da önem li et ki de bu lu -
nur. Sa nat, bu an lam da ya şa mın zor luk la rı na kar şı ge niş bir
so luk lan ma dır. Ya ni da ra lan in san ru hu nun, bü tün du yum ka -
bi li ye ti nin sıç ra ma yap ma sı dır. Var olan la ve ya es kiy le ye tin -
me me si dir. Ye tin me me si de mek, güç ka zan ma sı de mek tir. Sa -
nat sal dev ri min ta nı mı da böy le ya pı la bi lir.
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Kür dis tan ül ke si ve top lu mu söz ko nu su edil di ğin de, sa na tın
bu ge nel ta nı mı na uy gun söy le ne bi le cek  olan, top lu mun
bü tü nüy le sö mür ge ci ve fe o dal ko şul lar da ne fes ala maz ve ken -
di ni iler le te mez du ru ma gel di ği, bu nun da sa na tı ol duk ça olum -
suz et ki le di ği dir. Fa kat bu ra da en önem li si şu dur: Hal kın, bir çok
üst ya pı ku rum laş ma sın da, iliş ki le rin de, güç le rin de zor lan dı ğı ve -
ya tü ke til di ği hal de, sı nır lı da ol sa ken di si ni an cak sa nat la ya şa ta -
bi le ce ği ni, ken di kim lik ifa de si ni yi ne an cak sa nat la sür dü re bi le -
ce ği ni gö rü yo ruz. Bu da sa na tın gü cü nü gös te rir. Sa nat bel ki de
en son ye ni le cek ve kay be di le cek top lum sal özel lik olu yor.

Sö mür ge ci lik sa na tın da düş ma nı dır

Sö mür ge ci lik, ay nı za man da sa nat sal kat li a mı da ger çek leş -
tir me ye bü yük  özen gös te rir.  Kürdistan'da her dü zey de ya pı lan
kat li am, önem li oran da sa na tın kat li a mı nı da ger çek leş tir miş tir.
Fa kat sa nat, bi raz ruh la il gi li ol du ğu ve da ha çok can lı, ya şa yan
bir ka te go ri ye gir di ği, yi ne ma ne vi ya nı  ağır bas tı ğı  için, mad di
ko şul lar da ki ka dar kat li a mı ka bul et mez ve ya bo şa çı ka rır. Sa -
na tın böy le bir özel li ği de var dır.

Do la yı sıy la  Kürt top lu mun da,  halk ger çe ğin de kim li ğin az
çok sa nat la de vam et ti ril me si an la şı lır dır. Özel lik le folk lor ve
mü zi ğin, ulu sal kim li ğin ayak ta ka lan be lir gin bi çim le ri ol ma sı
bu ne den le dir. An cak sa na tın bir çok et kin li ği çar pı tıl mış, asi mi -
le ye uğ ra tıl mış tır. Böy le lik le ha kim ulu sun sa na tı  için
kul la nı lan bir  araç ol muş tur.

Sö mür ge ci ege men lik, ay nı za man da bir sa nat sal ege men lik -
tir. Bu da ifa de si ni, ön ce lik le hal kın sa nat ger çe ği ni ya şat ma ma,
çar pık laş tır ma, ken di ne mal et me, ta nın maz ha le ge tir me, ar -
dın dan ken di sa na tı nı ezi len hal kın sa na tıy mış gi bi gös ter me
yak la şı mın da bu lur. Yi ne sö mür ge ci lik tüm res mi ku rum lar da
ve özel lik le dev let gü cü ne da ya na rak, bu nu ezi len hal kın duy gu
dün ya sı na, ruh dün ya sı na şı rın ga et mek ve “sen as lın da ha kim



ulus tan sın,  onun gi bi sin, fark lı bir kim li ğin yok tur” ka nı sı nı
uyan dır mak  için mu az zam bir ege men lik ge liş tir miş tir. Bu
yö nüy le de ha kim  ulus ken di ni be nim set ti ği oran da, bir ulu sun
im ha sı ta mam la nır. Böy le ce ulu sal kim lik si li nir, ha kim  ulus
kim li ği ege men kı lı nır. Ni te kim bu,  Kürt ger çe ğin de en çok
iler le miş bir hu sus du ru mun da dır. Bu ne den le ha kim  ulus
ger çe ği ne kar şı çok az bir di ren me var dır. Ta bii bu da sö mür ge -
ci li ğin ne ka dar iler le di ği ni gös te rir.

O hal de, sa nat sal alan da sö mür ge ci li ğe kar şı mü ca de le kü -
çüm se ne mez. Yi ne sa nat ala nın da çok sı nır lı da ol sa, ulu sal
kim li ğin ba zı yön le riy le var lı ğı nı sür dür me si, ulu sal kur tu luş
mü ca de le le rin de önem li bir çı kı şa te mel de teş kil ede bi lir. Baş -
lan gıç dö nem le rin de, özel lik le kül tü rel-sa nat sal fa a li yet ler ulus -
laş ma ya, ulu sal mü ca de le ye kat kı da bu lu nur. Bel li bir dö ne me
ka dar da ol duk ça bir rol oy nar. Fa kat si ya sal-as ke ri şid det ol -
ma dan, kül tü rel-sa nat sal mü ca de le nin faz la bir an lam ifa de et -
me ye ce ği, iş le vi ni ta mam la ma ya ca ğı da çok  açık gö rü lür.

Kürt ay dın la rı nın ve ya il kel mil li yet çi le rin, sa na tı bu an lam da
doğ ru de ğer len di re me yen yak la şım la rın dan bah se di le bi lir. Sı ra -
dan bir sa nat, kül tür, ede bi yat fa a li ye ti ni ulu sal kur tu luş çu luk la,
özel lik le si ya sal-as ke ri gö rev ler le ka rış tır dık la rı nı ve ya bu yön lü
gö rev le ri ni gör mek is te me dik le ri ni, sa na ta da hak kı nı ve re me dik -
le ri ni, bir ka rı şık lı ğa yol aç tık la rı nı iyi bi li yo ruz.

Dev rim ci mü ca de le mi zin ge liş me siy le bir lik te sa na tın hem
dev rim de ki iş le vi açım lan mış, hem de yan lış an la yış la rın dev -
rim de ki olum suz luk la rı teş hir edil miş tir. Sa na tın ro lü ne ge re ken
ağır lık ve ril di ği gi bi, bu nun opor tü nist çe kul la nıl ma sı na kar şı
da ge re ken eleş ti ri ler ya pıl mış tır. Bu nun ne ka dar doğ ru ol du -
ğu, yük se len dev rim mü ca de le miz için de sa nat sal ge liş me nin
bir çığ gi bi bü yü dü ğü, bu nun ya nın da sa nat sal ala nın si ya si-as -
ke ri ala na et ki si ka dar, bu alan la rın da sa nat sal ala nı et ki le di ği
or ta ya çık mış tır. Bu an lam da sa nat et kin li ği, dev rim ci iş le vi ne
doğ ru te mel ler de ka vuş tu rul muş tur. Yüz yı lın ba şın dan be ri,
hat ta da ha ön ce sin den sa nat sal dü zey de sağ lan mak is te nen ulu -
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sal kim lik dev gi bi bir sıç ra ma yı, an cak si ya si-as ke ri bir mü ca -
de le ile or ta ya çı kar mış tır. Ama bu nun ya nın da sa na tın da iş le vi
azal ma mış, tam ter si ne da ha da art mış tır. Öy le ki, bu gün Kür -
dis tan dev ri mi en önem li bir al tüst olu şu ya şar ken, sa vaş bü tün
kit le ye mal  olup de rin leş me yi, her sı nıf ve ta ba ka yı kap sa mı na
al ma yı sür dü rür ken, sa na tın iş le vi nin azal ma sı şu ra da kal sın,
da ha da art tı ğı nı ve so mut bir ih ti yaç ha li ne gel di ği ni gör mek te -
yiz.  Halk yı ğın la rı, dev rim ci mü zik le, folk lor le, re sim le da ha
can la nır bir du ru ma gel mek te ve da ha iyi bir ya şam bi çi mi ne
ken di le ri ni adap te et me ye ça lış mak ta dır lar. Ya ni bu an lam da fi -
i len bir sa nat sal dev rim de ya şa nı yor. Fa kat bu na rağ men bu nun
ken di li ğin den ci li ğe  terk edi le me ye ce ği, tam ter si ne çok kök lü
bir sa nat çiz gi si ne ve  onun pra tik ça lış ma sı na ih ti yaç ol du ğu
açık tır. Do la yı sıy la mev cut ek sik lik le rin gi de ril me si  için ade ta
bir sa nat cep he si ni ya rat mak gi bi bir ça lış ma ya yö nel mek hem
ih ti yaç tır, hem de bu ol duk ça dev rim ci ge liş me ye kat kı teş kil
ede cek bir sa ha dır.

“Na sıl ya şa ma lı?” so ru su na 
ve ri le cek ce vap bir ro man dır

Bi zim bu sa ha da ge liş tir mek is te di ği miz as lın da dev rim ci bir
ro man tas la ğı dır. Bu na,  Kürt top lu mun da oluş tu ru lan
kör dü ğü mün çö zü lüş sü re ci nin, ye ni den ku ru lu şa yö nel me sü re -
ci nin ro man la tas vir edil me si ve ya ro man la di le ge ti ril me si de di -
ye bi li riz. “Na sıl ya şa ma lı” so ru su na ve re ce ği miz ce vap, bir an -
lam da ro man  olur. Dev ri min ide o lo jik, po li tik, as ke ri iza hı nı,
yi ne stra te ji si ni ve tak ti ği ni ge liş ti ri yo ruz. Bu yön lü ge liş me ler
sü rüp gi di yor. Ama ay nı za man da “dev rim ci ya şam na sıl ol ma lı”
so ru su na da ce vap ver mez sek, dev ri mi mi zi önem li bir ruh sal ge -
liş me den, dav ra nış bi çi min den mah rum et miş olu ruz ki, bu nun
sağ lık lı ol ma ya ca ğı açık tır. Do la yı sıy la bir dev rim ci mi li tan  için
“na sıl ya şa ma lı” so ru su ya kı cı dır. Kal dı ki, par ti mi zin ön der lik
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et ti ği ulu sal kur tu luş mü ca de le si, bü tün top lu mu sa rar ken, sa de ce
mi li tan  için de ğil, tüm bi rey ler  için dev rim ci bir ya şam tar zı nın
na sıl ge liş ti ril me si ge rek ti ği ni ek mek, su ka dar ke sin bir ih ti yaç
ha li ne de ge tir miş tir. Top lu mu muz da mu az zam ruh sal ge ri lik ler,
dav ra nış bo zuk luk la rı var dır. Bu nun sö mür ge ci lik le, ke ma lizm le
ve yi ne or ta çağ ka lın tı la rıy la iliş ki si çok sı kı ca ir de len di ğin de,
çö züm len di ğin de gö rü le cek tir ki, yı kı la cak ve tep ki du yu la cak ne
ka dar iliş ki, ya şam bi çi mi var sa, hep si nin ye ri ne ku ru la cak ye ni
iliş ki ve ya şam bi çim le ri ne de o den li ih ti yaç var dır.

İş te ro man, bi raz da bu iki lem ara sın da ki ça ba yı ifa de  eder.
Aşıl ma sı ge re ken iliş ki ve ya şam bi çi miy le, ko run ma sı ge re ken
iliş ki ve ya şam bi çi mi ni araş tı rır, so ruş tu rur, çö züm ler, ye ni den
ku rar. Bu bi raz da, sa nat tek ni ği iyi kul la nı la rak ya pıl dı ğı oran -
da, dev ri me en iyi kat kı lar dan bi ri su nul muş  olur. Ta bii ki
dev rim ci mü ca de le miz söz ko nu su ol du ğun da, bu dev ri min ta -
rih sel ger çek le ri, da yan dı ğı top lu mun bi çim le ni şi, özel lik le ya -
kın ta ri hi sü reç le bir lik te gü nü müz de ya şa dı ğı ger çek lik ve ola -
sı ge liş me yön le ri bi li me ya kın bir dü zey de de ğer len di ril me ye
ta bi tu tul du ğun da ve ro ma na böy le bir ze min su nul du ğun da, bu
ro man ih ti ya cı nın sos ya list bir ger çek lik esa sı na da yan dı ğı nı
ve ya da yan ma sı ge rek ti ği ni be lir te bi li riz.

Bu ay nı za man da bi lim sel ve ri ler te me lin de or ta ya çı kan ve
ken di si ni ar tık her yö nüy le tu tu cu laş tı ran, ge ri ye çe ken ve re for -
mi ze ede rek bi raz mo der ni ze et mek is te yen tu tu ma, bu nun her
tür lü tem si li ne bir eleş ti riy le kar şı lık ve rir. Bu nun ya nın da, ala -
bil di ği ne ile ri doğ rul tu ya sa hip le nir, bu nun ön cü lü ğü ne yö ne lik
öz lem, tut ku ve yü cel me yi  esas  alır. Bu ro man, tam da ya şa nı lan
ger çek li ği bu bi çi miy le ele alır ken, as lın da yı kıl ma ya yüz tu tan
bi rey sel ya şa mın da yan dı ğı top lum sal alt ve üst ya pıy la bir lik te
yı kı lı şı nı göz lem ler, en ra di kal bi çim de eleş ti ri ya par. Ama ay nı
za man da ye ri ne ko nul ma sı ge re ke nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni or -
ta ya çı kar ma ya, be nim sen me si ge re ken ye ni ya şa mın bü tün alt
ve üst ya pı nın te mel taş la rıy la bağ lan tı sı nı kur ma ya ça lı şır. Bu,
bir ti pin ve ya bir kaç ti pin şah sın da bü tün bir top lu mun ye ni den
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ku ru lu şu na yol aça bi lir. Bu ra da ele alı na bi le cek üç-beş tip, ay nı
za man da ta rih sel-top lum sal ger çek li ğin çö züm len me si ne yol
açar. Bir kaç ti pin han gi ge ri ta ri hi ve bu ta ri hin top lum sal
iliş ki le ri ni tem sil et ti ği ni iyi çö züm ler, iyi göz lem ler, iyi eleş ti rir,
ye ni den ku rar. Bu nu ne ka dar de rin lik le, ne ka dar gü zel lik le, ne
ka dar sa nat sal lık la ele alır sa, o den li sağ lam bir sa nat ese ri or ta ya
çı kar. Ar tık bu ra sı sa nat çı nın gü cü ne bağ lı dır. Bi raz ha ya li ni ko -
nuş tu rur. Ya ni bi lim den zi ya de bu ra da ha yal le ri ni ko nuş tur ma sı,
is tem le ri ni, öz lem le ri ni, tut ku la rı nı di le ge tir me si söz ko nu su dur.
Ne ye kar şı yım, ne yi is ti yo rum, ne yi yık ma lı yım, ne yi yap ma lı -
yım; ne çir kin dir, ne gü zel dir; ne ya şa nıl maz, ne ya şa nı lır; ne ka -
bul edi lir, ne red de di lir; ne ter ci him dir, ne ter ci him de ğil dir so ru -
la rı nı, çok  açık so rar ve kes kin ce vap lar ve rir. Ve re ce ği ce vap lar
da bü tün top lu mun ge ne li ni bağ la ya cak tır.

İş te ge liş tir mek is te di ği miz ro man tas la ğı da bu so ru lar et ra -
fın da az çok or ta ya çı ka rıl mak du ru mun da dır. Ya şa nı lan ger -
çek lik de bir an lam da bu dur. Bu ger çek li ğin mu az zam tu tu cu,
mu ha fa za kar, ya ni sö mür ge ci lik le, fe o dal ka lın tı lar la bağ lan tı -
sı nın ya nı sı ra, ay nı za man da sah te bir mo der nizm le na sıl top lu -
mun ci la lan dı ğı da or ta ya ko nul ma ya ça lı şıl mış tır. Hat ta sah te
yurt se ver lik, sah te sol yaf ta sı al tın da mev cut ki şi lik ve ya ki şi -
lik le rin ne ol du ğu  izah edi lir ken, bu nun ya nın da ye ni bir
top lum sal kur tu lu şun ulu sal kim lik le bağ lan tı sı ve ya tem si li ki -
şi sel dü zey de na sıl olu yor; böy le ki şi lik ler na sıl or ta ya çı kı yor
ve na sıl mü ca de le edi yor lar; bu da or ta ya ko nul muş tur.

Bir de or ta yol cu tip ler den bah se dil miş tir. Bir aya ğı or ta çağ ka -
lın tı la rın da, bir aya ğı ye ni top lum sal şe kil len me de  olan tip le rin
sü rek li iki ta ra fın da iz dü şü mü nü tem sil et me le ri ve her önem li
dö ne me ken di le ri ni da yat ma la rı eleş ti ril miş tir. Özel lik le ön der lik
çö züm le me le ri nin (te mel çö züm le me ler de di ye bi li riz) bu ko nu -
da or ta ya çı kar dı ğı ge liş me le rin önem le in ce len me ye, do la yı sıy la
dev rim ci bir ro man  için bir mal ze me ola rak de ğer len dir me ye ta bi
tu tul ma sı kat kı su na bi lir. Bu çiz gi ler az çok çö züm le me ler de or -
ta ya ko nul muş tur. Te mel ki şi lik çö züm le me le ri; ya şam da, sı cak



sa va şım için de de ne ne rek or ta ya çı ka rıl mış tır. Ya ni bun lar ha ya li
de ğil, mü ca de le nin or ta ya çı kar dı ğı ger çek ler dir.

Do la yı sıy la ol duk ça ger çek çi bir ro ma nın da ya na ca ğı ve ri ler,
mal ze me ler söz ko nu su dur. Bir çok ül ke nin ede bi ya tın da sağ la -
na ma ya cak mal ze me el de edil miş tir.  PKK'nin ön der lik et ti ği
ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin or ta ya çı kar dı ğı kah ra man lık lar,
hı ya net ler, or ta yol cu luk lar mu az zam mal ze me ler dir ve hat ta her
bir dö nem ve ya bir tip üze ri ne bi le ki tap ya zı la bi lir. Biz sa de ce
bun la rın en ge nel ifa de si ni, par ti ve ulu sal kur tu luş sü re ci ne
bağ lı ola rak ver me ye ça lı şı yo ruz. Ro man tas la ğı, bir yan dan fa -
şist  Türk sö mür ge ci-ke ma list ger çek li ği ni, bir yan dan
Kür dis tan or ta çağ aşi ret-fe o dal ger çek li ği ni, di ğer bir yan dan
ise emek çi le rin, iş çi le rin, yok sul köy lü lü ğün du ru mu nu, aşi ret -
çi-fe o dal bağ lar dan ko pa rı la rak şe kil len di ri len ki şi le ri, iliş ki le ri
di le ge tir me ye ça lı şı yor. Ve PKK bir an lam da bu de mek olu yor.
Ro man bu an lam da ki bir ge liş me yi sa nat sal dü zey de ge liş tir -
me ye ko yu lu yor. Dev rim sel ge liş me nin hem bir ürü nü dür, hem
de dev rim sel ge liş me ye ol duk ça bi çim ve rir. Her ne ka dar şi ir -
le, mü zik le, re sim le dev rim ger çek leş ti ri le mi yor sa da, onu en
öz lü ge liş tir me ye ro ma nın kat kı su na ca ğı da şüp he siz dir. Tas lak
az çok bu nun içe ri ği ni ver me yi amaç la mış tır.

As lın da te mel tip le me ler söz ko nu su dur ama, ben zer bir çok
tip le me yi ko nuş tu rur sak mal ze me da ha da zen gin  olur.
Do la yı sıy la ayık la na rak, en iyi kı sım la rı bir leş ti ri le rek, ya ni bir
sen te ze ula şı la rak ro man ger çek leş ti ri le bi lir. Ver me ye ça lış tı ğı -
mız ro man tas la ğın da çe şit li grup lar la son daj lar ya pıl mak ta dır.
Han gi ya şa ma tep ki duy du ğu muz, han gi ya şa mı öz le di ği miz sor -
gu la nı yor. Yi ne ne iyi dir, ne gü zel dir; ne doğ ru dur, ne yan lış tır;
ne çir kin dir, ne kö tü dür so ru la rı bu ra da sık ça so ru lu yor. Çün kü
ro man bi raz da bu te mel kav ram lar için de ge li şir. Ne re den ge li -
yor su nuz, es ki ya şam ne dir, on dan ko pu şu nuz na sıl dır; yi ne ye ni
ya şam la bağ lan tı nız ne dir, bu na na sıl bağ lan dı nız, na sıl ge liş tir -
mek is te di niz so ru la rı sık ça so ru lu yor. Öte yan dan hız lı ge liş me -
me, dev rim ci bir mi li tan ha li ne gel me me ne yi ifa de  eder; bu nun
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çe şit li gö rün tü le ri ne ler dir; ki şi lik te ne ye yol  açar? Bun lar
sor gu la nı yor ve ol duk ça da doğ ru bir yön tem le, dev ri min ge liş -
me si bu yö nüy le bir kat kı ya ka vuş tu rul mak is te ni yor.

Kür dis tan ro ma nı öz gün ol mak zo run da dır

Hiç şüp he siz  Kürdistan'da dev rim ci ro man tas la ğı nı
ge liş ti rir ken, baş ka ulus la rın de ne yim le rin den de ya rar lan mak
önem ta şır. Özel lik le te mel dev rim le ri yap mış  olan bir Fran sız
ro man ger çe ği, yi ne Rus ro man ger çe ği ve hat ta İs lam dev ri mi -
nin do ğuş dö ne min de ki ba zı özel lik le ri ile Vic tor Hu go, Bal zac
vb. bü yük ro man cı lar var dır. Fran sız dev ri miy le bun la rın bağ -
lan tı sı ku ru lur. Yi ne Rus dev ri mi nin Tols toy, Dos to yevs ki, Çer -
ni şevs ki, Gor ki vb. ile iliş ki si ne dir; bun lar dev ri min han gi aşa -
ma sın da ve ne tür ürün ler le dev ri me kat kı da bu lun muş lar dır?
İs lam dev ri mi nin ba zı te mel özel lik le ri ne ler dir; özel lik le da ha
son ra na sıl ge ri ci leş miş, tu tu cu lu ğa dö nüş müş ve te mel ba zı ki -
şi lik özel lik le ri ni na sıl or ta ya çı kar mış tır? Na sıl bir ai le, na sıl
bir ka dın-er kek ti pi or ta ya çı ka rıl mış tır?

Or ta do ğu top lum ger çe ğin de bun lar göz önü ne ge ti ri le bi lir.
Ta bii ki Kür dis tan ro ma nı ken di so mut ger çe ği nin de bi raz ben -
zer siz ol du ğu nu göz önü ne ge tir mek du ru mun da dır.  Kürt
top lum sal özel lik le ri, ya şa dı ğı ta rih ten ötü rü di ğer top lum la ra
çok az ben zer. Do la yı sıy la ori ji nal li ği ni çok iyi göz önü ne ge -
tir mek ge re kir. Ya ni Kür dis tan ro ma nı, bi raz da ha öz gün bir ro -
man ol mak du ru mun da dır, tak lit faz la ge liş ti re mez.  Türk
ro man cı lı ğı nın da tak lit edil me si ge liş ti ri ci ol maz.

Bu nu dev rim ci mü ca de le miz ol duk ça çar pı cı bir bi çim de or ta -
ya koy muş tur. Dik kat li bir sa nat fa a li ye ti, ge li şen dev ri mi mi zin
sa na ta da bü yük so luk al dır dı ğı nı, sa nat la da dev ri min çok ge liş -
ti ri le bi le ce ği ni kes ti rir. Böy le bir ça lış may la güç ye ti re bi lir, güç lü
ürün ler or ta ya çı ka ra bi lir. Mü ca de le mi zin yo ğun ya şa dı ğı bu aşa -
ma ya,“na sıl ya şa ma lı” so ru su na böy le bir ro man la ce vap ye tiş tir -
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mek de kü çüm se ne mez bir kat kı dır. İm kan la rı mız el ver sey di,
ide o lo jik-si ya si-as ke ri gö rev ler ya nın da, böy le si bir ede bi gö re ve
de kat kı mı zı su na bi lir dik. Za ten fır sat bul duk ça bu nu yap ma ya
ça lı şı yo ruz. Ni te kim bu ça ba lar, kat kı yı ifa de edi yor.

Bu ko nu da id di a lı  olan mi li tan la rın sa na tın, özel lik le
ede bi ya tın, ro ma nın biz de ne yi kar şı la mak la yü küm lü ol du ğu nu
göz önü ne ge ti re rek, bu ara da “na sıl ya şa ma lı” so ru su na en doğ ru
ce va bı ve re rek kat kı su na bi le cek le ri ni unut ma ma la rı ge re ki yor.

Yi ne sık ça be lirt ti ğim gi bi, bir çok ör nek göz önü ne ge ti ri le -
bi lir. Her hal kın ta ri hin de bu na ben zer ba zı atı lım lar var dır.
Bey lik le rin şa şa a lı dö nem le rin de,  Kürt ede bi ya tın da ba zı
ge liş me ler ol muş tur.  Kürt ta ri hi nin, bi li nen dağ kö ke ni nin,
kay na ğa ge li şi mi zin bel li ol ma yan dö nem le rin de na sıl ifa de
edil di ği ni ba zı des tan lar da gör mek müm kün dür.

De mir ci Ka wa gi bi is yan  eden tip ler ve Mem û  Alan gi bi
ba zı ede bi an la tım lar var. Bun lar top lum sal ge liş me nin önem li
do ruk la rın dan güç ola rak ge liş ti ril miş ler dir. Do ğu leh çe si ne gö -
re bir an la tım la ve ya yön tem le gü nü mü ze ka dar et ki li ol muş lar -
dır. Bir  Ehmedê  Xanê'nin Mem û  Zin'i bi le bu an lam da,
özel lik le kral la rın oto ri te le ri nin halk lar  için da ha iyi bir ulu sal
ve top lum sal çer çe ve yi çiz di ği dö nem de ki ih ti ya cın da ifa de si -
dir. Bey le rin bö lüp par ça la ma tarz la rı ve sü rek li bir bir le riy le
ça tış ma la rı nı, ulu sal bir li ği ger çek leş tir me me le ri ni, fe o dal sü la -
le nin için de ki gö rü nü mü ne ka dar an lat ma ya ça lı şı yor. Bu ra da
an la tı lan, as lın da bir li ğe gel me yen, hal kın bir li ği ni ulu sal dü ze -
ye ta şır ma yan ka tı fe o dal bey lik ger çek li ği dir. Bol bol fit ne-fe -
sat var,  uşak var; onu di le ge tir me ye ça lı şı yor. Fa kat kök lü bir
dev rim sel sü reç ya şa ya ma dı ğı  için da ha güç lü bir an la tım la
ta mam la ya mı yor, ge liş ti re mi yor.

Ni te kim Kür dis tan cid di bir dev rim ya şa ya ma dı ğı  için ta rih te
güç lü ro man ör nek le ri ne rast la ya mı yo ruz; ne 18., ne 19., ne de
20. yüz yıl da.Ya zı lan lar, ke ma liz min im ha te me lin de or ta ya çı -
kan  Türk ro man la rı dır. Bu ko nu da bir Ya şar Ke mal bi le as lın da
Türk leş miş  Kürt ger çe ğin den esin le ne rek yo la çı kan ve bu nu
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ede bi yat la sür dü ren ger çe ğin is mi dir. Böy le bir ro man cı lı ğa sa -
hip tir. Bu na ben zer bir çok ro man cı var dır. Bü tün cum hu ri yet
ta ri hi bo yun ca is yan la rı  ezen ve da ha son ra Tür ki ye ile
bir leş ti ren, bu na ile ri ci lik bi çi min de ta nım ya pan ro man cı lar dır
bun lar. Bir yer de ke ma list ah lak, tah ri bat ve im ha ede bi yat la da
meş ru gös te ril miş tir. Bu te mel de olu şan bir dü zen; ile ri ci  olan
ve ya şan ma sı ge re ken bir gü zel lik ola rak da ya tıl mış tır. Ta bii bu
ede bi yat la aşı la nan, red de dil me si ge re ken şey ler dir. Bu ro man -
la rın pers pek ti fi, Kür dis tan ger çek li ği ne acı ma mak, bu nun ne
ol du ğu nu an la ma mak tır. Her şe yi in kar et mek tir, hem de hız la!
Tek rar o es ki olum suz luk la rı deş me mek tir. Kürt le ri ge ri ci ve
vah şi ola rak yan sıt mak tır.

İş te, is ter  Türk, is ter se  Kürt kö ken li ol sun, şim di ye ka dar
Kürdistan'a iliş kin iyi ro man cı lık, sa nat çı lık, ede bi yat çı lık bu
te mel de bir iş le ve sa hip tir. Ta bii bu ro man cı lık son de re ce tah ri -
bat ya rat mış tır. Özel lik le ki şi lik şe kil len me si ni çar pık ge liş tir -
miş tir. Öz gür, ger çek çi dü şün me yi en gel le miş tir. Türk leş me yi,
met ro po le ta şın ma yı, ken di ül ke si ni ve hal kı nı hor gör me yi, on -
dan ko lay ca vaz geç me yi be ra be rin de ge tir miş tir. Bu, met ro po -
le,  Avrupa'ya mu az zam bir  akış, ken din den ka çış sü re ci dir.
Ay nı za man da ru hun dan ve bey nin den ka çış sü re ci dir de. Hat ta
bu sü reç, la net le me ye ka dar iler le miş tir. Çok azı ger çek li ği ne
sa hip çı ka bil miş tir. Her şey çok  ucuz el den çı ka rıl mış tır. Adı nı
ağ zı na alan lar da ya ajan laş tı rıl mış lar, ya da iş bir lik çi li ğin ba zı
çı kar lar te me lin de edin di ği mis yon lar te me lin de or ta ya çık mış -
lar dır. Yurt se ver lik, top lum sal öz gür lü ğün ya nın dan bi le geç me -
yen kav ra ma dö nüş tü rül müş tür.

Ta bii bu nu dev rim ci ha re ke tin çı kı şı na ka dar da ha tra je di leş -
miş ve de rin leş miş ola rak gö rü yo ruz. Özel lik le her is ya nın ba -
şa rı sız lı ğı, böy le bir so nu ca git me de rol oy na mış tır. İs yan son -
ra sı, ya ni be yaz te rör dö ne mi  Kürt  halk ger çek li ği ni as lın da
is yan dö ne min den da ha teh li ke li ve bi ti şin eşi ği di ye bi le ce ği -
miz bir nok ta ya ka dar ge tir miş tir.

İş te mev cut tip ler, bu ge nel an la tım çer çe ve sin de or ta ya çık -
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tı. Biz ler bi raz böy le or ta ya çık tık. Siz ler böy le si ne bir ge nel le -
me nin ifa de si ola rak, ne ol du ğu nu za, ne yap mak is te di ği ni ze ta -
nım ko ya bi lir si niz. Bir an lam da bu, ki şi nin ar tık ger çek çi de -
ğer len dir me sü re ci ne ka vuş ma sı da olu yor.

Ken di ger çe ği ni doğ ru kav ra ma yan lar, as la cid di bir ey le min
sa hi bi ola maz lar. Aşı rı duy gu sal ya nıy la or ta ya çı kar lar ve bu
or ta ya çı kış da her tür lü et ki len me ye açık tır. Ne den? Çün kü
ger çe ğin ta nı mı na gö re bu bir çı kış de ğil dir. Ken di sin den ha -
ber siz dir. Biz bir an lam da bu na “ga fil” ko num di yo ruz. Bu na
ce ha le tin bir bi çi mi de de ni le bi lir. Dik kat eder se niz, he pi ni zin
yo ğun bir bi çim de ya şa dı ğı ger çek lik tir bu. Ay nı kö ke ne sa hip -
si niz. Bu kö ke nin bi lin ci ve duy gu su siz de ne ka dar ge liş miş,
bel li de ğil. Ke ma lizm içi ne sız dı ğı ka dar sız mış, ai le ci lik-aşi -
ret çi lik içi ne sız dı ğı ka dar sız mış tır. Ül ke kav ra mın dan,  halk
kav ra mın dan yok sun luk ala bil di ği ne ya şan mış tır.  Türk ay dın
özel lik le ri son de re ce de ma go jik bir bi çim de yan sı mış tır. Yi ne
fe o dal de ma go ji yan sı mış tır. Ana-ba ba-ata ide o lo ji si yan sı mış -
tır. Bü tün bun lar da ki şi li ği te mel ger çek lik ten, ta ri hi ger çek lik -
ten, çağ daş ger çek lik ten  uzak tut muş ve ko par mış tır.
Do la yı sıy la za yıf ka lı yor su nuz. İde o lo ji de, po li ti ka da, ey lem de
ve ya şam da za yıf sı nız. Her sa ha da in le yen, sız la yan, bu na lan,
net leş me yen, kes kin leş me yen, çö züm len me yen, çö zü me gö tür -
me yen tip ler yı ğı nı söz ko nu su dur. Bu ki şi lik özel lik le ri dev -
rim ci ön cü içi ne ta şı rıl mış tır. Bu nu ta bii ki en kes kin dev rim kı -
lı cıy la aş ma ya ça lış tık. Ço ğu nuz bu te mel de dev ri me  akın da
et ti niz, “bu en kes tir me ge liş me yo lu dur” de di niz. Dü ze ne tep ki
duy du nuz, dev ri me gel di niz. Ta bii ki par ti için de ya şa dı ğı nız,
bu es ki nin bin bir bi çi mi nin de ği şik tarz da sür dü rül me si dir. Bu -
na kar şı tep ki ler bir yer de dev rim le kar şı-dev ri min ör güt için -
de ki sa va şı mı dır. Ay rı ca bu sü reç te kay be den le rin ve ka za nan -
la rın or ta ya çı kı şı şah sı nız da ya şa dı ğı nız bun ca ge liş me ler dir.

Dik kat edi lir se, biz ro man tas la ğı nı bi rey le rin dev rim sü re ci -
ne, par ti leş me sü re ci ne, ulu sal uya nış ve top lum sal öz gür leş me
sü re ci ne ka tı lı şıy la baş lat mak is ti yo ruz. Dev rim ci ro man, bir
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an lam da çı kı şı böy le yap tır mak la gö rev li olu yor. Baş lan gıç ta ki
ina nıl maz za yıf lık lar, güç süz lük ler ve muğ lak lık lar la işe baş la -
mak zo run da ol du ğu muz gö zar dı edi le mez. Çün kü ger çek lik,
esas iti ba riy le böy le ol du ğu nu or ta ya ko yu yor. Bu nu
de ma go jiy le, “çok güç lü yüm, çok ka rar lı yım” de mek le in san
aşa maz. Ta bii ki sah te duy gu la rın, ce sa ret gös te ri le ri nin faz la
an lam ifa de et me di ği ni şim di çok da ha iyi an lı yo ruz. Gi ri len
her tür lü iliş ki ve çe liş ki dü zey le ri nin cid di ol ma dı ğı nı, so nuç
ala ma ya ca ğı nı gö rü yo ruz. Çok abart ma cı ki şi lik ler ka dar, çok
ölü ki şi lik le rin de dev ri min çı kış anı na pek  denk gel me di ği ni
ra hat lık la be lir ti yo ruz. Ama bü tün bu ça ba la ra rağ men, dev rim -
ci çı kı şın da PKK so mu tun da ki yo ğun luk ve tem po ile bağ lan tı -
sı tam ku ru la ma dı ğı gi bi, ge liş me le rin çar pık lı ğı san cı lı yön -
tem le açık lık ka zan dı.

Ti pi miz, böy le si ne bir or ta mın bü tün özel lik le ri ne bi raz açık -
tır. Bu nu ne ayıp la yıp al tın dan sıy rıl mak, ne de ört bas ede rek
için den çık mak doğ ru bir yak la şım de ğil dir. Ya pıl ma sı ge re ken,
ger çe ğin doğ ru tes pi ti ka dar, bu nun bir ka der ol ma dı ğı nı or ta ya
koy mak tır. Do la yı sıy la es ki yi yı kar ken ve ya aşar ken, ye ni yi ya -
ka la ma da ve in şa et me de çok şe yin de ge rek li ol du ğu nu ve bi -
zim  için de bu nun ya şam sal ol du ğu nu gör mek, ka rar laş tır mak,
bu nu  azim-ira de gü cü ne dö nüş tür mek, her sa ha da  onun
iş çi li ği ni, ça ba sı nı so nuç alı cı kıl mak tır.

Ro man tas la ğın da bir tip le me yi biz koy ma ya ça lı şır ken,
onun bi lim sel ya nı nı or ta ya koy mak ka dar sa nat sal ya nı nı da
göz önü ne ge ti re rek ko nu ya yak la şım ge liş tir mek is te dik. Şim di
bu nu tar tı şı yo ruz. Ro man ge liş ti ri li yor, bir an lam da. Da ha doğ -
ru su ya şam da ki ge liş me ler ar tık ya zı ya dö kül me ye doğ ru gi di -
yor. Sık ça sor du ğu muz so ru lar, ro man lık so ru lar dır. Na sıl yap -
ma lı? Na sıl ya şa ma lı? Bun lar en çok so ru lan so ru lar dır; te sa düf
de ğil dir. He men her gün dav ra nış la ra mü da ha le var. Bu ye ni den
ya pı lan dır ma yı ifa de edi yor,  işin in ce li ği ni or ta ya ko yu yor.
Ba zı iliş ki ve dav ra nış la ra tep ki duy mak, es ki tar zın ar zu ve is -
te mi ni red det mek, ye ri ne ye ni tar zın is tem ve ira de si ni or ta ya
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çı kar mak, özel lik le top lum sal ge le nek ler le ai le ku ru mu dü ze -
yin de he sap laş mak yö nün de mü ca de le var. Ai le, aşi ret-ka bi le
ger çe ği nin ni te li ği ni bü tün yön le riy le or ta ya çı kar mak,  onun
ya şam üze rin de ki et ki le ri ni gör mek ve bu nun la sa vaş mak; ye ni
dü zen le rin, ye ni iliş ki le rin ifa de tarz la rı na, üs lup-hi tap la rı na
ulaş mak, her gün es ki yi ya kıp yık mak ve ye ni den yap ma ya yol
al mak ro man sı bir ya şam dır ve bu yo ğun dur. Ro man ge le ne ğin -
de en çok iş le nen hu sus la rın, duy gu dü zey le ri ol du ğu nu gö rü -
yo ruz. Bi linç dü ze yi da ha çok bi lim sel ifa de ler le de ğer len di ri -
lir. Ro man şüp he siz bi linç dü ze yi ni de içe ri ği ne ka tar. Ama
ağır lık lı ola rak duy gu lar dü ze yi ni ve ruh sal ifa de tarz la rı nı ya -
ka la ma ya ça lı şır.

Dö nem iyi iş len me den 
ki şi lik ler iyi çö züm le ne mez

Bu mü ca de le ay nı za man da duy gu la rın sa va şı mı dır. Bu nun
içi ne sev gi gi rer,  onun yo ğun ifa de si ola rak aşk gi rer; ay rı ca
bu nun öf ke be lir ti le ri ve hat ta iha net ler an la tı lır. Yi ne çir kin lik,
gü zel lik kav ram la rı dev re ye gi rer. Or ta yol cu nun, kah ra ma nın
tip le me si ge liş ti ri lir. Bü tün bun lar, bi raz da so yut la na rak ya pı -
lır. Ya ni tek tek ki şi le ri göz le me te me lin de ki bir an la tım ye ri ne,
az çok sü re ce ka tı lan her ke sin or tak özel lik le ri, ro man da iş len -
me ye ça lı şı lır. Bu bir so yut la ma dır. So mut tan so yut la ma, so yut -
la ma dü ze yin den de sık sık bi rey le re in dir ge me, ile ri de ki ge liş -
me yi göz le yip sap ta ma bir ro man tek ni ği  olur. Ta bii ba zı
öğe ler, yi ne ba zı dö nem ler de çok yo ğun ca iş le nir. Dö nem ler iyi
iş len me den öğe ler iyi iş le ne mez. Hat ta öğe le rin ba zı yön le ri,
ba zı dö nem ler de yo ğun ca iş le nir. Ba zı dö nem ler de on lar dan
eser kal maz. Ve bir de kar ma şık iş le nir. Ya ni tek bir iş le yiş,
yal nız ba şı na duy gu nun ge liş me si de ğil dir. Et ki-tep ki iç içe dir.
Kin, sev gi; ga fil, uya nık; dev rim ci, kar şı-dev rim ci iç içe dir. Yi -
ne si lik tip ile, ona kar şı çı kan göz de tip ça tış ma ha lin de dir. Ba -

29



zen bu ça tış ma yo ğun luk ka za nır, ba zen aşa ma sağ la ya rak çö -
zü me gi der, ba zen de tı ka nır ve bu na lı ma gi rer. Dö nü şür bir de.
Dö nü şü mü mut la ka ya şar. Dö nü şür ken ba zen ka za nı lır, ba zen
kay be di lir. Ba zen aşı lır, ba zen yü ce lir. İliş ki ler ve çe liş ki ler
böy le bir kar ma şık lık tan kur tu lup da ha dü zen li ve da ha ile ri bir
dü ze ye çık tık la rı gi bi, bo ğun tu ya ge lip ölür ler de. Ro ma nı bi raz
bu düz lem de ifa de ye ka vuş tur ma te me lin de ça lı şıl ma lı dır.

Özel lik le tas lak ta ör nek len dir me yi ken dim den baş lat tım. Bu -
nun ya nın da, baş ka ki şi le ri de ko nuş tu ru yo ruz. Ve öy le an la şı lı -
yor ki, çok sa yı da ki şi yi ko nuş tur ma ya de vam ede ce ğiz. Her
ko nu şan ki şi ken di şah sın da bir çok ger çe ği di le ge ti ri yor; te mel
yan la rı ol du ğu ka dar, ta li yan la rı da or ta ya ko yu yor. Ge ne li
bağ la yan yan la rı ol du ğu ka dar, çok ay rık sı yan la rı da var dır.
Ama hep sin den son ra ya pı la cak bir sen tez le mey le ro ma nı so -
mut laş tı ra bi li riz.

Za ten ro man lar da ge nel lik le ki şi ler; ira de ler, duy gu lar ve tut -
ku lar ko nu şur. Bi zim de bi rey le ri bu an lam da ko nuş tur ma mız
(özel lik le bun lar az çok bir ge nel le me yi di le ge ti ri yor lar sa),
doğ ru bir yön tem dir. Bu ra da mü him  olan te mel ile ta li ola nı
ayırt et mek, bü tün top lum sal-ulu sal, hat ta te mel in sa ni ola nı
gö re bil mek, ay rın tı ya boğ ma mak, çar pı cı ve tem sil dü ze yi ol -
ma ya nı faz la sı kış tır ma mak tır.

Ta bii dil, üs lup gü cü de çok önem li dir. Za ten sa na tın da ro lü
bu ra da dır. Bu  alan hay li ya ra tı cı lık is te yen bir  alan olu yor.
Ya şa mı da bi raz sa nat ka ra ne dir, an la tı mı da hiç şüp he siz onu
ta mam la ya cak tır. Ge liş ti ri len tas lak da bu çer çe ve de olu yor. Bu
çer çe ve ye ba zı tip le ri otur tur ken, ba zen zin dan çı kış lı la rı da dil -
len di ri yo ruz. Çün kü zin dan çı kış lı la rın ya şa dı ğı ba zı ger çek ler
var dır. Çok acı ma sız bir zin dan ger çe ği ni çö züm le me den, on la -
rın duy gu, ya şam dü zey le ri ni bü tün yön le riy le di le ge tir me den
ro man ta mam la na maz, ek sik ka lır. Do la yı sıy la zin dan çı kış lı la rı
ko nuş tur ma ya de vam et mek la zım. On la rın bir çok olum lu yön -
le ri ka dar, teh li ke li ve çü rü müş yön le ri de var dır. Bun lar dan ba -
zı tip ler ca na var ca, ba zı tip ler kah ra man ca çık tı; bun la rı or ta ya
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koy mak, gör mek ge re ki yor. Duy gu, tut ku adı na dü ze ni en kof
ya şa yan lar, dü ze ne ta pı nan lar var. Hem de bu nu dev rim ci mas -
key le ya pan la rın az ol ma dı ğı nı gör dük. Çok sah te bir zin dan
ede bi ya tı, dü ze ne öz lem, dev rim ci öz lem di ye or ta ya ko nul mak
is ten di. Hat ta abart ma, de ma go ji ol duk ça faz la. Çün kü pra tik,
so mut ya şam yok. Böy le ce sah te li ğin ze mi ni çok da ha güç lü
olu yor, bu nun eleş ti ri si ni yap mak la zım ve ha len de bu nun üze -
rin de dur ma ya de vam edi yo ruz.

Bun dan çok da ha önem li  olan, dağ pra ti ği var dır. Bu dağ
pra ti ği nin özel lik le ge ri leş ti ri ci, vah şi leş ti ri ci özel lik le ri ka dar,
top lum sal çö zü cü, öz gür leş ti ri ci ya nı nı da or ta ya koy ma ya ça -
lış tık. Si lah lı mi li tan de ğer len di ril me ye ça lı şı lı yor. Si lah lı mi li -
tan kim dir, na sıl dır? Ha len çö züm len me si, önem li bir gö rev
ola rak du ru yor.

Par ti için de bi lim sel ifa de tak tik ifa de ye ka vuş tu rul du ğu ka -
dar,  onun ede bi ifa de si de ger çek leş ti ril me ye ça lı şı lı yor. Ta bii
bü tün bun lar ya pıl ma ya ça lı şı lır ken, es ki ku rum lar la bağ lan tı la -
rı için de özel lik le aşi ret-ai le ku ru mu sık ça ele alın dı. Ne den?
Çün kü bu ra sı, bir yer de top lum sal ger çe ği mi zin ge nel zin da nı -
dır; ge nel tu tu cu luk, ge nel zin cir le me ala nı dır. Bu ara da her sı -
nıf, ta ba ka ve bü tün ola rak top lum sal kit le dev re ye gir di ği, bir
yer de al tüst ol du ğu  için, şe hir li ay dın özel lik ler, köy lü
özel lik ler an la tıl ma ya ça lı şı lı yor. Şe hir li ay dın kim dir ve ya şe -
hir ne dir? Bun dan baş lı yo ruz. Bu olu şan ay dın ne yi, ki mi tem -
sil edi yor? Ge le nek le ri miz le ne ka dar bağ lan tı sı var? Öz gür-
yurt se ver ger çek li ği ne ka dar  esas alı yor? Sö mür ge ci lik,
ke ma lizm ve kar şı-dev rim den ne ka dar et ki le ni yor ve onu ne
ka dar  esas alı yor?

Şim di şe hir ler de ki olu şum da bun lar da ha iyi ay dın la nı yor.
Köy lü, da ha çok or ta ça ğı, hat ta ilk çağ kö ken li bir çok olu şu mu
tem sil edi yor. Olum lu yurt se ver lik yan la rı var. Top ra ğa bağ lı,
da ya nık lı ama çok içe ka pa tıl mış, çok ge ri ko şul lar da tu tul muş -
tur; ade ta ko nu şa maz, ken di ni dil len di re mez bir du ru ma gel -
miş tir; bu nu ifa de edi yor. Bu nun saf lar da ki yan sı ma la rı hep an -
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la tı lı yor. Ana tip ler var. Bun la rın ya ra tı cı lık tan  uzak, ol duk ça
bas tır ma cı, ta sar ruf çu, ha zı ra kon ma cı  olan özel lik le ri di le
ge ti ri li yor. Yi ne de ği şik kü çük tü rev ler de var. Ti pik aşi ret ka fa -
lı sı, tu tu cu ka fa lı sı, yi ne ya şı iti ba riy le yaş lı yurt se ver,  genç
yurt se ver gi bi ba zı tip le rin di le ge ti ri li şi söz ko nu su olu yor.

Yi ne sos yal bir ke sim ola rak ka dı nın ka tı lı şı,  onun yol
aç tı ğı et ki ler var. Ka dın öz gür lü ğü bi çi min de ta bir et ti ği miz,
Kürdistan'da ge nel öz gür lü ğün en önem li kri te ri ve bir
ka te go ri si or ta ya çı kı yor;  onun de ğer len di ril me si ya pı lı yor.
“Ka dın öz gür lü ğü ne dir” so ru su na kar şı lık ve ril me ye ça lı şı lı -
yor. Ta bii ka dın söz ko nu su ol du ğun da, he le dev ri me ka tıl dı -
ğın da bü tü nüy le ira de za yıf lı ğı nı, ne yan sı tıl mış sa  onun
tem si li ni di le ge ti ren öğe ol muş tur. Bir yer de en ga fil, bir yer -
de en saf, bir yer de en iz dü şüm tip ola rak ira de si  felç
ol muş tur. Bu çok ba ğım lı ki şi lik ve ka tı lım tar zı olu yor. Mut -
la ka bir yer le re bağ lı bir yü rü yü şün sa hi bi olu yor. Kol tuk değ -
nek le riy le yü rü yen bir tip bi çi min de ge li yor. Ve ya çok duy gu -
sal, çok des tek siz, çok ha zır lık sız tip ola rak ka tı lı yor. En
önem li si de top lum sal de ğer yar gı la rı nın çok acı ma sız ko nuş -
tu rul du ğu bir  cins ola rak ka tıl ma sı söz ko nu su dur. Fe o dal
yak la şım lar dan, ken di si ni bir me ta, bir mal ol mak tan öte ye
gö tü re mi yor. Bı ra ka lım öz gür leş me yi, ken di ni mal ol mak tan
çı kar ma yı, da ha da kö tü sü, in ce bir mal ol ma yı gö rev sa ya rak,
bu nu sa vun ma çı kış lı bir ka tı lı mı olu yor.

Mi li tan, bu ko nu da en kı sır bir du ru mu ya şı yor. Ka dı nın,
ken di es ki ya şa mı nı dev rim için de çok in ce bir tarz da, da ha da
ge liş ti ril miş bir mal ola rak sür dür me ni ye ti var. Kal dı ki bir ro -
man, ağır lık lı ola rak ka dın-er kek iliş ki le ri ne de yer ve rir. Özel -
lik le on la rın iliş ki ve çe liş ki le ri ni di le ge tir mek is ter. Da ha doğ -
ru su dev rim dö ne mi nin ro ma nın da, is ter ai le ku ru mu iliş ki si ni,
is ter ai le den ve ya ge le nek ler den ko pan iki tip ara sın da ki iliş ki -
le ri ele al sın, biz bu na, dev ri min ve ya kar şı-dev ri min sa vun du -
ğu tip ler ara sın da ki iliş ki düz le mi de di ye bi li riz. Bun la rın kar şı
kar şı ya ge liş le ri ni, iliş ki bi çim le ri ni ele al dı ğı mız da, as lın da dü -



ze nin da ha in ce tarz da sür dü rü lü şü ka dar, ya ra tı cı eme ğe, öz gür
eme ğe, öz gür ka tı lı ma da yan ma yan teh li ke li, mül ki yet li ol ma
iliş ki le ri nin üre me siy le kar şı kar şı ya ge li yo ruz. Fe o dal iliş ki
tar zı nın de ği şik bir bi çim de ka pi ta liz me da ya lı ol ma sın dan ve -
ya me ta nın dev ri me ta şı rıl ma sın dan,  onun ken di ni çe şit li
bi çim ler de sür dür mek is te me sin den er kek ege men lik li yak la -
şım, ka dı nın ken di ni in ce tarz da pa ha lı sun ma tu tu mu an la şıl -
ma lı dır. Red ler, tep ki ler, za yıf lık la rı nı kö tü öde me ve bu na ben -
zer şey ler... Ni te kim Kür dis tan so mu tu söz ko nu su ol du ğun da,
ai le nin bü yük ağa la rı var dır. Ai le sö mür ge ci ve iş bir lik çi dü ze -
ne da ya nak teş kil edi yor. Bu nun ka dın da ki ve ya ev li lik ola yın -
da ki tem si li, özel lik le er kek le rin ai le için de ki çok den ge siz ve
so rum suz du ru mu, dev ri me kö tü et ki ler le ka tı lı mı, yi ne ka dı nın
çok kö le ci ve çok bağ lı tar zı, as lın da da ha iyi tah lil edil me miş,
ay dın la tıl ma mış yak la şım tar zı ya şa mı teh dit edi yor.

Öz gür lü ğün çok uza ğın da ki yak la şım lar, par ti için de ade ta
ge le nek le rin çok  ağır et ki sin de ki ki şi lik ler dev ri mi mi zi bo şa
çı ka ra cak ni te lik te dir. İs ter red bi çi min de, is ter mal ol ma ve ya
ka bul et me bi çi min de ki iliş ki le rin teh li ke le ri çok ça or ta ya çık -
mış tır. He le da ğa ka dı nın da çık ma sı, her sa ha ya ka dı nın da
alın ma sı, bu ko nu da et ki-tep ki le ri da ha da ile ri bo yut lu kıl mış -
tır. Ka dı nın dev rim ci ha re ke te doğ ru ka na li ze edi le me me si, çe -
ki le me me si ve bir nok ta da tu tul ma sı, dur du rul ma sı ama gel me -
si ha lin de çok dü zey siz-se vi ye siz iliş ki ler le gel me si, do la yı sıy la
or du yu boz ma sı, as lın da dev rim ci öl çü le rin tam ha kim ol ma -
ma sın dan ötü rü kar ga şa ya yol aç ma sı ve bu nun da ya şa mı teh -
dit et me si söz ko nu su olu yor.

Kı sa ca sı, ye ni ya şam ve iliş ki bi çim le ri ne ula şa ma ma nın sı -
kın tı la rı ya şa nı yor. Ro man bu an lam da da ha so mut laş ma ya,
sos yal yer de öne çık ma ya ça lı şı yor. Ro man bi raz da bu dur.

Evet, tip le me ler çe şit li yön le riy le böy le de ğer len di ri lir ken,
ka dın-er kek-ai le iliş ki le ri bağ la mın da da iyi bir tah li le ta bi tu tu -
lur. Özet le me bir de bu yö nüy le ya pı lır. Her mi li ta nı mı zın ya şa -
dı ğı ben zer du rum lar söz ko nu su olu yor. Do la yı sıy la ro man iyi
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bir ala nı teş kil  eder. Biz bu nu da bi raz ver me ye ça lış tık. Ne den
ka dın la işe baş la mak ge rek ti ği, so nuç la rıy la bir lik te or ta ya ko -
nul du. Çok uç nok ta lar dan ba zı ör nek ler ve ril me ye ça lı şıl dı.
Se çi len ve ya ele alın mak is te nen ka dın ve iliş ki le rin dü zen le
bağ lan tı sı (ki bun lar bir ede bi ifa dey le  izah edil me ye muh taç tır)
iş bir lik çi mi,  ajan mı, dev rim ci mi; ke sin ta nı mı yok. Ya ni
bi lim sel iza hı yok, müm kün de de ğil. Ol sa ol sa bi raz tah min ler
ve yo rum lar la ge liş ti ri le bi lir. Bu nu en iyi ede bi yat ya par ama
so nuç la rı çok önem li. Bu ra da çö züm le nen, il kin sö mür ge ci lik
olur, ke ma lizm  olur, aris tok ra tizm  olur ve ya seç kin lik  olur.
Par ti söz ko nu su ol du ğun da, iş bir lik çi ege men lik,  PKK'ye,
dev rim ci ha re ke te da yat ma lar, bu nun çok in ce ent ri ka cı yak la -
şım la rı ve yi ne dev rim ci mi li tan ti pin bü tün özel lik le ri ne  ters
yak la şım lar...

Es ki dün ya kont rol al tın da

Dev rim ci ti pin na sıl ge li şe ce ği, öl dü rü cü, bo şal tı cı ve so ğu -
tu cu yak la şım la rın ne den or ta ya çık tı ğı an la tıl ma ya ça lı şıl mış -
tır.  Dü zen bu ki şi  l i  ğe ol duk ça ya şam ve ri  yor.
Kürdistan'dayken kap sam lı bir ya şam la rı var. Ol duk ça
aris tok rat tır. Yi ne  Ankara'daki ya şam la rı en az  TC'nin res mi
dü ze yi ne uy gun dur. Ya ni ar ka sı böy le bir gü ce da ya lı dır. Kar şı
ta raf, ta bii tam te zat bir du rum da. Yok sul köy lü lük ten ka çı yor,
sö mür ge ci li ğe bü yük tep kiy le bü yü yor. Aris tok rat ai le de ye ti -
şen ki şi li ği dü zen den ko par ma yı, baş ka la şı ma uğ rat ma yı  esas
alı yor. Bu sa vaş çe şit li dir; ide o lo jik tir, si ya si dir, ey lem sel dir,
ör güt sel dir, duy gu sal dır, tep ki sel dir, sev gi sel dir, yurt se ver dir,
tut ku lu dur, öf ke li dir, yı kı cı dır, ya pı cı dır. Ya ni ken di için de
bir çok özel li ği ba rın dı rı yor. Gö rü nüş te bir sos yal iliş ki, ka dın-
er kek iliş ki si, ama özün de mu az zam dü zen le rin, sö mür ge ci-iş -
bir lik çi dü ze nin, bu na kar şı oluş tu rul mak is te nen dev rim sel
çı kış la rın mu az zam ça tış ma nok ta sı olu yor. Ay nı za man da bir
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yı kı lış ve ya pı lış an la tı mı olu yor. Bir yö nüy le ne re dey se par ti
ta ri hi gi bi bir an la ma ka vu şu yor. Di ğer bir an lam da dev rim ci
ey lem ro man laş tı rı lı yor ve ya ya şa nı lan bir an lam da böy le bir
özü ifa de edi yor. Ya ni ya şa mın ken di si ro man olu yor. Ve bu -
nun sa de ce te kil bir  olay ol ma dı ğı, ge nel bir özel li ği di le
ge tir di ği an la şı lı yor. Ne den? Çün kü Kür dis tan so mu tun da ki
ajan lık ob jek tif bir ku rum ni te li ğin de dir. Ade ta top lu mun ken -
di ken di ne kar şı bir  ajan ku rum gi bi ça lış ma sı söz ko nu su dur.
Ai le ci lik, te mel de sö mür ge ci li ğe, dü ze ne ça lı şı yor. İş bir lik çi -
le rin bu ko nu da çok yay gın ve ben zer özel lik ler te me lin de
cum hu ri yet dö ne min de şe kil len di ği, on la rın ço cuk la rı nın da
bu nun tem sil ci li ği ni yap tık la rı gö rü lü yor.

Ye ni olu şan dev rim sel ge liş me nin, bu na kar şıt lık için de ol du -
ğu gö rü lü yor. Do la yı sıy la bir ha re ke te ne ka dar ki şi ka tı lır sa ka -
tıl sın, ben zer özel lik ler le gel dik le ri ve çı kış yap tık la rı; iş bir lik çi
sız ma la rın da ben zer özel lik te ol du ğu ve böy le ce bir ge nel le me ye
doğ ru git ti ği miz da ha iyi an la şı lı yor. Ba zı tip le me ler ya pı lır ken,
bu an lam da ne ka dar ifa de edi li yor? Ör ne ğin ro man tas la ğın da
çi zi len tip le me, aca ba ay rık sı mı dır? Ba kı yo ruz, faz la ay rık sı de -
ğil. Ya şa nan bir çok ör nek da ha son ra gö rül dü ki, bir ne vi  onun
tek ra rı ol du. Par ti ye ken di ni da ya tan, pro vo ke ye ne den  olan
tip ler,  onun ben ze ri ol du. Ay nı çı kış la rı, ay nı ke li me le ri
kul la nı yor lar. Me se la mi li tan laş ma yı en gel li yor, ira de yi kı rı yor;
so ğu tu cu, bo ğu cu ve tı ka tı cı olu yor. Bu bir yer de ye ni mi li tan
özel lik le re, bir duy gu sal öl dü rü cü et ki dir. Ya ni bu, es ki sta tü ko -
nun il gi ve yak la şım tar zı nı gös te rir. Yok sa ken di li ğin den bu tür
duy gu lar la mi li ta nın çı kı şı na ce vap ve ril mi yor. Ne den le ri var.

Di ğer yan dan mi li tan tip, ger çek ten öz lü ça ba sa hi bi olu yor,
ye ni yi ya rat mak is ti yor. Bu nun da ne den le ri var. Ye ni dün ya ol -
maz sa,  onun hiç bir şan sı yok. Es ki dün ya kont rol al tın da dır;
sö mür ge ci lik ve iş bir lik çi lik  onun mut lak ha ki mi dir. Mi li tan bu
es ki dün ya yı yık tı ğı oran da ya şa ya cak.  Onun  için de yı kım da
güç lü dür, ça ba sa hi bi dir, tut ku lu dur, her tür lü ge liş me ye açık tır.
Onun dün ya sı, ge le cek te ka za nı la cak bir dün ya dır. Ta bii bu na



kar şı  olan tip, ken di es ki ha re ket tar zıy la, tem bel li ğiy le,
üs lup suz lu ğuy la, tep ki ci li ğiy le, er te le me ci li ğiy le, boz gun cu lu -
ğuy la, çü rü tü cü lü ğüy le şu nu di le ge tir me ye ça lı şı yor: “Ben es ki
ko nu mum dan ra zı yım.” As lın da bir yer de onu sa vu nu yor ve ya
onu ko ru ma ya ça lı şı yor. Bu nun fel se fi, ah la ki an la mı bu dur.
Her ne ka dar, “ide o lo ji yi, par ti ve dev rim çiz gi si ni sa vu nu yo -
rum” di yor sa da, bu nun so mut var lı ğı ifa de si ni böy le bu lu yor.

Ne den böy le ol du? Çün kü böy le ol mak zo run day dı. Aca ba
bi zim mi li tan ve ya ön cü ti pi miz böy le yap ma say dı da ha mı iyi
olur du? Çe liş ki siz bir bi çim de baş la say dı, bu sü reç te, bü yük
oran da dü ze nin de ne ti mi al tın da bo ğu la bi lir di. Çok er ken den
dü zen özel li ğiy le kar şı laş ma, dü zen özel lik le riy le çe liş ki li ge -
liş me, düş man kar şı sın da, fe o dal-aşi ret çi ve ai le ci özel lik ler
kar şı sın da uya nık ha le ge ti rir.

PKK'deki tar zı biz böy le baş lat mış olu yo ruz. Sa de ce bu işe
yok sul köy lü ler le baş lan sa, ço ğu za val lı, saf tır. Öte si ni hiç gö -
re mez ler, ko lay ko lay kont rol al tı na alı na bi lir ler di; ni te kim öy le
olu yor. Ama baş lan gıç tan iti ba ren böy le kar şı-dev ri min bir tar -
zı nı, tem si li ni et ki siz leş tir mek,  TC'yi et ki siz leş tir mek,
iş bir lik çi le ri et ki siz leş tir mek, yi ne on la rın gö rün me yen-gö rü -
nen yön le ri ni, ört bas edi len, mas ke li ve ya  açık yön le ri ni
gör mek de mek tir. Ge ri le ri bun lar la ka rış tır mak, ça tış tır mak, çe -
liş ki yi iş ler li ğe  sevk et mek de mek tir.

Bu nun da ha bir çok yö nü  izah edi le bi lir. Mü him  olan yi ne
so nuç tur, dev rim sel dö ne min baş lan gıç sü re ci dir. Ama bu ra da
inat çı tip ler or ta ya çık tı. Ro ma nı il gi len di ren ko nu bu ra sı, bu tip -
le rin böy le ge li şi mi. Kar şı ta raf öy le bir tu tu mun içi ne gir di ki,
bu nun için de ak la-ha ya le gel me yen her şey var. Bir iş bir lik çi ola -
rak var, bir ent ri ka cı ola rak var, bir ke ma list ola rak var, bir ka dın
ola rak var, bir köy lü düş ma nı ola rak var, bir cin sel ya ra tık ola rak
var, bir ha kim ve ya ege men ola rak var, bir tah rik çi ve bir pro vo -
ka tör ola rak var, bir tak tik us ta sı ola rak var. Yi ne ken di çı kar la rı
açı sın dan bir yak la şı mı, bir ya şam tar zı var. Yi ne yüz yıl lar dan
be ri de ne nen bu yön tem ler den güç  alan bir ki şi li ği var. Bu, res mi
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dü ze nin ifa de edil miş, ör güt len miş, ön der ol muş tar zı dır. 
Kar şı ta raf ta ise ken di ne gö re id di a lı bir ön der lik çı kı şı var.

O da ken di si ni es ki si ka dar ko lay tes lim et mi yor. Es ki dü zen de,
ai le için de ken di si ni tes lim et ti ği gi bi et mi yor. Ke ma liz me,
Türkiye'ye, iş bir lik çi li ğe, ağa lı ğa, yi ne ai le ye ken di ni tes lim
et mi yor. Ka dı na es ki tarz la yak laş mı yor. Ne yak la şı yor, ne de
yak laş tı rı yor. Bel li öl çü ler de öz gür ol ma yı  esas alı yor. Es ki yi
red le bir lik te, ye ni ara yış la rı son de re ce güç lü olu yor ve bun dan
ta viz ver mi yor. Bu ko nu da ken di ni öz gür tu tu yor. Öz gür tu tu -
mun bi linç le, ira dey le, azim le ifa de si olu yor. İş te bü tün bun la -
rın gi de rek yo ğun ca ya şan ma sı, tem po yu hız lan dı ra rak yü rüt -
me si var. Ve bu par ti leş me de ni len hi ka ye üze rin de, sa vaş çiz gi -
si nin ge liş ti ril me si ko nu sun da et ki de bu lu nu yor. Bu nu dal ga
dal ga top lu ma ya yı yor.

Kı sa ca ai le yi, kö le ka dı nı par ça lı yor; yi ne iş bir lik çi li ği da ğı tı -
yor. Ai le içe ri sin de ki ka dın-er kek iliş ki le ri ni da ğı tı yor ve mas ke -
le ri ni dü şü rü yor. Kim ne dir, na sıl dır; onu açı ğa çı ka rı yor. “Na sıl
ol ma lı” ve ya “na sıl ya şa ma lı” so ru su na ce vap lar ye tiş ti ri yor.
Böy le ce bu ya şam ger çek ten tam bir ro man mal ze me si olu yor.

Ya şam az çok bu nu di le ge tir di ve ro man tas la ğı na yan sı dı.
Ta bii da ha da ge liş ti ril me si ge re ken hu sus lar var. Sa de ce ya şan -
mı şı di le ge tir mek an cak anı ola bi lir, çün kü ro man bun la rı  aşan
bir ka te go ri de dir. Ro man, kıs men fi liz len me ye baş la mış ola nı
bi raz ha yal ve bi raz da ta sa rım gü cü nü oluş tu ra rak aç ma ya, na -
sıl ol ma sı ge rek ti ği ne gö tü ren fi liz dir. Çok gür ge li şe bi lir, çok
iyi bir öz gür lük ağa cı ola bi lir. Ama çok çar pık ya na da vu ra bi -
lir. Ro ma nın bu ra da iş le vi var dır; tam öz gür ge li şen bir dü ze yi
ya ka la ya bi lir; öz gür lük ağa cı, öz gür ya şam tar zı şek lin de et ki li
ola bi lir.  Ağaç baş ka tür lü de çı kar, boy-uç ve rir ama
bes len mez se ro man çar pık ge li şir, faz la yük sel mez. Yi ne her
tür lü teh li ke ye  açık  olur; ete-ke mi ğe ka vuş ma mış omur ga sız bir
ge liş me  olur. Faz la bir es te ti ği yok bu olu şu mun, do la yı sıy la
yı kı la bi lir. Ro man, bu nu bi raz ön le me ye ça lı şa bi lir.

Ro man, na sıl ol ma sı ge rek ti ği ne da ir ken di ha yal le ri ni, tas la -
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ğı nı dev re ye so kar. İde a liz mi, az mi, tut ku la rı di le ge ti rir. Pe ki
bü tü nüy le bu mu dur? Ha yır! Bir ger çe ğin uç ver me si var dır; bu
uç ver me yi gör me dik çe ger çek çi bir ro ma nın ya zıl ma sı müm -
kün de ğil dir. Faz la top lum da ye ni lik şan sı ola maz, tü ken miş
ola nı ifa de ede mez. Ro man tam bir kur gu, tam bir ta sa rı de ğil -
dir. Ger çe ğin uç ver me ha li nin bü yük bir ça bay la, ta sa rım gü -
cüy le, ha yal gü cüy le di le ge ti ril me si olu yor. As lın da de ği şik bir
ey lem tü rüy le, bir yer de ya şa na nın ta mam lan ma sı an la mı na ge -
li yor. Çün kü fi i len ya şa nı lan bi le bi raz bu dur. Ya ni bi li me gö re,
hi ka ye ye gö re bir şey ler ya şan mış ama ta sa rı lar ve ha yal ler var.
On la rın ba şa rıl ma mış ve çar pı tıl mış ola nı, yi ne ol duk ça sağ lam
ge liş miş ola nı var. İş te bun la rı ro man di le ge ti re cek.

Ta bii bu na, bir es te tik sa nat tır, di yo ruz. Sa na tın bü tü nüy le iş -
le vi bu dur. Ya şa mı es te ti ze et mek, da ha da gü zel leş tir mek sa na -
tın gö re vi dir. Ro man da de mek ki böy le bir iş le ve sa hip ola cak -
tır. Ta bii bu ra da ka bul edi len le-edil me yen, red de di len le-red de -
dil me yen var. Ya ni kap sa mı ol duk ça ge niş tir. Yurt se ver lik le
bağ lan tı sı nı kur mak tan tu ta lım iyi bir ör güt sa vaş çı sı nın özel -
lik le ri ni ya ka la ma ya ka dar.

Evet, tek rar be lir ti yo rum: Bu nun bi lim sel iza hı müm kün ve
ya pı lı yor da. Hi ka ye le ri, anı la rı bol ca ya zı lı yor, fo toğ raf la rı çe -
ki li yor, ya yın la nı yor. Ama da ha bü yük iliş ki dü zen le ri, iliş ki
öz lem le ri, ta sa rım lar, ha yal ler ne re de kal dı? Dev rim ay nı za -
man da bü yük bir ha ya li de ifa de  eder. Dev rim, ha ya li ve uf ku
ne ka dar ge niş se, o ka dar ge li şir. Ama bu tam bir ha yal mi dir?
De ğil;  onun bir top lum sal ger çek li ği var. Kal dı ki bi zim
ha zır la dı ğı mız tas lak ta da hem ha yal, hem uç ver me nok ta la rı
oluş muş tur. Do la yı sıy la bi raz ger çek çi bir de ğer len dir me  olur.
Be lirt ti ğim gi bi, çe şit li alan lar dan sta tü ko cu yu, mi li ta nı, kah ra -
ma nı ko nuş tur mak önem li dir. Ka dın-er kek iliş ki le ri bağ la mın da
ta raf la rı ko nuş tur mak, ke sim ola rak ka dın la rı ko nuş tur mak, yi -
ne sos yal sı nıf la rı ko nuş tur mak önem li dir. Na sıl ko nuş tuk la rın -
dan da öte ye, na sıl ko nuş ma la rı ge rek ti ği ne ağır lık ver mek ge -
rek li dir ve bu, ro man  için an lam lı dır. Bir çok dil len dir me ler,
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ya şam lar var. Bu nun na sıl olu şa nı, na sıl ol ma sı ge re ke ni var.
Bu ko nu da bol mal ze me söz ko nu su. Şim di bu mal ze me le ri

top lu yo ruz. Ayık la ya ca ğız, da ha son ra iyi bir an la tım tek ni ğiy le
ro ma na dö nüş tü re ce ğiz. Yap mak is te di ği miz bir ça lış ma nın, bu
ge nel le me ler doğ rul tu sun da ol du ğu nu söy le dik. Tar tı şı yo ruz
bir çok çer çe ve de. Sa de ce tar tış ma da de ğil, hat ta ya şı yo ruz. Ay -
nı za man da or tak ya şam lar da var. Et ki le me le ri or ta ya çık tı.
Dev rim ci gö rev le re bağ lı lık ya nın da, ör güt sel gö rev ler, hat ta
ey lem sel mi li tan gö rev ler gö zar dı edi le mez. Bun lar iç içe dir.
Bun lar bağ lan tı lı ol ma dan, dev rim ci bir ro ma na ula şı la maz.
Bun la rın hep si iç içe dir.

Dev rim ci bir ro ma nı, bir sta tü ko cu as la ya za maz, ha fı za sı na
sığ dı ra maz. Yi ne bü tün par ti dü ze yi ni gö re me yen, ya şa ya ma -
yan bi ri si de faz la id di a lı ola maz. Dış tan bir göz lem ci, şüp he siz
ro ma nı ya za bi lir, ama en iyi ro ma nın, ger çe ği bi raz sı ca ğı sı ca -
ğı na ya şa yan mi li tan lar dan ge le bi le ce ği ni de söy le ye bi li riz.
Dev rim ci ede bi yat çı yı, dev rim ci mi li ta nın ça ba la rı için den çı -
kar mak müm kün dür. Ger çek çi ro ma nı, ba zı la rı da ha çok bu ka -
te go ri de ya za bi lir. Bu ko nu da sa nat kar de di ği miz ba zı tip ler,
şüp he siz dış tan da göz lem le ye rek ya za bi lir.

Biz de ka dın-er kek iliş ki si sa vaş iliş ki si dir

Bu an la tı mı bir ro ma na mal ze me ola cak bi çim de ver me ye
ça lış tım. Si zin de bu  grup ola rak ge liş tir mek is te di ği niz
hu sus lar var mı? Tar tış ma ya kat kı ba kı mın dan ba zı so ru la rı nız
var mı?

D: Baş ka nım, bu ko nuş ma nız da, ara la rın da bu ka dar çe liş ki
olan iki bi rey yan ya na ge le bi li yor ve ya ya şa ya bi li yor. Bu
ba yan la  olan iliş ki de, ilk etap ta bir ara ya ge ti ren özel lik ler
ne ler dir?

P.Ö: Gö rü nüş te dev ri me il gi du yu yor. Ke ma liz min iş bir lik çi -
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si bir ai le den gel di ği hal de, Kürt lü ğe il gi du yu yor ve gru ba ka -
tıl ma ya ka rar ve ri yor. Ka dın ola rak öz gür ol du ğu nu (gö rü nüş te
ta bii) his set ti re bi li yor. Her er kek le son de re ce öz gür ce tar tı şa bi -
li yor. Bu özel lik le riy le göz önü ne ge ti ril di ğin de,  grup  için ide al
bir ele man ola bi le ce ği ta sar la na bi li yor, dü şü nü le bi li yor. Ta bii ki
so ru işa ret le ri de az de ğil. Öz gür ha re ket tar zı nın ta ma men gö -
rü nüş te ol du ğu, da ha son ra an la şıl dı. En ka tı bağ naz bir ai le ci
ol du ğu, ke ma liz me sö zü mo na eleş ti ri si ol ma sı na rağ men en
bağ naz ke ma list bir zih ni yet ta şı dı ğı, sol cu ge çi ni yor ama pek
sol cu luk la ala ka sı nın bu lun ma dı ğı, çok ki reç len miş bir aris tok -
rat tip ol du ğu or ta ya çık tı. Bu ko nu da o za man net ol ma dı ğı
için ba zı la rı “kuş ku lu tip tir”, ba zı la rı “iyi tip tir” di ye bi li yor du.

O dö ne min yü zey sel li ği an la tıl mış tır. Sa de ce yü zey sel li ği de -
ğil, her tür lü ih ti ma li de göz önü ne ge ti re rek, bir iliş ki de ne me -
si nin hem  özel an lam da, hem ge nel an lam da sa kın ca lı
ol ma ya ca ğı na hük me de bi li yor dum. Ai ley le iliş ki ler, par tiy le
iliş ki ler ke ma list an la yış te me lin de ge li şi yor. Ken di ni ile ri ci,
mo dern sa yı yor. Di ğer ta raf tan biz de mo dern bir Kür dis tan ya -
rat mak is ti yo ruz. “Ba ka lım bu na ne di ye cek” di ye dü şü nü yo -
ruz. Aca ba ne ka dar böy le bir  Kürdistan'a açık tır? Ken di si,
“açı ğım” di yor. De ne mek  için çok bi re bir iliş ki. Sos ya list
ol du ğu nu id dia edi yor, hem de mi li tan sos ya liz mi ka bul ede ce -
ği ni gös te ri yor; onu da de ni yo ruz. Öz gür ka dı nı tem sil et ti ği nin
id di a sın da. Öz gür ka dın la iliş ki de ne yi mi ba kı mın dan ba ka lım
ne ka dar öz gür yak la şı ma sa hip tir? Böy le yak laş tık.

As lın da bir kuş ku lu de ne me dir. Ni yet ih ti yat lı ol ma yı ge rek -
ti rir. Çok uya nık olun maz sa bir çok şe yi gö tü re bi lir ve bir çok
gü zel li ği de boğ du ru cu dur as lın da. Ka dın ola rak gö rü nüş te güç -
lü dür. Ka dın lı ğı nı kul la na rak boğ du ra bi lir. İş bir lik çi ön der lik -
ten gel me dir. Çok ent ri ka cı, çok komp lo cu özel lik le ri var. Sol -
cu lu ğu kul la nı yor. İyi bir sol de ma go jiy le sos ya lizm ni yet le ri ni
kul la na bi lir. Kürt çü lük ya pı yor. Kürt çü lük le çok iyi sa vaş tı ğı
için,  Kürt yurt se ver li ği ni boğ du ra bi lir.

Bu teh li ke ler var ama kar şı ta ra fın da  eğer der li-top lu, plan lı
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ha re ke ti var sa kur du ğu iliş ki ler, bir yer de önem li it ti fak iliş ki le -
ri de olu yor. Çok za yıf bir ko num dan çı kış  için, bu it ti fa kı
kul la na bi lir. En azın dan  MİT'in ya nıl tıl ma sı bu te mel de
ol muş tur. Yi ne ka dın  için öz gür lük yak la şı mı na sıl ola bi lir,
so ru su na bir ce vap  için bu tip de ne me ye ta bi tu tu la bi lir. Ya ni
ka dın öz gür lü ğü  için bir çı kış nok ta sı ter sin den de ol sa
yap tı rı la bi lir. Ba şa rıl sa, ken di si öz gür bir ka dın ol sa iyi. Ol maz -
sa, tu zak la ra dü şür mez se da ha ile ri bir çı kı şın ze mi ni ha li ne ge -
ti ri le bi lir. Ay nı şey sos ya lizm ve yurt se ver lik  için de ge çer li dir.
Çok cü ret de is te se, tem kin li lik de is te se, bu iliş ki böy le ele alı -
nıp, baş lan gıç böy le yap tı rıl dı.

Ta bii o za ma nın duy gu yan la rı da var. Bir ya nıy la ol duk ça
gü ven me, de ğer li bir mi li tan ve bir ka dın ola bi lir inan cı var.
Ama kuş ku lar da yok de ğil. Han gi si bas kın çı kar, sü reç be lir ler.
Biz dev rim ci ey le mi sür dü rü rüz, doğ ru la rı ko ya rız, ol du ol du,
ol maz sa da ted bi ri mi zi el den bı rak ma yız.

Ta bii kar şı ta ra fın da sa bit ol ma dı ğı son ra dan or ta ya çık tı.
Gö rün dü ğü bi çi miy le de ğil dir. Ha len net li ğe ka vuş ma mış tır.
Do la yı sıy la dav ra nış tarz la rıy la ken di ni giz le yen bir  ajan mı,
söy len di ği gi bi 8 ya şın dan be ri  özel ye tiş ti ri len ön der bir ki şi lik
mi dir? Fe o dal-iş bir lik çi ön der li ğin id di a sı ve yak la şım la rı bu -
dur. Da ha iyi açı ğa çık ma mış bir  ajan da ola bi lir. Bü tün bun la rı
an cak pra tik ka nıt lar. Dev rim ci bir mi li tan de ğil, tam ter si ne öl -
dü rü cü bir mi li tan. Öz gür bir ka dın de ğil, tam ter si ne fe o dal
tarz da kul lan dı ğı ka dın lık, an cak sa ray ent ri ka la rın da gö rü le bi -
lir. Du ru mu çok us ta ca gö ren ama ay nı za man da ba ğım lı, kö le -
leş ti ri ci bir tip ol du ğu or ta ya çık tı. Mi mik ha re ket le rin den tu ta -
lım cin sel li ğe ka dar her şe yi bir mal, mül ki yet bi çi min de emek -
çi le re kar şı koz ola rak kul la nı yor. Dü şür mek is te di ği, çok ba -
ğım lı, mül ki yet li ka dın tem sil ci si ol du ğu or ta ya çık tı.

Bun la rın bir kıs mı ro man tas la ğın da an la tıl ma ya ça lı şıl mış tır.
Bu ti pin her gü nü nü bir sal dı rı ara cı ola rak kul lan ma sı söz ko -
nu su. Ka dın ki şi li ği ni, dü zen ki şi li ği ni, aris tok rat ki şi li ği ni her
sa at, her sa ni ye sal dı rı gü cü ola rak kul la nı yor. Her ge çen gün
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bu yak la şı mı da ha da yo ğun la şı yor. Ba zı mi li tan la rı mız onu bir
gün bi le göz lem le dik le rin de, bü yük tep ki du yu yor lar, hat ta he -
men im ha edil me si ge re ken bi ri ola rak de ğer len di ri yor lar.

Dö nem ler an la tıl mış tır, tek rar la mak is te mi yo rum. Mü him
olan bu sü reç le rin ta sa rı, ha yal, ol gu dü zey le ri ni bi rey ler
açı sın dan de ğil, dö nem ler açı sın dan ya ka la mak tır. Çün kü ora da
bi rey le rin şah sın da ya şa nan, bir ulu sal uya nış tır,  emek
sa hip le ri nin bi linç len me si dir. Ya şa ma doğ ru göz açıl dı ğın da ve
ya şa ma ce sa ret edil di ğin de kar şı ta raf tam ter si ne bu  Kürt
di re ni şi ni boğ mak ve mut la ka de ne ti min de tut mak is ti yor. Ne -
re ye gö tü re ce ği bel li de ğil ve ka dın lı ğı nı çok teh li ke li kul la nı -
yor. Öz gür leş mek is te yen ka dı na özel lik le bü yük bir tep ki si var
ve im ha ya ka dar gö tü rü yor. Tek bir öz gür ka dı nın çık ma ma sı
için çe şit li ted bir ler alı yor. As lın da  onun bu ted bi riy le ba şa rı ya
ula şan tek bir öz gür ka dın or ta ya çık ma ya cak. Mut lak kö le ka -
dın ti pi nin saf lar da ege men ol ma sı yö nün de ki is te mi ke sin dir.
Çok çar pık ola rak ka dın cin sel li ği ni ol duk ça kö tü tarz da kul la -
nı yor. Yal nız ken di si ni de ğil, bü tün ör güt sel ka dın tip le ri çok
çar pık bir cin sel an la yış la  es ki top lum ya pı sı nı sür dür me ye ça -
lı şı yor. Çün kü o ke ma lizm dü ze ni ni  Kürdistan'da da ha da
yay gın laş tır ma ça ba sı nın çok güç lü bir tem sil ci si dir. Hiç ça lış -
ma dan, ça ba har ca ma dan, iş bir lik çi özel lik le ri kul la nı yor,  Kürt
er kek le ri ni kont rol al tı na al ma ya ça lı şı yor. Me se la ben bir tip
ola rak ge liş tik çe üze rim de göz lem ler ya pı yor. Saf la rı mız da ki
ba zı ar ka daş la rı mız  için söy le dik le ri var dır. Ben o
ar ka daş la rı mı zın isim le ri ni faz la kul lan mak is te mi yo rum; “fa -
lan ki şi köy lü dür, çok ra hat lık la avu cu ma ala bi li rim” di yor. Ön -
der lik özel lik le ri var, onu kul la na rak; ka dın sı özel lik le ri var,
onu kul la na rak, “ra hat lık la kont rol ede rim” di yor. Za ten öz gür -
lü ğü de böy le an lı yor. Bir öz gür ka dın ola rak, her han gi bir er -
ke ği et ki le mek is te di ğin de, ba sit ka dın iliş ki le riy le di ze ge ti re -
cek dav ra nış lar la onu bo ğu yor, bağ lı yor, tu tu yor, im ha edi yor.

Fe o dal-iş bir lik çi ön der lik özel lik le ri söz ko nu suy sa en değ -
me ağa dır, en değ me aşi ret ön de ri dir. Sol özel lik le riy le ba zı la rı -

42



43

nı kont rol et mek is ter se, en po pü ler bir ağ za sa hip ol du ğun dan
mü kem mel sos ya lizm ak sa nı nı kul la nır. En değ me sol cu dan da -
ha iyi bir ha tip tir, da ha iyi bir ko nuş ma cı dır, et ki le yi ci dir. Bu
et ki le rin al tın dan han gi er kek kur tu la bi lir? Özel lik le
Kürdistan'ın o çok ge ri bı ra kıl mış ya pı sın dan, yok sul ke sim
le rin den han gi si bu yak la şı ma da ya nık lı dır? He le  Kürt er ke ği
duy gu yö nün de kar şı la şır sa, çok ça bağ la nır.  Eğer çok gü zel se,
kuk la sı  olur. Za ten ta ma men böy le bi ri si nin et ki si al tı na gir di
mi, ne fes al ma sı müm kün de ğil dir. Et ki al tı na gir me di mi tep ki
ge re kir; tep ki de bir gün de kav ga ya dö nü şür; o kav ga da çok di -
ren gen ol du ğu  için ölüm le so nuç la na bi lir.  Ölüm, aca ba bu iliş ki
söz ko nu su ol du ğun da ne an la ma ge lir? Fark lı da ğı lır, bü yük
dar be  alır,  özel iliş ki nin bir an la mı kal maz. Bu da he def le re  ters
bir yak la şım dır. Bu an lam da vur mak, bo yun eğ mek ten da ha kö -
tü.  Onun is te me di ği bir iliş ki tar zı nı be nim se din mi, ölüm den
da ha be ter çı kış tın mı, ta sa rı la rın su ya dü şer. Ne ya pa cak sın o
za man? Or ta da de ği şik bir yol tut tu ra cak sın. Ama o da de ği şik
bir yo la fır sat ver mi yor. Za ten bu ko nu da kar şı ta ra fı çok iyi an -
lı yor. Şu söz le ri söy le ye bi li yor: “Sos ya lizm  için, par ti  için
kat la na ma ya ca ğın hiç bir şey yok. Par ti çı ka rı söz ko nu su ol du -
ğun da, her şe ye kat la nır sın. Ben sa na ne ka dar ha ka ret et sem,
hiç bir er ke ğin as la ka bul et me ye ce ği bir dav ra nı şı gün de  kırk
de fa da sa na da yat sam, sen ka bul eder sin.”  Evet bu söz le ri
söy le miş tir. Sı ra dan bir köy lü er ke ği ol sa, bir tek dav ra nı şa bi le
ra hat lık la bi li nen ta bi riy le kar şı lık ve rir. Ama ben ver me dim.
Ta bii bu nun bü yük so nuç la rı or ta ya çık mış tır.

Bu say dı ğım te mel özel lik ler de rin leş ti ri lip da ha da açı la bi lir.
Ama bi raz da şu önem li olu yor bu ra da: Duy gu adı na ta ham mül,
si ya sal-ör güt sel ge liş me adı na ta ham mül var. Dö nem ler dik ka te
alın mış tır. Me se la  yurt dı şı na çı kar ken ona ve ri len iz le nim, ben
ül ke için de yim.  Eğer kuş ku duy ma sa, bü yük ih ti mal le üs te
ve re ce ği bir ra por söz ko nu suy sa, “kont ro lüm al tın da dır” di ye -
cek. Ya ni bu bağ lar bir yer de düş ma nı ya nılt ma da kul la nım de -
ğe ri ne sa hip tir. Bel ki bu nun  için sab re di le bil miş tir. Ama



“dev rim ci ola bi lir” umu du da var. Bu nun  için sab re dil miş
ola bi lir. Bir de il ke li ve in sa nı de ğiş tir me ko nu sun da çok bü yük
bir az mi miz var. Bu nu mut la ka de ğiş ti re ce ğiz di ye sab re di yo -
ruz. Ta ham mül edi le mez sı nır la ra gel di ği hal de bu sü reç uza tı lı -
yor. Ama öy le bir dö ne me ge li yor ki, ar tık iş komp lo ya var dı rı -
lı yor. Ya o se ni, ya da sen onu gö tü re cek sin. Ar tık kont ro le ala -
cak sın. Öy le bir ça bay la yük le ni yor ki, 3.  Kongre'de “bom ba mı
pat la ta ca ğım” di yor. Pat lat mak tan kas tet ti ği, bir kaç ba yan la ve -
ya bir kaç er kek le kur du ğu iliş ki le ri kar şı ta ra fın ba şın da pat lat -
mak tır. Ya ni ken di si ne gö re bir er ke ğin böy le ol ma ma sı ge re kir;
böy le bir er kek ve ya kar şı ta raf, red de dil me si ge re ken bir ta raf -
tır; red det me yi ya komp loy la, ya da kong re de şan taj, skan dal lar
ya ra ta rak sağ la na cak. 3.  Kongre'yi  bo şa çı kar mak de mek, 15
Ağus tos  Atılımı'nı bo şa çı kar mak de mek tir.

Bü tün bun lar sa de ce iki li iliş ki ler dü ze yin de ki bir et ki-tep ki -
den iba ret de ğil, ko ca man bir ulu sal ha re ke tin bo şa çı ka rıl ma sı -
nı da amaç la ya bi lir. Ta bii bu na kar şı ted bir ler alı nı yor. Ya ni biz
bü tün iç ten li ği miz le onu doğ ru ya çek mek is te di ği miz hal de,
ken di si de bu nun ba şa rıl ma ma sı  için ted bir alı yor. Za ten kar şı
ta raf buz gi bi, yı lan so ğuk lu ğun da bir tip. Ba zen şu söz ler şa ka -
dan da ol sa söy le ni yor: “Şu ye me ğe ve ya şu şe ye ze hir ko nul -
du ğu nu mu sa nı yor sun? Kork ma nı za ge rek yok” ve ya “Be ni
ajan mı sa nı yor sun?” Ya ni bu tip söz le ri bi le söy le ye bi li yor.
Ger çi va zi ye tin ken di si de za ten bu dur. Çok yo ğun so ru lar la
tah rik edi yor. Bu bir tak tik tir. İş te bir sa bır, bir  tarz var bu ra da.
Doğ ru, bel ki bir da ki ka da açı ğa çı ka rır ve tep ki ni zi di le ge ti rir -
si niz. Ama bu en son ge li nen nok ta olu yor.

Biz, bu ki şi li ği çöz mek le, ke ma liz mi,  TC'yi ve bi raz da
MİT'i çö züm le dik. Yi ne kar şı ta ra fın ai le si, bi zim  için “biz bu
ki şi yi, bu iliş kiy le dev le te bağ la mak is te dik” di yor. Bu tip de
ai le ye çok bağ lı o za man. Bi zim de bu ai le yi Kür dis tan hiz me -
tin de kul lan ma is te ği miz çok önem li dir. Bi raz da kul lan dık.
Ama çok dü rüst çe, Kür dis tan yurt se ver li ği ne ve dev ri me hiz -
met te me lin de yap tık bu nu.
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Eğer dik kat edi lir se, ço ğu nu zun ya şa dı ğı na ben zer bir
iliş ki min ol ma dı ğı gö rü lür. Biz de iliş ki le re so nu na ka dar an lam
ver me, yük len me, sür dür me ve ge liş tir me özel li ği var. As lın da
or ta da bir  özel iliş ki fa lan yok, ev li lik iliş ki si de laf ta ka lı yor.
Bu ra da bir sa vaş iliş ki si var. Fa kat gö rü nü şü baş ka tür lü dür.
Şim di bu ra da sı ra dan bir köy lü yak la şı mım ol sa, ya der hal bo -
yun eğer dim, ya da ça tı şır dım. Ya ni bu bel li bir iliş ki ye dö nü -
şüp gi der di. Ol ma yan bir iliş ki ye, ken di mi inan dı ra bi lir dim; si -
ya si yö nü nü dü şün me ye bi lir dim. Çün kü ço ğu nu zun gir di ği iliş -
ki ler de si ya si dü zey yok tur. Ne ge ti rir, ne gö tü rür bi çi min de ki
yak la şım lar yok tur. Da ha çok abar tıl mış, ger çek ler den kop muş
yan  ağır ba sar. Ta bii bu, si zi faz la ge liş tir mez. Ko lay ku ru lur,
ko lay bo zu lur; çün kü içe rik siz ve amaç sız dır iliş ki le ri niz. En
önem li si de, iliş ki sa na tın da güç lü de ğil si niz; as lın da iliş ki kur -
ma gü cü nüz yok. Ha len de ço ğu ar ka da şı mı zın iliş ki kur ma gü -
cü za yıf tır.

Be nim en bü yük gü cüm ne dir? İliş ki üze rin de çok ıs rar lı du -
ru yor, çok kap sam lı ele alı yor, çok tah lil edi yo rum. Çok  özel
iliş ki bi çi min den ka dı nın ken di ni er kek ye ri ne ko yup kar şı ta ra -
fı da bo yun eğ dirt me ye ka dar gö tü re cek yak la şım la rı göz den
ka çır mı yo rum.

As lın da bu ti pin çok teh li ke li yön le ri gö rü le bi li yor ama he -
men kla sik yak la şım la ra baş vu rul mu yor. “Sen mi sin bu ka dar
ko nu la rı al tüst  eden” de yip tas fi ye edil me si sa at lik tir.  Özel
iliş ki ye ce vap ver me di ği  için, yar gı la mak ba sit tir. Bü tün bun lar
ya pıl mı yor. Bu nun ye ri ne bu so run sü re ce yay dı rı lı yor, de rin li -
ği ne ele alı nı yor. Bu ra da ka dın kim dir, iş bir lik çi kim dir; ke ma -
lizm ne dir, TC ne dir so ru la rı na da ha kap sam lı, de rin ce vap lar
bul ma ya ça lı şı yo rum. Bu ara da öz gür ka dı nın ya ra tıl ma sı ge -
rek ti ği ne ina nı yo rum. Çün kü bu tip, kö le leş ti ri ci bir ka dı nı tem -
sil edi yor, hem de en teh li ke li ka dı nı. O za man öz lü ka dın na sıl
ola bi lir? Za ten bu yön de de sa vaş var.

Öz gür ka dı nı ele al ma ko nu sun da ba zı tip ler le iliş ki le rin ge -
liş ti ril me si ne mu az zam tep ki du yu yor ve im ha cı tarz da yak la şı -
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yor. Bu amaç lı iliş ki nin ge liş ti ril me si ni is te mi yor. Ta bii bun da
da bi li nen kla sik si lah lar var;  özel iliş ki yaf ta sı nı kul lan mak
is ti yor. Ben bu ra da  özel iliş ki yaf ta sı nı  esas al sam, bu ko nu da
öz gür ka dın ala nı na doğ ru yol al maz sam, bir  Kürt er ke ği gi bi
dav ran sam as lın da ka dın öz gür lü ğü ko nu sun da faz la ba şa rı lı
ola ma ya ca ğım gi bi bir çok olum suz lu ğa yol aç mam da iş ten bi le
de ğil. Bu açı dan ya ra tı cı bir fa a li yet ala nım ola rak kö le leş ti ri ci
ka dın so ru nu na hem te o rik, hem pra tik dü zey de yük le ni yo rum.
İş te bu nu ro man tas la ğın da gör mek zor de ğil.

Özel lik le 1980 'lerin or ta la rı na doğ ru bu nun bü tün teh li ke li
yön le ri or ta ya çık tık ça, öz gür lü ğü bo ğan bir tip ol ma ih ti ma li
yük sel dik çe bu fa a li yet ler de rin le şi yor. Çok sa yı da ka dı nın öz -
gür lük fa a li ye ti ne ka tıl ma sı ge re ği or ta ya çı kı yor. Öz gür iliş ki -
le rin an cak dev ri min ge liş ti ril me siy le im kan bu la ca ğı, öz gür
ka dı nın or ta ya çık ma sıy la bi raz ge li şim sağ la ya bi le ce ği an la şı -
lı yor. Baş lan gıç ta ku ru la cak iliş ki le rin faz la de ğer li ol ma ya ca -
ğı, sı ra dan tut ku lar la, iş te “so kak ta rast laş tık, bil mem ma hal le -
de rast laş tık, okul da rast laş tık” yak la şım la rıy la cid di bir iliş ki
te me li nin ku ru la ma ya ca ğı gö rü lü yor.

As lın da cid di de ni len iliş ki le rin bir yer de dev ri min ken di si
ol du ğu, bu ko nu da ön cü ör güt ro lü nün, ge li şen-ba şa rı lan ça lış -
ma la rın ka dı nın öz gür lü ğü  için bü yük bir te mel ol du ğu,
ön ce lik le bu te mel de bağ lı lık la rın ge liş me si ge rek ti ği, bun lar
sağ lan ma dık ça gi ri le cek şah si bağ lı lık iliş ki le ri nin ke sin lik le
teh li ke li ola bi le ce ği açık tır. Cid di bir yurt se ver lik te me li ol ma -
yan, öz gür leş ti ril mek is te nen bir hal ka, ör gü te bağ lan ma yan bir
bi rey sel iliş ki tar zı, ne ka dar saf ça da ol sa as lın da ki şi yi çar pı ta -
bi lir. Çün kü için den gel di ği or tam kla sik ai le ko şul la rı dır, dü -
zen den et ki len me dir. So nuç ise; söz ko nu su ki şi nin bu ku rum la -
rın iliş ki le ri ge re ği ola rak ke sin kay bet me si dir.

Bu yüz den ka dın la ra, er kek le re yö ne lik ge liş ti ri len ba zı yak -
la şım lar var dır. Ön ce on la rı te mel de ğer le re bağ la ma ça ba sı bu
sü reç te de rin li ği ne ele alı nı yor. Za ten yü zey sel, ba sit, gün lük
duy gu iliş ki le ri nin faz la an lam ifa de et me ye ce ği, özel lik le kö le -
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leş ti ri ci ol du ğu or ta ya ko nu lu yor. Kla sik ai le iliş ki le rin den, eş-
dost iliş ki le rin den  uzak du run, de ni li yor. Mev cut
ev li lik le ri ni zin ve duy gu la rı nı zın faz la de ğe ri ol ma dı ğı gi bi,
bun lar teh li ke li dir de. Öy ley se bü yük bağ lı lık la rın na sıl ge liş -
me si ge rek ti ği o çe şit li ko nuş ma lar da, ör ne ğin 1992 Tem muz
ko nuş ma la rın da iyi di le ge ti ril di. Bu na ben zer bir sü rü de ğer -
len dir me ya pıl dı. Ve bir bak tık, bu ça ba lar bi raz da ha öz gür leş -
ti ri yor. Bu, işi bi raz da ha bi lim sel ele al mak ka dar, da ha kök lü,
ra di kal ve de rin li ği  olan iliş ki tar zı na yol açı yor. Bi raz da ha
ka dın say gı ve güç ka za nı yor. Er kek bi raz da ha ger çek çi olu -
yor, fe o dal ai le ge le nek le rin den kur tu lu yor. Ka dın bi raz da ha
gö zü nü bi lim sel ger çek le re açı yor, te mel de ğer le re bağ la nı yor;
he men bir er ke ğe de ğil. Şim di er ke ğin ka dı nı he men bir mal gi -
bi gör me du ru mu da or ta dan kal kı yor ve bun lar öz gür lük sel ge -
liş me ler ni te li ğin de olu yor.

Kürdistan'da sev gi kat le dil miş tir

Bu hu sus lar ro man tas la ğın da, çö züm le me ler de de be lir til -
di, ele alın ma ya ça lı şıl dı. Şu or ta ya çık tı:  Kürdistan'da sev gi
de kat le dil miş tir. Ni te kim bir çok sö mür ge ci  ağız da, “vah şi dir
Kürt, sev gi or ta mı, se vil me-sev me di ye bir şey yok tur,
bil mez ler” di yor. Bu ger çek ten de bi raz böy le dir. Sö mür ge ci -
lik bu ko nu da da kat li am ro lü nü oy na mış tır. Do la yı sıy la dev -
rim ci ey le mi mi zin bir sev gi ey le mi ol du ğu an la tıl ma ya ça lı şıl -
mış tır. Sev gi yo lu, sev gi tar zı dev rim le bir lik te ele alı nı yor,
ob jek tif te mel ko nu lu yor. Sev gi ve say gı nın na sıl ge li şe bi le ce -
ği, ne le re bağ lı ola rak iler le ye bi le ce ği or ta ya ko nu lu yor. Öz -
gür te mel ler bu ra da bü yük an lam ifa de edi yor. Bu ko nu da yi -
ne es te tik dev re ye gi ri yor. Fi zi ki, ru hi ve bi linç li ol ma nın es -
te tik le bağ lan tı sı ku ru lu yor. Bun la rın in sa nı gü zel leş ti re bi le -
ce ği or ta ya çı kı yor. Bir an lam da bi zim sa vaş ger çe ği mi zin,
ye ni den ya pı lan dı rır ken, güç lü sa vaş tır ma nın-sa vaş ma nın
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güç lü bir sev gi iliş ki si ne yol aça bi le ce ği vur gu lan mış tır. Baş -
lan gıç ta ki  ucuz duy gu la rın, sev gi le rin sa va şa güç ver me di ği
ve ya bun dan alı koy du ğu, ge ri ci leş ti re ce ği, hat ta her tür lü tas -
fi ye ci li ğe ka dar gö tü re bi le ce ği or ta ya ko nul ma ya ça lı şıl mış tır.
Bu ko nu da ki doğ ru yak la şı mın ol duk ça bü yük de ğe ri ol du ğu,
Kürdistan'da da çok önem li so nuç la ra yol aç tı ğı, ka dı nın
kö le lik yak la şı mı nı yı ka rak bü yük çı kı şı na, ai le nin es ki tarz -
da ki ya pı sı nın çö zü lü şü ne, er ke ğin es ki zih ni ye ti nin yı kı lı şı na
yol aç mış tır. Bu ay nı za man da önem li bir dev rim sel ge liş me
olu yor. Bu da tam bir sa nat yö nü dür as lın da. Ro ma nın en çok
iş le ne cek yö nü bu dur. Ro man as lın da fi i len, önem li oran da
ipuç la rıy la ya şan mış tır.  Onun ta mam lan ma sı, ta sa rım gü cüy le,
ha yal ler le, tut ku lar la, ira dey le, azim le, es te tik le bes le ne cek
yö nü de di yo ruz ki, ge liş ti ril me ye de ğer dir.

Dı: Bi zim saf la ra ka tıl ma dan ön ce baş lat tı ğı mız iliş ki, o kö -
le lik tar zı dır. Da ha son ra bi zi saf la ra ge ti ren sü reç le bir lik te saf -
lar da ya vaş ya vaş kö le lik ten ko pu şu ya şı yo ruz. Ya ni öz gür lü -
ğün ge rek li ol du ğu nu, es ki ya şa mın kö le bir iliş ki tar zı ol du ğu -
nu an la dık tan son ra ar tık öz gür lük ara yı şı na gi ri yo ruz. Ger çek -
ten öz gür lük ne dir? Ka fa da na sıl so mut laş tı rıl ma lı dır? Öz gür lü -
ğe na sıl ula şı lır, yön te mi ne dir? Ça ba sı na sıl ge liş ti ri lir? Bu tar -
tı şı la rak ko nu la bi lir. Çün kü saf lar da bu tür iliş ki ler ya da ko -
puş lar çok yo ğun ola rak ya şa nı yor.

P.Ö: Evet, özel lik le gel di ği niz alan lar da bu az tar tı şıl mış tır,
bi raz ka pa lı kal mış tır. Dağ da ki fa a li yet ler de bi raz böy le. Biz
tar tış ma yı er ken baş lat tık. Or ta do ğu sa ha sın da bi raz da ge liş tir -
dik. De di ğim gi bi dağ da ki ler hiç tar tış ma dı. As ke ri ya şa mın da
ağır lı ğın dan ötü rü ne fır sat bul du lar, ne de fır sat ta nı ya bil di ler.
Zin dan da ki ler bu nu dü ze nin man tı ğıy la ele al dı lar. Ya ni tam
öy le dü ze nin iliş ki tar zı nı dev rim ci lik le mas ke le ye rek ve ya ci -
la la ya rak dev rim ci iliş ki ede bi ya tı nı ge liş tir mek is te di ler. Dı şa -
rı dan bir çok kı zın bi li nen mu az zam sev gi laf la rı na, ku cak la ma
yak la şım la rı na ve ben ze ri tu tum la ra, içe ri de ki le rin de ay nı ya -
nıt la rı, da ha çok  PKK'nin tas fi ye ye uğ ra tıl mak is ten di ği sü reç le



bir lik te ol du. Tas fi ye ci lik üs lu bu nun de rin leş ti ril di ği Şe ner pro -
vo kas yo nu so mu tun da bu or ta ya ko nul du. Ör ne ğin dev rim ci
özü ne ve ya dü rüst lü ğü ne inan dı ğı mız bir ar ka da şın ken di ni na -
sıl duy gu çar pıt ma sı na uğ rat tı ğı nı, onu kor kunç bo yut la ra tır -
man dır dı ğı nı de ğer len dir dik. Bu nun gi bi bir çok iliş ki nin içe ri de
ya şan dı ğı, er kek-ka dın iliş ki le ri nin ne re dey se dev rim, par ti iliş -
ki si nin ye ri ni tut tu ğu bi li ni yor.

Yi ne dü zen den ge len genç le rin, öğ ren ci le rin 12 Ey lül or ta mın -
da çok şe kil siz, amaç sız ya şa dık la rı iliş ki ler var. Bi raz da TV
kül tü rüy le, dü ze nin, o 12  Eylül'ün “Ame ri ka lı laş tır ma,
Holl ywo od laş tır ma” (ki em per ya list ya şam tar zı olu yor) yo lun da
genç li ğe em po ze et ti ği sah te iliş ki ler or ta da. Ta bii kla sik köy lü
kö ken li öğe le ri miz de de ka dı na an cak cin sel te mel de yak la şım
ol du ğu  için, dü ze nin bu sah te sev gi iliş ki le ri nin hep si yay gın ca
da ya tıl dı. Ha len de yo ğun ca bu nun et ki si ni ya şa yan lar var dır.
Ben ken di mi bu ko nu da iyi bir çö züm le me ara yı şı yap tım. Bu
ko nu da sa nı yo rum da ha de rin li ği ne kav ra nıl mak du ru mun da yım.
Ya pı açı sın dan ol sun, hat ta çok çe şit li yak la şım sa hip le ri açı sın -
dan ol sun, bu ra da ger çek bir dev rim yap tık as lın da.

Be nim baş lan gıç ta ki iliş ki bi çi mim de her şey var dı. Dü ze nin,
köy lü lük özel lik le ri nin et ki le me si var dı. Yi ne çok yü zey sel lik
var dı. Ta bii ar ka daş la rın iliş ki yak la şı mı na gö re bir ki şi li ğim de
yok tu. Bu nu bir ka der ola rak gör mek, bu nu zin ci re vu rul muş
bir so run gi bi an la mak müm kün de ğil di. Fa kat çok  ucuz
bı rak mak da müm kün de ğil di. He sa bı nı son ra sor ma yak la şı mı
var dı. Tas fi ye ci nin ve iş bir lik çi nin tas fi ye si ni  TC'nin
tas fi ye si ne dö nüş tü re dö nüş tü re in ti kam al mak var dır. As lın da
me se le ye kla sik an lam da yak laş mı yo rum da. Hat ta ne kla sik
an lam da, ne mo dern an lam da. Be nim ka dın iliş ki le rim de öz
önem li dir.

So ru nu ta nım la ma açı sın dan ce vap ver me ye ça lı şı yo ruz. Çok
eleş ti ri sel yak la şı yo ruz. Bir de fa şu nu ka bul et mi yo ruz; ai le de di -
ğin böy le  olur, ka dın-er kek iliş ki si böy le ku ru lur, cin sel lik şöy le
ifa de edi lir ve tat min bu lur gi bi so run lar la ye tin mek is te mi yo rum.
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Tam ter si ne çok ger çek çi yak la şı yo ruz. Hem bi lim sel, hem ruh sal,
hem si ya sal bo yut la rı nı bü tü nüy le iç içe gö re rek de ğer len dir me
tar zı na ula şı yo ruz. Hat ta öz gür  olan ne dir? Öz gür lük ile sev gi
ara sın da ki bağ lan tı na sıl ku ru lur? Gü zel lik le bağ lan tı sı na sıl ku ru -
lur? Onu ver me ye ça lı şı yo rum, onu tar tış tı rı yo rum.

Dik kat edi lir se, ya pı mız da ki mi li tan lar  için böy le si ne bir
yak la şı mın faz la ge liş me di ği ni söy le mek zor de ğil. Her bi ri ya
in kar  eder, ya kö le ce bağ la nır; çok bi rey ci lik var. Hat ta ser best
bı rak sa lar bir bir le ri ni han gi hal le re ge ti re cek le ri ne ger çek ten
in sa nın ta ham mül et me si zor dur. Bu iliş ki nin çok az öz gür lü ğü
esas ala ca ğı açık tır. Hat ta ta raf la rı ta nın maz ha le ge ti re cek tir.
Bir ta ra fın çok ra hat lık la bir ko ca ka rı du ru mu na gel me si iş ten
bi le de ğil dir. Bu du rum dev rim de is tis ma ra, dev ri min mu az zam
tas fi ye si ne yol aça cak tır. Di sip lin yok, dü zen yok. Ta bii her kes
bir eş- dost iliş ki si ne de niy le pay is te ye cek, bu da dev ri mi
dur dur ma ya gö tü re cek tir. Ken di ba şı na bir iliş ki bi le bü yük bir
tas fi ye ci lik le so nuç la na bi lir.

Di ğer yan dan ge liş ti ril mek is te nen ve ya öz gür lük te id di a lı
olan ön der lik tar zı, ön ce lik le bü tü nüy le iliş ki yi ko par tı yor,
par ça lı yor. Mül ki yet ko nu su ol mak tan çı kar tı yor. Er ke ği, ege -
men er kek ko nu mun dan çı kar mak is ti yor. Ka dı nı, cin si ye ti
mül ki yet te me lin de kul lan ma öğe si ol mak tan çı kar ma ya yö ne li -
yor. Er kek ege men lik li an la yış lar la ol duk ça mü ca de le edi lir ken,
ka dı nın ne ol du ğu so rul ma ya ça lı şı lı yor. Ör ne ğin, top lum ger -
çe ğin de ev li lik  için ne di ye bi li rim? “ Kürt Bah çe sin de Söz le şi”
ad lı de ğer len dir me sin de Yal çın Ho ca dü şün ce si ni bi raz iler le ti -
yor. Ev li lik üze ri ne de ğer len dir me ler yap ma ge re ği duy muş -
tum. Hay li il ginç ve dik kat le ba zı so nuç lar çı ka rı la bi le cek de -
ğer len dir me ler dir. Ta bii bir lik te lik le re faz la kar şı ol ma mak la
bir lik te, is ter ev li lik şek lin de ki  özel iliş ki nin, is ter se bu gün
Türkiye'de yay gın laş tı rıl mak is te nen çe şit li ya şam bi çi mi nin,
bir çok şe yi gö tür dü ğü, hat ta tü ket ti ği an la şı lı yor. Me se la ba zı
so nuç lar çı kar mış tır: “Ai le sev gi adı na ku ru lu yor, bu sev gi nin
do ğal bir so nu cu dur” di yor. Hat ta di yor ki, “tü ke ti yor bu.” Bi -
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zim yak la şım la rı mız dan bu nu çı kar mış; bi raz da bu an la ma ge -
le bi lir. Ev li lik ola yı al tın da ya tan et ken le rin bo ğu cu ol du ğu nu
fark et miş tir. Ay rı ca yak la şım la rı mız dan ba zı te mel nok ta lar
tes pit et miş tir: Ev li lik ola yı nı gör müş tür; ana-ba ba ev li li ği,
ken di öz ev li lik de ne yi mim ve top lum da  Kürt ev li li ği nin
müt hiş ku ru tu cu, bo ğu cu et ki si ni  fark et miş tir. İş te ora da bi zim
dev ri mi miz  için “Bü yük bir sev gi ey le mi ola bi lir” di yor.

De mek is te di ğim, gö re bi li yor. O bö lüm hay li in ce len me ye
de ğer. Faz la tek rar la mak is te mi yo rum o bö lü mü. “Kut sal ai le
üze ri ne Ab dul lah  Öcalan'ın ey le mi üç tür. Bi rin ci si, ana-ba ba
ev li li ği nin ba ba sı nı tü ket ti ği ni gör müş tür. Ba ba sı kut sal ai le dü -
ze nin de bir tür çıl dır mış bi ri si dir. İkin ci si ken di si nin ev li lik de -
ne yi mi bir cen de re ol muş tur. Üçün cü sü,  Kürt ai le ler. En
azın dan 1992 ön ce sin de PKK sa vaş çı sı ol ma teh li ke si ne kar şı
ço cuk la rı nı  alıp  Avrupa'ya gö tü rüp ev len dir me le ri. Ge ril la ya
kaç ma kor ku su ev li lik le alt edil me ye ça lı şıl mak ta dır. Bun lar bir
grup ey lem li lik tir” di yor. “Bun la ra öz gür leş tir me ey le miy le
ve ri len kar şı lık so nu cu mül ki ye tin ta ba nın da kor ku var dır. Kor -
ku nun kal dı rıl dı ğı top lum da cim ri  özel mül ki yet de ol maz.
Kor ku mut la ka cim ri dir.  Özel mül ki yet bi rik ti ril miş cim ri lik tir.
Ev li lik en giz li  özel mül ki yet tir.” Dik kat  edin, bun la rı bi zim
gö rüş me de açık lık ol sun di ye ya zı yor. “İs ter  imam ni ka hı
ol sun, is ter ki li se ta nı ma sı, is ter la ik ye rel yö ne ti ci ler ta ra fın dan
im za lan sın, ni kah bir borç lar hu ku ku söz leş me si dir. Te me lin de
de bir lik te li ği baş lat ma de ğil, sü rek li li ği gü ven ce ye al ma duy -
gu su var dır. Ni kah, sev gi nin tü ke ne ce ği kor ku su dur. Bu ne den -
le sev gi yi tü ket mek tir. İki cin sin bir ol ma sı an cak yak la şım da
son suz luk var sa in sa na la yık tır. Bir lik te ya şa mak bir se rü ven dir.
Her an bir bi ri ni ye ni den keş fet me yü rek li li ği dir. Her an ye ni
ise, bir lik te ol mak son suz dur. Sev gi an cak yü rek li lik le müm -
kün dür. Aşk, an cak sev di ği ne gök le ri zap te de bi le nin hak kı dır.
Esa ret zin ci rin den hal kı ya da  özel mül ki yet zin ci rin den
emek çi yi kur tar mak, gö ğü zap tet mek le öz deş tir. Gö ğü zap tet -
mek, gü ven ka zan mak tır. Gü ve ni lir ol ma ya nın sev me gü cü
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yok tur” di ye de vam edi yor. Ör ne ğin “re el sos ya lizm de cin sel
obur lu ğun öz gür lük ola rak gö rül me si ne Ab dul lah  Öcalan'ın
tep ki si nin bü yük ol du ğu na ina nı yo rum” di yor çö zü len Sov yet
sis te mi ne iliş kin. “Baş kan APO, fe o dal kut sal ai le çö zül me den
Kürdistan'ın öz gür ola ma ya ca ğı na ina nı yor. Kut sal ai le, tut sak
iliş ki ve tut sak ka dın de mek tir. Bu çö züm le me ey le mi öz gür leş -
tir mek tir.  APO'nun kut sal ai le ye ce va bı ka dı nı öz gür leş tir me
ey le mi dir. Ge ril la ka dın sü re cin de ise, ken di ka dın cen de re sin -
den in ti kam al mak ola rak dü şün müş. Ra hat la tı cı dır.”

Söy le şi bu bö lüm de bun la ra de ği ni yor. Ya ni bir yer de an la -
dık la rı nı özet le miş olu yor. Ta bii bu çö züm le me ler de öz gür lü ğü
ya ka la mak müm kün dür. Tar tış mak  için de ce sur ola cak sı nız.

Be nim gö re bil di ğim, gel di ğim alan da ce su ra ne bir tar tış ma
ol ma dı ğı gi bi ka çış var dır. Ya şa dı ğı nız ba zı iliş ki ler si zi bi raz
bu na lı ma  sevk et miş tir. Ve bu nun ben de ne ka dar ya şan dı ğı nı
ve na sıl so nuç lan dı ğı nı si zi ay dın lat sın di ye sun dum. Ya ni bir
yer de her kes bun dan en bü yük pa yı, do la yı sıy la ce sa re ti al sın
di ye an lat tım. Ta bii bir ço ğu ne tut ku su nu, ne kö le li ği ni, ne duy -
gu la rı nı di le ge ti ri yor; ört bas edi yor, bu na lı ma sok tu ru yor. Şim -
di ben de ya şa dım ama be nim ki, iş te bü yük öz gür lük ha re ke tiy -
le ce vap ver mek tir. Ev li li ğin ve ya iliş ki le rin kö le leş ti ri ci özel li -
ği ni as lın da da ha da de rin leş ti rip çö züm le ye bi li rim; öz gür lük
ey le mi ni tır man dı ra bi li rim.

Ta bii po li ti ka ya pı yo rum ben. Bu ko nu da siz ler gi bi bu na lı -
ma  sevk et ti re mem. “ Özel iliş kim” adı al tın da ken di mi ye re
yı ka mam,  olay ya ra ta mam. Bü tün iliş ki bi çim le ri ni po li ti ka yı,
hat ta as ke ri fa a li yet le ri güç len dir me ye ver dim. Ya şa dı ğı nız her
şe yin çö züm len me siy le bir lik te si ya si ya pı, as ke ri ya pı güç len -
sin. Çok az ar ka daş bu na dik kat edi yor. Ör ne ğin ka dı nın da öz -
gür leş me si nin ge ril la ya kat kı sı ola bi le ce ği or ta ya çı ka rıl dı. Or -
du la şa bil me si nin önü nü aç mak, dün ya da çok az dev ri min yap tı -
ğı ey lem dir. Ben bu na ce sa ret et tim. “Ka dı nın ge ril la da rol oy -
na ya bi le ce ği ne ve ya or du laş ma da yer ala bi le ce ği ne ce sa ret et -
mek ge rek” de dim. Ama na sıl ce sa ret et tim? Bu ce sa re ti ne ye
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bağ la dım? Öz gür lü ğe, ka dı nın öz gür lük ey le mi ne. Ka dı nın sı kı
gü cü nü bi raz oluş tur muş du rum da yız.

Ama bir çok ki şi bu na ulaş mış de ğil. Bu nun de ğe ri ni faz la
bil mi yor, çö züm ola mı yor. Bu ay rı me se le, ama ön der lik ken di
so mu tun da bu nu çöz müş tür. Bu ko nu da ce sa re ti par ti ye, he pi ni -
ze ve ri yo ruz. Bu, bi raz da ha si zi öz gür kı lı yor. Ön der lik sa ha sı
bu ko nu da bi raz da ha öz gür kı lı yor sa bu nun ne de ni gü ven gü -
cü nü el de et miş ol ma sı dır. Ön der lik sa ha sı öz gür lük ey le mi ni
bi raz iler let miş tir, ka dı nı ta nım la mış tır, öz gür lü ğü ta nım la mış -
tır. Ey lem le bu nu iler let miş tir. O açı dan gü ve ni li yor, gü ve nil di -
ği  için öz gür lük çü ler bi raz yo ğun la şı yor.

Bu na da ya na rak bi raz da ha öz gür lük te yo ğun la şa cak sı nız.
Yi ne  ucuz yol bu ra da yok. Ki şi li ği niz kap sam ka za na cak. Bir
yan dan si ya si le şe cek ve as ke ri le şe cek, di ğer yan dan duy gu yü -
ce li ği ne, iliş ki öz gür lü ğü ne ula şa cak. Es ki den ya şa dı ğı nız ka -
lın tı lar la sa va şı mı ba şa rıy la so nuç lan dı ra cak sı nız, da ha ile ri dü -
ze yi ya ka la ya cak sı nız. Hat ta bu ko nu da es te ti ği ni zi bi le ge liş ti -
re cek si niz. Bu nu dev ri min çi çek len me si bi çi min de de ğer len dir -
me ye ta bi tu ta cak sı nız. Kı sa ca sı, bir dev rim ci bu yön le riy le de
uğ ra şır ve ken di ni yet kin leş ti rir, ta mam lar de dik.

Cin sel lik üze rin de ki
mül ki yet dam ga sı nı si li yo ruz

Bu tar tış ma la rı mı zın an lam lı ve ge liş ti ri ci bir özel lik te ol ma -
sı, “ben mi li tan ola ca ğım, bun da ka rar lı yım” di ye nin bu na kat -
lan ma sı ge re kir. Bu nu yü rüt me gü cü ne ulaş ma sı ge re kir. Ço ğu -
nu zun ge le nek sel yak la şım lar te me lin de ki pra ti ği ne ba kı yo rum,
bu na lım lar bi çi min de so nuç lar ve ri yor. Bir çok ar ka da şın ka dın
öz gür lü ğü tut ku la rı ve ya duy gu la rı, fır sat bu lur sa yan lış ka nal -
la ra akı tı la cak. Ege men lik le so nuç la na bi lir. Er kek ege men lik li
ola bi lir, kö le ka dın duy gu la rıy la yük lü ola bi lir. Bir de çok  özel



ola bi lir. En önem li si de te mel gö rev ler le bağ lı ol ma yıp, aşı rı
abart ma lı bir bi çim de or ta ya çı ka bi lir. Es te tik yö nü hiç ol ma ya -
bi lir. Top lum sal laş tı rı cı, ulu sal laş tı rı cı, yurt se ver leş ti ri ci ya nı
ikin ci plan da ka la bi lir. Ni te kim hep si de bi raz böy le olu yor.

Ta bii bun la ra kar şı eleş ti ri sel olu yo ruz. Böy le iliş ki le re par ti
için de, he le or du için de faz la yer ver dir mi yo ruz. Doğ ru ka tı lın
ve öz gür le şin. Öz gür leş tik çe de an lam lı iliş ki ler ge liş ti ri le bi lir.
Ama bu nun ne ka dar zor ol du ğu, ne ka dar bü yük bir ey lem ge -
rek tir di ği açık tır. Şim di bir çok mi li ta nı mı zın bu öz gür iliş ki sa -
ha sı nı in kar et ti ği, ört bas et ti ği, yü ce tut ku la ra fır sat ver me di ği,
ba zı la rı nın da sap tır dık la rı bi li ni yor. Bü tün bun lar faz la an lam lı
de ğil. Ken di ey le mi mi sür dü rü yo rum. Ken di ne gü ve nen ka dı na
ta bii ki, fır sat ver me li yiz. Ma dem bu ka dar tu tar lı kal mak is ti -
yo ruz, ka dın öz gür lü ğü ne yer ve re ce ğiz. Öz gür bir ze mi ne da -
yan sın lar, öz gür bir ifa de len dir me ye ka vuş sun lar, öz gür bir ter -
cih im ka nı na ka vuş sun lar. Fa kat  ucuz ev li lik le ri,  ucuz
duy gu sal lık la rı da yat mak ba na gö re çok teh li ke li. İs ter ka dın -
dan, is ter er kek ten kay nak lan sın bu na yer ver me me ko nu su nu
us ta ca ge liş tir mek önem li dir. Bu en çok da ka dın öz gür lük ha -
re ke ti ne bir ze min ve yol al dır ma şan sı na sa hip tir.

Bu ko nu da özel lik le bi raz da ha dü şü ne cek si niz. Öz gür lü ğü -
nü ze gü ven ge li şe cek. Ken di ni zi hem ta nım la ma da, hem yü rüt -
me de güç ka za na cak sı nız. Bu ta bii ki, si zi da ha güç lü tu tum la -
ra; er kek ege men li ği ne kar şı ol sun, ka dın düş kün lü ğü ne kar şı
ol sun güç lü ko nu ma ge ti re cek tir. Bu na da ya lı iliş ki le rin an la mı
ve öne mi ola bi le cek tir.

Ro man tas la ğın da ta bii ki bun lar ipu cu bi çi min de ve ril me ye
ça lı şıl mış tır. Yi ne çö züm le me ler de bu ko nu la ra iliş kin ipuç la rı
var dır. Ya pı de ğer len di re mi yor sa, bu  onun so rum suz lu ğu dur.
Bu ko nu da faz la du yar lı lık tan, ön der li ği kap sam lı de ğer len dir -
me gü cün den yok sun dur.

D: Baş ka nım, özel lik le bi zim gel di ği miz alan da bu öz gür lük
an la yı şı tam kav ran ma mış tır. Biz de kav ra ma mış tık. Ör ne ğin,
öz gür lük adı na, öz gür ira de adı na ta ma men kar şı cin se tep ki
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duy mak, onu red det mek var. Bu şe kil de yak la şım lar var...
P.Ö: Evet, ba zı la rın da red det mek var dır. Fa kat bu

red det me nin aka bin de, fır sat olur sa zap tet mek, “sen ka ba bir
cin sel var lık sın, se ni şöy le kul la nı rım” de mek de var dır.  Onun
al tın da bir iki yüz lü lük var. Bu na dik kat et mek ge re ki yor. En
çok red de den her an teh li ke li ola bi lir. As lın da öy le yü zey sel
iliş ki ye, ra hat ka bul  eden iliş ki tar zı na da faz la gü ven me mek
ge re kir. Ko nu bi raz bi zim sağ la dı ğı mız de rin lik te ele alın ma lı -
dır. Özü bi raz ya ka la mak ge re ki yor. Özel lik le ka dın ke si mi nin
er kek ke si mi ni çok iyi ta nı ma sı ge re kir. Şim di bu ha liy le ço ğu -
nu za bı ra kıl sa ge liş ti re ce ği niz iliş ki ler sa kat lık lar la do lu  olur.
Çün kü her “ PKK'liyim” di ye ni in san sa nı yor su nuz. İliş ki içi ne
gi rin ce de bi ti yor su nuz, mah vo lu yor su nuz. Du ru mun böy le ol -
ma dı ğı nı be nim de ne yi mim çok net or ta ya koy du. Bü yük de ne -
yim, bü yük mü ca de le var. Si zin de rin leş me, yo ğun laş ma, öz -
gür lü ğü çok yö nüy le kav ra ma ih ti ya cı nız var. Bu nu  adım  adım
par ti ye uy gu la tın. Bu nu bi raz da us ta ca yap ma lı sı nız.

Cin sel li ğe tep ki mi, ha yır! Ben cin sel li ği de bu ko nu da bi raz
iza ha ka vuş tur dum. Cin sel lik üze rin de ki mül ki ye tin dam ga sı nı
sil me ye ha len bü yük  özen gös te ri yo rum. He men her gün
di ye bi li rim ki, “ben, be nim” di yen bir kız da bi le cin sel li ği mül -
ki yet te me lin de sun ma özel li ği  ağır ba sı yor ve ya ka ba  zevk
an la mın da bir yak la şı ma gi ri yor. İki si de ben ce bir bi ri ni ta -
mam lar. Bi ri si fa hi şe lik de ni len ola ya, di ğe ri ise ken di ni li me
li me  edip  kırk tür lü sat ma ya gö tü rür. Ben de ken di
de ne yi mim de kar şı ta ra fın yak la şı mın da bi raz bu nu gör düm;
cin si ye ti ni mi li mi mi li mi ne sat ma. As lın da bu nun di ğer bir yü -
zü fa hi şe lik tir. Top lum da yay gın ca ya şa nan bu nun bir ör ne ği dir,
ya ni çok iyi bir  mülk gi bi gör mek ve sat mak. Sat ma nın açı ğa
çık mış bir bi çi mi fa hi şe lik tir, di ğe ri ise sa de ce ev li lik le ger çek -
leş miş tir. Ev li li ği bir fa hi şe lik ku ru mu ola rak bel ki de ğer len dir -
mem; bu yan lış an la şı lıp kal dı rı la ma ya cak ve be ni zor du ru ma
dü şü re cek ama ev li lik iki li fa hi şe lik tir di ye bi li rim. Ev li lik dı şı
olan ge nel bir fa hi şe lik tir.
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As lın da hem ge nel fa hi şe li ği, hem iki li fa hi şe li ği aç mak ge -
re kir. Bü yük sev gi ye bi raz bu te mel de ula şı la bi lir. Bu da çok
bü yük bir dev rim sel ey lem li li ğe ih ti yaç du yar, dü şün ce gü cü nü
ge rek ti rir. Çok güç lü ol ma yan ki şi lik ler bu nu ya ka la ya maz lar.
Bu de ğer len dir me de sev gi nin bü yük bir gü ven ve ya güç le bağ -
lan tı lı ola bi le ce ği or ta ya ko nu lu yor. Olur sa, bu say dı ğım şey ler
bel ki aşı la bi lir. En değ me tip le re ba kın, ev li lik ku ru mu içi ne gi -
rin ce bir-iki yıl son ra ger çek ten fa hi şe li ğe yol açı yor. Ka dı nın
da, er ke ğin de gö zü dı şa rı da dır. Ka dın da bin de fa al da tır, er kek
de bin de fa al da tır. Bu, iki li fa hi şe lik de ğil de ne dir? Be nim ha -
la en bü yük öz le mim bu ko nu lar da ki fa hi şe li ği aş mak tır. Ta raf -
la rın iki yüz lü lü ğü ne ben ta ham mül et mem ta bii. Ya ni be nim
ha len ken di me bi raz gü ve nim var. Ha len bü yük lü ğün pe şin de -
yim, sev gi nin pe şin de yim, güç len dir me nin pe şin de yim. Ama
ço ğu ar ka da şın kav ram dü ze yin de bi le bi zi an la ma sı çok ge ri
du rum da. Bir çok er kek ol sun, ka dın ol sun  işin ta nı mı na bi le
doğ ru yak laş mı yor. Ama yi ne de dev rim umut tur,  umut da
bü yük ge liş me ye doğ ru yüz tu tu yor.  Ucuz çö züm yok.

Kı sa ca, ka ba cin sel yak la şım ger çek ten say gı sız laş tı rır. Ben
bu nu ken di ki şi li ği me ye di re mi yo rum. Böy le bir ev li lik ol sun,
böy le bir  özel iliş ki ol sun, böy le bir duy gu iliş ki si ol sun,
ka pa lı yım. As lın da dik kat  edin, ka dı na yük sek il gi de
gös te ri yo rum ve yük selt mek is ti yo rum. Bu ko nu da da çok de ği -
şik bir ya şa mı ha ya ta ge çir me ye ça lış tı ğı ma, bu ko nu da ulus la -
ra ra sı ala nı bi le bi raz zor la dı ğı ma, et ki le di ği me ina nı yo rum.
Ama ha len de cid di bir gö rev ola rak gö rü yo rum. Ne in kar cı lık -
la, ne ka ba lık la, ne er kek ege men li ğiy le, ne  ucuz “ih ti ya cım
var” an la yı şıy la bu so run çö züm le ne mez.  Eğer bu gün düş man
kar şı sın da dar be ye me miş sem, ka dın kar şı sın da dar be ye me di -
ğim den ve bu ko nu da da ba şar dı ğım dan ötü rü dür. Bu ka dar öz -
gür ka dın  eğer be nim et ra fım da top la nı yor sa, on la ra ve re ce ğim
şey le rin ol ma sın dan ötü rü dür. Hiç bir er ke ğin gö tü re me ye ce ği
ka dar bir ka dın ha re ke ti ni gö tü re bi li yor sam, bu ulaş tı ğım güç -
ten ötü rü dür. Ör gü tün de te me lin de dev rim var, öz gür lük var.
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Yok sa ni ye ben böy le yim? Ni ye di ğer le ri böy le de ğil? Kim se yi
zor la mak la, ör güt gü cüy le, oto ri te gü cüy le de ge tir miş de ği lim.
Bir öz gür lük ha re ke ti nin de rin leş ti ril me si söz ko nu su dur. İl gi
du yu yor sa nız, yol al ma ya ça lı şır sı nız.

D: Baş ka nım, bu ha re ke tin  TC'yi de et ki le me si söz ko nu su.
Özel lik le Tan su  Çiller'in baş ba kan ol ma sı biz den et ki len me nin
so nu cu dur.

P.Ö: Ga yet ta bii. TC, bü yük öz gür ka dın ha re ke ti mi ze, te pe -
den bir Tan su  Çiller'le ce vap ver miş tir. O da Tan su Çil ler
şah sın da ka dı nı kar şı-dev ri min ön der lik sa ha sı na çek mek is ti -
yor. Ni te kim  Kürdistan'a gi der git mez bir çok ka dı nı ken di
eği tim lik sa ha sı na çek me si de bu nun la bağ lan tı lı dır. Di rekt bi -
zim et ki miz le Tan su Çil ler or ta ya çık tı. Kal dı ki, DYP kong re -
sin de bi le er kek ke si mi nin ye nil me si bi zim ey le mi mi zin bir so -
nu cuy du. Bir de ka dın öz gür lü ğü nün ge liş me si  Türkiye'yi
ce sa ret li kıl mış tır. Da ha sı da var; ay dın la rın bü yük tar tış ma sı
bu çö züm le me ler te me lin de dir.  Türkiye'deki ka dın öz gür lük
ha re ke ti nin de et ki len me si şid det li dir. Bu ba sın-ya yın or gan la rı -
na da yan sı yor. Ama çar pı ta rak, özün den bo şal ta rak bu nu ya pı -
yor lar. Kar şı-dev ri me ya da sı ra dan bir ya şa ma hiz met et tir mek
için kul la nı yor lar; o ay rı bir me se le. Ama hay li et ki le yi ci
ol du ğu  açık ta bii.

Ce sur ol mak ge re ki yor. Ke sin lik le sağ lam bir man tık ya pı sı
ka dar, ge liş kin duy gu gü cüy le sa vaş tan kop ma mış te mel ger -
çek li ği gör mek, iş te yurt se ver lik, ta rih,  halk, par ti leş me,
ör güt leş me te me lin de gün lük ya şa mın dev rim ci da ya nık lı ğı na
ters düş me den duy gu ve sev gi gü cü nü ge liş tir mek önem li dir.
Ta bii bir de bu nun çar pı tı cı la rı nı gör mek ge re ki yor. İl kin de ka -
dın bi raz ce sa ret le ni yor, öz gür le şi yor ama bu nu kul lan mak is te -
yen bir sü rü er kek ve ya er kek ege men lik li an la yış var dır. Faz la
po li tik ol ma yı şı nız, bu ko nu da faz la ken di ni zi tec rü be ye ka vuş -
tu ra ma yı şı nız za yıf kal ma nı za ve bir çok ha ta yı yap ma nı za yol
açı yor.

Kı sa ca, eği ti mi ni ze du yar lı yak la şa cak sı nız, ki şi lik ge li şi mi -
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ne, dö nü şü mü ne yük sek de ğer bi çe cek si niz, par ti ze mi ni ni ol -
duk ça de ğer len di re cek si niz. Göz den ge çir me le ri sü rek li leş ti re -
cek si niz, ka lın tı la rı ata cak sı nız. Ye ni lik le ri edi ne cek si niz ve
ucuz bek len ti ler le,  ucuz has ret lik ler le bu  işin gi de me ye ce ği ni
bi le cek si niz. Bun lar si zi iler le te bi lir. Ka dın öz gür mi li tan ti pi ni,
ka dın ha re ke ti nin öz gür leş tir me dü ze yi ni ge liş ti re bi lir. Ge nel
dev ri me bağ lı lık ta ge liş me gö re vi niz ya nın da, böy le bir gö re vi -
niz ol du ğu nu da söy le ye bi li rim. Ya ni ka dı nın öz gür lü ğü ne çok
yön lü an lam ver me ye nin par ti leş me ye, sa vaş ma ya kat kı ya pa -
bi le ce ği ni san mı yo rum ve ya bu ko nu da ek sik ka la ca ğı nı dü şü -
nü yo rum. Ken di ni ze gü ve ni yor sa nız en yü ce yi gö re bi lir si niz,
du ya bi lir si niz, bir lik te li ği ger çek çi ze mi ne otur ta bi lir si niz. Bu
ko nu da ki id di a nı za bağ lı, hır sı nı za bağ lı, tut ku nu za bağ lı, dev -
rim ci li ği ni ze bağ lı ola rak bu nu ya pa bi lir si niz. Ama bu nu ya pa -
ma dı ğı nız za man  ucuz bu na lım la ra düş mek, en gel le me ler
ya rat mak ve bun da ıs rar et mek de bir tas fi ye ci lik tir. Çok ıs rar
edi lir se “en gel le me” de ni lir ve atı lır. Bu du rum la ra düş me den,
zor da ol sa yü cel me yo lu na ken di ni zi ve re cek si niz.

Şu an da  PKK'nin ön der lik doğ rul tu su böy le dir. İler let me ye
bü yük is tek le ka tı lım gös ter mek, çok dik kat li ve du yar lı bir öz -
gür lük yü rü yü şü nün sa hi bi ol mak, gö zet ti ği miz bir hu sus tur.
Ken di miz de bu te mel de bir yü rü yü şe sa hi biz. Ha re ket ön der li -
ği bu te mel de yü rü yü şü nü bi raz da ha yet kin leş ti re rek, bu nu bü -
tün ya pı ya, gi de rek hal ka mal et me ye ça lı şı yor. Bu an lam da za -
fer yü rü yü şü nü yet kin leş tir mek is te di ği ni gö zar dı ede me yiz.

Bu gün kü ça lış ma mız ko nu ya bi raz de rin lik ka zan dır dı. Da ha
so mut ola rak din le me ye ça lı şa ca ğız. Ken di ni zi göz den ge çi rin,
so ru sor ma yı kap sam lı kı lın. Ce vap lar da ke sin, so nuç alı cı,
özel lik le de eği tim ve pra ti ği ni ze hiz met edi ci ni te lik te ol ma lı.
Geç miş te ne olur sa ol sun ba şar ma az mi ni zi kır ma yın. Sa nı yo -
rum bi zim de des te ği miz le ile ri çı kış lar ya pa bi lir si niz. Bu bi -
çim de Beritan (Gül naz KA RA tAŞ)'ın anı sı na da la yık olu nur.

23 tem muz 1993
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“ Eğer  Kürt ka dın la rı nın is te mi ni
ger çek leş ti rir se niz, 

kur tu lu şun dev bir adı mı nı at mış olur su nuz”
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NASIL YAŞAMALI

Ge nel de her dev ri min  uzun bir sü reç bo yun ca sor du ğu en
te mel so ru lar dan bi ri si de ya şa mın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ne iliş -
kin dir. Alı şı la gel miş ge le nek ler le son de re ce tu tu cu, ge liş me ye
ka pa lı ve ya şa mı bo ğan bir tarz dan kur tul ma is te ği, çok iti raz
gö tü ren bir ya şam ye ri ne ye ni ye ve bu te mel de ki bir olu şu ma
il giy le ve bir so ruy la baş la yan, gi de rek bu nu dev rim ci te o ri ve
dev rim ci pra tik le ge liş ti ren ça ba lar bir an lam da böy le bir so ru -
ya ce vap ver me li dir.

Dev rim, “Na sıl ya şa ma lı?” so ru su na ce vap tır. Dev rim ken di
ba şı na  salt as ke ri, si ya sal ve ör güt sel ku ral lar ve pra tik ler
ser gi le mek  için de ğil dir. Bü tün bun lar sos yal bir ya şa mın alt ve
üst ya pı sı nı sağ la mak için dir. Ki şi lik ler ara sı çar pık lık la rın bas -
kı ya, her tür lü sö mü rü ye, bu te mel de ya la na ve iki yüz lü lü ğe da -
ya lı iliş ki bi çim le ri ye ri ne, bas kı ve sö mü rü den uzak laş mış,
her ke sin eme ği ne da ya lı ola rak bel li bir or tak la şa lı ğı eşit ve öz -
gür ira dey le kur mak is te yen ça ba lar dır. Bun lar yi ne dev rim sü -
reç le ri nin en çok dik kat et ti ği ve yer leş tir mek is te di ği de ğer ler
olu yor. Öz gür lük, öz gür iliş ki ler sis te ma ti ği her dev ri min bü -
yük lü ğü ne bir ce vap teş kil edi yor.
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Her şe ye iti raz et me ve tep ki gös ter me 
te me lin de dev rim ci te o ri ve ey le me ulaş tım

De ni le bi lir ki, Kür dis tan ger çek li ği de hiç bir ül key le kı yas -
lan ma ya cak ka dar bu so ru nun ya kı cı lı ğı nı da yat mak ta ve o
den li de  acil ce va bı nı is te mek te dir. Ben ken di ya şam pra ti ği mi
özet le me ye ça lış tım. Bil di ği niz gi bi “Di ri li şin Öy kü sü”nde ço -
cuk luk tan iti ba ren ken di ya şam pra ti ği mi an lat mış tım. İş te ora -
da da gö rül dü ğü gi bi, he men her şe ye bir iti raz ve tep ki gös ter -
dim; he men her şe yin aleyh te ol du ğu bir dü ze ne da ha gö zü mü
açar aç maz ona kar şı ol dum ve bo ğu cu bir dün ya ya kar şı
baş kal dı rıy la ilk ey le mi mi baş lat tım.

1970 'lerdeki dev rim ci li ği miz çok son ra la rı dır. Ço cuk luk ve
yi ne  okul yıl la rım da as lın da bir yer de dü zen le uyuş ma mak,
ya ni bir yan dan dü ze ni ken di ne uy dur ma ya ça lı şır ken, bir
yan dan da on dan kur tul mak tır. Bi li nen ku ral lar ve ah lak sız -
lık lar la, ai le ku ral la rı ve eko no mik du rum lar la, he men he men
hep siy le ya şa nı lan çe liş ki ler bü yük bir iti ra za, ki şi lik üze rin -
de bas kı ve baş kal dı rı ya yol açı yor. Ben bu ka dar baş kal dır -
ma yı ne den uy gun bul dum? Dik kat li bir oku yu cu bi lir ki, öz -
gür lü ğe yol aç mak is te yen bir ki şi lik bun dan baş ka tür lü ya -
pa maz. Ba zı ai le ko şul la rın da bel ki tat min kar bir ço cuk luk
ya şa mı müm kün dür. Ya ni ba zı ai le ler ola nak la rı, söz le ri ve
dü ze nin em ri ne sok ma güç le riy le ço cu ğu yo la so ka bi lir ler.
Ço cuk lar ya di ne, ya eko no mik dü ze ye, ya da dü ze nin için de
iler le me ola nak la rı na ve yi ne ai le oto ri te si nin du ru mu na gö re
eği ti lir ve yo la so ku lur lar. Bu te mel de yer leş miş ku ral lar var -
dır. He le bi raz da du rum lar el ver di mi ve ya in san fır sat lar la
ken di si ni bes le ye bil di mi, yol  alıp git mek o ka dar zor
de ğil dir. Er ken yaş lar da bu yo la ko yu lur lar.

Ta bii ka dın lar çok da ha sı kı bas kı ve gö ze tim al tın da bü yü tü -
lür ler. On la ra da ha kat mer li ku ral lar da ya tı lır; bo yun eğ me ci ve
ita at kar bir ya şam ka bul et ti ril me ye ça lı şı lır.

Ken di du ru mu mu özet ler ken, şüp he siz ay nı şe yin be nim  için
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de ge çer li ol du ğu nu söy le ye bi li rim. Ya ni ai le nin acı ma sız lık la -
rı, köy dü ze ni nin an lam sız lı ğı, iler le me şan sı ver me yen her tür -
lü ko şul; iyi, doğ ru ve gü zel bil di ğin ne var sa hep si ne ulaş ma -
ma, bu nun ya rat tı ğı umut suz luk ve hat ta tep ki, in sa nın gön lün -
ce ya şa ya ma dı ğı bir ha yat... Ki şi ne is ti yor sa, kar şı lı ğı yok de -
ne cek ka dar az dır. Ya ni di le di ğin gi bi do la şa mı yor sun, di li ni
ko nu şa mı yor sun, faz la kül tür lü de ğil sin. Çok vah şi, kı rı cı ve
ge liş me va at et me yen or tam lar, bu ko nu da bir hay li çö zül müş
bir ai le. Özel lik le ge le nek sel ai le an la mın da bi le bir çö zü lüş ve
güç süz lük ya şa nı yor. İş te bü tün bun lar bi zim in sa nı mı zın hem
ne den le ri, hem de so nuç la rı ve amaç la rı dır.

Ya şa mım iş te böy le baş la dı. Ne ya pı yor dum? Elim den hiç -
bir şey gel mi yor ol sa da, dağ la ra çı kı yor dum, ev den ka çı yor -
dum. Ya ni mut la ka bir uğ raş için dey dim. O gün le ri ha tır la dı -
ğım da, bu ko nu da ci va gi bi bir ha re ket li lik için de bu lun du ğu -
mu an lı yo rum. İl le de bir uğ raş bu lu yor dum. Hat ta boş dur -
ma ma ha re ke ti var dı. Ya ni o bü yük le rin, ken di le ri ne gö re
özel ku ral la rı olan la rın göz le ri da i ma üze rim dey di. İş te
bil mem şu ra yı çiz di, bu ra ya el at tı, di yor lar dı. Ken di le ri ne
gö re bir dü ze ni da yat mak is ti yor lar dı. Ta bii biz de çok ha re -
ket liy dik. Yap tı ğı mız, yer le şik olan la sa vaş tı. Ço ğu nun ra zı
ol du ğu dü ze ne ben ra zı ola mı yor dum. De ği şik il gi ler, de ği şik
yak la şım lar, de ği şik tut ku lar, de ği şik he ye can lar pe şin de ko -
şu yor dum. Dü ze nin is te di ği gi bi de ğil de, bi raz be nim ho şu -
ma gi den tarz da bir ya şam dı.

Dü zen na sıl ol ma lı? Ta bii bu ra da da “na sıl ya şa ma lı?” so ru -
nu ya kı cı dır. Ka de ri me ra zı ol ma ma, baş ka la rı nın ba na biç ti ği
ka de ri de ka bul et me me ve ken di ka de ri mi ken di gü cüm le be -
lir le me ça ba sı var dı. Da ha doğ ru su böy le bir ya şa ma böy le bir
ce vap var dı. İm kan sız dır, zor dur, de me dim. Her kes bu ah la ka
son de re ce uy ma sı na rağ men, ben git tik çe git tim. Ço ğu nun
ulaş mak is te yip de ula şa ma dı ğı nı  esas al dım; dü şün me ge re ği
du yup da dü şü ne me di ği ni, yap mak is te yip de ya pa ma dı ğı nı
yap ma ya ça lış tım ve ya baş ka la rı nın ya pıp da be nim yap mak is -
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te me di ğim şey ler le uğ raş tım. Bü tün bu dö nem, as lın da da ya tı -
lan bir ya şa ma tep ki dir.

Okul yıl la rın da ve ya dü zen le ta nış tı ğım da, ku ral la ra çok
dik kat eder dim. As lın da bu be nim bir ya şam tak ti ğim di. Gö rü -
nüş te ku ral la ra ve ya top lum sal meş ru i ye te çok bağ lıy dım. Ama
iç ten de sor gu la ma dan et mem ve et me dim. Yi ne ilk de fa sın da
çok bağ lıy dım. Fa kat onu git tik çe de rin li ği ne sor gu la dım. Ay nı
şe kil de dü ze ne  uyum gös ter me ye ça lı şı yor dum, ama yi ne de
çok kök lü bir tep kim ge li şi yor du. Öğ ret men le ri me ve bü yük le -
ri me çok bağ lıy dım; ama bü yük lük le ri sü rek li sor gu lu yor dum.
Bu as lın da bir tür mev cut du ru mu göz önü ne ge tir mek ve ya
faz la tar tış ma mak, ama onu ol du ğu gi bi ka bul et me mek ti. Alt -
tan al ta  onun sor gu la ma sı nı yap ve aşıl ma sı ge re ki yor sa aş! Bir
an lam da ya şa ma hep böy le bak tım.

Siz ise onun la bir  uyum gös te ri yor su nuz,  ömür bo yu on dan
uzak la şa mı yor su nuz, onu sor gu la ya mı yor su nuz. Ve ya dü ze nin
meş ru i ye ti ni hiç ta nı mı yor su nuz ve bu da ka ba anar şizm olu -
yor. Bu se fer ki “dü ze ni ta nı ma yız” de yip sa de ce tep ki den iba -
ret bir kar şı ko yuş tur ki, bu da ba şa rı sız lı ğa gö tü rür. Dav ra nış -
lar anar şist çe ve boz gun cu tarz da olu yor. Öz lem ise as lın da
dü ze ne uy mak tır.

Böy le ce git tik çe kök le şen bir sor gu la ma ve dü ze ni kök lü sor -
gu la ma dan ge çir me ger çek leş ti. Ai le, din, hu kuk, si ya si dü zen,
eko no mik fa a li yet ler, köy ve  kent ya şa mı gi bi bel li bir
eleş ti riy le yak laş ma dı ğım he men he men hiç bir  olay, ol gu ve
iliş ki kal ma dı. Ta bii bun la rı an cak 1970 'lerden iti ba ren bir te o ri
dü ze yi ne çı kar ma ya baş la dım. Ön ce le ri sa de ce bel ki si zin de
ya şa dı ğı nız gi bi il gi ve iti raz lar var dı. Ya ni te o ri du ru mu na yük -
sel me du ru mu yok tu. Bu bel li bir bi ri kim den son ra ol du ve biz
bu na ka tıl dık. Ya ni bel li bir bil gi te me li al dık tan son ra, bü tün
bu iti raz la rı mı ve sor gu la rı mı bir dev rim ci te o ri ye, bu nu da
Kürdistan'a ül ke adı nı tak mak tan kim lik ge re ği ni duy ma ya ve
ken di ni yıl lar ca sor gu la yıp bir kim lik sa hi bi ola rak ad lan dır ma -
ya ka dar gö tür düm. Gi de rek bu nu bir par ti te o ri si, par ti il ke si
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ve ilk grup laş ma ya var dır dım.
Bu ay nı za man da “na sıl?” so ru su na bir ce vap ol mak ta dır.

Ro man  Taslağı'nda bir dev rim ci  grup fa a li ye ti ne baş lar ken,
na sıl bir ce vap için de ol du ğu mu bi raz an lat ma ya ça lış tım.
1975 'lerden iti ba ren bir dev rim ci  grup güç len me ye baş lı yor.
As lın da bu, dü ze ne kar şı bir tür ce vap tır. İs yan cı  grup, öz gür
iliş ki ler (için de ba yan da var), çe şit li ke sim ler den ve ül ke nin
de ği şik böl ge le rin den ge len in san lar var. Bu bi zi bir tür tat min
edi yor ve bir ce vap olu yor.

Bu ra da na sıl olu yor? Bi li yor su nuz ki, iliş ki ler son de re ce
za yıf tır, pa muk ip li ği ne bağ lı iliş ki ler dir. İl gi ler, yol daş lık iliş -
ki le ri za yıf tır, as lın da her kes top lum da ne ise onu ya şı yor. Ai -
le si ne ise onu tem sil edi yor, sı nı fı ne ise onu tem sil edi yor.
Hat ta umut la rı ney se as lın da  odur. Dev rim ci lik 1970 'lerin
mo da sıy dı. Bi zim ki ler de mo da ge re ği ka tıl mış lar dı. Do la yı -
sıy la öz lü, kök lü bir dö nü şüm le ele alın ma mış tı. So nuç bi zim
dev rim ci leş me yen iliş ki le ri miz le bir lik te sık sık dö kül me ler
ol du;  grup çok zor ge liş ti; kök lü te o rik ve ör güt sel pra ti ğe
yö nel me me du ru mu doğ du. Yü zey sel lik le dö ne min de ğer len -
di ril me si ve ko lay ay rıl ma lar gün de me gel di. Ye ni yol daş lık
iliş ki le ri ge liş ti ri li yor ve bu iliş ki ler de as lın da tut ku var. İn san
bun la rı en id di a lı bağ lar dü ze yi ne ge tir mek is ti yor. Ama dü -
zen içi iliş ki ler o ka dar güç lü ki, ör ne ğin  okul ve ai le her
şe yin üs tün de tu tu lu yor ve bu ne den le dev rim ci pra ti ğe güç
ve ril mek is ten mi yor. Do la yı sıy la  grup çok ha va da ka la cak ve
çı kar em ret ti ği yer de ke si lip atı la cak tır.

Biz bu yıl lar da iş te bu nun san cı sı nı çek tik.  Ucuz dev rim ci lik,
ko lay çö zül me ler, ken di ni faz la pra ti ğe ver me me... Ben bu dö -
ne mi yol daş lı ğın, ulu sal-yurt se ver dü şün ce nin ve bağ la rın ade ta
pa muk ip li ği ne ben zer za yıf dö ne mi ola rak de ğer len di ri yo rum.

Siz le rin de ya şa dı ğı nız bu na ben zer sü reç ler var. Ya ni pa muk
ip li ği ne bağ lı bir sü reç. As lın da dev rim ci ni yet var. Ye ni bağ lar,
ye ni iliş ki ler oluş tu rul mak is te ni yor. Ama çı kar lar ve dü zen bu -
na as la fır sat ver mi yor. Be nim o za man ki bü tün he ye ca nım ve
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tut ku la rım bu an lam da  sert ka ya la ra ve ki şi lik le re çar pıp ge ri
dö nü yor ve ya çok et ki li bağ la ra dö nü şe mi yor du.

Ta bii ora da ay nı za man da bir ka dın iliş ki si de var dı. Bü tün
iyi ni ye te rağ men, sı nıf ger çe ği çok ka tıy dı; ai le ger çe ği her
şe ye ha kim di. Dev rim ci lik bi raz gö rü nüş tey di ve onu te me -
lin de ki dev let bağ la rı bağ lı yor du. Do la yı sıy la faz la dev rim ci
bir iliş ki ge li şe mi yor du. Tüm zor la ma mı za ve ge rek çe len dir -
me mi ze rağ men, ka tı ger çek lik da ha bas kın çık tı. Dev rim ci -
lik ge li şin ce, iş te ora da da gö rül dü ğü gi bi, dü zen ki şi li ği,
dev le te ve iş bir lik çi ege men ke sim le re bağ lı ki şi lik sı rı tı yor,
git tik çe ken di ni da ya tı yor, ege men li ğin den vaz geç mek is te -
mi yor. Bu ko nu da her tür lü oyu nu de ni yor. İki yüz lü lük, say -
gı sız lık ve se vi ye siz lik git tik çe ken di ni in cel te rek da ya tı yor.
Ken di dü ze nin den mem nun olu yor, ona sa rı lı yor. Dev rim ci
iliş ki ye en  ufak bir il gi gös ter mi yor. Bu o bil di ği miz çok
teh li ke li ya şam sü re ciy le so nuç lan dı. Bir dev rim ci iliş ki de -
ne yi mi var. As lın da ide o lo jik, si ya sal vb. bir çok ge rek çe sı ra -
lan ma sı na, yurt se ver lik ve sos ya liz min ge rek le ri ha tır la tıl ma -
sı na rağ men, bü tün bun lar laf ta ka la bi li yor.  Grup ge li şi yor,
bu na kar şı lık o, gru bu ken di ger çe ği ne gö re ayar lı yor. Dö nü -
şüm ve de ği şim bir ya na, her şe yi ken di ne uyar lı yor; gi de rek
dev let ve ai le çı ka rı na dö nüş tü rü yor. Ken di ka dın lı ğı nı da bu
te mel de, “ özel bağ” ya da “ özel iliş ki ler ala nı” de ni len dü ze -
nin ta bir et ti ği kav ram lar te me lin de  özel bağ lar ge liş tir mek
için, gi de rek bu nu ev li lik adı al tın da kul la nı yor. Bun la rın
hep si as lın da for ma li te kav ram lar dır. Ya ni dü zen de adı var -
dır, ama pra tik te cid di hiç bir ya nı yok tur. Ku ral lar de ni li yor
ve sa de ce em re di li yor. Biz de öy le ol sun, di yo ruz.

Bu ben ce ço ğu nu zun ya şa dı ğı bir du rum dur. İş te bir  genç
yir mi ya şı na doğ ru gel di mi, mut la ka bi ri le ri ni is ter, bi ri le ri ni
sev me ge re ği ni du yar. Ben ce bu ra da dü ze ne kö le ce bağ lı ol -
ma var dır.

Ben bu ra da ken di ger çe ği mi bi raz aça ca ğım. As lın da bu
yaş ta her kes bel ki bir şey ler dü şü nür di ye, ben de bu nu dü şün -



me sev da sın da de ğil dim. Hat ta tem kin liy dim ve kar şı ko yu -
yor dum. Dev rim ci tar zı ge liş tir mek is ti yor dum. Ama de di ğim
gi bi dev rim ci tarz da ol mu yor du. Çün kü gös ter me lik bir du -
rum ve ya lan cı lık var dı. Teh li ke yi sez miş tim. Ya ni tu tu cu tar -
zın ki şi li ği bo ğa ca ğı nı bi li yor dum ve bu nun  için de böy le bir
du ru ma gir me dim.

Bu ra da bel ki il gi ni zi çe ki yor di ye sor gu lu yor su nuz. Ba zı la -
rı nı zın ya şa dı ğı duy gu sal du rum lar da var. Sev gi ola yı bi raz
de ğer len dir me ye ta bi tu tu la bi lir. Açık ça iti raf ede yim ki, o za -
man sev me ve ya se vi le bil me nin ola bi le ce ği ne inan mı yor dum.
Aca ba siz ler na sıl de ne di niz, sev me se vil me ola yı nı na sıl ya -
şa ya bil di niz? Ben o kırk se kiz so ru yu bu  olay do la yı sıy la
sor muş tum. Bir yer de bu so ru la rın te mel bir so ru ya in dir gen -
me si şöy le ola bi lir: Sev gi za ma nı mı dır, sev gi or ta mı mı dır?
Ya ni ül ke miz ko şul la rın da ve ken di top lum sal ger çe ği miz de
aca ba bu her ba kım dan müm kün mü dür? Ama her kes az çok
böy le şey ler de ni yor. Ba na gö re bu bir ge le nek tir. Ve ya dü zen
öy le bir şey ayar la mış ki, “her kes ya pı yor, sen de yap”, “her -
kes ev le ni yor, sen de ev len”, “her kes şöy le bir kız ve ya er kek
olu yor, sen de ol” gi bi bir ku ral iş li yor. Ben as lın da bu na iti -
raz la kar şı lık ver dim. Ya ni ken di ki şi li ğim de ki sor gu la ma da
bu so ru nu da çöz düm ve ken di mi böy le gör mek is te me dim.
Yap mak is te di ğim de de ken di tar zı mı uy gu la mak is te dim. Ay -
nı za man da ken di ira dem ve gü cüm le yap mak is te dim.

Kürdistan'da in sa nın gü cü de dev rim ci ça bay la baş lar.
Dev rim ci ça ba güç oluş tu rur ve bu güç ira de ye gö tü rür. İra de
de böy le bir iliş ki ye ce sa ret et ti re bi lir. Sev gi nin böy le baş la ma -
sı ge rek ti ği ka nı sın day dım. Sev gi, dü ze nin ku rum la rı na ve on -
la rın sa na ver di ği gü ce gö re de ğil, se nin dev ri mi ge liş tir me gü -
cü ne gö re baş la ma lı dır. Ta bii de di ğim gi bi bu ba şa rı ya ulaş mı -
yor. Çün kü dü ze nin ken di si bü yük en gel dir. Sa na ka ya gi bi çar -
pı yor ve bo şa çı kar tı yor.

Da ha son ra ki dev rim ci le şen sü reç te açık lı ğa ka vuş tu ru lan
sev gi ola yı, ol sa ol sa mev cut bü yük say gı sız lık or ta mı na, bü -
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yük çe liş ki li ve bas kı cı or ta ma  sert bir ce vap ver me şek lin de
ge li şe bi lir. Mev cut iliş ki ler  alım-sa tım iliş ki le ri dir. Al sa na şu
ka dar baş lık pa ra sı, al sa na şu zen gi nin oğ lu ya da kı zı, al sa na
şu ka dar al tın, el bi se... Bü tün bun lar as lın da  işin say gı sız lı ğı nı
ge liş ti ren yön le ri dir. Kal dı ki dü şün ce si yok, sos yal leş me si yok,
si ya se ti yok, gü cü yok tur. Pa ra ve pul la, renk li, ci ci li el bi se ler le
bir bir le ri ni al dat ma ya ça lı şı yor lar. O açı dan da bu il gi mi zi çek -
me di. Ben bu nu say gı sız lık ola rak gör düm. Do la yı sıy la sor gu -
la ma sü re ci ne al dık. İş te “her ke sin eşi ve ço cuk la rı var, be nim
de böy le bir du ru mum ol sun” de me dim. Ta mam, be nim böy le
bir du ru mum ol du, ama tes lim ol ma dım.  İşin il ginç  olan ya nı
bu ra sı dır.  İşin için de ne ka dar duy gu lar olur sa ol sun (ki bi zim
en avan taj lı bir yö nü müz de bu dur), te mel de ğer ler le çe liş ti ğin -
de, duy gu la ra  esir ol ma mak önem li dir. Ya ni par ti ba ğı nı
duy gu la rın üs tün de gör mek, ben ce bü yük bir olay dır. Çok zor -
la na rak da ol sa, ben bu gü cü gös ter mi şim, ül ke yo lu na sok ma yı
ba şar mı şım. İliş ki yi iş te bu ra da ara mak önem li dir. İsa bet li bir
de ğer len dir me. “Çok se vi yo rum, sev gim uğ ru na dün ya yı ya ka -
rım, ken di mi kul ede rim” gi bi ha fif lik le re gir me mi şim. Kar şı -
mız da ki ni çek me ye ça lış mı şım.

Bu,  Kürdistan'da bel ki de bir er ke ğin ilk de fa de ne di ği bir
yol dur. En değ me  Kürt er ke ği bir ai le  için, bir tar la par ça sı  için,
bir ka dın  için he men ka til ola bi lir. Hat ta bir ta vuk  için kav ga
ede bi lir; ba sit bir kü für ne de niy le yi ne kav ga ya gi ri şe bi lir. Ama
sı ra te mel bir ba ğa ge lin ce, “ge lin ül ke miz uğ ru na, hal kı mız uğ -
ru na, öz gür lü ğü müz uğ ru na bir şey ler ya pa lım” der sen gel mez -
ler. He le bun lar  için ai le sin den, ma lı ve mül kün den vaz geç mek
im kan sız dır. Ken di si ni çe ke mez sin. Va rım di yen ler de, Bar za ni
ti pi es ki iş bir lik çi fe o dal ağa tip le ri dir. Bu işi sat mak  için
ya par lar. Kürt çü lük le ri  alım-sa tım iliş ki le rin de ol du ğu gi bi dir.
De mek ki far kım var dır ve bu ol duk ça önem li dir, hat ta tek tir
di ye bi li rim. Çok de ğer ver di ğim in san lar, ai le den ve dü zen den
kop mu yor lar ve gü cü nü bi zim gü cü mü ze kat mı yor lar dı. Ve ya
bir ve rip on al mak is ti yor lar dı.
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12 Ey lül fa şiz mi ne kar şı öz gür lük da va sı nı 
bir hal kın ya şam ger çe ği ne dö nüş tür dük

Bu gün 12 Ey lül 1993. 12 Ey lül dar be si nin as ke ri marş lar la
ge çen ilk yıl la rın da ol du ğu gi bi, ya hep ya hiç di yor lar dı. Ger -
çek ten 1980 'lerde ta ri hin ka ran lık la rın da yok  olup git me
aşa ma sın day ken, bu bas kı yıl la rı nı na sıl kal dı ra bil dik, na sıl kar -
şı la ya bil dik? Şim di bel ki da ha ra hat ge le bi lir. Güç lü ol du ğu -
muz ve ba şa ra ca ğı mız söy le ne bi lir. Ama ben o ka dar ra hat de -
ği lim.  Türk ge nel kur ma yı bu gün kü ga ze te ler de, “ba ha ra ka dar
yok ede ce ğiz” di yor. Ger çi es ki den 48 sa at için de yok ede ce ği -
ni söy lü yor du. Şim di ise ba har dan ba ha ra er te li yor. Bu  onun ne
ka dar za yıf düş tü ğü nü de gös te rir. Kal dı ki ki min ki mi yok ede -
ce ği de ay rı bir tar tış ma ko nu su dur. Ama yi ne de ni ye ti ni di le
ge ti ri yor, hem de en üst dü zey de! El de hiç bir şey yok tu, bir
kad ro var. Bir kaç mi li tan bu lun sa bi le, on lar da bir atım lık ba -
rut gi bi dir. Umut la rı ve ça re siz or ta mı bi raz gö rün, in san ey le -
mi ni ve di ren ci ni gö rün. İn san na sıl güç le nir? Bu nu çok iyi bir
bi çim de an la yın.  Azim ve ira de niz var. Ama ne ka dar ça re
olu yor su nuz? Bil mek yet mi yor, zin da nı ve iş ken ce yi ya şa mak
du ru mu da ha da kö tü leş ti ri yor.

Bu sa ha ya ilk gel di ğim de, ilk kez be nim le çı kan de ğer li yol
ar ka da şım tek oda lık bir ev bul muş tu. Tah ta bir se dir ve bir de
sün ger ya tak var dı. Ha tır lı yo rum, ora da ilk gü nü müz de bir kaç
zey tin ve do ma tes bu la bil dik. Ni te kim biz iki ki şiy dik ve böy -
le kar şı la dık. Ek mek ve so ğan la ida re et tik. Kaç haf ta da ya na -
ca ğı mız bel li de ğil di.  Yurt dı şıy la,  Ortadoğu'daki ör güt ler le
her han gi bir iliş ki miz yok tu. Gö rü yor su nuz ki, bu gün bu ra da -
yım, yüz bin ler ce in san ayak ta dır. Her gün on lar ca düş man as -
ke ri dev ri li yor. Gün lük mas ra fı mı zın ne ka dar ol du ğu nu bi li -
yor su nuz. Biz baş lar ken borç luy duk. Bu nun  onüç-on dört
yıl lık hi ka ye si var dır. Yol lar na sıl aşıl dı, gün ler so luk so lu ğa
na sıl tü ke til di? Biz ken di mi zi na sıl ayar la dık? Bun lar te mel
öğ re ti ci ya şam der si ola rak gö rül me li dir. San mı yo rum ta rih te

69



ken di ni böy le bir işe ver me nin baş ka bir ör ne ği ol sun. Bu
kav ran ma dı ğı  için, her kes ge re ken iş ler li ği ve üze ri ne dü şe ni
yap ma sı nı bi le mi yor.

12 Ey lül dar be si dün ya da ki en fa şist, em per ya lizm ta ra fın dan
en çok des tek len miş, içe ri de mut lak an lam da bir ka mu o yu des -
te ği sağ lan mış ve ba şa rı şan sı yüz de yüz plan lan mış bir ha re -
ket ti. Za ten kim se ar dı na bi le bak ma dı. Biz bu dar be nin he de -
fiy dik ve bel ki de en er ken den bi ti ri le bi le cek  olan bir güç tük.
Mu ci ze gi bi ge li yor. Ha la bü yük bir tar tış ma için de bu lu nu lu -
yor. Ama di ren mek ve düş ma na kar şı ba şar mak ger çek le şen bir
du rum dur. Biz bu nu çok tan aş tık. Sa de ce di ren mek de ğil, sa de -
ce si ya sal ve as ke ri ge liş me yi ga ran ti ye al mak da de ğil, bü tün
bun lar dev bo yut lar da dır. En önem li si ru hu mu zu ye ni den ka -
zan mış ol mak tır. Ki şi li ğin öz gür ye ni den ya pı lı şı da bü yük bir
ge liş me dir. Her dev rim bir an lam da es ki ki şi lik ler le ya pı lı yor.
Es ki ki şi lik ler le ya pı la cak dev rim, ge ri ye  çark et me le rin ve
da ha son ra dev ri min ba şı na ge len fe la ket le rin de ne de ni dir. De -
ni le bi lir ki, bu ra da ay nı za man da ge ri ye  çark ede bi le cek
ki şi lik le rin de bü tü nüy le ve ilk de fa dö nüş tü rül me si söz ko nu -
su dur. Ki şi lik bu ra da ar dı na ka dar çö züm le ni yor. Ül ke ye dö nü -
şün bü tün ema re le ri aşı lı yor. Bol şe vik  Partisi'nde ya pıl ma yan
PKK'de ya pıl mış tır. Kür dis tan dev ri mi her tür lü ted bir le
ön len me ye ça lı şıl mış tır. Ama PKK de bu ka dar de rin le şi yor. Bu
da bir ka za nım dır. Bu, adı-sa nı unu tul muş bir ül ke ve kim se nin
kim li ğe bi le la yık gör me di ği bir  halk ger çe ği için de ya pı lı yor.
Bun lar  açık  olan ger çek ler dir.

Ger çek le şe ni yal nız bir yö nüy le de de ğil, bü tün yön le riy le
böy le gör mek ge re kir. Bu, id di a lı  olan bir ki şi lik  için, bir
mi li tan  için bü yük  önem ta şır. Bu te mel de dün ya da üze ri ne
gel se, ko lay ezil me ye cek tir ve ter si ne ba şa rı sı tü müy le ga ran ti -
len miş tir. Kı sa ca sı yük len dik ve bu ra ya ka dar ge tir dik.

Bu na sıl ol du? Bu nun ne de ni ni, kay bet ti re ni, ka za na nı, ka -
zan dı ra nı na sıl ta nım la ya bi li riz? Dü şün ta şın, yaz çiz... Hat ta
bu çok zen gin bir ha re ket tir. Ne te mel de ge li şim ol du? Ben id -
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di a lı yım. İd di a lı ol du ğum ka dar, bu nun ge liş me sağ la ya ma ma sı
müm kün mü dür? Biz bu nu bel li bir ge liş me nin ye ni bir aşa ma sı
ola rak de ğer len di ri yo ruz. Ye nil gi ye gi den ka nal lar tı ka tıl dı,
düş me ye yüz tu tan çü rük yer ler atıl dı. Ya şa ya bi le cek  olan
fi liz len di, o yo la ko yul du. Ha ta ol ma sa ve es ki si gi bi tek rar ya -
şa tıl ma sa, en az bi zi yo rar. Ona yön ve ren ide o lo jik ve si ya sal
çiz gi den ta viz ve ril me den yü rü nür se, gör kem li bir bi çim de ar -
zu la nan dün ya yı za fer le ger çek leş ti rir.

De mek ki, 12 Ey lül fa şiz mi ne kar şı böy le si ne ta rih sel ve
ev ren sel bir ce vap söz ko nu su dur. Bu sı ra dan bir fa şizm de ğil -
dir:  Kürt hal kı açı sın dan yok edi ci dir;  Türk hal kı açı sın dan ise
mut lak bir dü şü rü cü ve kö le leş ti ri ci fa şist bir ha re ket tir. Ulus -
la ra ra sı em per ya liz min bü tü nüy le des tek le di ği bir ha re ket tir.
Her tür lü ge ri ci li ği  Hitler'i bi le ge ri de bı ra kan bir tarz da
uy gu la yı cı bir ha re ket tir. Biz bu na kar şı bü yük ge liş me ler sağ -
la dık. Bu nun üze rin de ile ri de da ha çok du ru lur. Öz gür lük da -
va sı nı bü tün bir hal kın ya şam ger çe ği ne dö nüş tür dük ve bu
he pi ni zin ya şam ger çe ği ne dam ga sı nı vur du. Te mel doğ ru lar,
te mel ya şam sal il ke ler var dı ki, bu böy le ol du. Öz bi raz bu il -
ke ler de giz liy di ki, bu böy le ol du. Bu na ön der lik  eden ger çek
bu ko nu da hem doğ ru yu tem sil et ti ve hem de pra tik adım la rı
çok ye rin de at tı ki, bu böy le ol du. Ter si du rum da bu fa şiz min
elin den bir tek in sa nı kur tar mak bi le müm kün de ğil di. 12 Ey -
lül fa şiz mi nin ba zı yö ne ti ci le ri ha la ya şı yor ve bu du ru mu
gör dük çe kah ro lu yor lar. Ör ne ğin Ke nan Ev ren, “Be nim bir
as ke ri min düğ me si düş se, sa ba ha ka dar uyu mam” di yor du.
Oy sa şim di gün de yal nız bir as ke rin düğ me si de ğil, yir mi-
otuz as ke ri ve bel ki de yüz le re va ran as ke ri dü şü yor. O za man
bu  adam çö ker. Ni te kim çö kü yor lar. Ge ne ral ler ti ril ti ril
tit ri yor lar. Ayak ta du ra cak hal le ri bi le yok. Bun la rın du ru mu
çok ge ri bir adım dır. Çün kü bun lar ken di le ri ni öl çüp bi çe rek
ha zır la mış bir ke sim dir.  Türk or du su en ör güt lü, en der li top lu
vu ran bir güç tü. Ama şim di kah ro lu yor lar.

Pe ki, kim on la rı bu du ru ma ge tir di? Tar zı, tem po su, ça lış ma
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bi çi mi, sab rı, ina dı, tut ku su, inan cı ve bi lin ci ney di? Ne ka dar
güç ver di, ne ka dar alan la rı ge liş tir di ve ta ri hi ha le ge tir di? Sor -
mak ge re kir. Bu yıl dö nüm le ri ney di? Bu an lam da ta rih sel ders -
ler çı kar mak ve güç len dir me ye te mel teş kil et tir mek ge re kir.
Par ti li le rin bir kıs mı bu yıl la rın deh şe ti ni gör me di. Önem li bir
ke si mi de bu yıl lar da şe hit düş tü. Fa kat biz gü nü mü ze ka dar bu
sü re cin ta nı ğı yız. Tü ken me ye yüz tu tan, ken di ni dil len dir mek
ve adı nı koy mak tan  aciz bir  ulus ve  halk ger çe ğin den, bu gün
“ka zan mam ya kın dır” di yen bir  halk ger çe ği ne ulaş tık. En
so luk suz in san lar dan bin ler ce sa vaş çı yı öz gür dağ lar da di le dik -
le ri gi bi bir ya şam la kar şı kar şı ya ge tir dik, ya şam la bü tün leş tir -
dik. Bun la rı an la mak, adı nı koy mak ge re kir. Na sıl ol du? Bel ki
de gü nün dar ve yü zey sel de ğer len di ril me si her şe yi an la ma ya
yet mez. Çe şit li yo rum lar her şe yi bi lin ce yer leş tir mez. Bu bü -
yük ger çek lik le bağ lan tı lı ol ma yan bir dev rim ci ki şi lik de doğ -
ru yu tem sil ede mez ve ro lü nü oy na ya maz.

Olan ger çe ği mi ze olu yor. Ol du ğu ka dar da in san
“yor gu num” di yor. Hal bu ki yor gun luk tan da pek bir  eser
yok tur. İn san ba şa ra ma yın ca du rum böy le  olur. Ben her kes ten
çok da ha faz la zor da olan dım. En baş ta he def le nen dim, çe pe -
çev re ku şa tıl mış bir ki şi lik tim. Ama na sıl ha re ket et tim, na sıl
yük len dim, na sıl yö nel dim? Na sıl bu du ru ma ulaş tım? Biz öy -
le bir  tarz or ta ya koy duk, öy le bir yö ne lim ifa de si ol duk ki,
ko lay ko lay an la şı lır bir du rum de ğil dir. Za ten da ha ön ce de
Türk fa şist ger çe ği ne, iş gal ve is ti la ge le ne ği ne kar şı
baş kal dı rı lar ol muş tu. On bin ler ce kit le aya ğa kalk mış tı. Fa kat
iki haf ta için de her şe yi ni yi tir miş ler di. Bu adam la rın çıl dır dı ğı
ya nıl gı lı nok ta, hiç bir şe yin kal ma dı ğı nı ve bu nun bir tek ki şi -
nin bi linç ey le mi ol du ğu nu söy le me le riy di.  MİT'in 1980 'lere
ka dar ki de ğer len dir me si, be nim bi linç li bir ki şi lik ol du ğum an -
la mı na ge len cins ten di. Ve ya “ dört dört lük kont rol al tın da dır”
gi bi sin den bil dik le ri bir ko num day dım. “Bir şey ler dü şü nü yor,
ama üze rin de gün lük de ne tim var; is ter sek ne fe si ni bir an da tı -
ka rız” bi çi min de dü şü nü yor lar dı. Doğ ru, o ilk gru bu or ta ya çı -
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kar dı ğı mız gün ler de du rum buy du... Ken di me ka bul et tir mem
için üç- dört yıl da ha ya şa mam ge rek ti.  Kürt so ru nu var mı yok
mu, bu ko nu da ta 1970 'lere ka dar şüp he ve te red düt le ya şa dım.
1970-75 ara sın da ki dö nem de kü çük bir gru ba ka bul et tir mek
için bin de re den su ge tir mek zo run da kal dım. Bun la rı ey le me
kal dır mak  için, yi ne 1975-80 yıl la rı ara sın da gö rül me miş bir
pro pa gan da ey le mi ni yü rüt tük. Ha re ke te geç mek ve ka rar ver -
mek  için yıl lar ca dü şün dük.

Bü tün bun lar olur ken, dev let biz le ri si nek ye ri ne ko yu yor du.
“Ma sa ba şın dan bi le kal ka maz” di yor lar dı. Böy le ola ca ğı mız
kim se nin ak lı na bi le gel mi yor du. Da ha son ra düş man çok teh li -
ke li ol du ğu nu an la yın ca re ji mi de ğiş tir di. Bü yük ha ta yap tı,
biz le ri elin den ka çır dı. Kont rol yön tem le ri yet me di. İlk de fa
bun la rın elin den par ti ki şi lik ya pı mı kur ta ra bil dim. Tu tar lı lık
ney di, has sa si yet ne dir; bun lar fark lıy dı. Ken di mi zi, ru hu mu zu
ve bi lin ci mi zi bin yıl lık ege men lik ten kur tar dık. Bu dü zey de
dü şü nü lür se, as lın da bir an lam da na mus ve  onur sa va şı mı dır.
Biz hiç kim se nin ak lı na bi le ge ti re me ye ce ği bu  onur sa va şı mı nı
tek ba şı mı za ver dik ve gi de rek bir par ti ye bi le dö nüş tü re bil dik.

1980 'lere gel di ği miz de, as lın da her şe yin o ka dar ge liş me si
bi le mu ci zey di. De ğil 1980 son ra sı nı ya şa mak, 1970 'lere ge lip
da yan dı ğı mız da, “öm rü müz bu ka dar dır, bu ka da rı da bü yük bir
ça ba ve ba şa rı dır” de di ği miz bir nok ta day dık.  MİT'in uza nan
eli gırt la ğı mız day dı. Ta kip tey dim ve is te nil di ği gi bi bi ti ri le bi lir -
dim. Düş man, Haki katledilirken, bu nu sa de ce his set tir di. Çok
ko lay mü da ha le ede bi lir di. Ya ni du rum öy ley di. Bu  asil bir
ha re ket tir.  Ankara'nın mer ke zin de, bir an lam da  MİT'in
ku ca ğın da ha re ke te yol al dı rı yo ruz. O da ken di ne gö re bi zi be -
bek ye ri ne ko yu yor. Ama da ha son ra ne tür bir “be bek” ol du ğu -
mu zu deh şet le  fark ede cek ti. Baş ka bir de yiş le Tru va Atı
an la mın da ki yak la şı mı deh şet le gö re cek ti. Bun lar ol ma say dı,
Kürt lü ğün or ta ya çık ma sı müm kün de ğil di. Böy le bir du ru mu
gru bun çı kı şın da  esas al mak müm kün de ğil di.

Bu da bir sü reç ti. He le 1979'da  Diyarbakır'dan çık mak, bu nu
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par ti leş me ye ve bi raz da ey le me ta şır mak şek lin de ki her sü reç
baş lı ba şı na bir ta rih tir. De dim ya, 1980 son ra sın da di ren me ye
ce sa ret et mek, di re ni şi sür dür mek ina nıl maz şey ler di. Bun la rın
hep si ni yap tık. Yu ka rı da da söy le dim, ta rih 1993 yı lı nın 12
Eylül'üdür. Ge ne ral ler, kat li am cı lar, alan la ra  adım ata ma yan
Türk or du su, tüm ku şat ma la ra rağ men tes lim alı na ma yan ve
di re nen bir  Kürt baş kal dı rı sı ve dün ya ya ta şı rıl mış bir
Kür dis tan ger çe ği, za fe ri zor la yan bir ik ti dar yü rü yü şü!..

Ya şa mı mı zın son yir mi-yir mi beş yı lı nı böy le ge çir dik. Bir
ulus yok, inan mış cid di bir  grup da yok! İğ ne ile ku yu ka zar
gi bi ge liş me le re yol al dır dık. Ül ke nin adı var mı, sö mür ge mi -
dir? İnan dın mı, gru ba var mı sın, ne ka dar var sın? Bir ku ruş pa -
ran var mı? İş te bü tün bu so ru lar la işe baş lan dı. So rum lu luk la -
rı na iş te böy le da hil ola cak sın. Bu nu yap maz san, bu ha re ke ti
an la ma mış sın de mek tir. An la ma yan lar da ro lü nü as la oy na ya -
maz lar. Bu ger çek le re hak kı nı ve re me yen ler, dev rim ci ge liş me -
le ri de or ta ya çı ka ra maz lar. Zin dan di re niş çi li ği, dağ di re niş çi li -
ği ve şe hit anı sı üze ri ne, in san, ger çek le ri an cak böy le de ğer -
len di re rek, ken di ni bu ger çek le re gö re ye ni den ka za na rak,
umut la rı nı ve özel lik le on la rın bü yük ira de gü cü nü an la ya rak
ken di yö ne li şi ne te mel teş kil et ti re bi lir. Bu gü ne ka dar böy le
gel dik. De ğer len dir mek, so nuç çı kar mak ve güç len dir me si ni
bil mek, her par ti kad ro su nun ve ko mu ta ki şi li ği nin gö re vi dir.
Bu nu kav ra mak ve bü yük adım la rın sa hi bi ol mak ge re kir.

Par ti ta ri hin den bah set tim. Bu, ye rin de ve bü yük an la mı  olan
bir ta rih tir.  Eğer bu böy le kav ra nı lır sa, bi linç te di ğer so run lar
ve he men her ko nu da ha iyi an lam bu la cak tır. Ge ril la ya ka tı lım,
sos yal ya şa mı dev rim ci leş tir mek ve öz gür leş tir mek, ya ni her
ko nu da bu gö rüş le ri te mel al mak an la şıl mış tır. Bu doğ rul tu yu
ya ka la yan, or ta ya çı ka bi le cek her so ru na bu doğ rul tu te me lin de
ce vap lar ve re bi lir. Uma rım ken di ge liş me ni zi bu çer çe ve de git -
tik çe de rin leş ti ri yor, par ti leş me yi, hat ta as ke ri leş me yi da ha
doğ ru ve ol duk ça ger çek çi ya ka lı yor su nuz. Bu te mel de ka za nan
PKK ve PKK di re niş çi li ği  olur, da ha da faz la ola cak tır. Bun da
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her han gi bir kuş ku ol ma dı ğı gi bi, geç mi şin o mu az zam inanç -
sız lı ğı, in kar cı ve ala bil di ği ne sö mür ge ci ko şul la ra gö re ayar -
lan mış dü zen içi ya şam dan bu te mel de ko puş sağ la na bi lir. Bi ze
öz gü ol ma sı ve ken di ira de miz le ka zan ma mız ge re ken ya şam
böy le ce boy ata bi lir. Bu ger çek bir ye ni den do ğuş tur; ken di ül -
ke miz ko şul la rın da öz gür ya şa mı gün be gün ken di öz ira de -
miz le ve  onun ey le miy le ger çek leş tir mek tir. Bir in sa na
bi çi le bi le cek en yü ce de ğer bu ey lem dir; en yü ce de ğer ger çek -
ten bu bü yük öz gür lük atı lı mı dır. İn san la rı mı za su na bi le ce ği -
miz bi ri cik ya şam se çe ne ği buy du ve bu nu da su na bil dik.
Önem li  olan bu nun ve ril me siy di. Bu nun  için dö kü len kan da
ye rin de dir, çe ki len acı ve iş ken ce de ye rin de dir.  Eğer kıy me ti
bi li nir se, bü tün bun lar dan bi zim  için ka bul edi le bi lir tek ya şam
bi çi mi ne ve ka za nıl mış bir ül ke ye ka vu şu la bi lir. İn san da iş te
bu dur. “Ya şa mak is ti yo rum, ken di ka de ri mi ta yin et mek is ti yo -
rum” di yen in sa nın ar zu la rı böy le dir ve ger çek leş me si yi ne bu -
dur, böy le  olur. Ya pı lan da bu dur.

De mek ki, 1993 yı lın da 12 Ey lül fa şiz mi ne böy le bü yük bir
kar şı lık ver mek le gö re vi mi zi bi raz ye ri ne ge tir di ği miz de, bu te -
mel de baş ta şe hit le ri mi ze, acı ve iş ken ce çe ken zin dan di re niş -
çi le ri ne ve dağ da ki di re niş çi le re ve il gi le nen her ke se kar şı en
iyi si ya pıl mış, her kes bu te mel de en iyi si ni or ta ya koy muş tur.
Bu an lam da da ta ri he kar şı ilk de fa al nı ak ve ge le ce ğe kar şı
umut la kal kı yor ve yol alı yor lar. Şüp he siz so nuç za fer dir.

Ken di pa yı ma en az ha ta yap ma ya ça lış tım. Tüm yol daş la rın
gös ter di ği ve ifa et ti ği bağ lı lı ğı hem ya rat tık ve ge liş tir dik, hem
de bu na en iyi kar şı lı ğı ver dik. Ya ni ken di ya şa mı mı zın de ğer -
len di ri li şi de hiç şüp he siz bu ge liş me le rin ana çiz gi si dir. Ka rar lı
ve söz ver miş bir in san düş ma nın hi le le ri ni ve bü tün acı ma sız -
lık la rı nı bil me li; bu na kar şı koy ma lı, ama ko lay yı kıl ma yan ve
ye nil me yen bir kar şı çı kı şı  esas  alan bir ya şam dü ze yi ne
ulaş ma lı dır. Bu, “di re ni rim, ne ka dar da ya na bil diy sem” bi çi -
min de de ğil, “mut la ka ya şa ma lı ve ya şat ma lı yız” di yen bir ki şi -
lik yak la şı mı dır. Baş ka tür lü sü ne yer yok tur. Za man sız ve ba şa -
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rı sız ölü me ge çit yok tur. Ya şam mut la ka ola cak, bu nu hiç kim se
elin den sö küp ala ma ya cak: Biz bu tarz da ya şa ma de ğer biç tik.
Bü yük yük len mek ve ya şa mı ka zan ma nın bü yük dü şün ce gü cü
ka dar bü yük tut ku sa hi bi ol mak, bü tün tut ku la rı ve ya şam ema -
re le ri ni bu te mel de yo ğun laş tır mak, bu nun dı şın da ki her şe ye
dur de mek ge re kir. Sen den de kay nak lan sa, bu nun kar şı sın da
en ufa cık bir ye ter siz li ğe ve ek sik li ğe  aman ver me mek ge re kir.
Be nim tar zım bu dur. Bu an lam da ye ter siz ka lın dı mı, ki şi ken -
di si ni bi le af fet me me li dir. Her ke si bu na kat mak  için
gö rül me miş bir ça lış ma ve vu ruş tar zı nı da yat mak, ge re kir se
bü tün dü ze ni kar şı ya al mak, tek bir in sa nı ka zan mak  için
ge rek ti ğin de her şe yi or ta ya koy mak, böy le ce ya şa ma kar şı say -
gın lı ğı ka nıt la mak şart tır. Böy le ka zan ma yı “onur lu yum ve na -
mus lu ka la ca ğım” di yen in sa nın ger çe ği ne dö nüş tür mek, iş te
“ben de va rım, ben de bu ül ke ve hal kın in sa nı yım” la fı nı de ğil
de, ken di ni bi raz ger çek leş tir mek bu yak la şım la olu yor. Bu gün
hal kın ba na  olan bü yük des te ği, bü yük sev gi si ve say gı sı bu
ne den le dir. Ta rih te bel ki de ilk de fa her ke sin öz le min de ya tıp
da ger çek leş me ye ne ger çek leş ti ril me şan sı nı ver dik. Bü tün zor -
luk lar ve iş ken ce le re rağ men, bun dan bü yük mut lu luk du yu yor
ve kut lu yor lar.

Ka dı nın en gü ze li, en de ğer li si ve 
en se vil me si ge re ke ni na sıl or ta ya çı kar?

En bü yü ğü, iliş ki ye ver di ğim de ğer, çö züm le me gü cü nü ulu -
sal dü ze ye ta şı dı. Bü yük bir ih ti mal le ço ğu nuz iliş ki le rin kö le -
si si niz. Çö züm gü cü ola ma dı ğı nız  için, iliş ki de
bo ğul muş su nuz. Ta bii bu da mi li tan dü ze yin, ör güt ve sa vaş
dü ze yi nin düş me si ne yol açı yor. Yır tı cı ol ma yan ve faz la açı -
lım sağ la ya ma yan ki şi lik ler dev rim ya pa maz. Böy le ki şi lik ler
de sev gi ola yı nı ya ka la ya maz ve bir gü zel li ği ya şa ya maz lar.
Sev gi nin ve gü zel li ğin kay na ğı nın ne ol du ğu as lın da bu de ğer -
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len dir me ler de giz li dir. Be nim ka dı na yak la şı mım ta ço cuk luk -
tan be ri ka dı nı hem çe ki ci ve hem de ür kü tü cü bul mak ve ya
ka dı nı hem çok teh li ke li bul mak ve hem de on da ki özel lik le ri
ya ka la ya bil mek tir. Çir kin olan lar, kir li ve kö le olan lar, gü zel
ve öz gür olan lar ay rı mı nı hep yap tım. Bi ri si ni te pe ler ken, di -
ğe ri ni or ta ya çı kar ma ya ça lış tım. Bu ben de bir çiz gi dir ve bu -
gün bu çiz gi dün ya yı iki ye ayır mış tır: Öz gür lük ler dün ya sı ile
kö le lik ler dün ya sı. Gö rü yor su nuz bu, bü yük bir olu şum ve dö -
nü şü me yol açı yor. Ya ni şu an da bi raz öz gür  olup ve bi raz
öz gür lü ğe yol  alıp da ge liş ti re me ye ce ğim hiç bir iliş ki yok tur.
Hat ta her han gi bir  genç kı zın ki şi li ği ni çö züm le di ğim de,  eğer
bi raz öz gür lü ğe ni yet et miş se, ken di si ni açı lı ma uğ rat ma mak
söz ko nu su ola maz. Za ten ne re ye gi di yor sam, ora da he men
her kes aya ğa kal kı yor ve can lan ma ge li şi yor. He men her  genç
kız güç bu lu yor, hat ta ken di si ni ka zan ma ya ça lı şı yor. Bi çi mi
de ği şi yor, fi zi ği ge li şi yor, di li ge li şi yor, ru hu ge li şi yor ve bu
da doğ ru sev gi ye yol açı yor. Bel ki da ha çok yo ğun la şı la ma -
mış tır, ama in san la rı mı zı çe ken iliş ki ler iş te böy le or ta ya çık -
mış tır. De ne me dü ze yin de de ol sa, “iliş ki ler na sıl ol ma lı” so ru -
su na az çok ce vap lar ve ri li yor.

Bu ra da bir man tık var, bir de ğer len dir me ka bi li ye ti var. Hiç
de duy gu la ra düş me, düş kün lük yap ma du ru mu söz ko nu su de -
ğil. Say gı var. Ör ne ğin ben ken dim as lın da çok ah la ki yim. Hat -
ta din dar bi rin den da ha faz la ah la ki özel lik le rim var. Ama di -
ğer le rin den çok öz gür lük çü yüm. Ya ni dav ra nış la ra ve on la rı
tem sil  eden ki şi lik le re öz gür lük çü yak la şı rım,  eğer bu bir ka dın
olur sa “mut la ka öz gür lük dün ya sı na kat ma lı yım” de rim. Bu da
çok bi çim len di ril miş bir yak la şım tar zı dır. Ama dik kat  edin,
aca ba siz ler böy le mi si niz? Duy gu la rı mız var, di yor su nuz. Aca -
ba duy gu la rı nız na sıl ka tı lı yor? Fe o dal tarz da mı dır, kö le ci tarz -
da mı dır, kü çük-bur ju va tarz da mı dır? Çok aşı rı, hak sız ve içe -
rik siz mi dir? Bü tün bun lar da öl çü ol maz sa, teh li ke li si niz de -
mek tir. Ben bu tar zı ka bul ede mem. Çok ka pa lı tar zı nız da ola -
bi lir, onu da ka bul ede mem. O ka dar ka pa lı, o ka dar yü rek siz -



78

sen, sen na sıl dev rim ci sin, de rim. Ör ne ğin ben na sıl hal kı mın
yü re ği ni ken di me aç tım? He pi ni zin yü re ği ni de öy le aça rım.
Öy le  olur mu, di ye cek si niz. Açıl mak zo run da sı nız. Çün kü ba na
gö re yü rek ol ma dan dev rim ci olu na maz. “Yü re ği mi ta ri he
göm mü şüm, yü re ği mi me za ra göm mü şüm, yü re ği mi pa muk ip -
li ği ne bağ la mı şım” di yen bir dev rim ci ola maz. Bu nu yap mak
ya şa ma ha ka ret tir.

Saf lar da düş kün ler var. Fır sat bul du lar mı, hay di ka ça lım, di -
yor lar. Ne re den çı kar dı nız bu nu? İş te bir er kek ve ya her han gi
bi ri le ri bir yer de bı ra kıl dı ğın da, ikin ci gün hiç bir ku ral la bağ -
daş ma yan, ne dev rim ci ne de ge le nek sel de ğer le re sı ğa bi len dü -
şü rü cü yak la şım lar ser gi le ni yor. Da ya na ma dık la rı nı söy lü yor -
lar. İş te biz de de or ta ya çık tı. Bu bir bi ri ni yü celt mek de ğil, bir -
bi ri nin tut ku la rı ve gü dü le ri ne ta kı lıp git mek tir. Sa va şı ge liş ti -
re mi yor lar. Ör güt yok, eği tim yok. Bir bir le ri ni bu lu yor ve dü -
şür me ye ça lı şı yor lar. Böy le ba zı la rı çık tı ve hak et tik le ri ce za la -
ra çarp tı rıl dı lar. Ce za lan dı rıl ma la rı nın ne de ni as lın da bir bir le -
riy le iliş ki ge liş tir me le ri de ğil, gö rev le ri ne iha net et me le riy di.
Bu na sıl bir cin sel yak la şım dır ki, se ni bir li ği çö kert me ye gö tü -
rü yor? İliş ki ku ru yor sun, gö rev den ka çı yor sun. Ka dın-er kek
iliş ki si ve ya cin sel lik o ka dar çok  ajan ni te lik te bir iliş ki mi dir
ki, se ni iha ne te gö tü rü yor? Ve ya sen bu nu ele alır ken kork mu -
yor mu sun? Bu nu bi li yor san o za man ne di ye iliş ki le ri ni uyum -
lu, den ge li, güç lü ve doğ ru gö tür me din?

Ta bii  tarz önem li dir. “Ken di mi kont rol ede me dim”
de ni li yor. Son ra bi zim ki çı kı yor, ağa gi bi “ka dı nı gör düm, da -
yat tım ve ka çır dım” di yor. Ka dın da ev den ka çan kız lar gi bi
er ke ği bul du ğu nu ve kaç tı ğı nı söy lü yor. Evi mi zi yık tın sen!
Kaç tın da ge ri ye ne kal dı? Böy le ya şan maz. Ne böy le er kek
ne de böy le kız ka bul gö re bi lir. Ama de dim ya, di ğer yan dan
be nim de so ru na bir yak la şım tar zım var dır. Her gün bu ka dar
ça ba la rın için de yim.

Ka dı nın en gü ze li, en de ğer li si, en se vil me si ge re ke ni na sıl
or ta ya çı ka bi lir? Bu iyi bir so ru dur. Gü nah tır, ka dı na yak la şıl -



maz, as lın da “el bi le uza tı la maz” di yen ler var. Ne de mek ya ni?
Sen ya şam sa va şı ve ri yor sun. Ka dın da ya şa mın ay rıl maz bir
par ça sı dır. Fa kat bun la rın el uzat ma ve ya ka tıl ma de dik le ri şey
bir bir le ri ni dü şür me dir. Baş ka bir bi çim dü şü ne mi yor lar. Hep si -
ne “yoz iliş ki” adı nı tak mış lar. Her iliş ki ye yoz iliş ki adı nı tak -
mak ne öl çü de doğ ru  olur?  Evet, yoz iliş ki var, ka çır tı cı iliş ki
var, iha net ka dar teh li ke li iliş ki var. Ama ba na gö re her iliş ki ye
yoz iliş ki adı nı ver mek de bi raz zor dur. Şim di bü tün
PKK'lilerin di lin de dir, ile ri de aç ma ya ça lı şa ca ğım. Çer çe ve si
bel li, içe ri ği bel li, amaç la rı bel li; muh te me len her yö nüy le de -
ğer le ri güç len di ri yor. Bu te mel de bir iliş ki ge li şi mi ol muş tur.
Ne dir bu ra da ki yoz luk? Bir ka tı lım ola yı, bir sev gi ola yı, hat ta
bir aşk ola yı ge liş miş tir. Bun lar hep ye ni kav ram lar dır ve ya
muh te va sı nın ye ni ge liş ti ril me ye ça lı şıl dı ğı kav ram lar dır. Ha -
yır, el ele ver mek, bil mem han gi dav ra nış ta bu lun mak teh li ke li
ve yoz bi çi min de de ğer len di ri li yor. Tam has ta!

Şim di ben bu ra da ka ba cin sel iliş ki den söz et mi yo rum, yan -
lış an la şıl  ma sın. Ama sı ra dan bir  flört ola yı nı,  ya ni
bir bi rin den hoş nut ol ma ve güç al ma ko nu su nu he men yoz
iliş ki say mak bi raz teh li ke li dir. Ha yır, bun lar biz de iha net te -
me lin de ele alın dı ğı  için bel ki öy le ola bi lir. Ama bi zim
ge liş tir di ği miz tarz da olur sa öy le ol maz. Bir er ke ği sev mek is -
te yen bir ka dın se ve bi lir. Yi ne bir er kek bir ka dı nı çe şit li dü -
zey ler de sev mek is te ye bi lir. Ken di ne sev gi en ge li ko yar san,
ken di ne ka tıl ma en ge li ko yar san, o za man sen ne ka dar öz gür -
sün? Bu nu fe o da lizm de is te mi yor muy du? Ama di ğe ri de dü -
şü nü le mez: “Şu ka dı na (ve ya er ke ğe) da ya na ma dım, ken di mi
kay bet tim” de mek de ol maz. Na sıl olu yor ya ni, öz gür ira de
bu nu ka bul ede bi lir mi? İliş ki ler de ki şi nin ken di si ni bu ka dar
sağ lık sız du rum lar da tut ma sı doğ ru mu dur? Ta bii kim se bun -
la ra doğ ru dü rüst el at ma ce sa re ti de gös te re mi yor. Ya çok tu -
tu cu ve mu ha fa za kar ka lı nı yor, ya da fır sat bul du lar mı bir bir -
le ri ni ka çır tı yor lar. Ve ya çok  ucuz iliş ki ler le ye tin me du ru mu
var. Bun lar ya şa ma say gı lı yak la şım lar de ğil dir.
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Kürt in sa nı ye ni den do ğar ken, he men he men bü tün
kav ram la ra ye ni ve doğ ru yak la şım lar ge tir me li dir. Biz muh te -
va yı ge liş tir me li ve ya bu ko nu da ce sur ol ma lı yız. Biz ha ya tı -
mı zı or ta ya ko yan, ada yan ki şi le riz, ya şa mın her so ru nu na ce -
sur yak la şı rız. Bu ko nu da ben cil yak laş ma yız. Çün kü hal kın
fe da i si si niz. Fe dai in san ne den bi rey ci ve ben cil yak laş sın?
Böy le bir in san öz gür, soy lu ve te miz yak la şır. Ne den ka dın
için hep yak laş ma yın, teh li ke li dir, de ni lir? Ne den ade ta la net li
ol du ğu ve ada mı gö tü re ce ği söy le nir? Kar şın da ki en azın dan
in san dır. Ne den böy le ol sun? Bun lar be ni bi le ür kü tü yor. Ba -
zen “aca ba yan lış mı ya pı yo rum, bu kız la ra bu ka dar de ğer
ver mek doğ ru  olur mu?” di ye ken di me so ru yo rum. Ya ni
dü şün cem hep ikir cik li ve çe liş ki li ge li şi yor. Ne den ol ma sın?
Hat ta ne den ola ğa nüs tü bir ya şam kay na ğı na dö nüş tü rül me sin?
Ta bii bu ay nı za man da bü yük bir sı nıf sa va şı mı dır. Ha la her
gün uğ ra şı yor, her gün mü ca de le ve ri yo ruz. Ya ni du rum çok
açık, ser best si niz de ni li yor. Han gi niz in sa nın bra vo
di ye bi le ce ği bir iliş ki yi ku ra bi lir si niz? İş te “bir  genç kı zı mız
ken di si ni öz gür tut tu, ken di si ni dü şürt me di; er kek ler le  olan
iliş ki le rin de ve her tür lü iliş ki de ken di si ni yü ce tut tu” bi çi min -
de de ğer len di re bi le ce ği miz kaç yol da şı mız var?

Er kek le re de faz la gü ve nil mi yor. Öl çü yok, ku ral yok. Böy le
er ke ği ne ya pa cak sın? Gö rü lü yor ki, bu ra da cid di bir sa va şım
söz ko nu su dur ve bu he pi mi zi ya kın dan il gi len di rir. Be nim bü -
tün yap tı ğım so ru na bi raz da ha ce sa ret li yak laş mak tır. Hem gü -
ven ve ce sa ret ve ri yo rum, hem de ör nek çö züm le me ler le so ru -
nu bi raz açı yo rum. Ta bii siz de bi raz da ha ce sur ka tı la bi lir si niz.
So ru nu sa ğa so la çe kiş tir me den ve ya tu tu cu ve dü şü rü cü bur ju -
va li be ra liz mi ne düş me den, ken di tar zı mı zı or ta ya çı ka ra bil me -
li yiz. Bun lar as lın da çok da ha ge niş çe tar tı şı la cak hu sus lar dır.
Ama de tay lı ele al mak is te di ği miz hu sus lar var. Ben bü tün bun -
la ra sa de ce gi riş dü ze yin de bir yak la şım gös te ri yo rum.

“Na sıl ya şa ma lı” so ru su na ce vap lar kap sam lı ol mak zo run -
da dır. Bu ko nu da ki şi nin gü cü bi raz da içi ne gi re ce ği çö züm -
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le yi ci li ğe bağ lı dır. Bu ra da da o en değ me mü min ge çi nen den,
en değ me mu ha fa za kar ke si len den da ha faz la ah la ki, yi ne en
değ me öz gür ol du ğu nu söy le yen den da ha öz gür olun ma lı dır.
Bu ko nu lar da bi zim en sağ lık lı de di ği miz tu tum bi raz iyi kav -
ran ma lı dır.

Bir de dev rim dö ne min de yiz. Bi zim şim di kur muş ol du ğu -
muz iliş ki ler nor mal dü zen iliş ki le ri de ğil, baş lan gıç iliş ki le ri -
dir, ta rih sel bir dö ne min iliş ki le ri dir. Siz ler le  olan iliş ki ler,
sı ra dan iliş ki ler ola maz. Ya ni özel lik le ön der lik  özel, bi rey sel
iliş ki ler ge liş ti re mez. Faz la  özel ve bi rey sel iliş ki den zi ya de
ül ke ye yö ne li nir, ya da bü tün ka dın cin si ni il gi len di ren yak la -
şım lar ge liş ti ri lir. Ge nel bir ka dın dü ze yi, ge nel ka dın özel lik le -
ri na sıl ol ma lı, en se vil me si ge re ken iliş ki bi çim le ri na sıl oluş -
ma lı dır? Dik kat eder se niz, san ki bir la bo ra tu var da bir de ğer ya -
ra tı yor muş su nuz gi bi ba kı yor su nuz bu iliş ki le re. Bu he men
özel iliş ki ku ra lım de mek le ol mu yor. Bu iş “he men bir bi ri mi zi
şöy le bağ la ya lım”la da ol mu yor. Bir çok şey tar tı şı la cak, de ğer -
len di ri le cek tir. Ge ri ye en sağ la mı, ulu sa ve hal ka mal edi le cek
ola nı, top lu ma ön cü dü zey de su nu la cak ola nı ka lır. “Sağ lam ka -
dın-er kek iliş ki le ri, sağ lam yol daş lık iliş ki le ri, öz gür ira de ye
da ya lı sağ lam iliş ki ler, te miz, onur lu ve tut ku lu iliş ki ler na sıl
ol ma lı” so ru su ya kı cı ve önem li dir.

Bü tün bun lar de ğer len di ri lir ken, gö rev le ri unut mu yo ruz. Ör -
güt sel gö rev ler, ey lem sel gö rev ler, her tür lü eği tim gö rev le ri sa -
vaş ka dar zor dur. Ya ni sos yal iliş ki ler ge liş tir mek, duy gu iliş ki -
le ri ni ge liş tir mek zor dur. Duy gu lar ke sin lik le za yıf ki şi lik le rin
işi de ğil, bü yük sa vaş çı la rın işi dir. Duy gu lar  eğer dü zen den
kay nak la nı yor sa kuş ku suz ge ri ci dir. Ter si ne bü yük dev rim ci
tut ku la ra bağ lıy sa çok de ğer li dir. De di ğim gi bi her duy gu yu ve
her iliş ki yi “yoz luk işa re ti” ola rak ni te len dir mek ve kes ti rip at -
mak teh li ke li dir.

Biz gi de rek  Kürt ola yın da çö züm len me yi ve ye ni ya şa ma
ulaş ma yı ge liş ti ri yo ruz. Sev gi yi ya rat mak, in san la rın say gı dü -
ze yi ni be lir le mek ve ka dın-er kek iliş ki le ri ni dü zen le mek bu nun
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en önem li bir ev re si dir. Çok  açık, ka bul edi le me ye cek ton lar ca
er kek yak la şım la rı var. Yi ne kız lar dan kay nak la nan bir yı ğın
kö le yak la şım la rı var. Biz bü tün bun la rı dü zen le me den, par ti yi
na sıl ön cü par ti ha li ne ge ti re bi li riz?  Kürdistan'da sö mür ge ci
güç ler ve ku rum lar dan çö züm bek le ne mez ki!  Türk ka dın
mo de li,  Türk ka dın-er kek mo de li, ke ma list mo del ka dı na ne
ver di? Bi ze ne ve re bi lir? Hat ta em per ya lizm ne ve re bi lir? Fe o -
dal ai le ge le nek le ri nin ül ke yi ne ha le ge tir di ği or ta da dır. Her
şe yi sen sağ la ya cak sın. Bu nun  için de ben den is te ye bi le ce ği niz
da ha öz gür or tam, da ha öz gür dü şün me ve tar tış ma, da ha öz gür
ka tı lım ger çe ği dir. Bun lar da var dır. Şim di lik böy le ge liş ti ri yo -
ruz. Fay da lı ola bi li yor, ge liş me ler an lam lı dır. Genç si niz, ala ca -
ğı nız da ha epey ce yol var. Ka dın ola rak ken di ni zi de rin leş me ye
ta bi tu tun. Çok yön lü, ira de li, ay dın la tıl mış, güç len di ril miş ha le
ge lin. He men her ya nı nı za, her özel li ği ni ze mad di ve ma ne vi
an lam da bi çim ver me li, ya ni ken di ni zin  olan bir iliş ki yi ar tık
gün dem leş ti re bil me li si niz. Bu ken di ni bul mak tır, var et mek tir.
Ha ni “ka dı nın adı var ken di si yok” de ni lir ya, bu ra da ol ma sı
ge re ken sa de ce “adı var” ile ye tin mek de ğil, “ken di si de var”
ger çe ği ne ulaş mak tır. Ben bu na ol duk ça il gi gös te ri yo rum. Ya ni
var  olan bir ka dı nı or ta ya çı kar mak, böy le bir ka dı nı var et mek
çok önem li bir olay dır.

Biz de ka dın çok çir kin, çok teh li ke li dir. Var ola cak ka dın ise
çok de ğer li bir olay dır. Bu nu çar pıt ma mak ve de ğer den dü şür -
me mek ge re kir. Bir ka dı nı var et mek, bir ulu su var et mek tir;
par ti yi öz gür kıl mak, ya şa mı mu az zam bir gü ce ka vuş tur mak tır.
Ama de dim ya, bu as la si zin yap tı ğı nız bi çim de ol maz. Ben yıl -
lar dır uğ ra şı yo rum ve ha la tam ba şa ra bil miş de ği lim. Ha la ken -
di mi zor lu yo rum. Za ten ai le bi zi tü ke ten bir ku rum dur. Bağ lı -
lık la rı çok yön lü ge liş tir me den, ben ken di mi  onun çar kı na
kap tı rır mı yım? Bi ri si ai le de, top lum da ve hem de  özel iliş ki
adı al tın da be ni bu ka dar yi yip yu ta cak du rum day ken, ne di ye
ken di mi kap tı ra yım? Ölü rüm de ken di mi sağ lam tu ta rım.

Şim di bu so run si zin  için çok da ha ya kı cı dır. Eli ni zi kim
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tut sa, ikin ci gün dü şü re bi lir. Han gi er ke ği ge liş tir di niz? Han gi
er ke ği öz gür ve  eşit ira de ye ka vuş tu ra bil di niz? Ne ka dar
gü ve ne bi li yor su nuz?  Onun  için ken di ni zi bi raz
sor gu la ma lı sı nız. Tut ku ve duy gu dan ön ce, “bi zim bu kar şı kar -
şı ya ol du ğu muz iliş ki ne dir” de me li si niz. He pi ni zin az çok al -
da tıl dı ğı nı gö rü yo rum ve da ha son ra bu ba şı ma be la olu yor.

Ta bii in san say gı lı ol ma lı, bi raz  ulus dü ze yin de dü şün me li.
Ger çek ka dın öz be öz böy le ol ma lı, ya ni ya şa mın çö züm gü cü
ve bir ta ra fı ol ma lı dır. Han gi ka dın yol da şı mız bu nu ken di si ne
so run et miş tir? Bu hiç bel li de ğil. Var mı yok mu, bir gö rüş sa -
hi bi mi, bir ça lış ma sı var mı dır? Be ni bi le an la dık la rı nı san mı -
yo rum. Be nim ar kam da bir tür lü, kar şım da bir tür lü. An lam da
ve re mi yo rum. İş te o sö zü nü et ti ğim fe o dal iliş ki yi, mal- mülk
iliş ki si ni da ya tan tip gi bi be ni ba sit bir ka dın nu ma ra sıy la bağ -
la mak is ti yor. Be nim bi raz gü cüm var. Be nim bu gü cü mü kul la -
na rak, bir den bi re çok iğ renç bir bi çim de ba şa geç mek is ti yor.
Çok öz gür ce ya şan ma sı ve in sa nın onu ru ol ma sı ge re ken bir
cin sel lik üze ri ne si ya set bi na edi yor. İş te “ Kürt er ke ği cin sel li ğe
çok düş kün ce bağ lı dır, böy le sa tın alı na bi lir; bir de ka dın  için
na mus me se le si dir” di yor. Cin sel li ğin böy le ele alın ma sı en bü -
yük ah lak sız lık tır. Ah lak ve na mus bu nun ne re sin de? Ta bii ben
bu nu ka bul et me yin ce, “ne den bu  adam böy le dir?” de ni li yor.
Öz gür lü ğe da vet edi yo rum, “ha yır, cin sel li ği mi zi an cak bu ka -
dar pa zar la rız” de ni li yor. Ben ha yır di yo rum, cin sel li ği an cak
do ğal ya şa ya bi lir sin. Do ğal ya şa ya ma dın mı, sen bir sah te kar -
sın.

“Şu ka dar bi rey ci, şu ka dar mal- mülk sa hi bi” gi bi söz ler
be nim dev rim ci an la yı şı ma sığ mı yor. Sa vaş bi raz da ha bu te -
mel de ge li şi yor ve şid det li dir. As lın da araş tır ma ya de ğer bir ko -
nu dur. Ya ni öz gür ira de ko lay ca ge liş mi yor. “Ne den bu na bu
ka dar yük len di ler” de ni li yor. Ta bii ki üze rin de kap sam lı dur ma -
mız ge re kir. Hat ta siz ni ye ka tı la mı yor su nuz, hat ta önün de en -
gel olu yor su nuz, bu nu bi raz an la ma lı sı nız. Oy sa ben öz gür lü -
ğü nü ze yük sek de ğer biç ti ği mi ka nıt la mı şım. Öz gür ira de niz ve
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bi lin ci niz ayak lan mış tır. Ola nak ve fır sat el de edil miş tir. Şim di -
ki ya şa mın es ki sin den da ha de ğer li ol du ğu nu in kar ede mez si -
niz. Şim di ki ya şam çok da ha üs tün dür ve ka ra rı nız ge li şi yor.
Bu da in sa na say gı nın te me li dir.

Yap tı ğı mız, ya şa mı teh dit  eden
her şe ye kar şı bir var ol ma sa va şı dır

Bu tar tış ma lar böy le yü rü yor. Siz ler de kap sam lı ka tı lın.
“Na sıl ya şa ma lı” so ru su na, bü tün ulu sa mal edi le cek ve hat ta
in san lı ğa de ğer ka ta bi le cek bir ce vap ver me nin müm kün ol -
du ğu nu sa nı yo rum. Tar tış ma çer çe ve si ni böy le ge liş tir me ye
ça lı şı yo rum. Aca ba si zin yak la şım gü cü nüz na sıl dır? Ta bii si -
zin il gi le ri niz ve yak la şım la rı nız da de ğer ifa de  eder. Çün kü
bu tek ta raf lı ola cak gi bi de ğil dir. Ken di ni zi kat ma lı sı nız. En
doğ ru su da bu dur di ye dü şü nü yo rum. Ek sik li ği var mı, bi le -
mi yo rum. Da ha da açıl ma sı nı is te di ği niz hu sus lar ola bi lir. Ba -
şın da da söy le dim. En ra hat ola bi le ce ği niz, önem li her so ru na,
he men he men ta bu di ye ar ze di len her şe ye çok ra hat lık la yak -
la şım gös ter me ola na ğı var. Ne mut lu in sa nı mı zı ken di el le ri -
miz le ye ni den ya rat ma ya di yo ruz. İn san lık bu fır sa tı el de et -
miş tir. Si zin du ru mu nu zu bi le mem. Be nim du ru mum bi raz
tar tış ma ya ola nak ve ri yor. Kar şı nız da bir ki şi ola rak hem ce -
sa ret ver me, hem de çö züm gü cü ol mam da bir ze min sun ma
söz ko nu su dur. Bu nu doğ ru de ğer len di re cek si niz. Her hal de
epey ce güç ala cak ve bu ara da ta bii ka tı la cak sı nız. He pi niz
çok iyi bi rer yol daş ada yı ola bi lir si niz.

Si zin du ru mu nuz da iliş ki le re gi ril di ğin de, bü yük ih ti mal le
sağ lam ol ma yan çü rük yan lar la gi ri li yor. Ya ni esas ta ko ru nan,
si zi dü ze ne ve top lum sal ger çek li ği ni ze bağ la yan gen ler dir. Be -
nim baş ka bir far kım da bu ra da baş lı yor. Ken di mi iliş ki le re yir -
mi yıl ola ğa nüs tü kat tım. De ni le bi lir ki, mev cut ola nın için de,
bu en güç lü tarz da kat ma dır. Oyu na bü tün gü cüm le va rım. Ör -
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güt kur ma ya bü tün cid di ye tim le va rım. Bir çok ör güt ele ma nı na
ba kı yor sun, fan ta zi gi bi gö rü yor lar, boş va kit le ri de ğer len dir me
ola rak gö rü yor lar. Yi ne okul la rı dır, ai le le ri dir,  dört-dört lük
sü rü yor.  Fark bu ra day dı. Dev rim ci li ği bir fan ta zi, bir  lüks, bir
mo da ola rak ken di le ri ne ya kış tı rı yor lar dı. Ta bii böy le olun ca
dev rim ci de ni len iliş ki ler de al da tı cı, öz den yok sun, faz la de rin -
li ği ol ma yan, çok ra hat lık la kul la nı la bi le cek, oy na na bi le cek ve
bı ra kı la bi le cek de ğer ler ola cak tı. Bu nok ta da di ren me miz git -
tik çe ge liş ti. Ma dem ki dev rim de ğer li bir şey, o za man in san
bü tün gü cüy le ve en de ğer li yan la rıy la ken di ni bu na ka ta bil me -
li dir. Bu nun bü yük bir ör güt sa va şı mı na dö nüş tü ğü nü bi li yor su -
nuz. Ken di mi zi ola ğa nüs tü ör gü te ver me ye, ör gü tü ya rat ma ya,
bi rey sel iliş ki ler de sağ la ya ma dı ğı mız gü cü ör güt sel lik te ara ma -
ya, ör güt içi ide o lo ji ve si ya se ti ge liş tir me ye ve sü rek li pra ti ğe
yük len me ye ça lış tık. Bu ne ye ce vap tır. Bu as lın da dü zen den,
dü zen içi ar ka daş lık lar dan bu la ma dı ğı mı za bü yük bir ce vap tır.

Ora da ki te mel iliş ki mi Ro man  Taslağı'nda or ta ya
ko yu yo rum. Dik kat eder se niz çok il ginç bir tarz dır. Bir yan dan
be nim ola ğa nüs tü il gi le rim, yak la şım la rım ve çe kim gü cüm, di -
ğer yan dan kar şı ta ra fın ola ğa nüs tü tu tu cu lu ğu, buz gi bi so ğu tu -
cu lu ğu ve bo ğu cu lu ğu, as lın da ne re ye gö tü rül mek is ten di ği nin
bel li ol ma dı ğı bir du rum... Can lı  olup ol ma dı ğı da bel li de ğil.
Ba zen ade ta yı lan gi bi ısır gan, ba zen yi ne yı lan gi bi so ğuk, fa -
kat yi ne de bir çe kiş me var. Ben ne den bı rak mı yo rum? Ne den o
bu tar zı  terk et mi yor? Ro man Tas la ğı bi raz da bu iliş ki yi
içe ri yor. Şu nun  için  esas alı yor: As lın da iliş ki ku rul ma ya bi lir
de, anın da  terk edi le bi lir de, fa kat pe şi ne dü şü lü yor. Di ğer bir
özel lik de iş te bu ra da dır. Bir iliş ki nin so nu nu ge tir me den bı rak -
ma mak ve ya ne  olup ol ma dı ğı nı açı ğa çı kar mak var. İyiy se iyi,
kö tüy se kö tü; ya şa nı la cak sa ya şat, atı la cak sa at! Mü ca de le siz,
he sap sız ve sor gu suz bı rak ma mak, fa kat he men za ma nın da bi -
tir mek... Ya ni bir iliş ki tar zı... Ne her şe yi ni  onun uğ ru na yak,
ne de bir çır pı da ya kıl! Ha yır, kar şı ta ra fı an la ma ya ve çöz me ye
ça lış! Bu ay nı za man da ke li me an la ma sa va şı dır, ken di öze leş -
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ti ri sü re ci dir sa nı rım. Dik kat edi lir se ora da ki öze leş ti ri çok il -
ginç tir. Bir  grup-par ti iliş ki si, grup ta bir ka dın iliş ki si ve ora da
bir sos yal dü zen le sa vaş iliş ki si çok us ta ca, hem de sa bır ve il -
giy le yü rü tü lü yor. Ku ral la ra uy gun dav ran ma, iğ ne ucu ka dar
bir ge liş me özü var sa ya ka la ma ya ça lış ma, de ğer li mi li tan ar ka -
daş la rın bir gün ta ham mül ede me dik le ri bir iliş ki yi ve ya ölüm le
ce za lan dır mak is te dik le ri bir yak la şı mı on yıl aman sız ca ve git -
tik çe da ya nıl maz bo yut lar da ya şa ma ya ce sa ret et me var. Ta bii
bu nun dev let bo yu tu, bu nun ör güt üze rin de ki tah ri ba tı, ama ör -
gü tün de bu nun la bağ lan tı lı ge liş me si ay rı bir si ya sal de ğer len -
dir me ko nu su dur. Bu ra sı ede bi ya tın işi de ğil. So nuç ta ne çık tı?
Bü yük bir ai le eleş ti ri si, ka dın çö züm le me si, bu ra dan da ha da
ula şı lan so nuç lar; ya ni “iliş ki ler na sıl ol ma lı” so nu cu çık tı.

Kürt in sa nı ara sın da ki il iş ki dü ze yi ne dir? İliş ki
kör dü ğüm le ri, ölü iliş ki ler, pa muk ip li ği ne bağ lı iliş ki ler, he le
he le te mel yük sek de ğer le re bağ lan ma mış iliş ki ler, yur du na
ve hal kı na iha net, güç süz le şen, düş ma na yal va ran, peş keş çe -
ken iliş ki dü ze ni kaç pa ra  eder? Bu te mel de ka dın-er kek
iliş ki si ne dir? Bu iliş ki ler çok ka ba bir cin sel lik et ra fın da ku -
rul muş iliş ki ler dir. Şu nu çok iyi açı ğa çı kar dık: İs ter köy is ter
kent ya şa mın da ol sun,  Kürt ola yın da te mel ulu sal, si ya sal,
kül tü rel, hat ta sos yal ve eko no mik çı kar lar dan o ka dar  uzak
dü şü rül müş lük var ki, bu te mel de de ğer ler den yok sun luk o
ka dar ile ri dü zey de dir ki, in san la rın elin de ka la ka la çok ka ba
gü dü le ri ka lı yor. Bun lar ne dir? Bun lar aç lık gü dü sü dür, cin -
sel lik gü dü sü dür. Bun lar da en ka ba bi çim de gö rül dü ğün de,
kar şı lı ğı “ya rab bi şü kür, bu gün de doy duk” olu yor. Bu te mel -
de bir ku ru ek mek ve pi la va ta lim yap! Yi ne çok ka ba bir ka rı-
ko ca iliş ki siy le dün ya lı ğı  esas al! En ufa cık bir gü zel lik, bir
sos yal lik ara mak yok, he le bir si ya sal te me le bağ lı dü şün mek
hiç yok. Ge ri ye ne kal dı? Bir bul gur pi la vı bul duy san, bra vo
sa na. Bul duy san bir ka rı ve ya ko ca, “va rım yo ğum bu dur”
der sin! Ni te kim so nuç da bu dur. Bi ri ne bir şey olun ca, "va rım
yo ğum git ti" de ni lir, ken di ni bit miş sa yar. Dün ya bu ka dar mı -
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dır? Si ya sal dün ya ya ne ol du? As ke ri dün yan var mı? Kül tü rel
ve fel se fi dün yan ne re de?

Da ha da aça bi li riz. Dün ya hiç yok mu?  Kürt in sa nın da
dün ya yok tur. Çün kü düş man her şe yi elin den al mış tır. Dik kat
edi lir se, sö mür ge ci li ğin ya rat tı ğı bir ruh sal du rum var. Özel -
lik le ai le te mel de sö mür ge ci li ğin bü yük bir çar pık lı ğı na ve ya
dü şür me ku ru mu na dö nüş müş tür. Bu ra da ka dın-er kek iliş ki -
sin den zi ya de çi le li, çe kil mez ve ya şa mı ze hir  eden bir iliş ki
söz ko nu su dur. Ben ken dim bu iliş ki den ka ça rak dev rim ci ol -
dum. Ai le de ki ta ham mül edil mez iliş ki ve ya şa mı gör dük çe
deh şe te ka pı lı yor, ken di mi An ka ra la ra, okul la ra ve dev rim ci li -
ğe atı yor dum.  Kürt ai le si aşa ğı-yu ka rı böy le  olan bir ai le dir.
Ba zı iş bir lik çi ai le ler fark lı ola bi lir, ama ge nel dü zey böy le dir.
Be nim ya şa dı ğım bu ko nu da en dip te ki ya şam dır sa nı yo rum;
en yok sul, en zor lu ve en id di a sız bir du ru mun iliş ki bi çi mi dir.
Do la yı sıy la bu iliş ki ler den hız la ko pu yo rum. Bu iliş ki ler ba na
hiç bir şey va at et mi yor, o za man ken dim ya rat ma lı yım. Ya ni
ken din dü şün, ken din bul. Bu da be nim ola ğa nüs tü öl çü ler de
dev rim ci de ğer le re ve tar za yol ver me me ve ya ona ulaş ma ça -
ba la rı ma yol açı yor. Ken di mi her kes ten da ha faz la mec bur
his se di yo rum. Bu be nim ken di mi kat ma ma, ça ba la rı mı ol duk -
ça yo ğun laş tır ma ma, dev ri min he men he men her tür lü gö re vi -
ne sa rıl ma ma ne den olu yor. Te o ri ise te o ri, si lah ise si lah, her
şe yi bul ma zo run lu lu ğu na gö tü rü yor.

Bu de ğer len dir me sü re ci bo yun ca bü yük sev gi siz lik ola yı na
biz ta nım ya pa bil dik. Bak tım ki, be nim ya şa dı ğım ger çek lik,
bir ulu sun ya şa dı ğı ger çek lik tir. O çü rü müş, ne re dey se hak kın -
da ar tık "öl müş tür" ka ra rı na va rıl mış ve ya “öl dü rül me li dir” fer -
ma nı ve ril miş ger çek li ği ni gö rün ce, iş te o za man di ri li şe doğ ru
yol al mak, ken di ni bu na gö re ya rat mak ge re kir di.

Dik kat  edin, be nim ça ba la rı mın di ğer bir an la mı da di ri liş
ça ba la rı dır. Bu adı da ha koy mu yo rum, can lan dır ma ça ba la rı dır.
Kar şı ma çı kan he men he men her şey  ezik, sö nük, id di a sız,
il gi siz, can sız, bi raz ya şam dan  uzak. Ya şam be nim le bi raz güç
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ka zan dı. Ne den? Bu da şim di  Kürdistan'da bü yük bir  olay. Ben
ken di mi na sıl ya şam kay na ğı na dö nüş tür düm? Dü şün ce ta şı yı -
cı sı yım; ken di mi duy gu, tut ku, güç, si lah, kı sa ca sı her şe yin ta -
şı yı cı sı du ru mu na sok mu şum. Bu ne de mek tir? Bu, düş ma na
ve ya ya şa mı teh dit  eden bü tün her şe ye kar şı bir var ol ma
sa va şı dır. Bu ko nu da o ka dar bü yü tü yo rum ki, ulu sal dü ze yi
zor lu yor ve hat ta aşı yo rum.

Gö rü yor su nuz ki, bu te mel de iliş ki ler ben de da ha kap sam lı -
dır; bi li me da ya lı dır, ah la ki ve fel se fi te me li ye ni dir. En önem -
li si de gü ce bağ lı dır, ya ni dev rim ci bir tar zın iliş ki si dir. Sa vaş la
ya ra tı yo rum ve bir çok şe yi bu te mel de da ğı tı yo rum. Ka dın iliş -
ki sin de ki so ru na yö nel dim; ora da kö le li ğe, kö le leş tir me ye ve
mal- mülk ola yı na yö nel dim. Bir çır pı da bir çok öz gür  aday
or ta ya çı kar dım. Es ki den bir ka dın dan fer sah fer sah ka çar dım.
Ha tır lı yo rum, köy ima mı na gi di yor ve “ka dın lar dü ğün de oy nu -
yor lar, ken di le ri ne bak mam gü nah mı, se vap mı” di ye so ru yor -
dum. O da “üç yüz met re öte den ba ka bi lir sin, faz la gü nah sa yıl -
maz” di yor du. Ben bir dö nem bu nu ya şa yan bi riy dim. Ama
şim di bu so ru na ola ğa nüs tü bir ka tı lı mım var. Es ki den çok çok
bir  genç kız ile bir er kek bu lu şun ca, he men “bir bi ri mi zi
be ğen dik, bir bi ri mi ze göz koy duk” der, çe kip gi der ler di. Şim di
gö rü yor su nuz: Ka dın ke si mi o ka dar ge liş miş ki, kö le lik ten ka -
çıp kur tu lan  genç kız lar çev re mi ze do lu şu yor, mi li tan iliş ki ler
ge li şi yor, or du olu yor lar, he men he men her tür lü ça ba ya ko şu -
yor lar. Çok ile ri dü zey ve iliş ki ara yış la rı var. He pi niz de ol -
duk ça kap sam lı iliş ki ler ge liş ti re bi li yor su nuz. Öy le çok dar de -
ğer len dir me ler yok, bir de çok kap sam lı yol daş lık, ar ka daş lık
te sis et me du ru mu var dır.

Ço ğu nu zun ke na rın dan ge çe me di ği, güç bu la ma dı ğı ar ka -
daş lı ğı biz na sıl ge liş ti ri yo ruz? Da ha ço cuk ken be nim tut kum -
du; ka dın da oyun da ol ma lı, ya şam da yer al ma lı di yor dum.
Şim di bu na en kap sam lı ce va bı ve ri yo ruz. Top lu mun dış ta la -
dı ğı ka dın ger çe ği şim di mü ca de ley le ya şa ma ya vaş ya vaş
ken di ni ka tı yor. Es ki den bir ka dın iliş ki si çok ka ba bir cin sel



iliş kiy di. En değ me er kek ve ya ka dın bu ko nu da çok ka ba bir
iliş kiy le bir bir le ri ne yak la şı yor lar dı. Kal dı ki ev li lik ler de
böy le dir. Bir  Kürt er ke ği nin bir  Kürt kı zın da dü şün ce gü cü
ara dı ğı nı san mı yo rum, tar tış ma gü cü ara dı ğı na inan mı yo rum.
Kal dı ki böy le bir şey müm kün de de ğil dir. Bir bi ri nin ya nı na
git me, kim sin ne sin bi çi min de sor ma di ye bir şey yok. Çok
uzak tan kaş göz işa ret le riy le bir be ğe ni ifa de si söz ko nu su. Ya
da köh ne miş duy gu lar di ye bi le ce ğim, için de çok fe na bes len -
miş duy gu lar la “bir gün bu lu şur, ka vu şu ruz” bi çi min de bir ya-
k la şım ol duk ça ege men dir. As lın da ben bü tün bun la rı yık tım,
kır dım. Has ret düş le ri ne dir? Yıl lan mış duy gu lar ne dir? Hat ta
bun la rın hep si teh li ke li dir di yo rum. Ya şa ya ca ğı nı ya şa, doğ ru
sev, sev gi ni açı ğa vur. Ta bii sev gi yi açı ğa vu rur ken ku ral lar
ko yu yo rum. Ora da se ni yurt se ver li ğe ça ğı rı yo rum. Se ni öz -
gür leş me ye, par ti leş me ye ve sa vaş ma ya ça ğı rı yo rum. Yi ğit -
sen, sev gin ve tut kun da güç lüy sen, ora da ken di ni gös ter. Yi -
ğit lik bu sa ha lar da  olur. Çün kü bun lar ol ma dan sen bir hiç sin,
se nin sev gi nin beş pa ra lık bir de ğe ri ol maz.

Ta bii bun lar id di a lı çağ rı lar dır, ger çek yi ğit lik ge rek çe le ri dir.
Var sa,  genç kız la rın ve er kek le rin iliş ki si ne ve ger çe ği ne bra vo
di yor sun. Ba şa ra maz sa za ten öl müş tür. Ve ya ha ya tı nı or ta ya
ko ya cak, sev gi yi ka za na cak tır. Ben et ra fım da bu ka dar in sa na
çağ rı ya par ken hak lı yım ve ya esa sı kav ra mı şım. Ya şam bu te -
mel de ka za nı lı yor. Do la yı sıy la öz lü olan lar ka tı lı yor. Ye ni bir
iliş ki tar zı dır, “ben yi ği dim, id di a lı yım” di yen  genç kız be nim
ya nım da ola cak tır. Baş ka ça re si yok tur. Çün kü bu aşa ma da bu
ko nu yu en çok ge liş ti ren, ona açık lık ka zan dı ran, onu doğ ru ka -
tan be nim. Ya ni ön der lik ola yı na bağ la na lım de nil di ğin de, bu
şu an la ma ge li yor: Ön der lik, ta rih sel ve top lum sal açı dan, bu
aşa ma da çö züm le yi ci te mel güç olu yor. Di ğer güç ler ve ya iliş -
ki ler in sa nı faz la ya şat mı yor. İliş ki le ri ni zin ol du ğu ör güt, er kek,
ka dın, ai le ya da yö ne ti ci, ya ni ne olur sa ol sun, her ba kım dan
tat min ede mi yor, do yu ra mı yor. Bu nun di ğer bir bo yu tu da, in -
sa nın ya şa mı na faz la sev gi ve say gı ka ta ma ma sı olu yor. Ne -
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den? Çün kü ek sik, ba şa rı sı yok. Ada mın dev ri me inan cı ol sa
da, ne ka dar ya pa bi le ce ği bel li dir. Güç lü bir dev rim ci de ğil,
ola ma dı ğı  için de za ten se ni tu ta maz, se ni an la ya maz. Sen de
faz la an la ya maz ve tu ta maz sın. Bu ger çek bir çö züm bek le yen
bir çe liş ki dir. Ta bii çö zü mü ya şa yan bi ri iliş ki ler de de güç lü dür.
Çö zü mü esas ta hal le den bi ri, ka dı nı ve ya ka dın-er kek iliş ki si ni
doğ ru ele  alır, iliş ki ye doğ ru yön ve re bi lir.

Va ta na ve sı nı fa
bağ lan ma yan sev gi bir hiç tir

Biz, Tem muz  Konuşmaları'nda ba zı te mel ler koy duk. Ge çen
yıl lar da da ay nı sı nı söy le dik. O doğ ruy du ve şim di slo gan laş -
mış tır. Va ta na ve sı nı fa bağ lan ma yan sev gi bir hiç tir. Bağ lan -
ma sı  için de el bet te öz lü ça ba ya ih ti yaç var dır. Laf ta is ti yor,
ama pra tik te ter si iş li yor. Böy le er ke ği ve ya kı zı ne ya pa cak sın?
İliş ki le ri kaç pa ra  eder? Sev gi ye gö tür mez, öl dü rür, ya kar. Ta bii
bun lar bi zim "na sıl ya şa ma lı?" so ru su na ver di ği miz ce vap lar -
dır, di yo rum. Doğ ru dur, zor dur; sev gi sa vaş ka dar zor dur. Sev -
gi yi ya rat mak, sev gi yi oluş tur mak, sev gi yi  esas  alan bir ya şa mı
ger çek leş tir mek sa vaş tan ba şa rıy la çık mak de mek tir. Bu da
eşit tir or du kur mak, ör güt kur mak, ke sin gö rev le re ba şa rıy la
kar şı lık ver mek tir. On dan son ra si zin bir bi ri ni ze de ğer ver me
ve sev gi sun ma hak kı nız ola bi lir. De di ğim gi bi bu ko nu da iki -
yüz lü lü ğe ve yü zey sel li ğe faz la ma hal yok tur. Ya şam sa na ger -
çek leş tir me yi  şart kı lı yor. Ger çek leş ti rir sen ya şa ya bi lir sin,
sa va şır san ya şa ya bi lir sin. Ya şam öz gür leş tik çe se vil me li dir ve
bir in san da bun suz ola maz. Ha la bu so run lar et ra fın da yo ğun -
la şı yor, di ye cek si niz. Oy sa kim le rin ya şa ma ya hak kı var, kim -
ler öz gür lük ten ya na, kim ler ona hak kı nı ve an la mı nı ve ri yor,
kim ler bu nun sah te si dir? Çö züm le me ler ge ce gün düz bu nun la
uğ ra şı yor. Siz ler, çe şit li alan lar dan ge len öz gür lük aday la rı ola -
rak, çe şit li so run lar la bir lik te çık mış ve ka tıl mış sı nız. Faz la çö -
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züm gü cü ola ma mış sı nız. Gö rü yor su nuz ki, şim di du rum lar bi -
raz da ha fark lı dır. Doğ ru su da bi raz böy le ol mak zo run da dır.
Her şey den ön ce  eşit ve öz gür ko şul lar ge re ki yor.

Be nim yap tı ğım di ğer bir iş, bir in sa na su na bi le ce ğim en iyi
de ğer, ona bi raz da ha öz gür dü şün me fır sa tı ver mek tir. Bu ona
öz gür dav ran ma fır sa tı nı ve rir, onu bas tır ma dan ve ona ha kim
ol ma dan ön ce, ira de si ni or ta ya çı ka ran ko şul la rı ya ra tır. Dik kat
edin, bü tün  Kürt hal kı na da ver di ği miz bu dur. Ka dın la ra da
ver di ği miz bu dur: İra de si ni or ta ya çı kar ma, ira de sa va şı. Bu
mü kem mel yü rü tül dü. Çün kü ira de si ol ma yan il gi siz dir, sev gi yi
faz la or ta ya çı ka ra maz.

Ölü can lar, de dik. Ölü be den ler le in san sev mez, se vil mez.
Bel ki ba zı la rı na aca yip ge le bi lir, ama aç mak ta ya rar var dır.
Kürt ka dın la rı nın ço ğu nun be den le ri ölü, ko kuş muş, so ğuk ve
çok ka ba dır. Fi zik le ri bi raz böy le dir, ruh la rı do nuk tur. Fi kir dü -
ze yi hiç yok tur. Köy lü kı zı nı al, kü çük-bur ju va kı zı nı ve ya er -
ke ği ni al, söy le söy le, hiç tir; bir pa pa ğan ka dar bi le söz cük le ri
tek rar la ya maz. Ne yi ya şa ya cak sın? Sev gi duy gu da, dü şün ce de
ve ya şa mı pay laş ma da ka tı lım is ter. Ama bi zim ki buz da ğı gi bi -
dir ve ya do nuk tur, bir-iki söz cük le her şe yi kes ti rip  atar.
Böy le dir, ya ni her tür lü say gı sız lı ğı da ya tır. İn san bu ya şam dan
ne an lar? Bir kız böy le bir er ke ğe öy kü nür, bir er kek bir kı za
özen ti du yar ve çok kı sa bir sü re için de bir bir le ri ni mah ve der -
ler. Ne den? Çün kü iliş ki ler te mel de ğer ler den yok sun dur.

Açık söy le ye yim; ben böy le bir iliş ki yi be ğen mi yo rum ve
hiç kim se ye de ya kış tı ra mı yo rum. Bel ki si ze aşı rı mü da ha le
edi yo rum, ama mü da ha le et me ge re ği ni du yu yo rum. Çün kü bi -
çi mi niz den tu tun üs lup ve yak la şım la rı nı za ka dar her şe yi ni zin
dü zel til me si ge re ki yor. Şim di öz gür bir in sa nı,  Kürdistan'da
ken di ya şa mı mı bi rin ci de re ce de ben ka rar laş tı rı yo rum. Bu,
ulu sun ka rar la rı na ka dar gi di yor. Ya ni da ha da söy lü yo rum,
ney le ya şa mak is te rim? Ge rek ka dın ve ge rek se er kek öl çü tün -
de en na mus lu su, en dü rüs tü na sıl ol ma lı; di ğer bir de yiş le sa -
de ce ah la ki açı dan söy le me ye lim, fel se fi ve si ya sal açı dan na sıl
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ol ma lı? Ye ni bir dün ya kur mak is te yen ler han gi ki şi lik ler den
oluş ma lı? Bir ka dın na sıl ol ma lı? Ken di li ğin den or ta ya çık tı ğı nı
san ma yın. Bi zim çok sı kı de ğer len dir mey le or ta ya çı kar ma tar -
zı mız ol ma sa, si zin ço ğu nuz şim di bi rer ev kı zıy dı nız, bi rer er -
kek kö le siy di niz. Mev cut mü da ha le ler si zi az çok dü şün dür me -
ye gö tü rü yor. As lın da par ti için de yü rü tü len bir po li ti ka dır: Ka -
dı nı ser best bı rak, kö le leş mek is ter. Bu na en gel koy,  uzun sü re
ken di ayak la rı üze rin de yü rü sün, ko nuş sun, tar tış sın, eli ne si lah
da al sın. Ba ka lım ne ya pa bi lir? Ya ni çok  açık, biz de ka dın
er ke ğin göl ge sin den bi le çı ka maz. Sen bu ka dar ba ğım lı bir ki -
şiy le han gi öz gür lü ğü pay la şa bi lir sin? Er kek de bu ka dar kö le
bir ka dı nı gör dük ten son ra, ken di sin de ne ka dar öz gür lük duy -
gu la rı ge liş ti re bi lir? Mal gi bi bir kö le si var, ken di si ne her tür lü
bas kı yı, sö mü rü yü, iş ken ce yi ve da ya ğı uy gu lu yor. Bu an lam da
bu er kek de bit miş tir, ka ba sa ba bi ri nin te ki dir. Ka dın da ken di -
ne böy le bir er ke ği ya kış tır mış tır. Ya ni bir yer de ten ce re yu var -
lan mış, ka pa ğı nı bul muş! O bu nu dü şü rü yor, bu onu dü şü rü yor.
O bu na en ka ba bi çim de yak la şı yor, bu ona en ka ba bi çim de
yak la şı yor. İş te bu ra da ki şi li ğin dü şü rül me si, sev gi ve say gı nın
bi ti şi or ta ya çı kı yor. Ni te kim  Kürt ai le sin de ki ya şa mı mız bu dur.

Ta bii bü tün bun lar  ağır du rum lar dır. İçin den gel di ği niz
ko şul lar siz le ri az çok bu du rum lar da ya şat mış tır. Ama bi zim
or ta mı mı zın da ha fark lı ol du ğu nu gö rü yor su nuz. Yi ne ken di öz -
gü cü me da ya na rak bir şey ler yap ma ya ça lı şı yo rum. Bi rey sel,
grup sal, par ti sel ve ulu sal dü ze ye iliş kin hi tap la rım, çağ rı la rım,
çö züm le me ler ve iliş ki ler var. Bü yük öz gür lük tut ku nu ol du -
ğum  için, bir an lam da ka dın ko nu sun da da bin ler ce si ni or ta ya
çı kar ma var. Ka nım ca hiç bir er kek bu ka dar kap sam lı ola maz.
Bir er ke ğin bir ka dın la iliş ki si sı nır lı dır. He le  Kürt er ke ği söz
ko nu su ol du ğun da, özel lik le bu aşa ma da dar dır, öy le faz la an -
lam yük le ye mez. Bu da teh li ke li dir. Ben bi raz an lam yük le dim,
ge niş tut tum ve bu nun so nuç ala bi le ce ği or ta ya çık tı. Bir ka dın
bağ la say dı ve ya ben çok düş kün ce bağ lan say dım, bel ki bir  ulus
bi ter di.  Eğer o iliş ki ola yın da bü yük bir ha ta yap say dım (ki bu
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teh li ke var dı), bel ki de  ulus ol mak tan çı kar dık.
Evet, yak la şım la rın çer çe ve si ni az çok ya şa dı nız. Sa nı rım

es ki si ne gö re epey ce dü şün me ve ba kış açı sı ka zan dır ma or ta ya
çık tı. Ki şi li ği niz de es ki den da ha faz la gü ven var. Ken di niz ken -
di ni zin ol ma sı ge rek ti ği ni dü şü nü yor su nuz. Er kek kar şı sın da
son de re ce bo yun  eğen bir tip ten, se çim ka bi li ye ti ne ula şan bir
ki şi lik ha li ne ge li yor su nuz.  Evet, tah min edi yo rum. Ne na sıl
se vi lir, ne na sıl ya şa nı lır, ne na sıl ka bul gö rür, ne na sıl red de di -
lir? Her hal de bu ko nu lar da az çok ira de gü cü ka za nıl dı.

Ben her za man söy lü yo rum: Be ni sev me ye ce sa ret ede cek
bir kız va ta nı nı şu ka dar sev mek zo run da dır, şu ka dar ze ki ol -
mak zo run da dır, şu ka dar ör güt so run la rı na güç ye tir mek zo -
run da dır. Et me di mi, ben faz la sev mem. Ken di ni ba na zor la
mı sev di re cek ve ya zor la mı be ni ken di si ne mal ede cek? Ta bii
tut tur du ğum ya şam dü ze yim var. Ona say gı lıy sa, da va ya bu
ka dar yat kın ola cak.  Cins ay rı  mı nı da za ten bu ra da
ya pı yo rum. Çün kü ben bi raz de ne yim ya şa dım. Kar şım da ki
ka dın ken di si ni mi li mi mi li mi ne pa zar la ma ya ça lı şı yor du. Bir
yer de ba na mal ol,  bir yer de  TC'ye mal ol,  bir yer de
iş bir lik çi li ğe mal ol gi bi. Ta bii ben de onu va ta na mal et me ye
ça lı şı yor dum, ar ka sın da ki iliş ki yi de çe ki yor dum. Bu bü yük
bir sa va şa dö nü şü yor du. Ama si zin ki böy le de ğil. Ne ye ba kı -
la rak ka rar ve ri li yor? Bel ki de her han gi bir  Kürt er ke ğiy miş
gi bi ele al dı. Ya ni bi raz  oyun oy na dın mı, cin sel li ği ni
kul lan dın mı, "kı ro"yu  dört dört lük bağ lar sın bi çi min de
yak laş tı. Bir çok iliş ki bi raz böy le dir. Ama böy le bir er kek ol -
ma dı ğı mı ka nıt la ya bil dim. Sa nı yo rum ilk de fa bu işe şaş tı.
Çün kü be ni kont rol et ti ği ni sa nı yor du. Ta bii Kürt ler de bir çok
iliş ki böy le kont rol edi lir. Hem de bu yay gın dır.

Be nim böy le bi ri ol ma dı ğı mı gö rün ce, kar şım da ki ne yap tı?
"O za man bu na sıl bir er kek tir, bu cins ten ola rak ken di ni na sıl
tat min edi yor, aca ba di ğer kız lar la iliş ki le ri var mı dır" bi çi min -
de pro vo ke et me yi de ne di. İş te “ev li er kek ka dın lar la böy le iliş -
ki ku rar mı?” Bir kaç ba yan la si ya si iliş ki ol du mu, der hal pro -
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vo ke edi yor. Hat ta “öl dür, ka dı nı ya şat ma, tek ka dın be nim, be -
nim dı şım da hiç bir ka dın yok” di yor. Ya ni di ğer ka dın lar la en
ufak bir iliş ki dü şü nül me ye cek, hat ta bi ri si öne çı ka rıl ma ya cak
gi bi müt hiş bir fe o dal iliş ki ol du. Bu ko nu da da ba zı ör nek ler
var ki,  felç edi ci dir. Ta bii bu nun hi ka ye si da ha de rin dir. İliş ki
bi raz da ha açı lır sa, “na sıl ol muş da bi zim ha be ri miz yok” di ye -
cek si niz. Ama ba na gö re  işin için de dev let de var dı. Dev let,
ka dın ve aris tok ra si bir le şin ce, bu or ta ya çık tı. Ben de mal  eden
bir ada mım, ya ni  Kürdistan'da or ta ya çı kan hay li bü yük bir
ola yım. Kor kunç yük le ni yo rum, kor kunç kul lan mak is ti yo rum.
Za ten bü yük oy nu yor du. Bir ka dın-er kek iliş ki si, dev let iliş ki si
ve bu da sa vaş iliş ki si ol du. As lın da bi raz da ben böy le yap tım.

Siz ce yap ma ma lı mıy dım? Yap ma say dım, PKK or ta ya çık -
maz dı. Bu her hal de düş ma nın üze ri ne da hi ya ne bir yü rü yüş tar -
zı ol sa ge rek. Bu çer çe ve nin MİT çer çe ve si ol du ğu nu her kes
kuş kuy la iz li yor du. Ama ben tam  işin gö be ği ne ini yor dum.
Na sıl  olur? Bu bir yer de ken di mi in ti har va ri bir ey le me
sok mak tı, ama bu ko nu da da çok iyi tak tik ve rol oy na ma var.
Ay nı za man da dü rüst çe dir. Emi nim ki si zin si nir le ri niz yir mi -
dört sa at da ya na maz dı. Ama be nim ki da ya na bi li yor. Bu be ni
po li ti ka da bü yük du yar lı lı ğa ve us ta lı ğa gö tür dü. Ken di me ola -
ğa nüs tü ha kim ol ma ya gö tür dü. Ka dı nı he men ce za lan dır say -
dım, her hal de be nim fark lı bir er kek ol ma dı ğım or ta ya çı kar dı.
Ne öl dür düm, ne de düş kün leş tim. Ya da na mus ge re ği mi böy -
le ol du? Ha yır. Çok in ce, çok us ta bir sa vaş yü rüt tüm. Gör dü -
ğü nüz gi bi ora da  Türk dev le ti kay bet ti.

İle ri de bu da ha iyi an la şı lır. Ta bii o da çok yol da şı mı zı vur -
du, mah vet ti. Bu kont rge ril la yı bel ki ha la o yö ne ti yor. Man tık
bu, öl dü rü cü ve boğ du ru cu bir man tık. Gö rü nüş te bir ka dın-er -
kek iliş ki siy di, ama özün de mu az zam bir sos yal ve si ya sal iliş -
ki, çok acı ma sız ve iş ken ce li bir iliş kiy di. As lın da bir çok iliş ki
böy le dir. İliş ki ler de ne den ucuz ca kay be di yor su nuz? Ni ye iliş -
ki ler le bü yü ye mi yor su nuz? Çok ko lay tes lim ol du ğu nuz  için.
İçi niz den en değ me ola nı yir mi dört sa at için de bir iliş ki ye tes -
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lim olur sa, bun dan ya rar gö rür mü? İliş ki ye doğ ru bir gi riş yap -
maz sa if lah  olur mu? Sağ lam bir dü şün ce ya pı sı yok, sağ lam
bir sev gi si ve say gı sı yok. Ney miş? İliş ki le re gü dü ler, ben cil lik
ve fır sat çı lık ege men ol muş! Bu iliş ki ney se, sen de o ka dar sın.
Bu nun içe ri ği ne ka dar kü çük se, sen de o ka dar kü çük sün. Ken -
di ni al dat ma! Bir çok ba yan ve er kek ar ka da şı mı za ba kı yo rum,
as lın da kü çük iliş ki le rin, cü ce iliş ki le rin in sa nı dır ve ya iliş ki si
yok tur. Ben yir mi- otuz yıl dır bu iliş ki le rin te o ri si ni ya pı yo rum,
eği ti mi ni ha zır lı yo rum. Han gi niz be nim le bi raz ha re ket et se
iler le ti rim. Bu bü yük bir tec rü bey le müm kün ola bi lir. Ama si zi
iliş ki ler le baş ba şa bı rak sak, bel ki de in cir çe kir de ği ka dar sı nız.
Bu in sa na ba kın ca üzü lü yo rum.

De dim ya, ben iliş ki le ri en gel li yor de ği lim. Ama öy le bir
iliş ki ku run ki, in san bra vo de sin. Şar tı mı koy dum: Na sıl  aşık
olu nur? Bi ri si be nim koy du ğum öl çü ler de aş kı ger çek leş tir sin,
al kış la ya yım. Onu bü yük de ğer ola rak ifa de ede lim, yü cel te lim.
Ama en değ me iliş ki ye ba kı yo rum: Ör güt ten ve sa vaş tan  uzak
düş sün, ai le ve ya şam so ru nu or ta ya çık sın! Bu tür bir aş kı ben
ne ya pa yım? Bu nu ba şı ma mı ça la yım? Ba na ma ra zi duy gu lar
de ğil, kah ra man ca duy gu lar la zım. Ba na çok kah ra man ca bağ lı -
lık lar la zım.  Ayıp de ğil, ben böy le bağ lı lık lar la va ta nı
ka za nı rım. Ba na ne böy le er kek ler ne de böy le kız lar la zım.
Çok  açık ko nu şu yo rum, ben ma ra zi duy gu la rı ne ya pa ca ğım?
Ben sa de ce gü zel li ğin yol da şı yım, yü ce li ğin yol da şı yım. “Biz
ka dı nız, za val lı yız, bi ze faz la yük len me, cin si miz ci bi li ye ti miz
böy le” de ni le bi lir mi? Ha yır, ben böy le ka dın la ya şa mam. Be ni
zor la mı ken di ni ze or tak ede cek si niz? Ben ka dın da müt hiş gü -
zel lik ara rım, ka dın da yi ğit lik ve yü ce lik ara rım, ya ni öz ve bi -
çim ara rım. Böy le ka dın yok muş! Yok sa, ben de ken di mi ki re
ve pa sa bu laş tır mam. Ba zı la rı bel ki bun dan ür ker. “Bi zim Baş -
kan na sıl in san mış da ha be ri miz yok muş” di ye bi lir. Ta bii baş -
kan var sa böy le baş kan dır. Ön der se böy le ön der dir. Yok sa, baş -
ka tür lü sü ön der li ğin va sıf la rıy la bağ da şa maz. Baş kan gü zel lik
ver me sin, Baş kan yü ce lik ver me sin, Baş kan o yü ce li ğe çağ rı
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ol ma sın: Böy le bi ri baş kan de ğil de her şey dir. Si zi bu te mel de
çek me sem, be nim baş kan lı ğım ne re de ka lır? Si zi va ta na mal et -
me sem, si zi yi ğit çe bir yü rü yü şün ve sa va şın ele ma nı yap ma -
sam, baş kan lı ğım ne re de ka lır?

İl gi len me miz bu çer çe ve de dir. Ben ce sa ret et tim, bu ka dar
ka dın la il gi len dim. Ken di le ri ni bu ka dar bir leş tir dik, bu ka dar
güç sa hi bi kıl dık. Ben ce kü çüm se ne mez. Bu da bu yak la şım sa -
ye sin de ol du.  Eğer di ğer ka dın so ru nu na yak la şı mın et ki si
al tın da ol say dım, tek bir ka dın sa vaş çı or ta ya çık maz dı. Bu nu
da unut ma yın. Hiç bi ri niz saf la rı mı za gel mez di niz.  Eğer ben de
fe o dal ka dın an la yı şı ege men ol say dı, bu saf lar da tek bir ka dı -
nın ba rın ma sı müm kün müy dü? Ta bii siz bu nu da bil mez si niz.
“Ne il gi miz var” di ye bi lir si niz. Ha yır, o iliş ki çö züm len di ve
böy le ce siz or ta ya çık tı nız.  Onun  için bu hi ka ye nin na sıl
ol du ğu nu araş tı ra cak sı nız.

Biz ne yin ürü nü yüz? Ben siz de tam  eşit ve öz gür ar ka daş lık
ge liş ti ri yo rum. Bu  ayıp de ğil. Ben ce  ayıp  olan ka tı lım da
yü ce li ği ve bü yük lü ğü sağ la ya ma mak tır.  Ayıp  olan
sev me mek tir. Bü tün yön le riy le se vi le bi le cek iliş ki le ri or ta ya çı -
kar mak,  onur du yu la cak bir iliş ki yi or ta ya çı kar mak, ki şi yi
bağ la ya cak ve özel lik le onu gö rev le re bağ la ya cak iliş ki ve ka -
dın la ya şa mak  ayıp de ğil, tam ter si ne ben ce en ter cih edil me si
ge re ke ni dir. “Ken di mi şöy le bağ la mış tım, şöy le sat mış tım, şöy -
le ge le nek le rin kö le siy dim, şu ra nın ma lı mül küy düm” de mek,
bir ke re in sa na ha ka ret tir.  Evet, bağ lı lık lar  olur, ama
bağ lı lık la rın bü yü ğü de de di ğim gi bi ge li şir. Ta bii bu zor dur,
za ten be nim ge liş tir mek is te di ğim bu aşk tır;  Kürt aş kı dır,
bü yük Bo tan aş kı dır, bü yük ör güt ve ey lem aş kı dır. He sa bı nı za
ge lir se, bu aş ka ka tı lın. He sa bı nı za gel mez se, ka de ri ni ze kü sün
ve evi niz de ka lın. Son ra “bi zim yol da şı mız  açık de ğil dir,
ger çek le ri dob ra dob ra koy ma dı” de me yin. Sev gi niz de öz gür -
sü nüz, ama sev gi ba şı boş bir gü dü tu fa nı de ğil dir. Zap tu-rap ta
ge le cek sin, ge ri si çıl gın lık tır. İş te al kaç, al dat, sat! Ge ri ye ne
kal dı eli miz de? Her tür lü çir kin li ği ya şa, ikin ci gün “ben iliş ki
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ku ra ca ğım da, be nim ya şa mak is te di ğim ka dın ve ya ka dın lar
ko kuş muş ola cak, sah te kar ve düş kün ola cak, elin den hiç bir iş
gel me ye cek, ko nu şa ma ya cak, tar tı şa ma ya cak, ka rar ve re me ye -
cek” de!.. Na sıl  olur? Ben bu sa va şı bü tün yön le riy le bir lik te
ya şa mak  için ve ri yo rum. “Bi zim ka dın la rı mı zın di li ek sik tir,
ce sa re ti yok tur, o bu iş le re faz la ka tıl ma sın,  uzak dur sun”
de mek, kö le li ğin ta ken di si dir. Böy le ol say dı, bu an la yı şı ka bul
et sey dik, hiç bi ri niz or ta ya çık maz dı nız.

Böy le si iliş ki le rin bü yük lü ğü ne ulaş mak zor dur. Ben de  onun
için di yo rum ki, öz gür iliş ki yi kur mak sa vaş ka dar zor dur. Ben
ne ya pa yım, bu  işin ta bi a tın da bu var. Ko lay iliş ki yok tur. Zor la
gü zel lik ol maz, der ler; ben de ko lay lık la iliş ki ol maz, ko lay lık -
la gü zel lik ol maz, di yo rum. Kü süp da rıl ma nız be ni il gi len dir -
mez. Bu  işin özün de bu var. “O za man biz de bir bi ri mi zi
dü şü rü rüz” der ve dü şü rür se niz, ben de si zi mah ve de rim. Na sıl
dü şü rür sün bu sa va şı? Ta bii ço ğu nuz bu nun far kın da de ğil.
Ama bun lar bir an lam da APO ya sa la rı dır. Ben ken di ey le mi min
ne tür ey lem ol du ğu nu bi li yo rum. Ka dın la ra da yat tı ğım ya sa la -
rın ne ol du ğu nu da bi li yo rum. "Biz bun la rı dü şü ne me miş tik"
de mek ol maz. Dü şü ne me miş sen, sen ma ce ra cı sın. Be nim de bir
na mus an la yı şım var, bir sev gi an la yı şım var. Bun ca yıl dır bu
ka dar sab re den, ken di ni bu ka dar di sip li ne  eden in san öy le
ko lay al dan maz ve al dat maz da. Ben bir ye re git ti ğim de, ne den
her kes he ye ca na ka pı lı yor? Ne den aya ğa kal kı yor? Ne den ilik -
le rin den bo şa nır ca sı na es ki den bo şa lı yor? Bu na ta nık sı nız. Siz
de bi raz böy le  olun. Bir ye re gir di niz mi, her ya nı nız  ışık saç sın
ve il ham ver sin, yü rek le ri can lan dır sın. Se nin  için “yi ne gel di
ba şı mı zın be la sı, yi ne gel di de di ko du kay na ğı” de ni lir se, sen bu
ki şi lik ten ne an la dın? Her şe yin en iyi si ni ve en gü ze li ni ya rat -
mak zor bir şey mi dir? İş te ben de ken di mi ya rat mı şım. Be nim
ken di li ğin den mi böy le ya ra tıl dı ğı mı sa nı yor su nuz? Ben as lın -
da her gün ken di mi örs ve çe kiç le dö vü yor dum. Ta bii ki şi nin
ken di si ni top lu ma, hal ka ve par ti ye ka bul et tir me si bü yük bir
sa vaş is ter. Şim di dos tun, düş ma nın ve her ke sin il gi si ni çe ki yo -



rum. Bu nun la ör güt, bu nun la sa vaş olu yo rum.  Kürt ru hu nu ve
yü re ği ni ya ra tı yo rum,  Kürt bi lin ci ni ya ra tı yo rum,  onun sa va şı nı
ya ra tı yo rum.  Eğer ken di mi sis tem li ola rak ya rat ma sam, ba şa rı
kof bir er kek lik an la yı şıy la  olur mu?

Bi lir si niz, top lum da en değ me er kek lik ka ba da yı ca dır. Bi raz
pa ra sı na, bi raz so pa sı na gü ve nen en değ me er kek sa yı lır. Bu -
nun da bir hiç ol du ğu nu bi li yo ruz. Çok de ği şik bir er kek ti pi
çiz me sey dim, üç ki şi yi bir ara ya ge tir mem müm kün de ğil di.
Ko lay ca al da nan, ge le nek le re ve dü ze ne ko lay ca ken di ni kap tı -
ran bi ri si ol say dım, bu ha re ke ti böy le bir ha le ge tir mek müm -
kün müy dü? Bel li ki güç len me bi raz böy le olu yor. Bel li ki za fer
bu ki şi lik te me lin de ger çek le şe bi li yor. Siz kız lar da bi raz bu te -
mel de ken di ni ze ge le bi li yor su nuz. Çün kü di ğer bi çim ler si zi
faz la güç lü ve id di a lı kıl mı yor. Di ğer or tam lar si zi faz la güç lü
kıl mı yor. Bel ki ba zı la rı, sen par ti ön de ri sin, der. Oy sa ben par ti
ön der li ği ni sı fır dan ya rat tım. Aman sız sa va şım la ya ra tı yor ve
ha la öy le gö tü rü yo rum. Be nim gün lük mes le ğim, yü rüt me tar -
zım dır. PKK ol ma sa, yi ne bir PKK ya ra tı rım.  Tarz ve ya şam
bi çi mi ha li ne ge tir mi şim. Biz le ri, ön der lik ola yı nı an la dı ğı nı zı
tah min edi yo rum. Her hal de doğ ru kav ra ma ya ve müm kün se
bir lik te yol al ma ya güç ye ti rir si niz.

Ben  Kürt ka dı nı ola yı na kar şı ol duk ça du yar lı yım. Bu
ko nu da ger çek ten çok ta rih sel, çok te o rik, çok çö züm le yi ci bir
yak la şı mın sa hi bi ve mü ca de le ci si yim. Siz de bu nun so nu cu
ola rak bi raz ge li şi yor su nuz. Be nim gü cüm bu ka dar, in san da ha
faz la sı nı da an cak öz gür lük te gö tü re bi lir. Güç kay na ğı ol ma ko -
nu mu nuz ve ka tı lım dü ze yi niz be ni güç len di re bi lir. Bu da si zin
güç len me ni ze yol aça bi lir. Siz le ri bi raz da ha in celt mek, hat ta
çe ki ci kıl mak ge re kir. Öy le ol ma sa si zi te pe ler ve dış ta lar lar;
ağır lı ğı nız ol maz. Ye ni in sa nı ya par ken, ka dı nı da çok özen le
yap mak ge re kir. Bu nu bir lik te ya pa lım, di yo rum. Tek ta raf lı bir
da yat may la ol ma sın. Çün kü ka dın şim di ye ka dar tek ta raf lı ya -
pıl mış tır. Er kek bu yur muş, ka dın da ha nım cık ol muş tur. Be nim
tar zım da bu yok tur. Ben den as la ha nım cık yak la şı mı nı bek le -
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me yin. Kar şım da ki ka dı nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni en gin ce dü -
şü ne rek, bi raz kar şı lık ve rin. Ben de ha la bi le mi yo rum,  dört
dört lük ka dı nı na sıl ya ra tı yo ruz, di yo rum. Ama duy gu la rım ve
sez gi le rim var, şu ra sı şöy le ol ma lı, bu ra sı böy le ol ma lı, di yo -
rum. Bel ki “bir dev rim ci o ka dar ula şa ma ya bi lir” der si niz. As -
lın da ula şır. Her dev rim de ulaş mış tır. De ğer le rin en gü ze li ni ya -
rat mak, he men her şe ye en de ğer li si ni kat mak zo run da dır. Bu
ara da iliş ki le rin en ka bul edi le bi li ne ni ni de pra ti ğe çı kar mak
zo run da dır.

Ama bu hiç bir ar ka da şı mı zın ak lı na gel mez. Es ki den kal ma
ne var sa onun la ya şar. Ama te o ri si ve ey le mi dev rim ciy miş!
De di ğim gi bi, bu her dev rim de ba şa şa ğı gi di şin ve ge ri ye  çark
edi şin de  asıl ne de ni dir.

Her  elin ka rış tı ğı bir yer de yu va ya pıl maz

“Na sıl ya şa ma lı” so ru su na iliş kin ge nel bir çer çe ve yi otur -
tur ken, ba zı so mut ör nek le me ler le da ha da açık la yı cı ce vap lar
ge liş tir mek müm kün dür. Yi ne ken dim den baş la ya yım. Ön ce
Kürdistan'da ya şa ma ya hak kı  olan bir ki şi lik ken di ni na sıl
or ta ya ser me li? Ben  sırf bu ce vap  için ken di mi yıl lar dır
eği ti yor, uğ raş tı rı yor ve yo ğun laş tı rı yo rum. De ni le bi lir ki, en
bü yük ça ba yı ken di me ve ri yo rum. İn san lık ka dar es ki  olan
bi lim le ri, fel se fe le ri ve din le ri, gö zü mün gör dü ğü, ku la ğı mın
işit ti ği ve ru hu mun duy du ğu ne var sa her şe yi gör me ye, duy -
ma ya ve an la ma ya ça ba lı yo rum. So nuç, ken di ni en çok ka bul
et ti re cek ruh sal, fi zik sel ve bi lim sel öl çü le re gö re in sa nı mız ba -
na ne der, tüm in san la rı mı za hi tap et mek  için dik ka ti mi çe ke cek
so run ne dir? Çok uğ raş tım; ai le mi et ki le ye bi li rim, kö yü mü et -
ki le ye bi li rim, ar ka daş çev re mi et ki le ye bi li rim. Fa kat bun lar ba -
na yet mi yor. Özel lik le bü tün hal kı mı zı, ulu su mu zu ve müm -
kün se in san lı ğı et ki le ye bil mek  için na sıl ol ma lı yım? Öy le bir
şey bu lup tem sil et me li yim ki, her kes “iş te bu be ni il gi len di rir”
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de sin. Bu ne de mek tir? Bu de rin in sa ni, de rin ulu sal, ay nı za -
man da de rin bi lim sel te me li al, bu nun ça ba sı nı acı ma sız ser gi le
ve so nuç ta et ki li ol!

Dik kat  edin, et kin lik sa va şı ne ka dar in san la rın çı kar la rı nı
tes pit et me ye ve ulu sun te mel po li ti ka sı nı be lir le me ye bağ lı? Bir
de gör mek, duy mak ve an la mak yet mi yor. Bu müt hiş ça bay la,
gün lük ça lış may la  olur. So nuç ta, bu in san ken di ni bi raz ka bul
et ti re bi lir. Ken di mi ulu sa ka bul et ti ri yo rum, sı nı fa ka bul et ti ri yo -
rum, ka dın la ra ka bul et ti ri yo rum. Ka dı nın de rin ih ti ya cı ne dir?
Ka dın bas kı al tın da dır ve top lum sal ya şa mın dı şı na itil miş tir. Ki -
şi li ğin den ha ber siz dir. O za man yap mam ge re ken şey  onun bu
te mel ih ti ya cı nı ya ka la mak,  onun öz gür lük ih ti ya cı na or tam
ha zır la mak tır. Us ta  olan hem bu nu dü şü nür, hem de ya par. Ge ri ye
ba kar sı nız, ko şup fır la ya rak geç miş si niz. Dik kat  edin, ka dın la rı
çek mek ko lay de ğil dir. Siz kız lar çok ür kek si niz, za ten öy le bir
gü cü nüz de yok. Bi ri le ri “al mak is ti yo rum” der, bi ri le ri “ve ri yo -
rum” der. Si zin ya şa mı nız bu alış ve riş çen ge li ne ta kı lı dır. Öz gür
ira de niz le ol duk ça az ta lep ler ile ri sü re bi li yor su nuz. Ta lep ler ile ri
sür se niz de ger çek leş ti re mez si niz. Öz gür ira de si ni ger çek leş ti ren
pek yok tur. Ama ben bü yük dü şü nü rüm. Ka dın si ya se ti ve ya te -
mel ka dın ih ti ya cı ne dir, or ta mı nı ku rar ve siz sö kün eder si niz.
Do la yı sıy la di ğer ha re ket ler ka dın ha re ke ti ni ya ra ta ma dı lar, dü zen
içi bir tem si li aşa ma dı lar. Ama biz de da ha öz gür leş me olu yor, da -
ha ile ri adım lar atı lı yor. Bu ko nu da ba şı nı zı kal dır mış sı nız. Ne re -
ye ka dar gi de ce ği ni zi öz gür lük be lir ler. Öy le gi di yor su nuz. Bu nun
de rin in sa ni öz le mi çok güç lü tem sil et mek le müm kün ol du ğu nu
gö rü yor su nuz. Ön der li ğe gü ven di ği ni zi söy lü yor su nuz ya, gü ve -
nin te mel ne de ni bu dur. Yok sa be nim ka ra ka şı ma, ka ra gö zü me
hay ran ol du ğu nuz  için de ğil, te mel bir ih ti ya cı nı za ce vap
ver di ğim için dir.

Bu ne olu yor? Bu, ka dın ha re ke ti nin ya ra tıl ma sı ve te mel len -
di ril me si olu yor. Da ha da öte si öz lem ler, se çim ka bi li ye ti, be ğe -
ni dir. Bu da han gi ki şi lik te müm kün dür? Ör ne ğin bu ko nu da da
bü yük bir ya rış baş lat mış du rum da yım. En çok se vi len ne dir,
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kim dir? Bu na sıl ol ma lı dır? Bir sev gi te o ri si or ta ya çı kar dık. Ka -
bul edi le bi lir bir sev gi na sıl ge liş me li dir? Sev gi ya sa la rı nın an -
lam ifa de ede bil me si ve ge nel bir ka bul gör me si  için, ba zı te mel
de ğer le re bağ lı ol ma sı ge re kir. Ya ni “gön lüm düş tü, sev dim” ye -
ri ne (ki, bu ya sa la rı mı za gö re sev gi de ğil iha net tir) ya sa la rı mı za
dik kat edil me li dir. Siz kız lar bi le so nu na ka dar ha re ket le si niz,
ön der lik le si niz. Ama ha la ara da mu az zam me sa fe ler var. Ba zı la -
rı nız, “ben bir er ke ği ko lay ya şa ya yım” der si niz. Bir er kek, “bir
ka dı nı ko lay ya şa ya yım ve ya el de ede yim” der. Ba na gö re bu he -
nüz çok zor dur. “Zor ola bi lir, ama is te di ğin gi bi ya şa ya bi lir sin,
pa ra var, her tür lü yet ki var, ola nak var” di ye bi lir si niz. Zor dur, bu
işin ya sa la rı var. Ya sa la rı na  ters dü şer sen, bi zim şu ağ la yıp
sız la yan ço cuk la rın du ru mu na dü şer sin. Ağ la yıp sız la mak da en
azın dan ayıp tır. Ağ la ma yı bi le bü yük yap mak ge re kir. Ço cuk la -
rın ki gi bi ol ma sın. Ya şa mı mı bi lim sel te mel de ha zır la dı ğım  için,
sık sık so rar lar dı: Sos yal ya şa mın ne dir, ai le iliş ki le rin na sıl, ana-
ba ba, eş- dost iliş ki le rin na sıl? Mil let tir; ço luk ço cuk, sev gi-aşk
ne dir, di ye so rar. Mü kem mel bir ce vap oluş tu ru yo rum.

Aş kın ya sa la rı, sev gi nin ku ral la rı de dim. Ne den ba na ka tıl -
mı yor su nuz? Çün kü si ze zor ge li yor. Kü çük-bur ju va lar sı nız,
ken di ni zi zor işe koş tu ra ca ğı nı za, gün lük ya şar sı nız. Ama ben
öy le de ği lim. Bi raz akıl lı ol du ğum  için ken di mi or ta ye re
at mı şım. Za ten sö züm var. Ni te kim an nem-ba bam da ba na,
“Sa na kim se kız ver mez” de miş ler di. Ne ben alı rım, ne de kim -
se ba na ve rir. Be nim  için bir il ke ol du. Ne den kim se ba na kız
ver mez ve ya ne den ben is te mem? Sa nı rım bi raz ger çek çi ol du -
ğum  için. Ba na kız ver mek, çıl gın lık an la mı na ge lir. Çün kü
ya şa mı mı öy le ör güt le mi şim ki, yer le şik ku ral la ra gö re bi ri ba -
na kız ver di mi, yan dı. Çün kü bü yük ça ba la rım var, bü yük uğ -
raş la rım var. Ya ni dü zen ki şi lik le ri ne gö re ku ma ra atıl mış tır.
Ör ne ğin bir de ne mem var dı: Ai le si, “biz dev le te bağ lı is te dik”
di yor du. As lın da bü yük bir si ya sal olay dır. Bir de ne me ve dev -
le te bağ lan may la dev le ti bi tir me çer çe ve sin de bir iliş ki, bel ki
de bir tak tik iliş ki dir. Ama bü tün bu an lam la rı içe ri yor. Ai le de
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o za man şa şır mış tı. Ço ğu ha la be nim o za man ki iliş ki mi an la -
mak is ti yor. Be nim mi kız al dı ğım, on la rın mı ba na kız ver di ği
bel li de ğil. Ha la şaş kın lar. Ger çek te bir tak tik, çok ani ve ol -
duk ça bek len me dik bir ha re ket tar zı. Kız ta ra fı da be nim kız dan
ne yi is te yip is te me di ği mi kes tir miş ol mak tan  uzak. Ben tam ne
is te di ğim den  uzak de ği lim, dev rim is ti yo rum, dev ri me gö re
ka dın is ti yo rum. Ama te mel de  işin için de si ya set var.
An la şı la ma dı, ben de an lat mak is te di ğim gi bi an la ta ma dım.
On lar be ni hiç an la ma dı lar. Bu bü yük bir sa va şa dö nüş tü. Do la -
yı sıy la kız  alıp ver me hi ka ye ol du.

Ama si ze gö re ko lay dır; "al dık ver dik; ka bul et tim al dım,
ver dim hal let tim" der si niz. Ol ma dı, bü yük bir so ru na dö nüş tü,
de ğil mi? Be nim kız  alıp ver me me se lem bir dev let so ru nu na
dö nüş tü. Ne den? De mek ki ana mın söy le dik le rin de de, be nim
söy le dik le rim de de hak lı lık var. Çün kü akıl lı in san bi raz böy le
dü şü nür. Fe o da lizm ve bur ju va ziy le iliş ki si var, ben de pro le ter-
halk kö ken li yim. Ben de kö ke ni mi in kar et mi yo rum, o hiç
et mi yor. O be ni çe ki yor, ben onu çe ki yo rum. O dev le te ulaş tı ra -
ca ğız di yor, ben dev le ti kul la na ca ğım, ye dik le ri ni bu run la rın -
dan ge ti re ce ğim di yo rum. Eş  dost adı na kor kunç bir sa vaş, ti pik
bir APO sa va şı...

Be ni böy le de ta nı yın. Be nim le sa va şı yor lar mı, be nim le an -
la şı yor lar mı, bel li de ğil dir. Bun da hak lı yım. Çün kü dost luk lar
sah te, gör kem li de ğil. Dost lu ğum dil le re des tan dır. Bu ze min de
dost lu ğa da ya lı ola rak ka lı yo rum. Çok has sa sım, yer siz tek bir
ha re ke tim bi le ol maz. Müt hiş et ki le me gü cüm var; say gı lı ve
bağ lı yım. Bu açı dan gü ve nir ler. İş te ha la bu ra lar da yım, is te di -
ğim gi bi de ya şa rım. Ne re ye git ti, ne ya pı yor, de mez ler. Hak lı -
dır lar. Be ni sa at sa at iz le me le ri ge re kir. Ama gü ven duy duk la rı,
ba zı  dost çev re ler ben den kö tü lük gel me ye ce ği ni bil dik le ri  için
şim di ye ka dar öz gü rüm. Bu nun  için ke sin lik le bo yun eğ mem.
Ben öz gür lü ğü  esas al mı şım. Hiç bir Kür dün ya pa ma ya ca ğı bir
dış ya şa mı ba şar mı şım.

Şu nu de me ye ge ti ri yo rum:  Özel bir iliş ki kur mak is te dik.
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So nuç ge nel bir si ya sal ola ya dö nüş tü. Za ten kar şı ta raf da, “ne -
dir bu ba şı mı za ge len” di yor du. Duy gu sal lık var, iş te tat min et -
tik, ye ter! Ha yır, hiç de öy le ko lay me se le de ğil dir. Bu ra da
Kür dün  ölüm hi ka ye si giz li. Ben de si zin gi bi ken di mi or ta ye re
at say dım, “bir bi ri mi zi be ğen dik, kan dır dık, ye dik iç tik, bit ti bi -
zim iş” de sey dim, şim di Kürt lük kal ma mış ola cak tı. Ama siz
böy le ya şa ma ya, ko lay yat ma ya bin de fa ra zı sı nız. İkin ci gün
bi ter si niz. İti ra zı nız yok, se çim ye te ne ği niz yok, araş tır ma nız
yok. As lın da ne is te di ği ni zi bil mi yor su nuz.

Bi li yor su nuz, in sa nın za yıf ta raf la rı gü dü sel yan la rı dır. Hep
gü dü le rin pe şin de ko şar sa nız, zi hin ve ruh yü ce li ği ar ka sın dan
koş maz sa nız, hay van la ra ya kın bir ya şam se vi ye si için de ka lır -
sı nız. As ke ri ye te nek le ri niz hiç ol maz. Ge ri ye  Kürt ai le si,  Kürt
ka rı sı ve ko ca sı ka lır.  Kürt ka rı sı ve ko ca sı nın tah li li ni çok iyi
yap ma lı sı nız.  Kürt ço cu ğu,  Kürt ana sı ve ba ba sı, bi raz
bü yü yün ce  Kürt oğ lu ve kı zı...Tam de ğil, ama ben de öy ley dim;
bir  Kürt oğ lu ol ma ya ça lı şı yor dum.  Oğul on beş-yir mi ya şı na
ge lin ce, her kes “yan dım Al lah” di yor. Di ğer bir adı mı zı da bi li -
yor su nuz: Her kes bi ze “Yan dım Al lah Çe te si” di yor du. Bu nu
bi ze bo şu na söy le me di ler. Bu da  Türk so lu nun ya kış tır ma sıy dı.
Ye di ya şın day ken, her kes “Al lah hiç bir ai le ye böy le bir ço cuk
na sip et me sin” di yor du. Ben “kim se nin ço cu ğu  Ömer'in ço cu ğu
gi bi ol ma sın" söz le ri ni ha tır lı yo rum. Köy de  adım çık mış tı. En
umut suz, en ka çı nıl ma sı ge re ken ço cuk tum. Hak kım da ki de ğer
yar gı la rı, "on la rın ço cu ğu yan dı, on la rın ço cu ğun dan iş çık -
maz” bi çi min dey di. Köy lü an la yı şı na gö re her hal de ay kı rı lık lar
var. Si ze ana mı an lat tım. Ço cu ğu bü yü yün ce bir ana ne yap mak
is ter? Ever mek is ter. Ben de bu an la yı şın ol ma dı ğı nı gö rü yor,
“yol dan çık tı, kim se ken di si ne kız ver mez, yan dı be nim ço cu -
ğum” di yor du. Si ya se te atıl dı ğım da da, her kes yan dı gö züy le
ba kar dı. De dim ya,  isim ol du “Yan dım Al lah Çe te si!”

Kim se nin kız ve rip ver me me si önem li de ğil, be nim kız  alıp
ver mem önem li.  Alıp ver mek ten öte ye ne is ten me li? Her kes
mü kem mel sey ret mek zo run da dır. Ulu sal dü zey de ön der ne dir,
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baş kan na sıl dır? Baş kan ap tal ol sa, baş kan bü yük ola yı ya rat ma -
sa al da tır. Baş kan lı ğı  Barzani'nin baş kan lı ğı gi bi  olur. Bar za ni
baş kan lı ğı ne dir? Köy lü ler  onun kar şı sın da el pen çe di va na du rur,
ka dın la rın di li ke si lir. On beş ya şın da ki kız la rı nı yet miş lik adam -
la ra ve rir ler. Ko şar gi der o kız. Bi ri si as la gön lün de ki ni söy le ye -
mez. Ama bir de ba na ba kı yor su nuz: Ba na edil me dik bir şey kal -
ma dı, ba na yap ma dı ğı nı zı bı rak ma dı nız. Ne den? Çün kü il ke le -
rim var dı, ya şa mım var dı. Her gün onun la oy nu yor sun, onun la
çe li şi yor sun. Şim di “bi zim gi bi kız lar  için, ön der li ğe ölü mü ne
bağ lı kız lar  için bu na sıl söy le nir” di ye cek si niz. İş te gör dük,
ger çek bir bağ lı lık  olup ol ma dı ğı or ta ya çık tı. Böy le bir çok
ba yan var dı. Ba na ölü mü ne bağ lı ol duk la rı nı söy le di ler. İkin ci
gün ba kı yor su nuz, bi zim kız ne re ye kaç mış tır da far kın da de ği -
liz. Ta bii bi zim kı zın kız ola bil me si  için, kud ret li ol ma sı ge re kir.
Suç la mı yo rum da, hak kı dır. Bü yük ön der lik öl çü le riy le oy nu yo -
rum, o bun la ra na sıl güç ye ti re cek? Ama kız ge ril la sev da lı sı, bü -
yük oy nu yor. Bü yük oy nu yor san, bü yük lü ğün ne den le ri ni dü şün.
Ben den il le de si lah is ti yor. Ben da ha eli me si lah al ma mı şım.
Hem de “du ra mam” di yor. El le ri ne si lah ver dik. İş te bi ri gel di
gör dük. Ko lu ka na dı kır pıl mış hep si nin. Ha ni sen söz ver miş tin?
Ta bii mo ral le ri bo zul ma sın di ye üzer le ri ne git mi yo rum. O za man
ken di ni al dat ma, cid di ol. Si la hı is te yen sen din, si la hı ya şa mak
için is te din. O za man ya şa mı ger çek leş tir. Yap mı yor san ne den
ge ve ze lik edi yor sun, ne den ko lay ölü yor sun?

Bun lar ya kı cı so run lar dır. En önem li so run, bir bi ri mi ze na sıl
yak la şa ca ğı mız dır. Bu be nim  için de ha la so run dur. Ben bir
kı za na sıl yak la şa ca ğım, kız ba na na sıl yak la şa cak? “Ha la bu
ko nu da bir şey ya pa ma dın mı; bir baş kan böy le  olur mu”
di ye cek si niz.  Evet, Baş kan bi raz böy le, Baş kan bi raz uğ ra şı yor.
İs te ye bi le cek er kek na sıl ol ma lı, kız na sıl ol ma lı, ne ye bağ lı ol -
ma lı? Bun la rı dü şü nü yo rum, tar tı şı yo rum. Siz on beş ya şın da
ka rar ver miş si niz; ben kırk beş ya şı na gel mi şim ha la tar tı şı yo -
rum. “Yan dık, ev de kal dık” fi lan de me yin. Be nim ka dar ev de
ka la cak de ğil si niz ya, en çok ev de ka lan be nim. Ama id di a la rım



var. Bu iş ko lay bir iş de ğil. Ko ca ka rı laş ma çir kin dir. Ko ca ol -
mak da çir kin dir. “Kı zım” ve ya “ka rım” söz le ri ha la ku la ğı mı
tır ma lar; böy le bü yük lük tas la ya mam. Bi ri si ne “kı zım” ve ya
“oğ lum” di ye cek gü cü ken dim de gö re mem. Kud ret siz ol du ğum
için de ğil, ama bun lar ba na ka ba laf lar ola rak ge li yor. Ben
ço cuk la ra bi le “ço cuk” de mem. Ço cuk lar la çok ya kın ar ka daş
gi bi iliş ki le rim var. Bir  genç kı za da çok ya kın bir ar ka daş gi bi
dav ra nı rım. Yet miş lik bir ni ne ye de böy le yak la şı rım.  Onun
ömür bo yu ya şa ya ma dı ğı ve du ya ma dı ğı duy gu la rı ve ya şa mı
ken di si ne his set ti ri rim. Bu nu ço cu ğa da his set ti ri rim. Bun lar
ne den ge rek li? Bun lar in san ol ma nın ve ken di mi ze say gı nın ge -
rek le ri dir. Ama siz gö zü ka ra ca “bu nu is ti yo rum, bu nu alı yo -
rum” di yor su nuz. O gü cü nüz yok tur.

Ör ne ğin duy gu du ru mu nu zu ele ala yım. Öz gür ev li lik, öz gür
aşk is ti yor su nuz. Bun dan kuş ku yok tur. Pe ki, bu nun na sıl ger çek -
le şe bi le ce ği ni dü şü ne me di niz mi? Ben si ze yük le ni yo rum. Ama
ken di me de yük le ni yo rum, yal nız si ze de ğil. Bun lar aş kın ya sa la -
rı dır, ben de uy mak zo run da yım, siz de uy mak zo run da sı nız. Bir
aş kın en azın dan bir ül ke çer çe ve si ge rek li.  Yurt dı şın da sın, bir
gün ada mın çı ka rı bo zul du ve ge lip ev de se ni bas tı, eşi ni-dos tu nu
alıp gö tür dü di ye lim. Ne ya pa bi lir sin? Bun lar dün ya ta ri hin de de
çok tur. De mek ki bir aş kın ön ce lik le bir ül ke ba ğı ve te me li ol -
ma lı, kur ta rıl mış böl ge ol ma lı. Bu, hiç bir şey ge liş ti ri le mez de -
mek de ğil dir. Ama ül ken iş gal al tın da,  yurt dı şın da her an
el ko nu la bi le cek du rum da sın. Bu ra ya ku ru lup nor mal bir ya şam
ya şa ya maz sın. Ben bu ra ya nor mal ku ru lup ya şa sam yan dım de -
mek tir. Her han gi bi ri le ri bu ra da  kral gi bi ya şa ya bi lir, ama ben
uy ku bi le uyu ya mı yo rum. Ne den? Bu na yat tı ğım, ken di mi bu na
kap tır dı ğım an, par ti git ti sa yı lır. Gü ney Kür dis tan ze mi nin de ar -
ka daş la rı mı zın  kamp pra ti ği var. İş te “ Haftanin'de bi raz da ha köy
ku ra lım, Xan  Kûrkê'de bi raz köy ku ra lım, ol ma dıy sa bu nu bi raz
Zelê'de yü rü te lim” de di ler. So nuç ge ril la yı sa ğa ya tır ma ve
tas fi ye ye gö tür me ol du. Hal bu ki ora sı sa vaş ala nıy dı, hiç de öy -
le si du rum lar yok tu. Ama bi le rek sa ğa yat mak bu na yol aç tı. Ora -
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da öy le faz la köy ku ru la cak du rum yok tu. Ora da ki dağ ke çi le ri ne
bak say dı nız, on lar dan ders ler çı ka rır dı nız. Dağ ke çi si “ağı lım-
evim var” di ye ke sin lik le bir yer de sü rek li kal maz. Ke çi le re
bak say dı nız,  epey te o ri oluş tu ra bi lir di niz. Ama bi zim ge ril la mız
im ha nın eşi ğin de,  ölüm teh li ke si al tın da.

Ben ger çek çi bir in san ol du ğum  için, ilk sev gi araş tı rı cı sı ve
yol açı cı sı yım. Ama ol ma dı ğı yer de de ken di mi ya tır mı yo rum.
Siz de bun lar var mı? Hiç yok tur. Sev gi an la yı şı mız böy le mi -
dir? Ha yır. Ger çek çi yim, kırk beş ya şı na gel mi şim. Bir ön der lik
çiz gi si ola rak dü şü nün. Be nim gi bi  olun de mi yo rum, bu ko lay
da de ğil dir. Fa kat ba zı ol gu la ra an lam ver mek  için ih ti ya cı nız
var. Yir mi ya şın day ken de ben böy ley dim. Ger çek çi ol du ğum
için bu ko şul lar da ne kim se be ni ka bul  eder, ne de ben kim se yi
ka bul ede rim.  Elin kı zı nı ne ya pa ca ğım, o be nim gi bi ada mı ne
ya pa cak? Ger çek de bi raz böy ley di. Res mi bir iliş ki ye yö nel -
mek is te dik. Sa de ce ay rı lık de mi şim, sa vaş de mi şim. Si zin le
ha la sa vaş mı yü rü tü yo rum, ter si ni mi ya pı yo rum, as lın da bel li
de ğil. Ya man  olan ne dir, bu nu za man be lir le ye cek. Yi ne
ger çek çi yim. Sa vaş la sev gi bir bi ri nin iki zi dir. Kür dis tan söz ko -
nu su ol du mu, il gi ler ve duy gu lar bir ku yu ya da dü şü re bi lir.
Böy le yap ma say dım, bu  Kürt ola yı nı çö zü me gö tü re mez dim.

Pür dik kat iz li yor lar. Saf lar da bin ler ce ba yan ve er kek bi rik miş.
Ge çi ci ön lem ler le iliş ki le re am bar go koy mak var. Bu ba zı la rı na
çıl dır tı cı gi bi ge le bi lir.  Adam es ki den ni şan lan mış, ev len miş.
Ona da am bar go var. Bu ken di si ne çıl dır tı cı gi bi ge le bi lir.  Adam
duy gu sal lık ge liş tir mek is ti yor. Bu na da am bar go var. Or du ve
or du ya şa mı söz ko nu su ol du mu, bun lar du rur. Pe ki, hiç mi ol -
ma ya cak? Ola cak, ama na sıl? İş te o za man ül ke yi, bir par ça top -
ra ğı ka zan. Bir kuş bi le yu va yap mak  için ön ce öz gür bir yer
bu lur. Her  elin ka rış tı ğı bir yer de yu va ya pıl maz. Sen düş ma nın
ka rış ka rış iş gal et ti ği bir yer de aşk yu va sı ku ra maz sın. “Yan dık”
di yor lar. So run yan ma so ru nu de ğil, ger çek çi lik so ru nu.

Bir çok la rı saf la rı mız da “ken di mi zi tu ta ma dık, tra jik ol du, ba zı
uy gu la ma la rı da ya şa dık” di yor lar. Kız-er kek iliş ki si ol muş, sı ğı -
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nak ta bil mem ne ol muş. Ta bii gö rev ler bir ta raf ta kal mış. Ken di le -
ri iliş ki pe şin de. So nuç, bir böl ge yi çö ker ti yor, ör güt da ğı lı yor. Bu
yüz den iliş ki yi kur tar mak  için yol da şı nı kat le di yor. İliş ki adı
al tın da ölü mü ha zır la dı. Aşk böy le  olur mu? Cin sel lik böy le
de ğer len di ri lir mi? Bu çok çir kin, çok dü şü rü cü bir te mel dir. Yi ne
bir sev gi ge re ki yor. O za man sen ne ya pı yor sun? Bu nu sı ğı nak ta
tü ke ti ci bir tarz da bi ti ri yor sun. Ön ce ül ke sev gi si ne bağ lan mak
ge re kir. Ül ke sev gi si nin ge li şe bil me si  için, ül ke yi ka zan ma ya
ih ti yaç var. Sen ül ke yi ka zan mak  için ak lı na  onun ge ril la sı nı,
si la hı nı, ey lem tar zı nı, tak ti ği ni ge tir. Sev gin de id di a lıy san, bu
sev gi nin ger çek le şe ce ği ala nı kur tar,  onun ör gü tü nü kur. “Ben
bun la rı dü şü ne me miş tim” di yor lar. O za man sen sah te kar sın, ken -
di ni al da tı yor sun. Bu kez in ti har va ri yö ne lim içi ne gi ri yor. Sen öl -
mek  için sa vaş mı yor sun, sen kur tar mak  için yo la çık mış sın.
Ba kı yo ruz  adam is te di ği gi bi ya şa ya mı yor, bu du rum da ku ral sız
ve he sap sız ge ril la ya gi ri yor. Bu he pi niz de ol du ğu gi bi dir. Sev gi -
niz de he sap sız ve ku ral sız, ölü me gi di şi niz de he sap sız ve ku ral -
sız. Bu, çö züm len me miş ki şi lik tir, bu bir an lam da ken di ni ku ma ra
ya tır mış ki şi lik tir. Ben bu yaş ta nor mal dü zen de de ği lim. Dev rim -
de ki şi nin dü ze ni mi  olur? Dev rim de her şey anor mal dir,
ola ğa nüs tü dür. Hal bu ki bü yük lük de ğer ya rat mak tır.

Ger çek ler te me lin de se ve bi lir sen sev 
ya şa ya bi lir sen ya şa

Baş tan be ri bu iş te ka dın da ol ma lı, de dik. Ka dın na sıl ola -
cak? Be nim ka dı na bir so rum var: Sen kim sin, ne sin, ne re den
ge li yor sun? Hak lı ola rak ka dı nı ta nı mak is ti yo rum, bü tün yön -
le riy le ta nı mak is ti yo rum. Ne den ken di mi bağ la ya yım?  Kürt
ola yı nı,  Kürt ulu su nu ge liş tir mek is ti yo rum. Za ten ka rı-ko ca
iliş ki le ri ulu su bi tir miş. Bir de ben mi ha ta ya pıp bi ti re yim? Bu -
na fır sat ve rir mi yim? Ma dem ba na ön der de de ni li yor, o hal de
yük len me li yim. Bu ka dın kim dir, ne dir, na sıl de ğer len di ri riz?



Tüm ka dın la rı bü tün yön le riy le de ğer len dir me ye alı rız. He pi niz
kur naz sı nız; ufa cık bir  açık ver sem, bir çok er ke ği
kan dı ra bi lir si niz. Er kek ler za ten cin sel li ğe çok yan lış yak la şır -
lar. Ör ne ğin sa de ce cin sel li ğe iliş kin po li ti ka yı doğ ru be lir le ye -
me mek or du laş ma yı bi ti rir. Po li ti ka da be lir le me nin ko lay ya pıl -
dı ğı nı sa nı yor sa nız, dar gö rüş lü sü nüz. Cin sel li ğe iliş kin mu az -
zam bir po li tik yak la şım var. Çün kü bu du ru muy la  Kürt er ke ği
ve ka dı nı cin sel lik te bir bir le ri ni tü ke tir. Dik kat  edin, oni ki-
on beş yaş la rın da ev li lik ler ne dir? Ka dın da ha yir mi beş ya şı na
gel me miş, beş-on ço cuk bes ler. Er kek de ar tık kam bur laş mış tır.
Yir mi beş ya şı na ge lin di ğin de, or ta da ne er kek, ne de ka dın ka -
lır. On ta ne ço cu ğun bü yü tül me sa va şı kor kunç tur. Ço cuk lar za -
ten oku ya maz lar. Ka dın za ten mah vol muş tur. Ne an la dık bu ka -
rı-ko ca lık tan? Kor kunç bir  olay, ben deh şet le kar şı la dım. Ben
bu iş te yo kum de dim.

Bü tün bun la ra rağ men, ka dın ger çe ği ni gö rü yo rum. Na sıl gö -
rü yo rum? Ka dı nın öz gür lü ğü şöy le  olur di yor ve bu nu gi de rek
ge liş ti ri yo rum. Öz gür ka dın ha re ke ti ni fi zi ği ne ka dar in dir gi yo -
rum. Ar ka da şım ba şı nı şöy le kal dı ra cak sın, ba cak la rı nı şöy le
yü rü te cek sin; şu yü rü yü şün kö le tar zı, şu ba kı şın ka çış tar zı dır,
yol daş lı ğa faz la sığ mı yor; şu duy gu la rın fe o da lizm den kal ma,
şu il gi le rin ka çı şa ve iha ne te gö tü rür, di yo rum. Ne re dey se eleş -
tir me di ği miz yön kal ma mış. Ta bii ulu sal ka dın ya ra tı yo ruz. Bu
na sıl ola cak? Müt hiş bi linç li ola cak sın, ru hun ay na gi bi net
gös te re cek; fi zi ğin ar tis tik ola cak, hey kel gi bi ola cak... Ben ne
ya pa yım? He nüz yir mi si ne bi le gel me miş, sük lüm pük lüm ka -
dın ol muş. Böy le bir ka dın ti pi ni öz gür lük ola yı mı za sığ dı ra -
mam. Es ki den yap mış lar sa,  onun so rum lu su ben de ği lim.
Saf la rı mız da ge liş tir mek is ti yor lar sa, sen eşi ni bu ha le ge ti re -
mez sin. Bir de fa on ço cuk ol maz. Mev cut eko no mik ve sos yal
ko şul la rı mız, si ya sal ger çe ği miz bu nu kal dı ra maz. Onu da bı -
rak, ilk iliş ki le ri de bel li de ğil. Ör ne ğin sev se ve bi le ce ğin ka -
dar, se vil se vi le bi le ce ğin ka dar; esas lar da hi lin de öz gür sün. İlk
adı mı bi le ata mı yor. Pe ki, ilk adı mı ata ma yan ki şi na sıl ev le ne -
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bi lir? Bir el sı kış ma sı, bir ba kış ma sı bi le ger çek çi de ğil. Ben ce
ba kış lar ya man ol ma lı.

İki ki şi yi bir ye re bı rak san, ikin ci gün bi zim iliş ki ya kaç mış
ya da iha ne te uğ ra mış tır. Biz böy le ka dın-er kek iliş ki si ni ne ya -
pa ca ğız? Hür me ti ve say gı sı, den ge si ve öl çü sü yok. Ya ni sev gi -
nin ilk söz cük le ri ni bi le bir bir le ri ne söy le mez ler. “Bir bi ri mi zi ni -
çin se vi yo ruz, ne den bir bi ri miz le el ele tu tu şu yo ruz?” Bu nun an -
la mı nı bir bi ri ni ze an la ta maz sa nız, ikin ci gün skan dal la, düş me ve
dü şü rül mey le so nuç la nır sa, biz bu ka dın-er kek iliş ki sin den ne
an la dık? Ola ca ğı na hiç ol ma sın. En değ me er kek ile kız bir bi ri ni
sev mek adı na iliş ki de ol sun ve gö rü le cek tir ki, bu be nim ba şı ma
be la ola cak. Na sıl be la ola cak? “Ben se nin bil mem ne yin de ği -
lim; ba na ba ka cak sın, ben otur mak is ti yo rum; bak maz san kü se -
rim, ağ la rım...” Er kek yap mış, fu ka ra kız ca ğız ni ye yap maz!

Ben ger çek çi in san ol du ğum  için, ken di mi bu oyun la ra
kap tır mı yo rum. Siz de ken di ni zi kap tır ma yın. Bir er kek si zi  alır,
ikin ci gün su yu nu zu çı ka rır. Fe le ği ni zi şa şar sı nız. Ben ne ol dum,
ne den böy le ol dum, di ye ya kı nır sı nız. Sen ön ce dü şün sey din, er -
ke ği ni ta nı say dın. İyi dü şü ne me miş sin, bu iş dü şün cey le  olur.
Ben sev gi ol ma sın de mi yo rum. Ol sun, ama doğ ru ol sun. Emi nim
ki, si zin iliş ki le ri niz de say dı ğım bu bir kaç te mel özel li ğe dik kat
et mek bi le yok tur. Siz ken di ni zi çok duy gu sal sa nır sı nız. Ama
ben ken di mi or ta ye re at mı şım, ken di mi en se vim li du ru ma ge tir -
di ği mi bi raz bi li yo rum. Be ni doğ ru sev me si ni bi len ki şi yok de -
ne cek ka dar az dır. Ben ken di mi ne den se vim li du ru ma ge ti ri yo -
rum? Ta bii ulu sal dü ze yi ya rat mak  için bu nu ya pı yo rum. Bü tün
Kürt ka dın la rı be ni sev mez se, ben ön der ola mam. Hat ta
ka dın la ra kar şı böy le doğ ru bir yak la şı mı tut tur ma sam, ben bir
ka dın dos tu ola mam; di ğer le ri gi bi olu rum. Ön der lik de ni li yor,
bu is me bağ lı olun mak zo run da dır. Öz de ve bi çim de her şe yin
mü kem mel ge liş mek zo run da dır. Di ğer le ri böy le mi? Bar za ni gi -
bi, bi rer ağa gi bi bas tı rıp  alır. Çe ker kı zı, ko yar pa ra sı nı ve ya
bas tı rır so pa sı nı, ku rar ha re mi ni, gö tü rür.

Ta bii siz da ha bu dün ya la rı ta nı mı yor su nuz. Es ki ağa lık gi bi
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iki da ki ka da ne fe si ni zi bi ti rir ler. Dü ze ne de al dan ma yın, iğ renç -
tir. Dü zen, ka dı nı da ha da dü şür müş tür. Ai le içi hu zur suz luk top -
lu mun her ya nı nı kap la mış tır. Bu ağa lık tan da ha kö tü bir dü zen -
dir. Bir kö tü dü zen da ha var: İğ renç ka pi ta list dü zen. Ge ri ye zor
ola nı ka lı yor. Ger çek ler te me lin de se ve bi lir sen sev, ya şa ya bi lir -
sen ya şa. Ön ce lik le bir mü ca de le miz var, bir sa va şı mız var. Bir
genç kız da sev gi ola yı nı ger çek leş ti rin ce,  onun ne ka dar
sa va şa bi le ce ği ni göz önü ne ge tir. Be nim yak la şım la rım var. Bir
köy lü kı zı da kar şı ma ge çe bi lir. Araş tı rı rım, ken di si nin ge liş ti ri le -
bi le cek yön le ri nin ne ler ol du ğu nu bul ma ya ça lı şı rım. Ör ne ğin
eri şil mez ka dın ti pi ola rak gös te ri len bir Tür kan  Şoray'da
bu lun ma yan ba zı özel lik le ri on da gö re bi li rim. Ni te kim köy lü kız -
la rı öz gür lük ola yı na çık mış lar sa, se vil me ola yı na ko nu ola bi lir -
ler. Yi ne ör nek ka bi lin de, çok se vil dik le ri söy le nen ün lü ka dın ar -
tist ler doğ ru öz gür lük yak la şı mıy la ele alın sın, so nuç ta bun la rın
se vil me dik le ri gö rü le cek tir. Ör ne ğin, ge çen ler de  Madonna'nın
sev gi den düş tü ğü söy le ni yor du. Er kek le rin tap tı ğı ka dı na şim di
hiç il gi yok. Sev gi ola yı ken di li ğin den, sa de ce duy gu la rın bü yük -
lü ğüy le or ta ya çık maz. Ama bu du rum da  olan çok ka dın ve er kek
var. Bir den bi re çar pı lı yor ve tu tu lu yor. Bu iş o ka dar ko lay de ğil.
Ufak bir iliş kiy le bir bi ri ni dü şür me söz ko nu su.

Ben bu ko nu da da du yar lı yım. So nu na ka dar öz gür dün ya ya
ka tı lım ol ma dan, ken di mi bağ lar mı yım? Be nim en bü yük sa va -
şı mım be ni ken di ne bağ la mak is te yen le re kar şı ol du.  Anam
bağ la mak is te di. Ana ma, “sen be ni dün ya ya ge ti rir ken, çok dü -
şü ne rek ve ge le ce ği mi ta sar la ya rak do ğur ma dın” de dim. Ta bii
bi zim iliş ki miz öy ley di. Çok çar pı cı bir söz dü ve ha la ak lım da -
dır. “Se nin gi bi be nim ço cuk la rım ol ma ya cak” de miş tim. İyi
dü şün dü ğüm an la şı lı yor. Siz gü ler ge çer si niz. Ama so rum lu luk
du yul du ğu za man, ço cuk lar böy le ya pıl maz. Sen ço cu ğun dün -
ya sı na hiç bir şey sun ma ya cak sın. Ne  okul, ne sağ lık, ne va tan,
ne öz gür lük var; hiç bir şey yok. Ço cuk se re cek sin or ta ya. Bu
ol maz. Ben bu na hay van laş ma nın eşi ğin de ya şa mak de rim. Ne
mut lu ba na ki, gü nah iş le me dim. Ço cuk la ra ön ce bir va tan, bir
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öz gür lük ve öz gür ya şa ma ola na ğı ge re kir. Kö tü bir ko ca nız
ola ca ğı na, öz gür ya şa ma şan sı nız ol sun, da ha iyi dir. Kö tü ko ca
siz yir mi si ne ge lin ce ye ka dar si zi fe ci ya par dı. De ne me ka bi lin -
den bi ri ni zi ko ca ya ve re lim, bir haf ta son ra kar şı mı za ala lım:
Eğer po sa nız çık ma mış sa, ba na ne der se niz de yin. Ne den?
Çün kü du rum uy gun de ğil, ko şul lar kal dır mı yor. Sev gi ola yı
öy le ko lay yü rü tül mü yor. Bu iş le ri ben bu ha le ge tir me dim.
Ben bi li min ta kip çi si yim, ben öz gür lük fel se fe si ni uy gu la ma ya
ça lı şı yo rum. So nuç böy le ol du, ka dın so ru nu, duy gu ve sev gi
so run la rı böy le or ta ya çık tı.

Bir er kek le gö zü nü zü ka pat ma yın, eleş ti rin. Be ni bi le be ğen -
me yin, eleş ti rin. Be nim bi le be ğen me ye ce ği niz çok yön le rim
ola bi lir. Eleş ti rin; şu ra nı be ğen mi yo ruz, dü zelt de yin. Hak kı nız
var çün kü, ön de ri niz di ye ge çi nen bi ri si ne bu tip eleş ti ri le ri ni zi
ge liş ti rir si niz. Ön der si ze na sıl şe kil ver mek is ti yor sa, siz de
ona öy le şe kil ve re bi lir si niz. Bir  Kürt ka dı nı na gö re  Kürt er ke ği
na sıl ol ma lı? Bu so ru nun ce va bı nı ben de bu lur su nuz. Çün kü
ön der dü ze yin de ken di ni yü rüt mek is te yen bi ri si yim.  Eğer  Kürt
ka dın la rı nın is te mi ni ger çek leş ti rir se niz, kur tu lu şun dev bir adı -
mı nı at mış olur su nuz. Siz söy le mez se niz de, ben ken di mi  Kürt
ka dı nı na gö re ayar lı yo rum. Be ni her ka dın be ğe ne bil me li. Yet -
mez mi yol daş, di ye bi lir si niz. Yet mez, ken di mi da ha da be ğen -
dirt me li yim, her şe yim le ken di mi be ğen dirt me li yim. Bu çok
önem li, çün kü ben sah te kar ola mam. Ulu sal dü zey ba na bu ka -
dar bağ lı lık ar ze di yor, ben de cid di ol mak zo run da yım. Bu kız -
la rı na sıl zor lu yor sam, “şöy le sa vaş, şöy le bi linç len, şöy le ör -
güt len” di yor sam, on la rın ide a li ni de tem sil et mek zo run da yım.
Siz de, na sıl ka bul ol ma lı yız, so ru su na an lam lı bir bi çim de ce -
vap ola rak ye ti şir si niz.

Er kek  için de na sıl bir er kek? “Biz, na sıl er kek, so ru su nu
çok tan hal let tik” di ye bi lir si niz. Ba na gö re ya nı lı yor su nuz. Be -
ğen di ği niz ba zı yön ler ola bi lir, çok tu tul du ğu nuz ba zı tip ler de
ola bi lir. Ye şil çam kül tü rün den ve ya fe o dal kül tür den et ki len miş
ola bi lir si niz. Ama ba na gö re yet mez. Ye ni bir er kek an la yı şı na
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ula şın. Si ze ilk eli ni uzat mak tan her tür lü dav ra nı şa ka dar ta ma -
men is te di ği niz gi bi ol ma lı di yo rum.  Ayıp mı dır? Böy le ta lep
et mek hak kı nız dır. Si ze eli ni doğ ru uzat ma yan, doğ ru yak laş -
ma yan ada mı ne ya pa cak sı nız? Si ze sev gi si ve say gı sı ol ma ya -
nı ne ya pa cak sı nız? Böy le le ri ni ba şı nı za be la eder si niz. Ni te -
kim er kek ler mev cut ko şul lar da ka dın lar üze rin de bir iz ban dot
gi bi dir. Fi zik sel yön den de za yıf sı nız, ço ğun luk la ezi lip gi di -
yor su nuz. Na sıl bir er kek so ru su si zin  için de çok ya kı cı dır.
Fi zi ğin den tu tun duy gu la rı na ka dar si zi ez me ye cek er kek ara yı -
şı önem li dir. He men ka ba cin sel li ği dü şün me ye ge rek yok tur.
İliş ki ler he men cin sel lik  için de ğil, ruh la rın ve bi lin cin ge li şi mi,
hat ta cin sel li ğin yü cel til me si için dir. Bu çok güç lü bir ka dın-er -
kek bir lik te li ği ni do ğu rur. Yı kıl maz ve ya ko lay oyu na gel mez,
va ta nı na iha net et mez, öz gür lü ğe ve in sa nın bi rey sel ru hu na
ters düş mez. Bu gi bi iliş ki ler ya şam bün ye si ne yol  açar.

Ta bii biz bu nu sa vaş la ya ra ta ca ğız, di yo ruz. Ben ken dim de
bu nun ko nu su yum. Na sıl er kek ol ma lı so ru su na ce vap ve ri yo -
rum. Na sıl ka dın ol ma lı so ru su na da ce vap ye tiş tir me ye ça lı şı -
yo rum. Bu nu bü yük bir sa bır ve inat la yü rü tü yo rum. Ken di mi
or ta ya at mı şım, eleş ti ri le re de açı ğım. Siz de doğ ru yak la şın.
Ba zı önem li so nuç la ra bir lik te ula şa bi li riz. Hiç  ayıp de ğil, ben
yet ki le ri me ve gü cü me da ya na rak oni ki ya şın da ki kı zı  ezip
ko ca ka rı laş tı ra ca ğı ma, on da son suz ira de gü cü nü ge liş ti ri rim;
onun gü zel li ği ni, öz le mi ni ve se çim ye te ne ği ni açı ğa çı kar tı rım.
Bu be nim  için da ha ter cih edi len bir yön tem dir. Be nim ken di me
say gı mın en önem li ge re ği de bu dur. Bir ka dı na ve ya  genç kı za
kar şı as la ezi ci ol mam, onu as la ken di me muh taç et mem, as la
ba ğım lı ve uy du bir ki şi lik ha li ne ge tir mem. Ka dın ken di öz -
gür lü ğü nü ko nuş tur sun. Çö zü mü böy le gö rü yor ve ken dim de
bu nu is ti yo rum.

Be nim ya şam öl çü le rim kap sam lı dır. Hiç kim se yan lış an la -
ma ma lı. Be nim le ya şa ma öl çü le ri ni ge liş ti ren ka dın bü tün ulu sal
dü ze ye hi tap ede bi lir, bü tün gö rev ler de ba şa rı va at ede bi lir. Ka rı
ve ya ko ca ol muş, önem li de ğil dir. Yol daş olun muş tur. İn san yol -
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daş ol duk tan son ra ev li lik ler de ya pa bi lir. Ama ön ce lik le ke sin
yol daş lık sı nır la rın da bu lu şul ma lı dır. Bu ko nu da çok id di a lı, id -
di a lı ol du ğu ka dar da ger çek çi ve ger çek leş ti ri ci olun ma lı dır.

Son tar tış ma la rı böy le bi raz da ha so mut laş tır mak is ti yo rum.
Ben ce ta bu ola rak gö rü len so run la ra hiç yak laş ma mak ye ri ne,
cin sel lik ten es te ti ğe, ruh sal lık tan bi linç kes kin li ği ne ka dar her
şe yi ken di öz gür lük sa va şı mı za gö re ve ya te mel de ona bağ lı
ola rak ve onu ge liş tir mek an la mın da de ğer len dir me ye ta bi tut -
ma lı yız. Tar tış ma la rı ger çek çi yü rü te bil me li yiz. Ger çek yol daş -
lı ğı bir bi ri mi ze da yat ma lı yız. Bu ko nu nun en az bir ge ril la ey -
le mi ka dar de ğer li bir ey lem ol du ğu nu as la gö zar dı et me me li -
yiz. Düş kün lü ğe ke sin lik le ge çit yok tur, ken di ni kay bet me ye ve
çir kin leş me ye ge rek yok tur, say gı sız lı ğa ge rek yok tur. Ya şam
ya sa la rı mız sa vaş ya sa sı dır. Bir an lam da as ke riz. Te pe den tır na -
ğa ka dar her zer re miz de as ker li ği göz-ar dı et me yen bü yük öz -
gür lük ya rı şı ve ona doğ ru ko şan bir ya şam: Uğ raş bu çer çe ve -
de dir. Siz ler le bu çer çe ve de tar tı şı yo ruz, yo ğun la şı yo ruz. İna nı -
yo rum ki so nuç la rı ba şa rı lı  olur ve siz ler gi bi ha ya tı nı or ta ya
ko yan yol daş la ra da bu ya ra şır.

Gel di ği niz alan lar si zi da ralt mış, öz gür lük tut ku la rı nı zı hem
bas tır mış, hem de bu tut ku lar faz la bi çim len di ril me miş tir; öz -
gür lük sa va şı mı na bağ lı ola rak ele alı na ma mış tır. Bu ne den le
bir sığ lı ğı ve hat ta za man za man bu na lı mı ya şa ma söz ko nu su
ol muş tur. Bu nor mal ve ka bul edi le bi lir bir dü zey ol ma ma lı dır.
Öz gür lük is te mi yi ne ol ma lı dır. Ama  onun öz gür lük sa va şı mı na
bağ lı lı ğı, öz gür ya şa ma bağ lı lı ğı da göz önü ne ge ti ri le rek, ge re -
kir se ye ni leş me ve dö nü şü me uğ rat ma sağ lan ma lı, böy le ce ka -
tı lım ger çek çi kı lın ma lı dır. Son za man lar da  esas ola rak bü tün
ya pı mı za bi raz ya şat mak is te di ği miz şey bu dur. Can dan ka tı lın,
ken di ni zi ya şa ma doğ ru ve rin. Ka za nan yi ne siz ler olur su nuz.
Bu an lam da da ön der lik ger çe ği ni bü tün yön le riy le kav ra mak
ve uy gu la mak öz gür ka dı na ve öz gür iliş ki le re gö tü rür.

12-13 Ey lül 1993
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“Çok bü yük ta bu la rı nız var, kar şı çı kı şa ce sa ret
bi le ede mi yor su nuz. Bu sa de ce ka dın lar  için de ğil,

er kek ler  için de ge çer li dir.”
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KAZANILACAK BİR DÜNYA vAR

Kav ram la ra açık lık ka zan dı rı yo ruz, es ki ya şa ma eleş ti ri ge ti -
ri yo ruz. Ye ni ya şam na sıl ol ma lı so ru su nu sık ça so ru yo ruz. Dev -
ri me kal kan bir ki şi li ğin top lu mun bü tün es ki bağ la rın dan
kop ma ya, bir an lam da bo şan ma ya ça lış tı ğı gi bi, bir ka dı nın da
bü tün kö le lik zin cir le rin den kop ma yı bil me si, öz gür leş me si  için
ge re ki yor. Ka dı na da ya tı lan ge le ne ğe, ah la ka ve sta tü ye ai le, çev -
re, dü zen çer çe ve sin de sa de ce tep ki duy mak ken di ba şı na dev -
rim ci ol ma ya yet mez. Ka dın bir de ye ni yi gör me, ye ni ya şa ma
ulaş ma, bu nu ken di ne ye dir me çı kı şı nı ger çek leş ti rir se öz gür lük
yo lu na gir miş  olur. Ama ba zı çok bü yük ta bu la rı nız var; kar şı
çı kı şa ce sa ret bi le ede mi yor su nuz. Bu, sa de ce ka dın cep he si  için
ge çer li de ğil. Sa de ce top lum  için de de ğil, par ti ye ta şı rıl mış ya pı
için de söy lü yo rum. Bu, er kek ya pı sın da da var. Bu nu son
dö nem ler de ge liş tir di ği miz çö züm le me ler de ol duk ça aç ma ya ça -
lış tık. Bu ko nu da ör güt ve as ke ri di sip li ne uya lım, di yo ruz. Bu
kö tü de ğil, kim se faz la aşı rı lık lar da bu lun ma ya ce sa ret et mi yor
ama ken di ba şı na bir çö züm de ğil dir. Ka dın la rın dağ lar da si la -
hıy la  eşit ve öz gür ko şul lar da yer al ma sı ile ri bir adım dır.
Er kek le rin bas kı sı nı duy ma dan ya şa ma sı da bir eşit lik öl çü tü dür.
Ama te mel ko nu lar da ya şam çö züm len miş mi dir, ha yır. 



Her an ta raf lar bir bir le ri ne yan lış yö ne le bi lir ler; me se le çok çar -
pı cı dır. Ör ne ğin köy lü kö ken li ler hız la bir kaş-göz işa re tiy le bir -
bir le ri ni kan dı rıp ka ça bi li yor lar. Ger çek çi de ğer len dir mek
zo run da yız. Na sıl ol du da bi zim ba zı sa vaş çı la rı mız fır sat bu lup
bir bi ri ni ka çır dı, git ti; iha ne tin da nis ka sı nı yap tı. İş te yö ne ti ci dir,
ama ya nın da bir ba yan za yıf lık gös te rin ce, ra hat lık la çok bi rey ci
bir te mel de bü tün gö rev le ri, ku ral la rı bir ta ra fa bı ra ka rak, hat ta iha -
ne ti gö ze ala rak, her tür lü den ge siz iliş ki ye gi re bi li yor. En kö tü sü
de yol daş ça iliş ki bi çim le ri ni bir bir le ri ne kar şı ge liş ti re mi yor lar.
Bir “Hoş gel din” de me yi bi le doğ ru bi çim de ya pa mı yor lar. Özel -
lik le ba zı la rı sev gi-aşk ko nu la rın da iki doğ ru yu bi le bir ara ya ge -
ti rip ta vır ser gi le ye mi yor lar. Bu du rum yay gın dır. Sev gi adı na
be lir ti le cek bir çok dav ra nış, ra hat lık la yoz luk bi çi min de en teh li -
ke li yo rum lan ma ya ta bi tu tu lu yor; özel lik le er kek ler ta ra fın dan ka -
dı nın  idam fer ma nı na yol açı la bi li yor. Ken di si de kan dı rıl mış gü ya!
Bu ka dar hak sız, eşit siz bir de ğer len dir me ye dü şü le bi li yor. Di ğer
yan dan as lın da yoz mu dur, de ğil mi dir, o da bel li de ğil.

Pe ki yoz ol ma ya nı na sıl ola cak? Hiç kim se ken di ne bu nu da
so run yap mı yor. Ade ta ken di si ne ye ni bir zin cir ta kıp ya şa ma kar -
şı mah kum olu yor. Da ha da de rin leş tir di ği miz de, top lum sal ala -
na ka dar uzan dı ğı mız da (ki ona ih ti yaç var) par ti içi ne gir mek le
ne bir den bi re öz gür le şi li yor, ne de es ki nin alış kan lık la rın dan kur -
tu lu nu yor. Özel lik le es ki nin ah la ki ge le nek ya pı sın dan kur tul mak
şu ra da kal sın, bu da ha da bas tı rı lı yor, hat ta in cel ti li yor. 

Bu ra da ba zı kav ram la ra da ha da açık lık ge tir mek ge re kir. Biz
son bir iki yıl dır bu ko nu da ba zı  çö züm le me le ri ge liş tir dik. Cin -
si ye te da ya lı bir köy lü ya şa mı nın, kü çük-bur ju va ya şa mı nın ni -
te li ği üze ri ne göz lem ler yap tık. Bu na da ya lı na mus an la yı şı nı ve
hat ta bu nu  esas  alan sos yal, eko no mik, si ya si et ki ler me se le si ni
özen le iş le dik. Gö rü nüş te cin sel li ğe çok kar şıt du ran la rın, as lın -
da çok ka ba bir cin sel yak la şım için de ol duk la rı gö rü lü yor. Ge -
rek ka dın da, ge rek se er kek te bu nun çok çir kin ce bir dü zey de
gö tü rül dü ğü, cin sel li ğin hep bir düş kün leş me ara cı ola rak ele
alın dı ğı ve ki şi le rin ken di ni bun dan kur ta ra ma dı ğı bi li ni yor.
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Cin sel li ğe yan lış yak la şım
ve mu az zam sos yal çık maz

Dün ya ge ne lin de  bak tı ğı mız za man em per ya liz min bu so ru -
nu ken di ne gö re da ha olum lu ve ile ri yön de çö züm le di ği ni, fa kat
ba ğım lı ül ke ler de, kö le halk lar da ise cin sel li ğin önem li bir top -
lum sal dü şü rü lüş ol gu su na dö nüş tü rül dü ğü nü dü şü nü yo ruz. Bi -
zim gi bi da ha da ge ri top lum la rın çok il kel bir cin sel an la yış la,
onun çok dü şü rül müş bi çi mi ni iç içe ya şa dık la rı nı gör me mek
müm kün de ğil. Bu nun sö mür ge ci lik le bağ lan tı la rı var. Öy le bir
bas kı ve yok sul laş ma du ru mu nu ya rat mış ki, aç lık gü dü sü ve cin -
sel gü dü den baş ka bir sos yal leş me ye, he le he le si ya sal laş ma ya,
ide o lo jik leş me ye fır sat ta nı ma mış tır. As lın da na mus an la yı şı bir
ide o lo jik an la yış tır. Ama biz de bun dan ne an la şı lır? Ada mın bir
ka rı sı, kı zı, bil mem ni şan lı sı var. Ken di sin ce on la ra göz ko yan -
lar na mus suz dur; on la rı çok iyi ko ru ma dı mı bu kez ken di si na -
mus suz dur. Bu nun dı şın da bir içe ri ği nin ol du ğu nu san mı yo rum.
Bu nun ne ka dar ye ter siz ol du ğu nu şim di da ha iyi an lı yo ruz. As -
lın da bu an la yı şın ka dı nı da, kı zı da, ni şan lı yı da kur ta ra ma ya ca -
ğı çok açık tır. Bir yer de ken di için de en na mus suz an la yış tır.

Şim di cin sel li ğin böy le ta bu laş tı rıl ma sı ki şi yi ne re ye gö tü rür?
Sos yal leş me den, eko no mik im kan lar dan, si ya si güç len me den  uzak
bir ki şi lik ko nu mu na dü şü rür. Böy le bir ki şi li ğin elin de  gü dü le ri ni
ko nuş tur mak tan baş ka bir şey kal maz. Bu çok so mut tur. Ta bii aç lık
ve cin sel lik gü dü le ri çok dar bir sı nı rın al tın day sa, bu iki si bir bi ri ni
müt hiş bes ler. Aç lık gü dü sü ge liş ti mi, cin sel lik çok ge li şir; cin sel -
lik gü dü sü ge liş ti mi di ğe ri ni ge liş ti rir; do la yı sıy la iki si bir bi ri ni de -
rin leş ti rir. Ve bu, mu az zam bir sos yal çık maz dır. Da ha da öte si bir
an la yış du ru mu na ge ti ri li yor. Bu biz de il kel ai le an la yı şı, “ka rım-
ko cam” an la yı şı, ço cu ğa müt hiş ta pın ma cı an la yış tır. Ço cu ğu  felç
ol muş tur ama o, ço cu ğu nu dün ya nın en de ğer li var lı ğı ola rak gö -
rür. Hal bu ki ço cu ğu ba şı na en bü yük kö tü lü ğü ge tir miş tir. Ama ona
gö re bu müm kün de ğil. Ben ha len şa şa rım; ken di ya şam de ne yi -
mim de de bu nu açık la dım. Ço cuk  için hiç bir şey yok ama, bun la rın
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bu ka dar ço cu ğa düş kün ol ma la rı nı na sıl  izah ede cek sin? Ma dem
bu ka dar sev gin doğ ruy sa, ço cu ğu ne den acı lar la, ız dı rap lar la kar şı
kar şı ya bı ra kı yor? Bu çe liş ki için de hep si bo ğu lu yor. Ai le sa tı yor
ken di si ni, pi ya sa ya su nu yor, en kö tü bir tarz da in san ti ca re ti ne yol
açı yor; ço cu ğu nu da sa tı yor, hat ta kı zı nı da sa tı yor. Ve ona gö re bir
an la yış. Mu az zam bir çe liş ki al tın da bo ğu lu yor. Da ha da be lir ti le -
cek ler var. Bü tün ya şa mı bir kaç gü dü yü tat mi ne gö re ayar lı yor: Aç -
lık gü dü sü ve cin sel gü dü tat mi ni. Ne den baş ka tat min yol la rı nı
ara mı yor?

İş te  onun  için si ze so ru yo rum: Ne den ör güt sel tat min za yıf,
si ya sal tat min za yıf, as ke ri tat min za yıf? Ba na gö re ka ba aç lık ve
cin sel lik sı nı rın da ça kı lıp kal mış sı nız da on dan. Bu nun da et ki si
dü şü nü le bi lir. Bu ra da ki tu tu cu luk, ör güt sel-si ya sal dü zey de bir
tu tu cu luk ola bi lir. Ya şa mı çok ka ba bir cin sel aç lı ğı tat min bi çi -
min de de ğer len di rir se niz, si ya sal tat mi ni, ör güt sel tat mi ni dü şün -
me ye bi lir si niz. Ka fa nız sü rek li bu ol gu la ra ta kıl dı mı, bir çok şe yi
kay be der si niz. Her hal de bir çok kad ro muz da bu var. Aşk tan an -
la dık la rı da bü yük ih ti mal le mu az zam cin sel tut ku dur. Kı zın er -
ke ğe, er ke ğin kı za bu ba kı şı aşıl mak zo run da dır. Aş ma ya nı sen
öl dür sen de ör güt sel, si ya sal  hat'a çe ke mez sin. Ni te kim ani den
ka ça bi li yor. Bu ko nu on lar ca-yüz ler ce de ne yi mi or ta ya çı kart tı.

Cin sel lik ola yı nı yü celt mek ne dir? Ka dın cin si ni, er kek cin si -
ni bi raz sos yal leş me si ne, gi de rek si ya sal laş ma sı na bağ lı ola rak
ele al mak ge re kir. Böy le bağ lı ola rak ele al mak, ide o lo jik-po li tik
yet kin leş me yi ve pra tik ye ter li li ği ge rek ti rir. Bu nun gös te ril me si
için, o ka ba ya şam alış kan lı ğı nın atıl ma sı, aşıl ma sı la zım. Na sıl
aşı la cak? Kö le li ği ge liş ti ren bir ev li li ğin çö züm ol ma dı ğı nı bi li -
yo ruz. Ka ba bir ev li lik, as lın da in sa nın ener ji si ni bi ti ri yor, ör güt
dı şı bı ra kı yor. Ge ril la ve ör güt hat tı na ulaş tır ma sı çok zor. 15 ya -
şın da ya pı lan ev li lik le rin so nu cu yı kım dır; bu nu iyi bi li yo ruz. Bu
sü re cin ter si ne gir me si, yü cel me yi ya şa ma sı ge re kir. Biz sev gi yi
ge liş tir mek is ti yo ruz. Ama bu nun ze mi ni, bu nun gü cü ve bu nun
an la yı şı ne re de? 15 yaş al tı ev li lik ler, de di ğim gi bi tü ke ti yor. Bu -
nun üs tü ne çı kış ise ka ba bi çi mi ka bul et mi yor. 



Yü ce bi çi mi de ne ye cek sin. Bu nun ya ka lan ma sı kök lü ba zı so -
run la rın hal le dil me si ne bağ lı. Ta raf la rın si ya si, ay dın ve sos yal
ol ma la rı ge re ki yor. Ak si hal de ka dın er ke ğe, er kek ka dı na na sıl
ba ka cak; çok ka ba bir cin sel var lık gi bi. Bir ka dın la bir ara ya ge -
lir ken, bir ko nuş ma gü cü bi çi min de yak laş maz sa, bir ar ka daş gi -
bi gör me ye ya naş maz sa, bu tu haf bir iliş ki  olur. Bu, iki in sa nın
bir ara ya ge li şi ol maz. İn san ol ma nın sı nır la rı nı  aşar. Ya
kar şı sın da ki nin fark lı bir  cins ol du ğu nu hiç gör mez, ya da sa de ce
bir kar şı  cins ola rak gö rür. Çok il kel sı nır lar al tın da ya şa nan bir
du rum dur. Ta bii in san bu de ğil; sos yal var lık tır, si ya sal var lık tır,
dü şü nen var lık tır. Bu nun ge rek le ri ni ye ri ne ge tir di ğin za man yü -
cel me baş lar.  Onun  için ne ya pa cak sın? Sos yal leş mek le, ar ka daş
ol mak la baş la ya cak sın. De rin bir ar ka daş ola cak sın. Ar ka daş ol -
mak, bi zim ör güt öl çü le ri miz de yol daş lık tır. Yol daş lı ğın si ya sal
bo yu tu, ör güt sel bo yu tu var.

Bu yak la şım ile es ki ge le nek sel na mus ve ya cin sel yak la şım ça -
tı şı yor. Bu ça tış ma yı na sıl hal le de cek sin? Ya dev rim le hal le de cek -
sin ya da kar şı-dev rim le. Kar şı-dev ri min 15 yaş al tı nı ka ba cin sel
uy gu la ma la rıy la ken di si ne da ya nak yap mak is te di ği ni iyi bi li yo ruz.
Bi zim ise, tam ter si ne bu ka ba cin sel yak la şı ma da ya lı ev li lik le ri iş -
le mez du ru ma ge ti re rek boz mak is te di ği mi zi her kes bi li yor.

An ti sos yal ki şi lik 
ge ril la ya sağ lam yak la şa maz

Bun dan bü yük bir sa va şı mın doğ du ğu nu tek rar vur gu la ma ma
ge rek var mı, bil mi yo rum. Gü dü ler çok güç lü dür, alış kan lık lar -
dan da ha güç lü dür. Bir do ğa par ça sı dır gü dü ler; aç lık gü dü sü,
cin sel gü dü gi bi. Ama in sa nın da in san ol ma sı nı rı na doğ ru gel -
di ğin de bi raz gü dü le ri ni sı nır la ya rak in san ol du ğu nu unu ta ma -
yız. Ve ya gü dü le ri ni bi raz si ya se te, sos yal leş me ye, dü şün me ye
dö nüş tü re rek, in san lık ta  eşik aşa ma sı nı ger çek leş tir di ği ni
unu ta ma yız. Ka ba cin sel sı nır la rın da Af ri ka halk la rı do la şır. Cin -
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sel li ğin han gi se vi ye sin de ol duk la rı nı bi li yo ruz. İş te  AIDS
has ta lı ğı da bi raz bu nun la bağ lan tı lı dır. Bir yan dan em per ya lizm -
de cin sel li ğin sey ret ti ği dü ze yin, di ğer yan dan il kel Af ri ka lı nın
cin sel lik dü ze yi nin ça tış ma sı bu has ta lı ğın kay na ğı dır. Nü fus pat -
la ma sı bu çe liş ki nin bir so nu cu dur. Em per ya liz min ya şam stan -
dart la rıy la, halk la rın ya şam stan dart la rı ve cin sel ya şam la rı bir
nü fus pat la ma sı dır. Bu, ken di ba şı na do ğa yı tah rip ede cek, top -
lu mu ya şa na maz du ru ma ge ti re cek tir. Di ye cek si niz ki “bi zim  için
bu ka dar ev ren sel dü şün me ye ge rek yok!” Ha yır, ken di ya pı mı -
za ta şı rıl mış so run la rı aş ma ya ça lı şı yo ruz. Ko la ya kaç mak yok.
Ta bii bu ra da ön ce lik le sos yal leş me yi de ne ye cek sin. Sos yal leş -
mek iş te bir ara ya gel mek tir. Ka dın ve er ke ğin bir bir le ri ne yak -
laş ma sı dır. Bir bir le ri ne bir kaç söz söy le me si dir. Biz de ba zen
am bar go var, ko nuş ma ya bi le ya sak ge ti ri yor; bu bir çö züm de -
ğil. Ko nuş ma ya fır sat ver dir mi yor. Bir bi ri ni he men kan dır ma var.
Bu na sıl bir çö züm dür, bi zim ge tir di ği miz na sıl dır? Ko nuş ma ya
evet, ya kın laş ma ya  evet; ama bu ken di ba şı na bir çö züm de ğil dir.
He men cin sel li ği ko nuş tur ma ya ha yır. Bu da se ni en ka ba sın dan
bir du ru ma dü şü rür. 

Pe ki doğ ru su ne dir? İş te  Kürt top lu mu ve ya bi zim ge nel
in sa nı mız,  Türkiye'de de pek fark lı de ğil. Mu az zam bir sos yal
ge ri lik, ola ğa nüs tü eko no mik ge ri lik var dır. Bun dan si ya sal ge -
ri lik, güç süz lük çı kar. Bu nun da ör güt süz lük le bağ lan tı sı var dır.
Vu ruş tar zın da ki za yıf lık da as ke ri ala na yan sır ki, bu nun la da
hiç sin. Bu ki şi lik ge ril la ya sağ lam yak la şa maz. Ben de ken di mi
ha zır la mı şım bu ko nu da. Ken di de ne yi mi mi in ce le me niz de ya -
rar gö rü yo rum. En iyi ta raf la rım dan bi ri si ben ce bu ol sa ge rek. 

Ka dı na yak la şı mım, 
TC ile  ölüm ka lım sa va şı na dö nüş tü

“Ar ka daş ol ma ya  evet” de dim ken di ken di me. Kız lar la ar ka daş
ol mak, oy na mak gü zel, fa kat ev li lik sı nı rı na gel di ğim de bir tep -
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ki duy ma ya baş la dım. “Bu ku rum be ni yi ye bi lir” de dim. Ol duk -
ça te red düt lü yak laş tım. Son ra da ha ge liş miş dü zey de bir ka dın -
la iliş ki yi de rin leş tir mek is te dim. Fa kat bu ra da da ken di mi
yi tir me dim. Ge le nek sel ai le öl çü le ri ne gi re bi lir dim; ol duk ça tem -
kin li yak laş tım. Bi li yor su nuz bü yük bir sa va şa  dö nüş tü bu. Ne -
re dey se TC ile  ölüm-ka lım sa va şı na ka dar gö tür dü.  Eğer ben
ken di mi ge le nek le re  terk et sey dim, bir de tu tu cu lu ğu ya şa say dım
kız lar bir ta ra fa, er kek ler bir ta ra fa de sey dim, bu, be ni fe o da liz -
me gö tü rür dü. Ai le ara yı şı na gir sey dim, bu da be ni ora ya gö tü -
rür dü. Yi ne ku ru lan iliş ki de kü çük-bur ju va yak la şı mı na
düş sey dim, o da be ni dev le te tes lim ol ma ya gö tü rür dü. Bı ra ka -
lım ben den bir dev rim ci nin çık ma sı nı, bit miş tü ken miş kü çük-
bur ju va bir me mur çı ka bi lir di an cak. Ama ter si ne bu ola ya
den ge li, ih ti yat lı yak laş tım. Ge le nek le re ve dü ze nin da yat ma la -
rı na bo yun eğ me di ğim  için bu  olay dev rim ci leş mem de çok bü yük
rol oy na dı. Şim di bi li yor su nuz ka dın la uğ ra şı yo rum, ya kın la şı -
yo rum. En bü yük ya kın lı ğı biz ger çek leş ti ri yo ruz, ama ha len so -
ru na “çö zül dü” gö züy le ba ka mı yo ruz. Bu bi raz ge liş me ye yol
aç tı, in kar edi le mez. 

Pe ki ge nel kad ro ya pı sı ne ya pı yor? Ger çek ten çe ki ni yo ruz,
ba zen ne re dey se skan dal çı kı yor. Bir gö rü şü yor lar, “duy gu lan -
dık” di yor lar. Bu yak la şım ikin ci gün kaç ma ya gö tü rü yor. Bir ara -
ya ge liş ler ne den he men  çir kin le şi yor ve son ra ka çı şa  yol
açı yor? Hal bu ki ol duk ça tar tış man la zım. Se nin bin yıl lık so run -
la rın var, tar tı şa bi lir sin. Bir de fa ar ka daş ya pa bi lir sin, yol daş ya -
pa bi lir sin. Biz sa vaş ar ka daş lı ğı nı, ör güt ar ka daş lı ğı nı, hat ta da ha
da ile ri si ni ge liş tir mek is ti yo ruz. Aca ba bu sev gi bi li ni yor mu,
sev gi nin ge rek li ol du ğu na ina nı lı yor mu? Sev gi nin biz de kat le -
dil di ği ni de or ta ya koy duk. 

Sö mür ge ci lik sev gi kat li a mı dır; ay nı za man da iki  cins
ara sın da ki sağ lık lı iliş ki le rin kat li a mı nın me zar ka zı cı sı dır. Dü -
zen de, gün lük ola rak ge le nek ler de bü tü nüy le iliş ki ve sev gi kat -
li a mı dır. Bun lar da bir ve ri dir. 

Pe ki sev gi kat li a mı na kar şı na sıl kur tu luş mü ca de le si ve re -
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ce ğiz? Bu da bi lim sel bir tes pit. Ma dem kat li am var, o za man
bu kat li a ma kar şı di re niş ol ma lı dır. Sen bu nu gö zar dı eder sen,
sev gi yi ge liş ti re mez sin. Be nim çok ön ce den bir de ğer len dir -
mem var dı: Bi zim dev rim ay nı za man da bir sev gi dev ri mi dir.
Bu da bi lim sel bir te rim dir; öy le sem bo lik, ede bi bir ta nım la -
ma de ğil. Ger çek sev gi kat li a mı na kar şı sev gi dev ri mi ni da yat -
mak ge re ki yor. 

Bu hiç şüp he siz ka dın-er kek cin si ara sın da da ha yo ğun ge liş -
ti ri le bil miş tir. Bu na duy gu di yo ruz. Yal nız ka dın-er kek cin si ara -
sın da de ğil, ken di hem cins le ri miz ara sın da da ge liş tir mek
zo run da yız. Er ke ğin er ke ğe say gı lı yak la şı mı var mı? Sö mür ge -
ci lik, fe o da lizm mah vet miş tir. Ka dı nın ka dı na say gı sı var mı?
Ha yır; kıs kanç lık, çe ke me mez lik ade ta  kurt gi bi ke mi ri yor
iliş ki le ri, sa mi mi ye ti, sev gi yi, say gı yı. Bü tün bun la rı na sıl ön le -
ye cek sin? Ön ce lik le, ta nış mak la. Ben si ze he nüz ta nış ma saf ha -
sın da sı nız de sem, siz şa şar sı nız. Ta nış ma yı bi raz ta ri hi te mel de
yap mak la zım.  Cins ola rak ne re den ne re ye ge li yor sun; han gi
so run la rı ya şı yor sun? Ta nış mak, bu so run la ra ve ri le cek ce vap lar -
dır. Yok sa hay van lar da kar şı cins ten bir bir le ri ni gör dü ler mi he -
men gü dü sel yak la şır lar; bu bir ta nı ma ola yı de ğil dir. İn sa nın
ta nı mı bu nun üs tün de dir. “Ta rih te ba şı ma ne gel di; ta rih sel ve
gün cel du ru mum,  gö re vim ne dir” so ru la rı et ra fın da tar tış ma yı
sağ lar sa nız, çı kış im ka nı nı bu lur su nuz.

Bu ta nış ma yı sağ la ma dan sen han gi aşk iliş ki si ni ge liş ti re cek -
sin? Aş kı da iki in sa nın her dü zey de bir leş me si an la mın da dü -
şün me yin.

Aşk ola yı da ha de ği şik bir kav ram dır: Aşk, in sa nın öz gür leş -
me si ne du yu lan tut ku, in sa nın gü zel li ği ne, in sa nın dav ra nış bü -
tün sel li ği ne ve gü cü ne gös te ri len say gı dır. Bi rey sel aşk tan
bah set mi yo ruz; bu ko nu da bir hiç tir. “Ca nım şu nu is ti yor, bu nu
is ti yor” de mek le ol maz. Se nin önün de bir tah ri bat, bir kat li am
var. Onu gi der me den, aş ma dan sen bir şey  ya pa maz sın. “Ya  alır
ka ça rız ya da in kar ede riz” yak la şı mı yan lış. Ön ce ar ka daş ve
yol daş olun ma lı. Bu nu tar tı şa lım. 
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Ön ce ki miz, ne yiz, ne re den ge li yo ruz? Ye ni bir top lum kur-
mak is ti yo ruz. Ye ni top lu mu, eşit li ği, öz gür lü ğü, say gın lı ğı,
sev gi yi ön ce ken di ara mız da ger çek leş ti re lim. Bu ko nu da as ga ri
bir so ru sor ma gü cün, as ga ri say gı ifa den ol ma dan “biz ye ni top -
lu mu, sos ya liz mi ku ru yo ruz” der sen, bu na kar ga lar bi le gü ler.
Bu, bir bi ri ni kan dır mak tır. Bir ba ya nı sev, ikin ci gün yö ne ti ci ye
yal tak la na rak me sa fe al mak is ter ve “en iyi si böy le” di ye dü şü -
nür. Yö ne ti ci de yet ki si ni, he men ka dı nı bir ağa gi bi ege men li ği -
ne ala rak, uşak lı ğı na çe ke rek kul lan mak is ter. Sen ne yap tın
bu ra da? Es ki yi en kö tü şe kil de ba şı mı za be la et tin. Eşit lik, öz -
gür lük ne re de kal dı! 

Saf la rı mı zı şim di ser best bı rak sak, ya rı sı es ki nin ka rı sı dır, ya -
rı sı es ki nin ko ca sı dır. Ha ni biz ye ni top lu mu ku ra cak tık. Ye ni top -
lum düş le ri mi zi,  umut ve amaç la rı mı zı sen es ki ai le dü ze ni ni
hort la ta rak bi tir me nin eşi ği ne ge ti ri yor sun. Bu teh li ke ken di ni az
his set ti ren bir teh li ke de ğil dir. Çöz me ye ça lı şı yo ruz. Ba zı la rı be -
nim lü zum suz iş ler le uğ raş tı ğı mı dü şü ne bi lir ama, öy le de ğil.
Kız lar, er kek ler bir bir le ri ni na sıl ta nı ma lı? Bel ki çok saç ma bir
so ru gi bi ge le bi lir ama ba na gö re ha len bu aşa ma ya şa nı yor. Ta -
nı mak tan öte ye, aca ba bir bi ri ni ze yak la şım gü cü gös te re bi lir mi -
si niz? Gös te rir se niz  bra vo. Hat ta şu nu söy le dim: Doğ ru te mel de
aş kı ge liş ti re ne bra vo de rim. Ger çek te mel ler de bir sev gi yi, bir
aş kı ya şı yor lar sa, in san gu rur du yar. Ama var mı böy le bir du -
rum? İki si bir ara ya gel miş, bir ba kı yor sun ör güt tas fi ye ci li ği ge -
liş miş tir. Bu na na sıl aşk, duy gu, tut ku di ye yim!

Se nin va rın-yo ğun ör gü tün dür; ama bu yak la şı mın la ör gü tü nü
bi ti ri yor sun. De me dik mi baş ka tür lü ya pa bi li riz. "Cep he ge ri si
ge re ki yor, ol ma dı mı bi zim  için ka çış la zım!” Aşk bu mu
ol ma lıy dı, aş kın gü cü bu na mı yol aç ma lıy dı? Ha yır, tam ter si -
ne. Bir ül ke de az çok se nin ba ğım sız ey lem ala nın ol ma dan bir
de fa sev gi or ta mı yok tur. Sev gi  için ül ke ge rek li dir. “Her yer de
se vi lir” dü şün ce si ne ben faz la ka tıl mı yo rum. Kuş lar bi le an cak
yu va sı nın ya kı nın da se vi şe bi lir. On la rın da ken di le ri ne gö re bir
öz gür lük an la yış la rı var dır.  Avrupa'da aşk ya pa maz sın. Bi zim



iş çi ler git miş, Av ru pa lı la ra öze ni yor lar. Ve Av ru pa lı la rın da dal -
ga geç tik le ri,  adam ye ri ne koy ma dık la rı  Yeşilçam'a öze ni yor lar.
Bil mem  Amerika'ya öy kü nü lü yor.  Yeşilçam'da sa de ce re za let ve
skan dal ge li şir, aşk de ğil. Pe ki si zin dü şün dü ğü nüz bi çim de ül -
ke yi na sıl kur ta ra ca ğız; hal ka na sıl bağ la na ca ğız; he le he le ör güt
bağ la rı na na sıl yö ne le ce ğiz? Yıl lar dır bu ba şa rı la mı yor sa, o za -
man aşk hiç ba şa rı la maz. Bu son tah lil de na sıl ge li şi yor? 

Cin sel li ği ni ken di ne gö re her dü zey de ya şa ya bi lir sin ama, si -
ya set te ba şa rın ol maz. Ör güt sel ba şa rın ol maz; ol ma dı mı aç ka -
lır sın; aç kal dın mı ne sen o ta ra fı, ne de di ğer ta raf se ni ida re
ede bi lir. So nuç ta ta raf lar bir bir le ri ne gi rer; ken di ni de ği şik ye re
sat mak is te ye cek tir. So run bo yut lu as lın da. Gö rü nüş te, “iki genç -
tir el ele tu tuş tu, se viş ti, ol du bit ti bu iş” di ye bi lir si niz. Ama ba -
kı yo ruz ki, hiç de öy le  olup bit mi yor. Duy gu so ru nu baş lı ba şı na
dağ gi bi. Ben bu ya şı ma gel dim, bi li yor su nuz müt hiş ör güt iliş -
ki le ri ni ge liş ti ri yo rum. Ör güt bağ la rın da siz ka dın lar la da iliş ki -
le ri ge liş ti ri yo rum ama, he nüz “sen bu ka dar sev gi, bu ka dar aşk
sa hi bi sin” di ye mi yo rum. “Ev de kal dık” bi le di ye bi li rim. Ger çek -
çi yim. Sev gi yi ben  halk dü ze yin de dü şü nü rüm, ül ke dü ze yin de
dü şü nü rüm. Ba na “ön der sin” de ni li yor. Ta bii ön der bü tün ka dın -
lar  için, bü tün er kek ler  için sev gi yi üret mek zo run da. Ol maz sa
sah te nin te ki  olur. Ama si zin ya şa dık la rı nı za ba kı yo rum, “ya
eli mi zi bu iş ten çe ke riz, ya da bi rey sel li ği ilik le ri mi ze ka dar ya -
şa rız” di yor su nuz. Ol mu yor; ol ma dı ğı  için de siz doğ ru bir sev gi
ta nı mı na, doğ ru bir iliş ki ta nı mı na ula şa maz sı nız. Bu na lım baş -
lar.  Evet, ör güt de kay be der ama sen de bi ter sin. 

Şim di bu ko nu da ger çek ler na sıl or ta ya çı ka rı lır ve çö zü lür. Bu
ko nu da bir mü ca de le tar zı mız var, da ha faz la aç mak is te mi yo -
rum. Ke sin sos yal leş mek le, si ya sal laş mak la,  ör güt sel leş mek le
çö zü me doğ ru gi di le bi lir. So ru nu ay nı laş tır mı yor ama bağ la rı da
ke sin dir. He le bi zim mü ca de le ko şul la rı mız da, par ti ya şa mı mız -
da da ha da ke sin dir. Bi ri sin den ta viz ve ril di mi, di ğe ri ge ri ler. Bi -
ri si ni in kar et tin mi , di ğe ri ni za yıf lat mış olur sun. Den ge yi na sıl
tut tu ra ca ğız? Bu nun  için komp le dev rim ci lik, di yo rum. İliş ki ler
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dü ze yi ni çok sa nat ka ra ne ya ra ta cak sın, ör gü tü unut ma ya cak sın.
Sa vaş za ten mev zi de ya şa dı ğın bir olay dır. Yi ne ül ke tut kun, za -
ten her şe yin te me li, ze mi ni dir.  Kar şın da ki ne bi raz da bu öl çü -
ler le gi de cek sin. Gü zel bir er kek le mi, kız la mı bir lik kur mak
is ti yor sun, o za man bu te mel kav ra mı  esas ala cak sın. Gü zel li ğin
an cak bu te mel de bir an la mı ola bi lir. Cins ler ara sı bir iliş ki nin
yü ce li ği ve ya işe ya rar lı lı ğı an cak bu te mel de or ta ya çı ka bi lir.
Ak si hal de aleyh te so nuç la nır. “Dur he le tut ku mu ya şa ya yım, dur
he le ev li li ği mi ya şa ya yım, dur he le ken di mi ya şa ya yım” der sen
so nuç la rı na da kat la nır sın. Ör güt or ta mın da ken di ni ya şa yan la -
rın ne du ru ma gel dik le ri ni gör dü nüz. Böy le ol du mu, hiç bir şey
kal maz. Zor dur,  ön cü lük öy le ko lay or ta ya çık mı yor. Siz ne den
çap sız ka lı yor su nuz. Bu yö nüy le de ken di ni zi çö züm le me ye ta bi
tu ta mı yor su nuz. Bu da ha zor bir çö züm le me bi çi mi dir. Ör güt ola -
yın da ken di ni çö züm le ye me yen ler ne re dey se göz ya şı na bo ğu lu -
yor lar, in ti ha ra kal kı şı yor lar, ka çı şa yö ne li yor lar. Bu ko nu da
ken di ni çö züm le ye me mek, göz ya şı na bo ğar, in ti ha ra gö tü rür. İki
ki şi nin bi rey ci li ği çok  da ha teh li ke li dir.

Sev gi yi ge liş tir di ğin oran da sa va şı, 
sa va şı  ge liş tir di ğin oran da sev gi yi ge liş ti rir sin

Do la yı sıy la ai le çö züm le me si bi rey çö züm le me miz le iç içe dir,
ama da ha kap sam lı dır. Ai le yi dev rim ci leş tir mek ve ya er kek-ka -
dın iliş ki le ri ni dev rim ci leş tir mek bi re yi dev rim ci leş tir mek ten da -
ha zor dur. Ön ce bu alan lar da ki tu tu cu luk la rı nı zı, alış kan lık la rı nı zı
gö re cek si niz. Müm kün se bu te mel de es ki yi kat let me yi gö ze ala -
cak sı nız. Es ki ye da ya lı her şey de sev gi-duy gu yok. As lın da var -
sa da o sev gi nin için de iha net var, kat li am var; ki şi ola rak ka dı nın
bin de fa ken di ni in kar et me si, beş pa ra lık du ru ma ve ya onur suz
bi ri ha li ne ge tir me si var. Ne an la dık bu sev gi den, iliş ki den? İs -
ter se niz de ne yin de rim, bu ko nu da da öz gür sü nüz, ama bir haf ta
geç me den bu iliş ki nin si zin ba şı nı za ne ge ti re ce ği ni gö re cek si -
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niz. Ne den mi? Ne den le ri sı ra la nı yor. Ka dın er ke ğin aley hin de
bir do lap gi bi ça lı şı yor ve ya onu bir de ğir men gi bi öğü tü yor. Er -
kek bir haf ta da yan sa bra vo de rim.  Eğer ka dın onu run dan ta viz
ver mi yor sa, er kek gün lük ola rak cin sel iliş ki den tu ta lım ye me-
iç me ye, bil mem her tür lü iliş ki ye ka dar ege men lik is ter. Er kek
ka dı na ha ka ret et me, hi çe say ma ve say gı sız lık et me ye gö re şe -
kil len miş tir. Bu an lam da sü per bir ge ri ci dir. Ka dın ise “onu rum
kal ma dı, bir ko ca ka rı, ya ta lak ol dum; fi zi ki ola rak, ru hi ola rak,
dü şün sel ola rak bit tim” di yor. Bir köy lü ka dı nı na ba kın, dü şün -
ce si bit miş, fi zi ği kül çe ol muş ve yı ğı lıp kal mış. Be de nin de ruh
di ye bir şey gör mek müm kün de ğil. Bu ka dı nı er kek ne ya pa cak?
Tek me le ye cek, ha ka ret ede cek. Yak la şım bu yak la şım de ğil mi -
dir? Ta bii böy le bir ka rı bir şey ya pa maz, bi tik tir. 

Ha ni kur du ğu nuz aşk var dı, duy gu var dı; ama si zin  için 20
ya şın da ya şam öl dü. Ben, ya şa ma say gı lı yım. Bir de bu yö nüy le
ya şa mı kur tar ma ya ah det tim. Ka dın-er kek iliş ki le rin de bu dü ze -
yi ka bul et me ye ce ğim. Bu, bü yük bir sa va şa dö nüş tü ben de. Ne
ken di mi böy le bir ko ca, ne de kar şım da ki ni böy le bir ka rı ha li ne
ge ti ri rim. Gö rül dü ğü gi bi bu gün bu sa vaş ge nel leş ti ve bir cin sin
öz gür lük sa va şı mı na dö nüş tü. 

Evet, şim di si zin le ver di ğim bir sa vaş tır. Si zin par ti için de ki
ya şa mı nız la ve ri len sa vaş tan baş ka bir şey de ğil dir. As lın da sa -
va şı cin sel açı dan ya şı yor su nuz. Bu nu cin sin öz gür lü ğü adı na yü -
rü tü yor su nuz. Baş ka tür lü al ter na ti fi ise di ğer ya şam bi çi mi dir.
İs ter se niz de ne yin. Ama ikin ci gün şi ka yet et me ye cek si niz. “Ör -
güt ba na yar dım cı ol sun, be ni cep he ge ri si ne al sın, be ni sa vaş dı -
şı na at sın” de me ye cek si niz.  Avrupa'da bir kaç ki şi çık tı. As lın da
doğ ru dü rüst ya şa ma sı nı bi le bil mi yor lar. Bu na ev li lik de de me -
ye ce ğim. Bun lar şim di en bü yük ha in ler dir. Fır sat bul sa lar, par -
ti mi zi bi ti rir ler.  Güney'e ka çan lar ol du; bun lar da fır sat bul sa lar
par ti mi zi bi ti rir ler. Ba şı mı za be la  olan bir kız var dı. On yıl
sır tı mız da ta şı dık. En son mer ke zi miz den bi ri si ni  alıp kaç tı.
Pa ra mı zı da al dı. Çok önem li gö rev ler var dı, on la ra da iha net et -
ti. En değ me kont ra böy le vu rur mu dar be yi? Ken di si di yor du,



“on lar vur du ğum dar be nin acı sı nı yıl lar ca du yar.” Yi ğit li ğe ba -
kın! Böy le on lar ca ör nek çık tı. Yi ne bir ta ne ge ril la da var dı, ya -
ra maz bi riy di. Na sıl kan dır dı; yet ki si ne da ya na rak git ti. Şim di
iti raf çı lar ko ğu şun da bir “orus pu”dur. Çok bü yük bir acı ama ger -
çek. Bü tün kız la rı bu ha le ge tir me ye ça lı şı yor lar dı. Söz de bir bir -
le ri ni  alıp kaç tı lar. Söz de kur tar ma ha re ke ti dü zen le miş ler di. 

Par ti için de ki ör nek le ri faz la aç mak is te mi yo rum. Ken di ya şa -
dı ğım de ne yim le ri, mü ca de le le ri an lat tım. Çok stra te jik ve ay nı
za man da ko mik. Zor bir so run. Aşk pek ko lay de ğil, bü yük say -
gı is te yen iş tir.  Onun da te me li ör güt len me le re ve ba şa rı la ra
da ya nır. Ben  açık söy le ye yim; ba şa ra ma yan ka dı na ben me te lik
ka dar ni ye de ğer ve re yim! İs ter er kek ol sun, is ter ka dın ol sun,
de ğer gör me yin ce say gın ol maz. Say gın ol ma yın ca sev gin ol maz,
bun dan da güç lü iliş ki ol maz. Çok  açık: Ör güt ye nil sin; va tan,
mil let,  halk tü müy le el den git sin; sen “ben aş kı kur tar dım,
Avrupa'da ya şa mı ayar la dım, bil mem fa lan ör gü te sı ğın dım”
di ye cek sin! En bü yük na mus suz luk tur bu. Bir bir le ri ni zi bu şe kil -
de kur tar mak, bir bir le ri ni zi bu şe kil de sı kı sı kı ya ko ru mak, na -
mus mu dur! Bun la rı ya ka la yıp par ça la san, hak lı sın. Bu an lam da
ta vır doğ ru dur. Di ğer ya nı na ba kı yor su nuz, iliş ki le re öz gür lük,
eşit lik, say gı ve sev gi san mı yo rum baş ka yer de bu ka dar ve ril -
sin, bir baş ka ki şi bu iş  için bu ka dar uğ raş sın. 

Kı sa ca sı yü rü tü yo ruz mü ca de le yi. Hiç kim se ko lay çö züm
bek le me me li dir.  Emek is ter bu ko nu lar da. Ma dem duy gu la ra
say gı lı yız, o za man  onun emek le bağ lan tı sı nı ku ra ca ğız. Bu
ko nu da eme ğe say gı sız lık et me mek ge re ki yor. Ya ni ken di ni zi ne
kap tı rın, ne ka pın.  Ucuz er kek yak la şım la rı na  alet ol ma yın.
Eme ği niz ol ma dan özel lik le er kek le rin yö ne ti ci ke si mi ne da ya -
na rak ken di ni zi  ucuz kur tu luş yo lu na ve ya ör güt te me sa fe al ma ya
kap tır ma yın. Ne  ucuz se vin, ne de  ucuz se vi lin. Ken di ni zi
sev gi nin yo lu na doğ ru ko yun. 

Sev gi ge rek li dir. Dev rim ci le rin sev gi ola yı na doğ ru yak laş ma -
ma la rı, sev gi ge liş tir me me le ri teh li ke li dir. Bir slo gan or ta ya at -
tık: “Sev gi yi ge liş tir di ğin oran da sa va şı ge liş ti rir sin, sa va şı
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ge liş tir di ğin oran da sev gi yi ge liş ti rir sin!” Doğ ru bir for mül -
dür. Bu her dü zey de ki sa va şım dır; ben ken di de ne yi mim den bi -
li yo rum. Ne den bu ka dar il gi gös te ri yo rum ka dın cin si ne?
As lın da sa va şı ge liş tir mi şim de on dan. Ben es ki den böy le de ğil -
dim. Siz ne den şim di de tay lı, du yar lı bir il gi ge liş ti ri yor su nuz?
Bi raz sa va şa il gi duy du nuz da on dan; ge ril la ya ka tıl mak is te yen
kı zın sev gi sin de yü ce lik baş lar da on dan. Ta bii sa de ce is te mek
yet mi yor.  Onun ör gü tü nü, tar zı nı ve tak ti ği ni ge liş ti rir se niz en
de ğer li sev gi bağ la rı na ula şır sı nız. Ve bu ra dan ül ke kur tu lur. Öy -
ley se ül ke nin ve in sa nın te mel kur tu luş gü cü  olun. Çok say gı lı
var lık lar or ta ya çı ka rın.

İn san  atom gü cün de bir ye te nek tir

Ka dın so ru nu tar tış ma la rı nı böy le de ği şik açı lar dan ele alır-
ken,  amaç, par ti ya şa mın da ki tı ka nık lık la rı gi der mek ve dev rim ci
mi li ta nın iş le yi şi ni faz la en gel le kar şı laş ma dan coş ku lu bir akı şa
doğ ru gö tür mek tir. Bi lin di ği üze re, in san bü yük bir ener ji de po -
su dur. O ener ji sak lı kal dık ça çü rür, do ğa ya ka rı şır, do ğa ka nun -
la rı na gö re iş lev gö rür. Biz ya şa yan in sa nı po tan si yel ol mak tan
çı ka rıp ener ji ye dö nüş tür mek, bu nu da te mel çö züm le yi ci  alan
ola rak si ya si ve gi de rek as ke ri sa va şı ma akı ta rak ak tif bir öğe ha -
li ne ge tir mek is ti yo ruz. Ger çek ten in san  atom gü cün de bir
ye te nek tir; me se le onu pat la ta bil mek tir. 

Bu nun ka dın so ru nuy la iliş ki si ne dir di ye cek si niz? Ka ba bir
cin sel lik ten kur tu la ma mış in san, ade ta bir pat la ma dır. Ama Çer -
no bil gi bi ka za ya par; sa de ce in san la rı öl dü rür,  felç  eder,
kan se re gö tü rür. Bi li yo rum tut sak et tik le ri in san var, ka dın var.
Bü tün ye te nek le riy le bo ğul muş, ya şa ma dan öl müş tür. Bu nu
par ça la mak ge re kir. Ne den çok sap tı rıl mış ki şi lik le rin po tan si -
yel le ri ak tif leş ti ril me ye ça lı şı lı yor? Bu ta ma men ege men sı nı -
fın sö mü rü cü iğ renç çı kar la rı na gö re bir ka dın ayar la ma sı, bir
iliş ki ayar la ma sı dır. Bu na kar şı sa va şıl ma dan ya şa ma say gı ge -
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liş ti ri le mez. Ne re den ba kı lır sa ba kıl sın ka dı nın et ra fın da ki dün -
ya nın  sert dar be le me ler te me lin de ye ni kav ram lar la ki ri nin
gi de ril me si, bu nun la bir lik te da ha te miz-ber rak bir ener ji akı tı -
la rak, ka dı nın ki şi li ği ni bu lan ve ak tif le şen bir var lık ha li ne ge -
ti ril me si tar tış ma sız bir dev rim gö re vi dir. 

Bu na ina nı yo ruz ve ka dın ener ji si ni açı ğa çı kar mak  için de tüm
gü cü mü zü or ta ya ko yu yo ruz. Sı nıf sal bas kı, ge le nek ve ah lak, yi -
ne er kek ege men lik li top lu mun mu az zam de ne ti mi ka dı nı ol duk -
ça ne fes ala maz du ru ma ge tir miş tir. Dev rim her bas kı al tın da ki
gru bu, hal kı, top lu lu ğu açı ğa çı kar tır ken, bir yan dan da bun lar -
dan kuv vet oluş tu ru yor. Ka dın  için bu da ha çok ge rek li dir.

Ön ce lik le ger çek li ği yan lış la rı ve doğ ru la rıy la ta nı mak, ar dın -
dan bir  de dö nüş tür mek ge re ki yor. Yan lış-doğ ru ve ya gü zel-çir -
kin be lir len dik ten son ra dö nü şü mü baş lat mak ge re ki yor. Böy le lik le
yan lı şı ve çir ki ni aş tı rıp, doğ ru yu ve gü ze li ege men kıl ma gö re vi
ger çek leş ti ri le bi lir. Bu nu da dev rim ya par. So run ob jek tif tir ve dev -
ri min de es ge çe me ye ce ği bir gö rev ala nı dır. Biz de bu en tı ka tan
bir et ken dir. Par ti için de ol sun, par ti dı şın da ol sun, ki şi ler bir bir le -
ri ni güç len dir me yo lu na gir me miş ler dir. Ha la tö kez le me yo lu nu
ya şı yor lar. Me se la “eşit lik dü ze ni” di yor su nuz; eşit lik ne de mek -
tir? Ev li li ği ele ala lım; bu na, in san so yu nun yü rü yüş be ra ber li ği
ve ya bir lik te li ği di ye lim.  Eğer bun da  amaç be ra ber li ği, ka rar
be ra ber li ği var sa, bu, eş lik sağ lan mış de mek tir. Fa kat bu bir lik te -
lik ku ru mu  olan ai le ku ru mu dü şür me nin, yü rü yüş doğ rul tu suy la
çe liş tir me nin bir ara cı du ru mu na gel miş se, bu du rum da o top lu -
mun, ulu sun çı ka rı na kar şıt bir ko nu ma gel miş se o za man biz sağ -
lık lı bir eş lik-ev li lik iliş ki sin den, öz gür iliş ki ler den bah se de me yiz.
Do la yı sıy la ai le yi bu te mel de  sert bir eleş ti ri ye ta bi tut ma mız, yi ne
iliş ki le ri eleş ti ri ye aç ma mız ka çı nıl maz dır. 

Bu na sıl iliş ki, na sıl ya şam dır; iş te bu nu par ti or ta mın da çok
yön lü ça ba lar la iler let me ye ça lı şı yo ruz. Bu nun da an la şıl ma ya -
cak, ya dır ga na cak bir yö nü yok; çün kü gö rev dir. Za ten ka dın lar,
top lu mun da yat tı ğı bas kı ve ka bul edi le mez du rum lar dan do la yı
par ti ye  akın edi yor lar. En te mel ne den bu dur. Bu nun kar şı lı ğı nı



gör me li si niz. Par ti öz gür lük yak la şı mı nı ver mek le ve ka dın da
uy gu la mak la mü kel lef tir. İn san ken di is tem le ri ni bu na  ters
dü şür me me li dir. Özel lik le ken di öz lem le ri ni sa va şı mıy la bir leş -
tir me li dir. Ni te kim par ti nin sa va şı bir an lam da ka dın sa va şı mı dır
da. Ara da ki ba ğı iyi kur ma sı nı bil mek ge re ki yor. 

Bo yun eğ mek ten se mü ca de le yo lun da 
her gün öl mek da ha ye rin de dir

Ge le nek le re mah kum  olup bo ğun tu ya gel mek ten se, öz gür lük
uğ ru na bü yük bir mü ca de le ye yö nel mek bin de fa ye rin de dir. De -
ğil yıl lar ca, bir an bi le ta ham mül edi le mez ko şul la ra bo yun eğ -
mek ten se, mü ca de le yo lun da her gün bin de fa öl mek da ha
ye rin de dir. Öz gür lük ek mek-su dan da ha ön ce ge lir. “Ek mek-su
te mel ih ti yaç tır” de yip de şük ret ti ği niz de ya şa mın en te mel bir
de ğe ri ne  ters düş müş olur su nuz. Bu si zin ba şa şa ğı ya gi di şi ni zin
de te mel ne de ni dir. Ama bu nun ye ri ne öz gür lük ve  onun
mü ca de le si ne yö ne lir se niz, bu doğ ru bir tu tum dur. 

PKK ge liş me si nin ta nı mı böy le ya pı lır. Ni te kim  esas ola rak
PKK'nin bu özel li ği ka dı nı çek miş tir. Biz çö züm le me ler le bu na
açık lık ge ti ri yo ruz, yi ne bu nun ge rek le ri nin na sıl ye ri ne ge ti ri le -
ce ği ni be lir li yo ruz. Hiç şüp he siz re çe te va ri ve ya öy le bir an lık
çö züm ge ti re me yiz. Her so ru nun çö zü mün de ol du ğu gi bi, bu ra -
da da yıl la rın mü ca de le si ne ih ti yaç var dır. Ay rı ca her alan da ol -
du ğu gi bi bu ala nın da ya ra tı cı lı ğa ih ti ya cı var dır. En önem li si de
bu, ör güt le  olur. Ör güt de eşit tir sa vaş de mek tir. 

Bu ko nu da özel lik le be nim ge liş tir di ğim tar tış ma lar bi raz ki -
şi sel dir; par ti de tar tı şır ve gi de rek ken di si ne mal  eder.
Do la yı sıy la tar tış ma ya ka tıl mak hem hak kı nız, hem de gö re vi -
niz dir. Par ti bir li ği ne  ters düş me den onu güç len di ren özel li ği ne
dik kat eder se niz, ta bu di ye bir şey ta nı ma dan so ru nu tar tış ma ya,
çö zü me so kun. Bi zim ka dı na gös te re ce ği miz, bu an lam da er ke -
ğe de gös te re ce ği miz say gı, ge le nek le rin  ağır et ki si al tın da  inim
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inim in le mek ten se öz gür lü ğe güç ye tir me si ni sağ la mak tır.
Say gı nın en ger çek çi ifa de si bu dur. Hat ta di ye bi li riz ki, dev ri mi -
mi zin en bü yük özel li ği in sa nın say gı de ğer bir var lık ol du ğu nu,
in san ol ma nın onu ru na say gı gös te ril me si ge rek ti ği ni or ta ya koy -
ma sı dır. Da ha da so mut laş tı rır sak: Prob lem var. Köy lü ler 15 ya -
şı na gel me den ba şı nı bağ la mak bi çi min de bir çö züm le
so nuç lan dı rır. Bur ju va zi, em per ya lizm ka dı nı en kö tü bir me ta
ha li ne ge ti re rek, da ha da in saf sız ca çö zü me gö tü rür. Onu çıp lak
bir me ta ya dö nüş tü rür. Sos ya list ve ya öz gür lük çö zü mü böy le
ola maz. Ne fe o da liz min ka dı nı ye di pe çe ye bü rün dü re rek ört bas
et me si, ne em per ya list ka pi ta liz min  açık pa zar da su ni
me ka niz ma la rı nın yar da ğı  yap ma sı bir çö züm tar zı ola maz. Öz -
gür lük yak la şı mı in sa ni dir ve bu te mel de bi zim dün ya gö rü şü -
müz de var dır. Ön ce lik le tar tış mak bu nun kav ran ma sı için dir.
“Git fi la nın kı zı nı al ge tir, şu kı zı bul iş let, çı kar rek la ma, pi ya -
sa da kul lan” de mek tek ke li mey le say gı sız lık tır. Bun dan da öte -
ye ha ka ret tir, kü für dür, ölüm den be ter dir, ya şa mın teh di ti dir. 

Do la yı sıy la so run ya şam sal dır. Za ten ka dın lar bu ne den le par -
ti ye gel mek is ti yor lar. Yi ne bu ne den le par ti den hak lı ola rak ba -
zı bek len ti ler için de dir ler. Öz gür lük bek len ti le ri ni ze doğ ru çö züm
is ti yor su nuz ve bu nun  için gö zü nü zü kırp ma dan kah ra man ca
ken di ni zi fe da edi yor su nuz. Yüz ler ce ba yan yol da şı mız tes lim
ol ma ma nın, bo yun eğ me me nin bu öz gür lük le bağ lan tı sı için de
ken di ni fe da et miş tir.  Bir bom bay la, bir kur şun la bu soy lu tu tu -
mu ser gi le di ler. Bu nu gör me mek, gö rüp de hak kı nı ver me mek
bü yük say gı sız lık tır. Bu bü yük de ğer le re hak kı nı ver me mek, on -
la rın anı sı na bağ lı ol ma mak tır.

Kö le ler de eş edin me hak kı nı 
mü ca de ley le ka zan dı lar

Çer çe ve  eğer böy ley se, kav ra yı şı nız ge liş me li dir. Doğ ru-yan lış
ay rı mı nı ce sa ret le yap ma lı sı nız. Her iliş ki de ol du ğu gi bi, bu ra da da



dev ri me hiz met  eden bi çim ler var. Bu ay rım la rı ya pa ca ğız. “ Evet”
ve ya “ha yır” de ni le cek du rum lar var. Öz gür lük ala nı dır bu ra sı. Bu -
nu açı ğa çı ka ra ca ğı mız ka dar, ko ru yup kol la rız ve za fe ri ni sağ la rız.
Bu nun da düş man la rı var dır. Par ti için de en yo ğun luk lu bir sa vaş
bu alan da ve ri lir. Par ti içi ne ta şı rıl mış ka dın de mek, üze rin de en çok
sa va şım ve ri le cek bir ola ya baş lan gıç yap mak de mek tir. Ka dın-er -
kek iliş ki le ri ne  eşit ve öz gür yak la şım im ka nı ta nı mak de mek tir. Siz
bu ger çe ği iyi gö re me di niz. İliş ki le re düz, ço cuk ça, se vi ye siz ce ve
yü zey sel yak la şım gös ter di niz. Bu, ge le nek le re gö re ha fif li ği ni zin
bir iza hı dır da. Hal bu ki bü yük sa va şım  için biz ba zı baş lan gıç lar
yap tık. Ka dın par ti ye ka tıl dı di ye kur tul du mu, ha yır. Sa de ce bü yük
sa va şım şan sı nı el de et ti. Ka dı nın eli ne si lah ver dik, ken di ni ka nıt -
la dı mı, ha yır. Ken di ni ka nıt la ma sı  için bir fır sat sun duk. Ta bii
bun la rı da çok  ters yo rum la yan lar az çık ma dı. Bir iki si lah pat la tı yor
ve böy le ce ken di ni  dört dört lük dev rim ci ye ri ne ko yu yor. Yi ne
saf lar da bir kaç gün baş ka la rı nın gü cüy le ayak ta kal ma yı, ki şi li ği -
nin is pa tı gi bi de ğer len di ri yor. Bun lar  çok ço cuk ça ve bi rey sel yak -
la şım lar dır, baş lan gıç adım la rı dır; ge ri si bü yük bir mü ca de le
ta ra fın dan be lir le ne cek tir. Kal dı ki sa vaş ver me nin plat for mu nu ya -
ka la dı nız, ama sa va şı ka zan ma dı nız; ka zan mak  için çok ça ba nız
ola cak. Ta bii bi zim ka dı na mü ca de le da yat ma sın da bu lun ma mız
onu ken di ne ge tir me nin ye ga ne yo lu dur.  Onun aley hin de  olan her
şey le sa va şı yo ruz. Hak kın  olan her şe ye  ulaş ama, mü ca de le
edi le rek bu ba şa rı la bi lir. 

Kö le le rin  uzun sü re eş edin me hak kı yok tu, mü ca de ley le eş
edin me hak kı nı ka zan dı lar. Serf le rin de faz la öz gür eş edin me
hak kı yok tu,  uzun sü ren mü ca de le so nu cu bu hak kı el de et ti ler.
Pro le tar ya da tam öz gür eş edi ne me di. Sos ya lizm bu na bi raz im -
kan ver di. Ta ri he bak tı ğı mız da bir ai le nin ge li şi mi bi le halk laş -
mak la, bir ül ke de yo ğun laş mak la, dev let leş mek le bağ lan tı sı
var dır. Çin ge ne ler de ne den faz la ai le ku ru mu ge liş me miş tir?
Çün kü yer le ri yurt la rı, bel li bir ulu sal kim lik le ri yo kur.

Bü tün bun la rı, ba zı ön yar gı la rı nı zı yık mak ve si zi ger çek ler le
te mas et tir mek  için söy lü yo rum. Bu ka dar yü zey sel, güç süz
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in san lar ne ya pa bi lir? Yal nız ka dın da de ğil, er kek de öy le. Bu du -
ru mu ya şar ken, be ğen dirt me ka bi li ye ti ni zi na sıl ge liş ti re ce ğiz ve -
ya bu han gi yüz le ola cak tır? Hiç bu nu dü şün me di niz mi?  Ayıp
de ğil, ben de bir an lam da ken di mi be ğen dirt me ye ça lı şı yo rum.
Çün kü ön der bir yer de ken di ni hal kı na su nan ki şi dir. Hal kım be -
ni be ğe nir mi be ğen mez mi ve ya ka dın lar be ni be ğe nir mi be ğen -
mez mi gi bi bir so run ol ma mak la bir lik te, öy le bir zen gin lik
ya ra ta cak sın ki, hal kın se ni be nim se sin. Bir ağa gi bi üs tü ne ku ru -
la maz sın. Ona bey lik-pa şa lık ya pa maz sın. “Bi raz ca nı var sa o da
çık sın” di ye mez sin. Onu kar şın da cü ce ha li ne ge ti re mez sin. Ama
si zin ge le nek sel yak la şım la rı nız böy le dir. Bu te mel de bir ko ca kar -
şı la yı şı nız, bir ege men sı nıf kar şı la yı şı nız, bir er kek kar şı la yı şı -
nız var. Bir  halk, bir ül ke ne dir? Ne ne re de dir? Ne ne re den gel di,
ne re ye git ti? Ben bu nun ne re sin de yim? Bu na ben zer so ru la rı sor -
mu yor ve ce vap ver mi yor su nuz. Ade ta, “böy le gel miş, böy le gi -
de cek” di yor su nuz. Ta bii dev rim bun la rı de ğiş tir mek is ti yor.

Apo cu luk
en zor iş le re gi riş mek ten çe kin me mek tir

Ol dum ola sı ben, bu du ru mu ya şa yan in sa nı mı zı be ğen me dim.
İd di a sız, ha fif, ça re siz, ve rim siz  olan bu in sa na, bu ki şi li ğe tep ki
duy dum ve dev rim ci li ğe yö nel dim. Çok so run lu bir in san ken di ni
na sıl zen gin leş ti rir so ru su na ce vap ol ma ya ça lış tım. Ulu sal dü zey,
sos yal dü zey, hat ta in sa ni, ya ni en ter nas yo nal  dü zey le aca ba be ni
bi raz din ler ler ve bi raz an lar lar mı ko nu sun da yo ğun laş tım. Ama
siz da ha çok bir ai le çer çe ve sin de yak la şı yor su nuz. Bu ka dar dar
ve ge ri yak la şıl maz so ru na. Bir kıy met ifa de et me si  için dü ze yin
güç lü ol ma sı ge re ki yor. Ta bii bu da par ti si la hıy la, ör güt gü cüy le
sağ la nır. Si ya si ye te ne ğin le, çö züm le me ka bi li ye tin le, sa vaş ma us -
ta lı ğın la zen gin le şir sin. So nuç ta mad di yat da ge ti rir sin, ma ne vi yat
da. O za man güç-kuv vet se nin dir. Böy le in san lar bir bir le riy le yü -
rü ye bi lir. Ulus la ra ra sı dü zey de be ni ni ye kim se ka bul et mi yor bir



ön der ola rak. Çün kü  Kürt hal kı çok yok sul, onu stra te jik bir kuv vet
ha li ne ge tir me dik çe, ulus la ra ra sı den ge de önem li bir rol oy na ya -
cak bir ko nu ma ge tir me dik çe bi li yo rum ki, be nim de de ğe rim faz -
la ol maz. Bu be ni stra te jik ön der li ğe gö tür dü. As lın da bir
ben zet mey le ka dın ye ri ne ko yar sa nız  Kürt hal kı nı da ha iyi
an lar sı nız. Ör ne ğin siz ka dın la rı ni ye kim se faz la cid di ye al maz?
Er kek ler ni ye çok  ucuz yak la şır lar. Çok hak lı ola rak bek len ti niz
olan doğ ru bir sev gi, ge çim, sağ lık, eği tim yak la şı mı ni ye
ön le ri ni ze ko nul maz? Çün kü fa kir si niz, ya ni güç süz sü nüz. Er kek
ilk çır pı da “ben bu ka dı nı ka ça ve na sıl alı rım” di yor. Ne den? Çün -
kü faz la ağır lı ğı nız yok. Ör ne ğin bir Al man kı zı bir  Türk kı zı na
gö re bir kıy met ifa de  eder. On ta ne  Türk er ke ği kar şı sın da ezi ci dir.
Türk er ke ği “ka rı lık” ya par o kız la ra. Ama ay nı er kek, Ana do lu
kı zı na kar şı iz ban dot gi bi dir. İş te bu nu an la mak zo run da yız. Ne -
den  Türk kı zı na ge lin ce böy le dir? Za ten ne gü cü var! Yi ne
dü şün ce si za ten bi ti ril miş du rum da. Yü re ği atı yor mu, bel li de ğil. 

Ben bu nun deh şe ti ne ka pıl dı ğım  için öz gür lük so ru nu na el
at tım. Bü tün bun lar, bel ki si ze çağ rış tır maz ama be nim  için bir
ne vi hid ro jen ener ji si nin ro ket le ri it me si gi bi bir  itim ne de ni dir.
Ka bul edil mez sta tü ler var dır. Bu  PKK'ye yol  açar;  bu da
so run la ra çö züm yo lu de mek tir. Siz ise an cak ağ lar sı nız. “Vay
ba şı mı za ge len” de yip, ka der ola rak ba kı yor su nuz. Be nim iyi li -
ğim, gü zel li ğim hiç bi ri ni zin de ne me di ği bir bi çim de bu na ka der
gö züy le bak ma mam dır. He men gi riş ve ka rış tır, so nu ne olur sa
ol sun; Apo cu luk bi raz da bu dur ve doğ ru dur. 

Bun lar sa de ce si zin  için de ğil, er kek  için de ge rek li dir. Ken di
ha yat hi ka ye mi iyi bi li yo rum. Ka dın-er kek iliş ki si söz ko nu su ol -
du ğun da,  genç yaş ta ne kim se be ni mut lu gö rür dü, ne de ben
böy le bir şe yi ken di me ya kış tı rır dım. Her şe yi ken di öz gür ira -
dem le ya rat maz sam na mer dim, de dim ve dü ze ne da ya lı ba zı iliş -
ki le ri al ma ya ça lış tık; genç lik yıl la rın da, bu  ayıp de ğil, bir
ba yan la iliş ki kur ma ya ça lış tım. Bu nu açık la mı şız. Son ra la rı şu -
nu çok iyi an la dık ki, dü ze nin ha zır la dı ğı ve ge liş tir di ği hiç bir
şey öy le key fin ce alı nıp kul la nıl ma ya mü sa it de ğil dir. Dü ze nin
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sun du ğu her şey  onun çı ka rı için dir. Bu na kar şı bir tu tum için de
ol mak bü yük bir yak la şım dır as lın da.

Do la yı sıy la dü zen den kay nak la nan bir çok iliş ki ye, ki şi li ğe
hak lı ola rak kuş kuy la yak laş mak ge re ki yor. Bu nu po lis lik an la -
mın da söy le mi yo rum. Bir de ğer len dir mem de, abart ma lı tarz da
söy len se de, ka dın  için “ob jek tif  ajan ol ma ni te li ği en yay gın
cins” de miş tim. Ne den “ob jek tif  ajan”dır? Ha kim ira dey le sü per
tes lim ol muş tur. Ha kim ira de ye, er kek ege men li ği ne, sı nıf ege -
men li ği ne bu ka dar ta bii  olan bir ki şi lik, el bet te ki bir “ob jek tif
ajan”dır. Bu ger çek lik kö le li ği, tes li mi ye ti ve uz laş ma yı kö rük ler.
Bu açı dan öz gür lük yak la şı mı na çok yük len dik. Şu nu da söy le -
dik: Ka dı nı tam öz gür leş ti rir sen, çok ra di kal bir dev ri me yol aç -
mış olur sun. Doğ ru dur bu de ğer len dir me. Çün kü yok sul bir
hal kın stra te jik kıy me ti yok tur. Bir yö nüy le de tam tut sak lık ken -
din  için bir kuv vet or ta ya çı kar ma ze mi ni ni su nar.  Eğer
ken di mi ze adı mı zı bi le ya kış tı ra ma ya ca ğı mız ka dar düş müş sek,
bi lin ki, de ğe ri mi zi çok yi tir mi şiz. Bu ai le, ka dın ve er kek  için
de söy le ne bi lir. Ya şam sal kıy met yok sa, bu de mek tir ki, bi ri le ri
se ni çok dü şür müş. O za man bu na “ka der” mi di ye cek sin; “böy -
le gel miş böy le gi der” mi di ye cek sin? Ha yır. Bu nun ne den le ri
top lum sal dır, çö zü mü de top lum sal dır ve di li de mü ca de le dir.

Çok  açık ki si zi bir mü ca de le üs lu bu na, yön te mi ne ça ğı rı yo ruz.
Her şey den ön ce mü ca de le nin ta nı mı ve ama cı var dır. Ar dın dan
kıy met ka zan mış ki şi lik ler ve iliş ki ler. Gö rü lü yor ki, an lat tık la -
rım ger çek le ri mi ze hay li uy gun ve ge rek li dir. 

So ru na ulu sal yak la şım, 
ulus la ra ra sı ala na da kat kı su nar

Bu me se le yi ta bu laş tı ran lar, duy gu sal lık üs tü ne duy gu sal lık,
su lu luk üs tü ne su lu luk, cin sel lik üs tü ne cin sel lik le bas tı ran lar
kim ler dir? Me se le nin düş man la rı dır. Di rekt ya da do lay lı ka dı nı
say ma yan lar, sev me si ni bil me yen ler dir. Bu nu ken di ne ya kış tı ran



kö le ka dın dır. Bu tür dal ga lan ma lar la ken di ni ge çiş ti ren kim dir;
ne yin ne si dir? Ya ra sı nı an la ma yan, kö le li ği ni an la ma yan ve bu -
na uy gun mü ca de le ver me yen ka dın ne dir? Mü ca de le si soy lu, il -
ke li, ka rar lı de ğil se, bu de mek tir ki sa de ce bir adi ka dın ol ma nın
oyun la rı için de dir. Er kek  için de ge çer li dir; ka dı na sa de ce bo yun
eğ dir mek le uğ ra şır. Bu er kek par ti nin bir ka dı na ne den ve na sıl
il gi gös ter di ği ni bil mi yor. Yi ne ar ka daş ve ya yol daş ol ma sı nı bil -
mi yor; ikin ci gün iliş ki le ri sap tı rı yor. Böy le bir er kek, dev rim ci -
den baş ka her şey dir. So run, ki şi li ği açı ğa çı kar ma da, bir yer de
tur nu sol ka ğı dı gö re vi ni gö rü yor. 

Gö rü yor su nuz ki, ko nu kar ma şık; siz ka dın lar la cid di bir top -
lan tı yap ma ya kim se gi riş mi yor. Ben so ru nun ne ka dar te o rik ol -
du ğu nu ve hat ta si ya sal, ör güt sel ba kım dan ne ka dar  önem
ar zet ti ği ni an lat sam bel ki di li niz uçuk lar. Bu akıl lı ol ma nı zın da
baş lan gı cı dır. Dü şün ce ni ze yük le ni yor su nuz ya vaş ya vaş, bu iyi
bir ge liş me dir. Kö le li ği ka der ola rak gö ren sta tü ye, tu tu ma ve es -
ki ya şa ma kar şı sa vaş ma yı iyi baş lat tık. Siz le ri ön ce dü şü nen, tar -
tı şan ve ba ğım sız ola rak ayak ta du ran bir ka dın ha li ne ge tir me nin
ko şul la rı nı ya rat tık. En ya kın la rı nı zın bi le si zin le tar tış ma top -
lan tı sı yap ma dı ğı nı bi lir si niz. Çok sev dik le ri niz, sev gi li le ri niz
ola bi lir ama bun lar te nez zül  edip de cid di bir tar tış ma yı,
de ğer len dir me yi si zin le yap maz lar. Hep bas tı rır lar, kan dı rır lar.
Ha yır bu sev gi li yak la şı mı de ğil dir, al dat ma ca dır. Bi zim öz gür
iliş ki le rin önü ne cid di tar tış ma yı, de ğer len dir me yi koy ma nız ve
bu na de ğer li ki şi lik le rin öz gür leş tik çe, ba ğım sız laş tık ça la yık ola -
bi le cek le ri ni dü şün me miz çok an la şı lır dır. Bu nu red det me nin,
yad sı ma nın ya nı sı ra sü rek li her tür lü dü şür me ve ba sit leş tir me
yak la şım la rı nı ege men kıl ma nın ka bul edil mez li ği de an la şı lır -
dır. Bi raz say gı is ti yor sa nız, bi raz top lum sal ku rum lar da-ku ru -
luş lar da cid di yet is ti yor sa nız, iş te böy le el de edi lir. 

Par ti için de ki tar tış ma la rı bu dü zey de gö tü rü yo rum. Siz de he -
men ak la ge le cek her so ru na bu tar tış ma nın ışı ğın da yak la şı yor -
su nuz.  Adam cin sel so run mu di yor, al sa na bu nun yak la şı mı; aşk
so ru nu mu di yor, al sa na aş kın ka nu nu; sev gi ve ya bir in san la be -
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ra ber lik-bir lik te lik mi is ti yor, al sa na bu nun ku ra lı; es te tik-gü zel -
lik mi is ti yor, al sa na yön te mi... Dik kat edi lir se, bu ra da key fi yet
yok tur, ger çek çi bir yak la şım var dır. Ama si zin his le ri niz baş ka,
tut ku la rı nız baş ka dır. Ken di tu tu mu nuz da ıs rar et me nin tu tu cu -
luk ol du ğu, ör gü te-par ti ye kar şı di ren me an la mı na gel di ği, özel -
lik le bu ko nu da ki gö zü ka ra lı ğın iha ne te gö tür dü ğü ör nek le riy le
ve ril miş tir. Ko lay de ğil ger çek ka dın-er kek iliş ki si, eş lik-dost luk
iliş ki si. Bu ka dın-er kek iliş ki le ri ni red det mek de ğil dir, iliş ki le rin
de ği şi mi ni, dö nü şü mü nü ger çek leş tir mek tir. Kal dı ki dü ze nin be -
lir le di ği iliş ki ler, ge le nek ler, dog ma lar ve ya sak lar doğ ru yu ver -
mi yor bi ze, ter si ne al da tı yor bi zi. Dev rim ise doğ ru yu ve ri yor
ama bu da ya ra tı cı lık is ti yor, soy lu luk is ti yor, yü ce lik is ti yor.

Ba zı la rı ha la “iyi an la tı yor sun da so mut çö züm yok” di yor; so -
mut çö züm baş ka na sıl ola cak! Çö züm de dik le ri ga li ba il le de iki
ki şi nin bir ara ya gel me si ve bir bir le ri ni  alıp kaç ma sı dır. Ya ni tor tu
bir iliş ki is te ni yor. Bu il kel leş me dir, se vi ye den düş me dir ve ya in -
kar dır. Ulu sal dü ze ye çö züm ge tir mek bi zim bu yak la şım lar la
bağ lan tı lı dır. Ulu sal ai le, ulu sal sev gi, ulu sal ah lak, ulu sal aşk,
ulu sal ka dın, ulu sal er kek, hat ta her dü zey de iliş ki le rin bu çer çe -
ve de ele alın ma sı en doğ ru su dur. Bi li yor su nuz bu, ulu sal dü zey -
de ol du ğu ka dar da en ter nas yo nal dir. Ulu sal dü zey çö züm len di
mi, en ter nas yo nal dü ze ye de kat kı su nul muş de mek tir. Çok  açık;
bi raz böy le ge liş mek du ru mun da dır.

Bir ta raf ola rak 
ken di ka de ri ni zi öz gür ce be lir le yin 

Siz ler tar tış ma la rı ta bii ki ge liş ti re bi lir si niz. Biz den en çok is -
te ye bi le ce ği niz bir tar tış ma öz gür lü ğü dür. Or tam bas kı sı ol ma -
ya cak, ama siz ler de ör gü tün di sip li ni ne ve bu ko nu da ki mu az zam
yan lış an la yış la ra, da yat ma la ra doğ ru kar şı lık ver me li si niz. En
önem li si de doğ ru bir ya şa mın seç kin ve mü ca de le ci bir ta raf ta -
rı ol ma lı sı nız. Di li niz açıl ma lı, bey ni niz ça lış ma lı, yü re ği niz at -



ma lı dır. Bu ko nu da bir ya ra tı lı şı, yet kin leş me yi ken di niz de sağ -
la ma lı sı nız. Ya ni bir ta raf sı nız; ba na gö re ayar lan ma yın ve ya er -
ke ğe gö re ayar lan ma yın, ken di ni ze gö re ayar la nın. Sağ lı ğı nız,
öz gür lü ğü nüz, bir  cins ola rak ken di ka de ri ni zi be lir le me niz  için
ne ge re ki yor sa onu ya pın.

Öz gür lük yak la şı mı bu dur. Si zin ya şa dı ğı nız çok  özel so run lar
bu çer çe ve de çö zü me ka vu şa bi lir. Geç miş te ya şa dı ğı nız ba zı ha -
fif iliş ki ler ola bi lir; on la rı ne çok  dert edi nin, ne de çok öz le yin.
Kay be di le cek bir dün ya nız yok, ama ka za na ca ğı nız bir dün ya var.
Eğer böy ley se geç mi şin et ki si al tı na gir me ye rek, ona du ya ca ğı nız
tep kiy le ge le ce ğe gör kem li yü rü yüş baş la ta bi lir si niz. Ni te kim
hal kı mı zı öz gür leş tir mek te o ri miz de bi raz böy le ge liş ti. Yi ne bi -
rey sel öz gür leş tir me pra ti ği miz de bu hu sus lar dan güç al dı. Tüm
bun la rı  esas  alan bir iliş ki tar zı na gi rin. Adı nı ne ko yar san koy,
bu ma kul dur, de ğer li dir. Yi ne adı nı ne ko yar san koy, bu çer çe ve -
yi yır tan, dış ta la yan  tarz ma kul ve de ğer li de ğil dir. 

Bu çer çe ve yi tut tu ra bi le cek mi si niz? Be nim bu ko nu da ça ba -
la rım var. Bu nu kav ra yıp ge liş me ni ze uyar la ya bi li yor mu su nuz?
Tar tış ma lar da yön tem ha ta sı na düş me yin. Geç miş te bil mem ne
ya pıl dı; be nim le fi lan er kek ara sın da ne ol du vb. nok ta la ra ta kıl -
mak tar tış ma yı se vi ye siz leş tir mek tir. Hat ta  aşık da ol muş
ola bi lir si niz, söz lü ve ya ev li de ola bi lir si niz ama bu öz gür lük so -
run la rı yi ne de ge çer li dir. Ka dın tar tış ma sı de ni lin ce her kes ha -
fif lik an lı yor, ama tam ter si ne cid di dir. İliş ki le rin hep si ne “yoz”
di ye rek kes ti rip at ma mak la zım; çok de ğer li iliş ki ler ge liş ti ri le -
bi lir. Bu ko nu da il ke le re, çer çe ve le re dik kat edil mek kay dıy la,
bun la rı mas ke edi nip ken di adi li ği ni, ken di an ti-sos yal, an ti-si -
ya sal ve ör güt sel ger çek li ği ni zi giz le me yin. Ger çek ten bu çer çe -
ve ve il ke yi be nim se ye rek in san la ra, er kek le re yak la şı mı nız çok
ge rek li ol du ğu gi bi, si zi  epey güç lü de kı la bi lir. Hat ta bu bir
gö rev dir. Ya ni sa de ce bir te o rik tar tış ma ge rek si ni mi de ğil, cid di
bir ör güt sel gö rev dir. Do la yı sıy la er kek le ri eğit me li si niz.

Bu nun üze ri ne çok dü şü ne cek si niz. Si zin so ru nu nuz bu ra da
bi rey ci lik yap mak de ğil dir. Ör güt bi rey ci li ği ni tar tış tık ve bi rey -
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ci li ği uğ ru na ken di ni ne ha le ge ti ren le ri gör dük. Siz de duy gu bi -
rey ci li ği ni yap ma yın. “ Sırf is te ğim,  sırf aş kım, bil mem
duy gu la rım” bi çi min de ör gü tü al tüst et me yin. Duy gu la rı nız ko -
lek tif leş sin, sev gi le ri niz ge nel leş sin, be ğe ni du ru mu nuz tek bir
ki şi yi put laş tır ma sın. Za ten böy le yap maz sa nız, bi zim an la yı şa
as la ula şa maz sı nız. Ulu sal dü zey den bah se di yo rum. Kal dı ki, ulu -
sal dü zey ve gü zel lik ara yı şı, sev gi kav ra yı şı, be ğe ni kav ra yı şı,
red kav ra yı şı, çir kin lik kav ra yı şı ge liş me dik çe siz bi rey sel an -
lam da da doğ ru ter cih ge liş ti re mez si niz. Ama si zin yak la şım la rı -
nız mu az zam bi rey ci dir. Tut kuy la bağ lan dı ğı nız bi ri var sa,
öl se niz de bı ra ka mı yor su nuz. Ha in bi le ol sa onun la gi di yor su -
nuz. Fi zi ği niz git me se de kal bi niz ve duy gu la rı nız gi der. Bun la -
rı si zi suç la mak  için de ğil, çok ha ya ti ger çek le ri gör me niz ve
bu na gö re  esas hal ka la rı ya ka la ma nız  için söy lü yo rum... 

Ki şi ler şah sın da ulu sal ve 
top lum sal dü ze yi çö züm lü yo ruz

Evet, tar tış ma lar la ko nu yu da ha da de rin leş ti re bi li riz. C.
ar ka daş siz ne di yor su nuz?

C.: Kür dis tan  gi bi bir ül ke de böy le bir so ru nu bu dü zey de
gün de me ge tir mek öy le ko lay de ğil. Sa nı yo rum bu nun şim di den
gün de me ge ti ril me si ge liş ti ril mek is te nen dev rim ve düş ma nın
ola sı tu zak la rı nı bo şa çı kar mak açı sın dan önem li dir.

P.Ö: Devrimin önün de ki tu zak la rı ön ce den gör mek ve gi der -
mek açı sın dan bü yük öne me ha iz dir di yor su nuz...

C.:  Evet. Be nim gö re bil di ğim, bu, sa de ce ka dın ge ri ci li ği ne
kar şı de ğil, ay nı za man da er kek ge ri ci li ği ne kar şı da ve ri len bir
mü ca de le dir. Bu an lam da da önem li. Fa kat ba yan ar ka daş la rın en
çok gör me le ri ge re ken nok ta, san ki bu mü ca de le ye ken di ça ba -
la rıy la ula şıl mış gi bi bir ya nıl gı lı yak la şım dır.  Onun  için de faz la
de ğe ri ni bil me me tu tu mu var. Hal bu ki, Par ti  Önderliği'nin
ça ba la rıy la bu or ta ma ulaş tı lar. Bu nu iyi de ğer len dir me le ri ve bu -

139



na da ya na rak öz gür leş me yi ba şar ma la rı ge re kir. An cak bu  tarz -
la ken di le ri ni be nim se te bi lir, kav ra ta bi lir ler; baş ka tür lü zor. Bu
ko nu da bü yük ça ba ser gi le me le ri ge re kir.  Salt par ti nin ça ba la rıy la
be nim se me le ri zor dur.

Ba na gö re par ti, so ru nu çok net or ta ya ko yu yor. Ger çek ten va -
ta nı ol ma yan bir hal kın ev lat la rı nın bu ko şul lar da ki şi sel sev gi -
den bah set me le ri doğ ru de ğil. Kal dı ki bu nun ger çek leş me si de
müm kün de ğil. Va ta nı ol ma yan la rın öz gür lü ğü de yok tur. Bu du -
rum da is te di ği miz ka dar öz gür ol du ğu mu zu söy le ye lim, bu ger -
çek ola maz. He le he le Tür ki ye ko şul la rın da ya pı lan “dev rim ci
ev li lik ler”in dev rim ci ev li lik ler le hiç ala ka sı yok. Öz gür leş me -
den öz gür iliş ki ger çek le şe mez.

P.Ö: Ya ni ge le nek sel ev li lik ler den da ha teh li ke li.
C.:  Evet. Za ten teh li ke, bu nun dev rim ci lik adı na

ya pıl ma sın da dır. İn sa nın ül ke si öz gür leş ti ği oran da in san öz gür -
le şe bi lir. O za man öz gür iliş ki de ya ka la na bi lir. Bu ol ma dan ne
tür bir iliş ki olur sa ol sun,  onun öz gür bir iliş ki ol ma ya ca ğı  açık.
Ken dim inan mı yo rum.

P.Ö: C. ar ka daş il ke dü ze yin de doğ ru yak la şı yor. Fa kat şu na  ters
düş mü yo ruz; bu il ke  esas alın mak kay dıy la, ki şi ken di sev gi le ri ni,
be ğe ni le ri ni or ta ya ko ya bi lir. Ta bii il ke ve  amaç as la gö zar dı
edil me ye cek. “Unut tum ama cı, kal bim ta kıl dı” de ni le rek, par ti bir
ta ra fa, ül ke bir ta ra fa atı lır sa ge ri ye ka çış ka lır. Ni te kim öz gür lük
is te mi nin al tın da bu te mel de bir çok sap kın lık lar ge liş ti ril di. İyi ni -
yet li ol sa nız da, ku ra ca ğı nız iliş ki nin ama cı nı, sü re ci ni il ke ye gö re
çok sı kı sı kı ya de net le mez se niz, ger çek ten çok ah mak ça kay be de -
bi lir si niz. İl ke ile pra tik ara sın da ki bağ lan tı ya çok dik kat et me niz
ge re ki yor. Çün kü bu ko nu da sa nıl dı ğın dan da ha faz la il ke adı al tın -
da in kar cı lık, pra tik adı al tın da da düş kün lük ya şa nı yor. Te o ri-pra -
tik bir lik te li ği her me se le de ol du ğu gi bi, bu ra da da çok bağ lan tı lı dır.
Öz gür lük il ke si ni ha ya ta ge çir mek, tam bir sa vaş işi dir. Özel lik le
ön der lik ger çe ği ni mut la ka iyi an la ma lı sı nız. Olay la rı hem açı ğa
ka vuş tu ru yo ruz, hem de pra tik te yü rü tü yo ruz. 

As lın da ben sa de ce siz ler le bi rey sel çö züm ge liş tir mi yo rum. Bel -
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ki bir grup su nuz ve par ti içi ne ta şı rıl mış sı nız ama ulu sal dü ze yin,
top lu mun tü mü nün çö züm len me si  için siz le ri ele  alıp iş li yo ruz.
Do la yı sıy la ken di ni zi, dar yak la şıl dı ğı gi bi ucuz ca “öz gür leş tim, bi -
rey ola rak ka zan dım” di ye al dat ma yın. “Ka zan dım” de di ği niz de,
ulu sal dü ze yi çö züm le miş ola cak sı nız. Ama bu ko nu lar da ne ka dar
dar ol du ğu nu zu da siz çok iyi bi li yor su nuz. Ni te kim her kes ör güt -
sel dar lı ğı ilik le ri ne ka dar ya şı yor. San ki so ru nu bi rey sel dü zey de
hal let mek le ken di ni kur tar mış olu yor. Ha yır. Ka dın so ru nu çöz mek
bir eş- dost, ai le kur mak de ğil, ulu sal dü zey de öz gür lü ğü ya ka la mak,
yi ne sa vaş ta za fer ka zan mak de mek tir. Her kes so ru yor, “ka dın so -
ru nu ne dir; çö züm na sıl  olur?” İş te böy le  olur.

Tür ki ye so lu nun söy le mi ne ba kar san, “dev rim ci ev li lik” di yor,
ama bu dev rim ci ev li lik ten baş ka her şe ye ben zi yor. Ben “çin ge -
ne ev li li ği”nin da ha an lam lı ol du ğu nu söy lü yo rum. Bu nu söy le -
miş tim;  epey öf ke len di ler.  Klan iliş ki le rin den da ha teh li ke li
bul du ğu mu da be lirt miş tim. Tek rar ağ zı ma al mak is te mi yo rum o
ör güt le ri. Da ha son ra bu nun kont ra iliş ki le ri ol du ğu da or ta ya çık -
tı. Tür ki ye sol pra ti ğin de böy le ge çi nen yak la şım lar, öz gür lü ğün
ca nı na oku mak tır. PKK bu ko nu da doğ ru la rı ger çek ten ge liş tir -
di, önem li bir aşa ma ya gö tür dü.  Türkiye'nin en değ me
sos ya lis ti nin iliş ki le ri bi le if lah ol maz bir kü çük-bur ju va ol du ğu -
nu söy le me li yim. Ka dı nı en iğ renç ha le ge tir miş tir. Ben Sa kıp
Sabancı'nın ai le sin de bel ki bir gü zel lik bu la bi li rim ama bu sah te
sol cu la rın ai le le rin de gü zel lik bu la mam; da ha da dü şü rül müş lük
var dır. Kü çük-bur ju va zi nin ah mak lı ğı, ken di ni kan dır mış lı ğı var.
Hat ta o ka pi ta list ten da ha kö tü bir du ru mu ya şı yor. Tıp kı
Sovyetler'deki ka pi ta liz me ben zi yor. Ama ka pi ta liz min bu ka dar
de ğer li ol ma dı ğı açık tır. Bi zim kü çük-bur ju va zi nin ka pi ta list yak -
la şı mı,  Türk bü yük le ri nin ka pi ta list yak la şı mı na gö re sol da
sı fır dır. Ta bii dev rim ci yak la şım var dır ve güç lü tem si li ni yap -
ma ya ça lı şı yor. Bi raz an lı yor su nuz sa nı yo rum. So run la ka fa sı nı
en çok uğ raş tı ran Z. ar ka daş ne di yor sun?

Z.: Aslında bu ra da da par ti leş me so ru nu var. Ona ula şan ki şi -
li ği ya ka la ma so run la rın dan ötü rü par ti leş me ya şan mı yor. Ka dın



öz gür lü ğü so ru nun da da öy le. As lın da ulaş mak is te di ği miz he de -
fi gö re bi li yo ruz, kar şı mız da sos ya lizm var, gü zel bir dün ya var.
Ora ya git mek is ti yo ruz an cak o öz gür lü ğü ken di miz de ger çek -
leş tir me nok ta sı na ge lin di ğin de  esas sa vaş ya şa nı yor. Yi ne
amaç lar la mev cut ger çek lik ara sın da bir çe liş ki ya şa nı yor. O he -
def ten as lın da hiç ko pul mu yor, ya ni gi dil mek is te nen he def bi -
zim  için çok net. C. ar ka da şın de ğin di ği nok ta la rı ben be lirt mek
is ti yo rum. Çe liş ki ler as lın da ge le ce ğe ak ta rıl mı yor. Öz gür bir top -
lum ya rat ma te me lin de so ru nun çö zü mü, he de fi be lir le me an la -
mın da pu su la yı doğ ru koy mak tır. Ama bu gün ya şa nan çe liş ki le rin
çö zü mü nok ta sın da faz la mi li tan ca bir yak la şım, faz la ce sur bir
yak la şım ser gi len mi yor. Ger çek ten çe liş ki ler ken di akı şın da gi -
di yor; on la rı don dur mak ve ge le ce ğe ak tar mak öy le ol mu yor. Bu
çe liş ki ler le bo ğuş mak ge re ki yor, sa vaş mak ge re ki yor.  Eğer
ge le cek he de fi doğ ru tes pit edil miş se ve sa vaş yön tem le ri de doğ -
ru kav ra nıl mış sa, so run ar tık çe liş ki ler le sağ lık lı bo ğuş ma ve bu -
ra da ye nil me me so ru nu dur. Ben doğ ru nun ger çek leş ti ril me si nin
ge le ce ğe er te len me si ge rek ti ği ne inan mı yo rum; bu gün den bu nun
için sa vaş mak ge re ki yor. Özel lik le ka dın ki şi li ği söz ko nu su
ol du ğun da, bu ka dı nın ken di ni ger çek leş tir me sa va şı, ka dı nın
ken di si ni bul ma sa va şı dır.  Eğer ka dı nın yi ti ril di ği ve hat ta
sev gi nin de yi ti ril di ği nok ta day sa, bu doğ ru tes pit, ka dı nın ken -
di si ni bul ma sa va şı mı sev giy le ya rat ma sa va şı dır. Bu emek te ken -
di ni bul ma sa va şı mı, ay nı za man da kar şı cins le ken di ni öz gür ce
bü tün leş tir me sa va şı mı dır, onu da ya rat ma sa va şı mı dır. Bun la rın
iç içe yü rü tül me si ge rek ti ği ni dü şü nü yo rum. Çün kü par ça lan dı -
ğın da sa vaş ta za yıf dü şü yor. Sa vaş bü tün lük lü kav ra na mı yor. 

Ör güt sel çiz gi ye gel me yen ler
öz gür iliş ki ye de gel mi yor lar

P.Ö: Benim uy gu la ma la rı mı na sıl gö rü yor sun? So ru nu ge le -
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ce ğe er te le me mi dir, yok sa sa va şın kız gın lı ğı or ta mın da bi le ce -
sur ca bir yak la şım mı dır? 

Z.: Ben ce güç lü bir yak la şım. Bu ra da ken di açım dan en azın -
dan kav ra ma ya ça lış tı ğım nok ta lar var. Her şey den ön ce ön der -
lik dü ze yin de yü rü tü len sa vaş...

P.Ö: Ön der lik de yip ilah laş tır ma ya ge rek yok; ay nı za man da
par ti dü ze yi, ya ni mi li tan dü ze yi söz ko nu su dur. 

Z.: Parti dü ze yi çok fark lı bir  olay, ön der lik dü ze yi çok güç lü
bir ta rih çö züm le me si üze rin de ger çek le şi yor. Ge rek ba yan ve
ge rek se er kek ar ka daş la rın çö züm le me dü ze yi ise çok za yıf. Ken -
di ger çe ği miz açı sın dan bu nu ele al dı ğı mız da, ger çek leş ti ril mek
is te nen sa va şın içi ne çe kil di ği miz de bi le as lın da na sıl bir sa va -
şın içi ne çe kil di ği mi zi far ke de mi yo ruz; şaş kı na dö nü yo ruz, sav -
ru lu yo ruz sa ğa so la.  Esas so run o nok ta da ya şa nı yor. Ya ni
bu ra da ki bü yük çe liş ki nin gö rül me si ge rek ti ği ni dü şü nü yo rum. 

P.Ö: Ya ni ör güt sel olay da içi ne gir di ği niz bir du ru mun ben ze -
ri ile kar şı kar şı ya yız. Bi rey ola rak ör güt len me ye doğ ru ge le me -
yen ler, bu iliş ki sa ha sın da da doğ ru ya, par ti ye ge le mi yor lar. Bu nu
ken di ne gö re çok çe şit li bi çim le re bü rün dü re rek en gel le me ko -
nu mu na, tu tu cu lu ğa yol alı yor lar. 

Z.: Bir de şu nok ta ya de ğin mek is ti yo rum: Çe liş ki le rin çö züm
gü cü ön der lik dü ze yin de çok bü yük. Biz ler de ise he nüz çe liş ki -
le rin kav ra nı şı bi le yok. O ka dar üst dü zey de bir çö züm da ya tı lı -
yor ki, ken di çe liş ki le riy le he nüz ta nış ma mış in san lar bu nun
al tın da ezi li yor lar, kav ra ya mı yor lar.

P.Ö.: O za man sa vaş ta da ezi lir si niz.
Z.: Bu açı dan özel lik le ön der lik dü ze yin de yü rü tü len sa va şın,

(ben da ha ön ce de be lirt miş tim) ben ce ken di için de ta şı dı ğı bir-
çok  risk var. Me se la ben o nok ta yı faz la an la mı yo rum, ya ni
zor la nı yo rum. Çün kü o, bel ki de ge liş me kay de de bi le cek ar ka -
daş la rın  ağır bir yük al tın da ezil me le ri ni be ra be rin de ge ti ri yor ve
sap ma la ra yol aça bi li yor.

P.Ö.: San mam. Si zin ki, “be nim ken di me gö re bir par ti an la yı -
şım var, bir ör güt an la yı şım var; bu nu di le di ğim gi bi ya şa mak ta



öz gür ol ma lı yım” şek lin de dir.
Z.: Hayır, onu de mek is te mi yo rum.
P.Ö.: Ol duk ça ben zi yor.  Sırf ka dın ola rak ya şa ma is te ği niz var.

Ben, ta bii ka dın ola rak he pi ni zin is te di ği niz gi bi ya şa ma nı zı ba -
zen to pa da tu tu yo rum. Cu ma ar ka daş da bel ki bu nu  fark edi yor.
Aca ba bu nun an la mı nı bi li yor mu su nuz? Ada mın sa kat bir ni şan -
lı lık an la yı şı var; bu nu ha va ya uçu ru yo rum. Ken di ne gö re bir ka -
dın lık an la yı şı var, bu nun la  alay edi yo rum. Bü tün bun lar si ze gö re
bir da yak tan da ha şid det li dir. Ba zen si zin söy le di ği ni zin çok ter -
si ni söy lü yo rum. “Se nin sev me ye hak kın yok tur, yak laş ma ya bi -
le hak kın yok tur” di yo rum. Bun lar özel lik le ön der lik dü ze yin de
çok ge rek li dir. Bu yak la şım,  Kürt in sa nı nı ter bi ye et me de,  Kürt
ka dı nı nı ken di ne ge tir me de ön cü lük dü ze yin de ye ri ne ge ti ril me -
si ge re ken bir du rum dur. Siz ise bu ko nu yu her han gi bir bi rey gi -
bi ele al ma yı  esas alı yor su nuz. Ti pik bir kü çük-bur ju va eşit lik
an la yı şıy la kar şı kar şı ya yız. Ön der lik dü ze yi ulu sal dü zey dir. 

Bu nu bir tür lü gör mek is te me yi şi ni zi an la mı yo rum. Ör güt ola -
yın da da böy le si niz. Kü çük-bur ju va eşit lik an la yı şı sa nı rım bir -
çok ar ka da şı mız da ki dü zey dir. Say gı yı da yi ti ri yor su nuz. Şim di
ulu sal dü ze yi as la gö re me miş ola rak, be nim böy le bi rey sel yo -
rum lan ma ya, ka dı nın da bi rey sel yo rum lan ma ya bu ka dar ta bi tu -
tul ma sı  asıl teh li ke dir. Tüm bu kız la rın hep si ni az çok biz bi raz
ken di ne ge ti ri yo ruz. Me se la be nim gö re bil di ğim bir çok ar ka daş -
ta (kız ol sun, er kek ol sun) ba zı ta bu lar var. Bir kı za il gi duy muş -
sa, o  onun ol ma lı! Bir kı zın yak la şı mın da da bu na ben zer bir
du rum var. Bı rak onu de yin ce bu, ba zı la rı na gö re sal dı rı dır;  onun
çok kut sal de ğer le ri ne, öz lem le ri ne sal dı rı dır. De ğil as lın da; ter -
si ne onu bir çe liş ki ye kal dır mak tır. Bir mü ca de le ye çek mek tir.
Bel ki de ya pa bi le ce ğim en bü yük iyi lik bu dur. Bu ra da ti pik bir
si ne ma oyu nu de me ye ce ğim ama ona ben zer bir oyun la kar şı kar -
şı ya sı nız ve bi raz da bu  oyun ge rek li dir. Baş ka tür lü ev len dir kı zı-
er ke ği ve ya söz len dir kı zı-er ke ği, aca ba o in san dan bir haf ta son ra
eser ka lır mı? Çok ge ri ci tut ku la ra sa rı lır san, aca ba sen de ül ke
sev gi si, hat ta öz gür iliş ki im ka nı ka lır mı?
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Risk gö ze alın ma dan za fer ka za nı la maz

Tüm bun la rı çok sığ bir şe kil de de ğer len dir me niz bir kav ra yış
nok san lı ğı ile  izah edi le bi lir. Bu nu hız la gi der me li si niz.
Fet he di le cek bü yük bir dün ya var. Ta bu lar dan  uzak du run. Ben
açık sa çık iliş ki ku run de mi yo rum. Bun dan nef ret ede rim,
se vi ye ye çok dik kat ede rim. Ba na gö re ka dın la ha re ket et mek,
ar tis tik bir  dü zey de sü rek li ge liş me li dir. En gü zel ko nuş ma lar,
en gü zel iliş ki ler, en gü zel söz ler bu iliş ki sa ha sın da di le ge ti ril -
me li dir. Önem li bir yak la şım. Çok la rı bu nu ol duk ça giz li ya par.
“ Özel iliş ki ala nı dır” der. Ben bi raz ter si ni söy lü yo rum; müm -
kün se bu nu bi raz açı ğa vu run. De dim ya, ulu sal dü ze ye ya yın.
Gü zel lik ve sev gi bü tün  halk  için ge rek li dir; ona mal et me ye
ça lı şın. Si zin teh li ke li iliş ki ola rak gör dü ğü nüz şey ler bi raz bu na
ben zer yak la şım lar dır. Ta bii ce sa re ti niz yok bu ko nu da. Biz de
bir ulu sal dü ze ye hi tap et ti ği miz  için bi raz ce sur ola ca ğız.  Risk
gö ze alın ma dan za fer ka za nı la maz. Ben bol bol aşk de ne me si ya -
pın de mi yo rum, bol bol iliş ki ku run ve yı kın da de mi yo rum. Be -
nim de di ğim şu: İl ke li ol du ğu nuz ka dar, pra tik te de zen gin ve
üret ken ol ma ya ça lı şın. Ken di ni zi eği tin, yol daş la rı nı zı eği tin. Bi -
ri si si ze ger çek sev gi ola yı nı mı dü zen li yor, müt hiş ce vap la rı nız
ol ma lı dır.  Ucuz yak la şım lar içi ne gir me yin. Bu na ve ri le cek çok
an lam lı ce vap lar var dır. Me se la be ni çok se vi yor su nuz,  halk da
be ni se vi yor, de ğil mi! Çok acı ma sız gö rev ler önü nü ze ko yu yo -
rum. Sev gi nin kar şı lı ğı sa vaş tır, di yo rum, iyi an la yın. Dü şün dü -
rü yo rum bü tün bir ulu su. Yüz ler ce ka dı nı dü şün dü rü yo rum ve
öz gür ka dın bi raz böy le or ta ya çı kı yor.

Ta bii bi zim iliş ki dü ze yi mi zi kav ra ma yan bir çok öğe var dır
(kont rge ril la cı lar be nim hak kım da ki tap da yaz mış lar). Sık sık
ör nek ve ri yo rum: Fat ma (Ke si re Yıl dı rım) öğe si, ka dın lı ğı nı en
sü zül müş, mer kan ti list (hep al ma yı  esas  alan ik ti sat öğ re ti si)
dö ne min ti ca re ti gi bi, en ge liş miş bir tüc car, te fe ci an la yı şıy la bir
ve rir ken bin al ma ya ça lı şan kan dır ma cı bir tarz da kul la nı yor du.
Cin sel li ği ni, ka dın lı ğı nı, gü cü nü, sos yal li ği ni, hat ta si ya sal lı ğı nı



par ti mi ze kat ma ya ça lı şır ken ve sö zü mo na be nim le pay laş ma ya
ka rar ver me ye ça lı şır ken bir bak tım ki, de ve yi ha vu duy la (se me -
riy le) yük le ye cek. Ba na da ya na rak bü tün par ti yi tes lim ala cak ve
be ni de ken di si ne sa dık bir er kek du ru mu na ge ti re cek ti. Na sıl an -
la dım bu nu? Da ya tı lan bu an la yı şı gör dü ğüm de, aman sız dar bey -
le ço ğu er ke ği mi zin yap tı ğı gi bi onu li me li me et me dim. Be nim
so nuç alı cı tar zım var dır ve ona gö re yük len dim. Bu, be nim  için
bü yük bir mü ca de le ola yı ol ma lıy dı; öy le yap tım. 

Ne gör dük biz bu ra da? Dü zen den ve ri li iliş ki nin kar şı lı ğı çok
ola bi lir. Bu ra dan ya rar la na bi lir sin, ama o da bü tün gü cü nü yu -
ta bi lir. Par ti ye güç kat mak adı na par ti yi tas fi ye ede bi lir di. Bi -
rey ola rak da ken di ni güç len dir mek is te di. Doğ ru tu tum için de
ol maz san, yer le bir olur sun. Ta bii in kar cı dav ran mı yo ruz. Üst
ta ba ka dan da de ğer li dev rim ci ler çı ka bi lir, fa kat is tis na dır bu.
Ya şa nan bu de ne yim den so nuç çı kar mak ge re kir. İliş ki de öz -
gür lü ğü  esas al mak  için bin bir çe şit dü şün düm. Bir ki şi bir di ğer
ki şiy le iliş ki ye ge çer ken ne yi al ma lı, ne yi ver me li dir? Eşit çe,
öz gür ce yak la şım na sıl ol ma lı dır? Bu bü yük de ne yi mi biz ba -
şa rıy la at lat ma say dık, bu gün kü sağ lam çer çe ve yi sun ma mız
müm kün de ğil di.

Bu he men her kes  için az çok ge çer li dir. Ama emi nim ki
her han gi baş ka bi ri si be nim ye rim de ol say dı, ya 24 sa at için de
kav ga  eder,  onun so nuç la rı nı ya şar dı ya da uy du su olur du.
As lın da bu ulu sal dü zey de ge nel leş ti ril me si ge re ken bir iliş ki dir.
Çün kü her ke sin az çok bu na ben zer so run la rı var. Bu de ne yim -
den şu nu çı kar dım: Cin sel lik ne dir, bu nun la na sıl oy na nı yor; fark -
lı sı nıf lar dan ol mak ne dir, bu na sıl alı nı yor sa tı lı yor, güç  alıp
ver me iliş ki si ne dir? Bir de yol daş lık so nu cu nu çı kar dık; ger çek
yol daş lık ne dir so ru su nun ce va bın da yo ğun laş tık. Yol daş lık üze -
ri ne ol duk ça de ğer len dir me ler ge liş tir dik. Bir çok te o rik de ğer -
len dir me yi ha ya tın için den çı kar dım. Aman sız bir te mel de ör güt
içi sa va şım var dı. Ge ril la var dı, bir de bu sa ha da ki sa vaş var dı.
Di le ko lay; ben bu ra da baş ka bir ya şa ma gir me dim. Ha yır, ya şa -
mım da bü tü nüy le sa va şı ge nel leş tir dim ve bü tün ka dın la ra mal
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et tim. O öy le bü tün ka dın la rı boğ ma ya ça lı şır ken, ben bü tün ka -
dın la rı aya ğa kal dır mak is ti yor dum. İş te çö züm. 

Ba sit bir duy gu bi le 
bir hal kın umu du nu yer le bir ede bi lir

Bi zim bu dü ze ye ulaş tır dı ğı mız çö zü me, kar şı-dev rim cep he -
sin den na sıl bir kar şı lık ve ril di? Bi li yor su nuz, zin dan da Şe ner
pro vo kas yo nun da, en çok di re nen bir ba yan yol da şı mız sah te bir
aşk aya ğıy la par ti ye en bü yük dar be ha li ne ge ti ril mek is ten di. Ta -
bii ki bu da  TC'nin  PKK'ye da yat tı ğı bir aşk mas ke li sal dı rıy dı.
Eğer be nim ya şa dı ğım tec rü be ol ma say dı, bu aşk hi ka ye si bi le
PKK'yi yer le bir et me ye ye ter di. Öy le ayar lan mış bir hi ka ye ki,
gö rü nüş te müt hiş duy gu lar var. Oku du nuz mek tup la rı. “Sen Ro -
sa  Lüxemburg'un da çok üs tün de sin, sen dün ya ka dı nı nın şöy le
tem sil ci si sin" met hi ye le ri al tın da şi ir ler, ak la ha ya le gel mez tut -
ku lar, öv gü ler, hep im za lı. Bak tım yol da şım kıs kıv rak bağ lan -
mış tır. Çok alt tan al dım, çok bi lim sel yak laş tım, bu TC oyu nu nu
bo za lım di ye. Di rekt ve ya do lay lı so nuç la rı nın gi de ril me si çok
önem liy di ve üze ri ne git tim. Bü tün ce za e vi ne, bin ler ce yol da şa
yan sı tı lan iliş ki tar zıy dı.

Bi zim yol daş lar ki, bir de ri bir ke mik par ça sı kal dı lar; bü -
yük  ölüm oru cun da ye me di ler-iç me di ler, bü yük kah ra man lık
gös ter di ler, ta rih te eşi ne en der rast la nır bir di re niş ser gi le di ler.
Di ğer ta raf tan bak tık ki, “in san hak la rı, ye me-iç me hak la rı” de -
ni li yor. Biz den bi le faz la bir ce za e vi ya şam bol lu ğu ol du. Yol -
daş lar par ti onu ru  için ken di ni bir de ri bir  ke mik ha li ne
ge tir di ler. Ke mal  PİR'in ce se di ni biz gör dük. Ade ta ku rut tu lar
ken di le ri ni. Sen ise bi raz da ha faz la ye mek  için, bi raz da ha
faz la sö zü mo na in san hak la rı  için bü tün par ti yi hiz me ti ne
koş tur mak is ti yor sun.

Baş ka ba zı pro vo ka tör ler da ha çık tı. Sı nır sız bir ya şam öz -
gür lü ğü nü da ya tı yor lar dı. Dün ya da bu müm kün mü dür? Düş -



man bu hak kı ve re bi lir mi? Ver se de al dat ma ca de ğil mi? Zin -
dan da aşk ya şa na bi lir mi? Esir sin. Bel ki be nim de ca nım is ter
ama, bu düş kün lük tür. Doğ ru su ulu sun ka de ri üze ri ne, di re ni -
şin ka de ri üze ri ne, sa va şın ka de ri üze ri ne dü şün mek de ğil mi -
dir? Sa na bu ka dar ya pan düş ma na se nin de bir şey ler yap man
de ğil mi dir? Ter si bir ge liş me ol du mu, bu bü yük bir sap tır ma,
hem de aşk adı na bü yük bir sap tır ma  olur. Tut ku lu mek tup lar
yaz mış lar. “Şöy le se ni se ve rim, böy le ku cak la rım” vb. de ni li -
yor. Ta mam sev ve ku cak la ama bu nun ger çek çi yol la rı nı bi raz
dü şün se ne! Bu na sıl müm kün dür? 

Bu nu ha tır lat ma ya ça lış tık. Bir bak tık ki, bi ze kar şı bü yük
di ren me ler var; ha la da bu yüz den ye ri ne otur ma lar var. Dü ze -
nin içi ne otu ra cak lar,  Avrupa'ya otu ra cak lar. Ken di le ri ne gö re
bir aş kı ya şa ya cak lar. Ba şı na çar par sın, ulu sal dü ze yi bi ti ren bu
aş kı, duy gu yu...

Ya ni ne re ye ge ti ri yo rum? Gö rü nüş te ba sit bir ki şi sel duy gu
ama al tı nı de şer sen bir hal kın umu du nu yer le bir edi yor. De mek
ki iliş ki öy le ko lay bir me se le de ğil. Sa vaş tım bu aşk, duy gu hi -
ka ye le ri ne kar şı. Düş ma nı mız da ço ğa lı yor ama ül ke yi ko ru mak,
par ti yi ko ru mak, her şey den ön ce ge lir. İn sa nı da kur tar mak an -
cak bu te mel de müm kün  olur. 

Ulu sal dü zey de ben zer çö züm le me ler da ha da ge liş ti ri le bi lir.
Be nim  için şu nu da di ye bi lir ler: “Ev li lik ku ru muy la oy nu yor.”
Za ten ba zı la rı “ka dın la rı yol dan çı kar mış” di yor lar. Bu laf lar  epey
söy le ni yor, da ha da söy le ne cek. Bir de fa ka dın la rı yol dan çı kar -
mak ne dir? Ka dın la rı sok tu ğu nuz yol ki min yo lu dur? Bu yol ka -
dın la rı ne re ye gö tü rür? Tar tış mak zo run da yız. Er kek le rin
da yat tı ğı yol ne re ye gö tü rür? Uy du ka dı nın yo lu ne ye yol  açar?
Do ğur du ğu ço cuk lar, bü yüt tü ğü ev lat lar, düş ma na na sıl hiz met
edi yor? Bun la rı tar tış mak zo run da yız. Ba sit aşk lar na sıl bir fe la -
ket le so nuç la nı yor ve ya na sıl tı kat mak la ki şi yi çok er ken den bi -
ti ri yor? Tar tış mak zo run da yız. Ben di ğer ko nu la rı da ta bu ola rak
gör mü yo rum. Cin sel lik, tü ke til me si ge re ken de ğil, yü cel til me si
ge re ken bir kav ram dır. 
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Amaç la ra sı kı bağ lı lık, 
mut la ka ka zan dı rır 

Şüp he siz, bi zim ge liş tir di ği miz çö züm le me le ri par ti kad ro su -
nun bi lin ce çı kar ma sı, özel lik le bu nun pra tik adım la rı nı at ma sı
ko lay de ğil. Dev ri min bü tün so run la rı böy le dir. Ko la yı na ka çar -
san bu opor tü niz me kay mak  olur. Bi zim tar zı  esas alır san çok
risk li, ama so nuç alır sın. Ta bii bu ka dar ka dı nı da ğa çek mek, er -
kek ler le yan ya na tut mak hep risk li. Fa kat yüz yıl la rın he sa bı nı
da aman sız bir sa vaş or ta mın da sor mak en doğ ru su dur. Risk li
ama he sap laş ma yı an cak böy le yer ler de ger çek leş ti re bi lir sin. Kö -
tü ye kul la nır san or du nu kay be der sin, o za man da kel len le öder -
sin. Ris kin di ğer bir kar şı lı ğı da bu dur. Ka dı nı al dın mı kar şı na
öz gür leş ti re cek sin; uy du laş tır dın mı (ki kar şım da ki an la yış lar öy -
le ya pı yor du), kar şı lı ğı nı kel len le öder sin ve ken di ni dü şür dün
mü bi ter sin. Baş ka tür lü ol mu yor. Sen ulu sal dü ze yi ya ra tı yor -
sun; bü tün ka dın lar ve er kek ler ya rı şa kal ka cak lar. Baş ka tür lü
mu az zam dü şü rül müş lü ğü na sıl aşa ca ğız? Bu ra da iş te sev gi nin
gü cü, aş kın gü cü se ni bu ya rış ta güç lü kı lı yor sa yü rüt, yok sen
saf la rın ge ri si ne dü şer sen ve bi raz da saf la rın ge ri si ne çe ker sen,
se nin yap tı ğın en değ me ge ri ci ha re ket tir ve ka bul da gör mez.

Bu te mel de dir  PKK'deki tar tış ma lar, çö züm le me ler.
Sa nı yo rum üze ri ni ze dü şen  epey gö rev ler ola cak. Me se la siz de
sa nı rım so ru nu geç miş te ele al dı nız. Ama ba kı yor su nuz bi zim çö -
züm le me ler da ha de rin ve gö rev le re bi raz da ha fark lı yak laş ma -
yı ge rek ti ri yor.

Z.: Doğrudur Baş ka nım. Çö züm le me ler ol duk ça ge liş kin dir
ama, ula şım da  epey zor la nı yo ruz. Çö züm le me ler  epey yük sek
dü zey de dir. Ta bii bi zim top lu mu mu zun ko nu mu da bel li dir. Ka -
dın da ha da dü şü rül müş, o ne den le bir den bi re ulaş ma sı za ten im -
kan sız. Ben ön der li ğin be lir le me le ri ni di ğer ta ri hi çı kış la ra
ben zet mek is ti yo rum. Me se la ba zı li der le rin çı kış la rı var dır. Özel -
lik le ka dı nın var ma sı ge re ken he de fe ve ama ca ulaş ma nok ta sın -
da  epey ba şa rı lı adım lar atıl mış tır. Me se la bir Mu ham med
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dö ne min de  İslamiyet'in çı kı şı, yi ne di ğer çı kış lar var dır.
Kürdistan'da da öy le dir. Biz bu nu ön der li ği mi zin şah sın da
gö re bi li yo ruz. Fa kat ba na gö re  ağır, ya ni çok zor ula şıl ma sı
ge re ken...

P.Ö: Ta bii bir an lam da so ru nu mev cut er kek le rin aley hi ne çö -
zü yo ruz. El bet te çok zor. Bü tün er kek ler bu ko nu da ben cil dir. 

Z.: Erkek ege men li ği ağır dır.
P.Ö: Bi ri si şöy le mi de miş: “Ben ena yi mi yim ken di ege men -

li ği mi ken di elim le or ta dan kal dı ra yım!” Bi raz ger çe ği ifa de
edi yor ama, ar tık bi raz ka dın le hi ne ha re ket et me ye de vam edi -
yo ruz. Be nim  için en ta ham mül edi le mez bir iliş ki bi çi mi, bir
ka dın ile bir er ke ğin bir bir le ri ni ka bul et me bi çi mi dir. Ba na gö -
re iliş ki ler ya ola ğa nüs tü se vi ye li, bir şi ir gi bi ol ma lı ve ya bir
sa nat do ku su gi bi do kun ma lı ya da sa va şıl ma lı dır. Siz çok  ucuz
bir ka bu le ya na şı yor su nuz. Bir de üze rin de tar tı şı yor su nuz. Bol
bol de di ko du su ya pı lır ve kav ga sı çı ka rı lır. Ba na gö re bu ra da
top lu mun bü yük bir kay be di li şi var dır. Ken di özel li ğim ola rak
ele al dı ğım bir hu sus, bu ko nu da ken di mi se vi ye siz leş tir me -
mem dir. Ka dın ko nu sun da iliş ki le rim güç lü dür. Ba zı uy gu la dı -
ğım il ke, tu tum ve ta vır lar var.  Onur, il ke, ça ba vb. hep si için de
var. Ka dın ge ri ci li ği ne kar şı da yan mak, sö mür ge ci li ğe kar şı da -
yan mak tan çok zor. Çok er ken yaş ta ana-ba ba ma kar şı di ren me
gös ter dim. Kar deş le rim le ha la kav ga lı yım. Bu si zin  için bir
an lam ifa de et me li, çün kü es ge çi le cek bir hu sus de ğil dir. Ka -
dın ko nu sun da da öy le bü yük bir mü ca de le var.

Geç kav ra mış sa nız, kav ra mak ta zor luk çe ki yor sa nız, bu nu
ken di düz, da ra cık an la yı şı nı za bağ la ma lı sı nız. Kal dı ki  PKK'de
bü yü me ge nel de de var dır.  PKK'nin kız la rın da ve er kek le rin de
bel li bir yü cel me nin ol du ğu nu dü şü nü yo rum. Hat ta  PKK'ye  adım
ata nın bu ko nu da yi ğit ol du ğu ka nı sın da yım. En azın dan sev gi -
nin ilk hal ka sı nı da ya ka la mış lar dır. Ta bii bu, ken di ba şı na yet -
mez. PKK gi bi bir ör gü te gel mek, PKK gi bi bir ör güt te ra hat lık la
ça lış ma ve sa vaş ma gü cü nü gös ter mek, sev gi yi baş la ta bi lir. Fa -
kat bu nun la ye tin mek, bu nun la oy na mak en bü yük al çak lık tır.
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Bun da ki ya nıl gı lı tu tum fe la ke te gö tü rür.
As lın da bü tün bun lar ön der lik ta ra fın dan dü şü nü lür ve par ti ye

de po li ti ka ola rak yan sı tı lır. Par ti için de bir cin sel po li ti ka dan tu -
ta lım bir aşk po li ti ka sı na ka dar hep si var. Bu nu an la ya mı yor sa -
nız, ken di ge ri li ği ni ze ve rin. Ka dı nı ör güt sel bağ la ma dan tu ta lım
duy gu sal bağ la ma ya ka dar bir yak la şım var dır. Ka dı nın ge ril la -
ya bağ lan ma sın dan tu ta lım sos yal leş me ye kat kı sun ma sı na ka -
dar yak la şım lar, po li ti ka lar var dır. An la ya ma mış sa nız, ken di
ge ri li ği ni ze ve rin.

Ka dın lar çok şi ir ya zar lar, tür kü söy ler ler, duy gu lu dur lar. Bi -
zim de bir tür kü söy le me, şi ir oku ma tar zı mız var dır iliş ki ler de.
Biz şi i ri, tür kü yü ra hat la mak  için de ğil, bir ulu sal dü ze yi
yü rek len dir mek  için oku duk ve söy le dik. Ön der lik ten baş ka
şey ler is te ne mez. Ön der lik le rin zor luk la rı bu ra da dır. Kad ro da
bu nu bi raz an la ya cak tır, uy gu la ya cak tır, bu di sip li ni ser gi le ye -
cek tir. Geç miş te bu ka dar an la ya bil di ği ni zi san mı yo rum. 

Z.: Önem li bir ge liş me var par ti için de. Bu top lu ma ka bul et -
tir me dir, bün ye ye ka bul et tir me dir, önem li adım dır. Fa kat...

P.Ö: Yine de şa şı ra bi lir si niz, kor ka rım çok zor la nır sı nız. 
Z.: O nok ta da kal mı şız. 
P.Ö:  PKK'deki kız lar me lek leş me ham le si ne kalk mış tır. Ne dir

me lek leş me? Çok zor dur, bi li yor su nuz. Siz ölü mü gö ze  alan
in san lar sı nız, hem de bu na la yık sı nız. Bu tam an la şı la ma mış tır.
Za ten her şey tam an la şıl mış  ol say dı ön der le re ih ti yaç ol maz dı.
Bel li bir tır ma nı şı sağ lı yo ruz, yü ce li şin ol du ğu ke sin. Bu nun düş -
man la rı da çok, dost la rı da çok. Ko lay ol ma ya ca ğı açık tır. Ben
de gün lük ola rak bir ge ril la ya ula şı yo rum, bir ön cü yü yet kin leş -
ti ri yo rum. Siz ka dın lar da dal ga dal ga ge li yor su nuz, on la rın da
önü nü aç ma ya ça lı şı yo rum. Ge len ler çev re miz de bir en kaz gi -
biy di ler, bi çim fi lan yok tu. En kö tü sü de ken di li ğin den bu ge liş -
me yi sağ la dık la rı nı dü şü nü yor lar. Öy le de ğil, dün ya nın ça ba sı
ge re ki yor. Bu nu an la ya ma ma nız bü yük bir ta lih siz lik ve ye ter -
siz lik tir. Sa nı yo rum te mel bir ha ta da bu ra da ya pı lı yor. Bü yük
dev rim le re has bir yak la şı mın bu ko nu da ser gi len di ği dü şü nü le -
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bi lir. Çok bi lim sel di ye ta bir edi len dev rim ler de bi le her şey ya -
rı dan ya rı ya pro je dir, ütop ya dır. Bu ko nu bi zim  için de, İs la mi yet
için de böy le dir. Hz. Mu ham med, İs la mi yet  için der ki son din dir.
Ka pi ta lizm son suz kar deş lik, ba rış tan bah se der. Sos ya lizm ko -
mü niz min en son ev re ol du ğu nu söy ler. Bun lar pro je dir. Ka dın
için de eşit lik ve öz gür lük ten bah se di yo ruz. Bu bir pro je ama
sı nır lı bir ger çek leş me si de çok de ğer li dir, dev bir adım dır. 

Dev rim şim di böy le sey re di yor ka dın ko nu sun da. Ay nı şey ler
er kek  için de ge çer li. So run tek ta raf lı de ğil dir, et le tır nak gi bi dir.
Açık ola lım, geç miş ten ko puş ka dar öz gür lük hal ka la rı nı
ek le me de id di a lı ola lım. Kı rıp dök me ye lim. Özel lik le ör güt sel
ya şa ma, sa va şa  en gel olun ma ma lı. Böy le bir du rum da olun du
mu he men ta vır alın ma lı. Ya şa mı güç len di ren bir tar zı her yer de
ve her za man otur ta lım. Bu nun  için ken di mi ze gü ve ne lim.
Kay be dil miş  olan iyi lik le ri mi zi, doğ ru la rı mı zı, gü zel lik le ri mi zi
ka za na lım. Doğ ru yol da yız. Amaç la rı mı za sım sı kı bağ lı ya şar -
sak, yi ne mü ca de le si la hı nı so mut ko şul la ra uy gun ku şa nır ve ye -
rin de kul la nır sak mut la ka ka za na ca ğız.

24 Ey lül 1993
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“Kür dis tan dev ri mi ilk de fa ulus la ra ra sı çap ta 
bir ka dın dev ri mi ola bi lir
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KÜRDİStAN DEvRİMİ KADININ 
ÖZGÜRLÜĞÜ vE toPLUMSAL DEvRİMDİR

Çok önem li bir aşa ma dan ge çi yo ruz. Bü tün gü cü mü zü, bü -
tün ye te nek le ri mi zi ha re ke te ge çir me li yiz. Bu nu söy le me ye bi le
ge rek yok. Ama bu ma a le sef za ma nın da an la şıl mı yor. Tam ter -
si ne böy le ka rart mak, çir kin leş tir mek, olum suz laş tır mak  için ne
ka dar söz ve dav ra nış ge re ki yor sa o ser gi le ni yor. Bir tar tış ma
yü rü tü yor lar ki ada mın yü re ği ni ağ zı na ge ti ri yor lar. Bun lar düş -
ma na ce sa ret ve ren tar tış ma lar dır. En zor ko şul lar da bi le ben,
tek bir umut suz luk do ğu ra cak ne bir söz cük sar fet tim, ne de bir
ha re ket ser gi le dim. Ama bu kav ra nıl mı yor. Hep ken di ba sit lik -
le ri ni, grup çu ni te lik le ri ni, çir kin leş ti ri ci yan la rı nı ko nuş tu ru -
yor lar.

Ger çek bir PKK kad ro su, iliş ki le rin de çe ki ci, öz gür leş ti ri ci,
ay dın la tı cı, sü rük le yi ci yö nü bir an bi le gö zar dı ede mez. Bu nun
ya nın da tep ki, ka çırt ma, tes lim al ma, boz ma, boğ ma ve tı ka nık -
lı ğa gö tür me nin de bir kö le lik tar zı ola rak red de dil me si ge rek ti -
ği çok açık tır. Bu ko nu da bü yük bir sa va şı mı mız var dır. Gör -
mek ge re kir; o açı dan “iliş ki yi na sıl tı ka tı yo rum, na sıl iti yo rum,
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na sıl tes lim alı yo rum, na sıl bas tı rı yo rum, na sıl bo şa çı ka rı yo -
rum, na sıl sa ğa-so la çe kiş ti ri yo rum, na sıl ya şan maz du ru ma ge -
ti ri yo rum, na sıl muğ lak lı ğa iti yo rum, na sıl umut suz lu ğun iliş ki -
si ne dö nüş tü rü yo rum” de me ye kim se nin hak kı yok tur. Bun la rın
hep si düş ma na hiz met  eder. İliş ki,  umut iliş ki si ola cak. İliş ki,
yen gi-ba şa rı im ka nı nı için de ta şı ya cak, uğ ru na iç ten lik, iyim -
ser lik yak la şı mı ge rek ti re cek. Açık la ma, çö züm le me şan sı nı sü -
rek li ver di re cek sin ki, iliş ki ve ya şam bi raz iler le miş ol sun.

Sa va şır ken bi le gü zel ol ma yı bil mek, bü tün bü yük sa vaş çı la -
rın özel lik le ri ol sa ge rek. Önem li bir sa va şın ko mu ta ki şi li ği
eğer çok çar pı cı ol maz sa o sa va şı ida re ede mez. Dü şü nün ben
bu özel li ği mi bi raz ge liş tir mez sem kim se yi din le te mem. Yok sa
si zin gi bi çok zor da, sı kın tı da  olan sa vaş çı lar ka çıp gi der. Bü tün
hü ne ri mi or ta ya ko ya ca ğım ki, bu sa vaş en gü ze li ol sun. Ya ni
olay lar be ni zor lu yor, gün lük uy gu la ma la rıy la sü rek li çir kin leş -
ti ri yor, ta ham mül edi le mez du ru ma ge ti ri yor. Ben bü tün bun la rı
gö re rek sa vaş ve ya şam tar zı mı gü zel leş ti ri yo rum, çe ki ci kı lı -
yo rum. Siz sa nı yor su nuz ki, ken di li ğin den bu böy le olu yor.
Ken di ni yet kin leş tir mek, ken di ni çok zor bir mü ca de le tar zı nın
yü rü tü cü gü cü ha li ne ge tir mek,  onun ye ter li ko şul la rı na sa hip
ol mak, bü yük bir so rum lu luk tur. Bu ol ma dan mü ca de le edi le -
mez. Bi zim ço ğu ko mu ta nı mı za ba kın, işi-gü cü sa va şı, ya şa mı,
iliş ki yi çir kin leş tir mek tir. Bu bü yük bir çe liş ki niz dir. Ma a le sef
üs lup tan, hi tap tan tu ta lım yo rum la yış tar zı na, önü nü aç mak tan
tu ta lım ona bir  umut ver me ye, iş le rin ne den-na sıl
ba şa rı la bi le ce ği ne da ir bir yol-yön tem be lir le me ye ka dar bü tün
bu ko nu lar da tı kan mış bir ko mu tan var kar şı mız da. Zor be la
eli ne ve ri len bir kaç im ka nı bi tir me nin ça ba sı için de dir. Yı ğın la
böy le ko mu tan la rı mız ve ya sa vaş çı la rı mız var.

Be nim böy le bir du ru ma düş mem sa va şın bit me si de mek tir.
Çok önem li bir da va nın sa va şı ve ri li yor.

Tüm gü cü müz le “ger çek bir ön der na sıl ol ma lı” ku ra lı na sı kı
sı kı ya bağ lı ka lı yo ruz. Çün kü, or ta mı mı zı çir kin leş ti ren dav ra -
nış lar faz la. He men her şe ye çir kin yak la şım var; ka dın-er kek
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iliş ki le ri söz ko nu su ol du ğun da bu çok da ha çar pı cı dır. Bu ko -
nu lar da alın ma sı ge re ken çok bü yük bir me sa fe var. İliş ki ye us -
ta ca yak la şım, iliş ki ye gü zel ce yak la şım, iliş ki ye tam bir sa nat
in ce li ğin de yak la şım ger çek bir ko mu ta ki şi li ği nin eği te rek, ha -
yat tan  ders çı ka ra rak ulaş ma sı ge re ken, vaz ge çil mez bir
özel li ği ol ma lı dır.

Ka ba cin sel lik tü ke niş tir

Cin sel li ğe iliş kin de ira de ola cak. Şu kü çük ha tır lat ma yı yap -
sam bel ki bi raz da ha çar pı cı  olur: Ne den çok ira de li yim? Biz de
ka rı-ko ca ve ya ka dın-er kek cin sel lik te bir fel se fe ye sa hip tir,
hat ta dün ya nın bü tün an la mı nı ba sit bir cin sel bir leş me de gö rür.
As lın da “mu ra dı na er me”, cin sel bir gü dü dür. Bu, hay van lar da
da var, in san lar da da var. Do ğal bir du rum dur ay nı za man da;
gü dü var di ye de suç la mı yo ruz, nor mal dir. Ama bi zim ki le rin
bun dan çı kar dı ğı si ya si so nu cun ne  olup ol ma dı ğı çok önem li.

Er kek cin sel lik te tam bir ha ki mi ye ti  arar. Cin sel lik te ba şa rı lı
ola ma dı mı, er kek lik ten ol du ğu nu dü şü nür ve ken di ni in ti ha ra
ka dar gö tü re bi lir. Bu ne den böy le dir? Bu ko nu da da doğ ru so -
nuç la ra ulaş mak ge re ki yor. Er kek cin sel lik te ba şa rı lı ola ma dı
mı ken di ni ya şan maz bu lu yor. Ka dın da bu du rum ken di ni de ği -
şik gös te rir. Cin sel li ği, er ke ği elin de tut ma da, kont rol et me de
en bü yük si lah ola rak kul la nır. Dü şü nün, bu ra da bir an la yış or -
ta ya çık mış tır. Er kek cin sel lik te ba şa rın ca ken di ni tam bir er kek
ve ya bir dik ta tör gi bi gö rür ken; ka dın da bü tün za val lı lı ğı nı, za -
yıf lı ğı nı gi der me te me lin de tam bir di şi ola rak gö rür. Bi raz da
er ke ğin bu ko nu da ne ka dar düş kün ol du ğu nu göz önü ne ge ti re -
rek, onun la ya şa ma ya ken di ni kap tı rır. İş te cin sel lik bu ra da teh -
li ke li bir na mus an la yı şı na da yol açı yor. “Ben cin sel ola rak fi -
lan er ke ğin ma lı yım” de dik ten ve ar tık bu nun üze rin de bir na -
mus an la yı şı bi na edil dik ten son ra (ki biz de te mel ah lak nor mu
da bu dur) or ta ya çı kan, çok teh li ke li bir so nuç tur.



Va tan iş gal edi lir, va ta na bin de fa te ca vüz edi lir, in sa nın he -
men her tür lü sos yal leş me, si ya sal laş ma ger çe ği ne aman sız te -
ca vüz edi lir, ama bu nun  için kı lı nı kı pır dat maz, na mus ve  onur
di ye bir tek duy gu gö rül mez. Ör ne ğin ba na gö re bu ko nu da Af -
ri ka yer li le ri nin an la yış la rı na da ha nor mal bir ah la ki yak la şım
ola rak de ğer ve ri le bi lir. Cin sel lik le ri ni as la bir kul la nıl ma ara cı
ola rak dü şün mez ler. Bu nu na mu sa da da yan dır maz lar.

Biz de ne den bu böy le ol muş tur? Ta bii bu nun  için de ta ri hi,
top lum sal, di ni bir çok açı dan  izah ge tir me ih ti ya cı var dır. Ya ni
ken di so mu tu için de in ce le me miz ge re kir. Ama ilk çır pı da söy -
le ne cek  olan, bu nun teh li ke li ve ol duk ça tu tu cu, ol duk ça
va tan sal laş mak tan tu ta lım her tür lü öz gür lük sel ge liş me ye  ters
düş müş bi tik bir ti pin ya şam tar zı ol du ğu dur.

Da ha da so mut laş tı rır sak; ira de yi siz yi ti ri yor su nuz. Cin sel
bir leş me ço ğu nuz  için bir tat min, bir tü ken me ara cı, bir ta raf tan
adam ol ma, bir ta raf tan “mu ra dı na er me”, bir ta raf tan da
“dün ya sı nı bul ma” gi bi bir şey. Ve bu na ben zer bir sü rü so nuç.
Nor mal dir; cin sel bir leş me de tat min olu na bi lir. Nor mal bir
olay dır; as lın da do ğal dır. Ama bi zim bu nun la ye tin me di ği miz
çok önem li dir. Bu nun üze ri ne in şa et ti ği miz dün ya lar, an la yış -
lar, çe liş ki ler çok önem li dir. San ki ada mın “mu ra dı na er me si”
her şe yi hal le di yor muş gi bi, bü tün çe liş ki le ri çö zü yor muş gi bi,
“al dım kı zı, bul dum ko ca yı” de ni li yor. Bir de on la rı ida re ede -
cek  ufak bir dün ya la rı, ma aş la rı ol du mu bit ti ya şam; bin de fa
bu nu tek rar lar lar. Ka dı nın da er ke ğin de ken di le ri ne gö re bir
ya şam fel se fe si ol muş tur. Za ten bi zim top lum bü tü nüy le böy le.
Çok ka ba, çok do ğal bir cin sel lik biz de bir tü ke niş tir. Düş ma nı
gör mek, te mel si ya sal, top lum sal ge liş me le re an lam ver mek,
ha ya tın da ha zen gin, da ha gü zel ola bi le ce ği ni gör mek yok, var -
sa yok sa ka ba bir cin sel lik tir.

Top lum yok sul, er kek yok sul, ka dın yok sul dur. Tek  zevk
ola rak cin sel lik ak la ge li yor. Di ğer bü tün ha yat de ğer le rin de,
fel se fe de, si ya set te  zevk yok, teh li ke var! Ör güt le ne cek
her han gi bir şey yok! En ba sit zev ki cin sel zevk tir. Bi raz da
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do ğal gü dü du ru mun da dır. Bu, teh li ke yi da ha da kar ma şık laş -
tı rı yor.

Be nim bu ko nu da al dı ğım ted bir ve ya bu ko nu da pra ti ğim le
ge liş tir mek is te di ğim bir şey ler var. Ta bii bu te mel de top lu ma
ben bi raz hor bak tım, ya ni bun la rın bu tip cin sel li ği ben de çok
er ken yaş lar da tep ki ye yol aç tı. Ni te kim ai le ger çe ği miz de,
anam-ba bam da ben bu nu gör düm. Faz la bil mi yo rum ama
cin sel lik ola yın da bü yük prob lem le ri ol du ğu ka nı sın da yım.
Kav ga la rı bi raz bu na da ya nır gi bi me ge li yor. Bu nun la ya şa mı
böy le ta ham mül edi le mez bo yut la ra ge tir dik le ri ni dü şü nü yor -
dum. Den ge siz bir ev li lik. Çok den ge siz, çok ya ban cı laş mış
iliş ki ler ve so nuç  Kürt ai le si nin içi ne düş tü ğü va him bir du rum.
Kürt ka dı nı nın, er ke ği nin ne ka dar ken di ni mah vet ti ği ni
er ken den gör düm. Bü tün köy er kek le ri nin çok ba sit bir cin sel li -
ğin ara yı şı için de ol duk la rı nı, bu nun  için ka dın kav ga sı
yap tık la rı nı, ne re de bir kız var sa er ken den onu bu te mel de ele
ge çir mek is te dik le ri ni tes pit et tim. Hat ta bir ba ba nın oğ lu na kız
alır ken bi le ken di si ni dü şün dü ğü olu yor. Köy or ta mın da bu du -
rum lar da var dır. Oğ lu na al dı ğı kı za bi le göz dik me du ru mu
yay gın dır, siz bil mi yor su nuz. Bu bir psi ko lo jik du rum dur. As -
lın da faz la pra tik ya şam bul ma sa da böy le bir psi ko lo jik-sos yal
ger çek lik var dır bi zim top lum da. İş te ka dı nın da bun dan çı kar -
dı ğı tek so nuç; “hiç bir şe yim yok tur, ka ba bir ka dın ol ma du ru -
mum var; bu nu na mus di ye er ke ğe da ya tı rım ve  ömür bo yu
ya şar gi de rim” şek lin de dir. Ka dı nın ar tık bu du rum da bey ni ni
ça lış tır ma sı, ru hu nu güç len dir me si müm kün de ğil. Ya ni 15 ya -
şın dan iti ba ren öl müş tür. Baş ka bir gü zel ya şam ola bi lir mi,
baş ka bir öz gür lük im ka nı müm kün mü? Bu nu dü şün mü yor. Fi -
zi ğiy le düş müş tür, ru huy la git miş tir, dü şün ce siy le za ten hiç
yok tur. İş te cin sel lik bu ra da çok teh li ke li rol oy nu yor. Hal bu ki
cin sel lik, ter si ne bir rol oy na ma sı ge re kir ken, biz de böy le çar -
pık ça ira de siz li ğe yol açı yor.

Ne den bu ola ya er ken den eleş ti ri sel yak laş tım ve ko lay et -
ki si al tı na gir mek is te me dim? Ne den ira de yi el den bı rak mak
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is te me dim? Bu çok önem li bir özel lik tir. Sa nı rım hiç bi ri niz de
ko lay ge liş me yen ve gö rül me yen bir özel lik tir. Be nim kar -
şım da ki ba yan (Fat ma-Ke si re Yıl dı rım) şu nu  fark edi yor du:
Hiç bir   Kürt  er ke ğin de ol ma yan özel l ik.  Kla sik  Kürt
er ke ğin de var  olan özel lik ise,  ufak bir cin sel et ki len me ile şu
ya da bu yön de eğ rilt me dir,  eğik ha le ge ti ril me dir ve
is ten di ği gi bi yön len di ril me dir. Bu nu çok iyi gör dü ğü  için,
“ka dın lı ğı bi raz et ki li de ğer len dir, par ti için de bü tün er kek le -
ri he men et ki le ye bi lir sin” tar zın da yak la şı yor du.  Kürt
er ke ği nin böy le de rin bir za a fı söz ko nu su dur. Bu ra sı çok il -
ginç ve ol duk ça da üze rin de du rul ma ya de ğer dir; önem li so -
nuç lar çı ka rıl ma lı dır. Be nim özel li ğim, bu ra da çok il ginç tir.
Ör ne ğin baş ka bir ar ka daş ol sa, iş te bir Kemal PİR ar ka daş,
der hal is yan  eder, “böy le şey mi  olur” şek lin de yak la şır.
Ben de ise, çok öf ke li de ol sam, böy le ol ma ma sı ge re kir ve
as la doğ ru de ğil dir an la yı şın da da ol sam kar şım da ki ni he men
vu rup, as ma, kes me,  atıp bo şa ma ve ya kaç ma yön tem le ri ne
baş vur ma dım. Be nim bu ra da ki po zis yo num da il ginç tir. Hiç -
bir er kek as lın da ken di evin den kaç maz. Ben kaç tım ve 15
gün ba ya nın ol du ğu ye re git me dim. Hem de iş le rin en aman -
sız ol du ğu za man da. Ge nel lik le er kek ka dı nı ko var, ku ral bu -
dur. Ben çok et ki li ol du ğum hal de ev den kaç tım.

Bu da bir  tarz. Teh li ke li. He le ba ka lım ne olu yor? Ve ta bii
kar şı ta ra fı kont rol edi yo ruz. Bu nu ge le nek sel bir er kek ola rak
de ğer len dir me mek  için, 10 sa at bi le ta ham mül edi le me ye cek
du ru ma 10 yıl sa bır la ta ham mül et tim. Me se le, “cin sel iliş ki,
ira de ne dir ne de ğil dir”den öte ye ola yı an la mak ge re ki yor du.

Bu ba yan iş bir lik çi bir ai le den ge li yor.  Kürt ol du ğu nu,
sos ya list ol du ğu nu, ka dın ol du ğu nu söy lü yor. Şim di bü tün bun -
lar ne ola bi lir? Bir sos ya list böy le ola bi lir mi? Bir  Kürt böy le
ola bi lir mi? Bir ay dın-en tel lek tü el böy le ola bi lir mi? Di ğe ri
kuş ku ge ti ren yan la rı dır. Ka dın lı ğı na sıl kul lan mak, sos ya list
mas ke si al tın da ne yap mak is ti yor? Kürt lük mas ke si al tın da fe -
o dal-komp ra dor ki şi lik ne ye gö tür mek is ti yor?
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Kla sik  Kürt er kek-ka dın ti pi 
bir bi ri ne kar şı ye nik tir

Dik kat eder se niz tam bir ma ce ra. Ma ce ra dan da öte ye bü yük
bir bo ğuş ma, ba na gö re bü yük bir sa vaş as lın da. Siz bu sa vaş la -
rı ken di sa vaş la rı nız ola rak an la ma dı ğı nız  için ben ce top lum sal
çö züm le niş dü ze yi niz, iliş ki le ri sağ lam laş tır ma dü ze yi niz çok
ge ri dir. Ta bii il gi çe ki ci baş lan gıç lar der ken bu nu vur gu lu yor -
dum. Ke sin lik le bu ra da, so nu na ka dar ben dü rüs tüm. As lın da
her tür lü doğ ru ya da açı ğım. Ama kar şı ta ra fı da gö re cek ka dar
ira de me ha ki mim. Bu ra da bi zim ye ri miz de baş ka bir er ke ği dü -
şü nün! Ya ka dı nın tam em ri ne gi rer, ya ka dı nı bo şar, ya da öl -
dü rür. Baş ka or ta yol yok tur. Hem de 10 sa at için de, bi le me din
bir kaç haf ta için de kar şı na çı ka cak so nuç bu dur.

Or ta yer de dev le te çok da ya nak teş kil  eden bir ai le var.
Gru bun üze rin de teh li ke li ba zı ta sar ruf lar söz ko nu su. Şim di
ben ya  grup işi ni,  Kürt işi ni bı ra ka cak tım, bir kü çük me mur
gi bi “ aman Al lah bir da ha bu iş le re töv be” di ye cek tim, ya da bu
işin so nu nu ge tir me ye ça lı şa cak tım. He pi ni zin bü yük ih ti mal le
iliş ki ler de, yak la şım tar zın da bun dan de ği şik du rum la rı var dır.
İliş ki nin si ya si, sos yal, kül tü rel, ru hi at mos fe ri ni hiç göz önü ne
ge tir me miş si niz. “Cin sel lik hoş tur,  zevk ge ti rir” de yip ira de niz
ora da kı rıl mış tır. Ve ya cin sel li ği gör me me, duy ma ma, ya şa ma -
ma du ru mu söz ko nu su. Bu  olay ba zı la rın da çok et ki li. Sa nı rım
bu da en az di ğe ri ka dar teh li ke li bir so nu ca gö tü rü yor.

Cin sel lik te tut ku ve duy gu yo ğun lu ğu ta bii ki biz de ta ma men
ta ri hi bir çer çe ve de otur mak zo run da. İliş ki ler bir sos ya list  için
çok önem li. Sı ra dan ele alır sa ba şın dan ye ni lir. Ta ri hi te mel de
ka dın cin sel lik te bü yük bir tü ke niş, bü yük bir bi tiş ger çe ği ni
ya şı yor. Öz gür lük le hiç ala ka sı yok. Er kek za ten bü yük ya nıl gı -
la rın kur ba nı. Dü şü nün he men he pi niz iliş ki ye böy le baş lı yor -
su nuz. Öy ley se kal dı mı sos ya lizm, kal dı mı di re niş, kal dı mı
ira de öz gür lü ğü? Da ya nak lı ira de hep ye nil miş tir. İş te  onun  için
si zi öz gür lü ğe ve güç lü ira de ye çek mek te zor la nı yo ruz. Be nim



şu an da en bü yük so ru num bu dur.
Bu nok ta da cin sel li ği na sıl çöz me ye doğ ru gö tü rü yo rum?

As lın da bu so nu cu da ha ön ce an la yıp for mü le ede bi lir di niz.
Düş ma nın bu iliş ki yi yüz yıl lar dan be ri böy le kul lan dı ğı, na -
mus an la yı şın dan tu ta lım  zevk an la yı şı na ka dar bü yük bir
çar pık lı ğa dü şür dü ğü ke sin. Bu nu gö rü yo rum. Fa kat ted bir ne
ol ma lı dır? İş te ken di me uy gu la dık la rım var. Me se la ko lay bir
ka dın bu la bi lir dim, çok er ken yaş lar da köy usu lü be ni ev len di -
re bi lir ler di. Hat ta sa nı yo rum ai le de böy le bir ara yış var dı. Ama
ba na söy le me ye bi le ce sa ret et me di ler. Za ten “sen bu ha lin le
ev le ne mez sin, kız bu la maz sın” de dik le ri ni ha tır lı yo rum. Be -
nim za ten böy le bir ni ye tim de yok tu. Hal bu ki çok mu ha fa za -
kar dım. Ha tır lı yo rum, köy ima mı na, “Ho ca fi lan ka dın la rın
oy na dı ğı  oyun var, bak mam gü nah mı dır” di ye sor muş tum.
Ho ca fet va ver di ği za man, “Ba ka bi lir sin, gü nah de ğil” de miş ti.
Ben o za man ce sa ret le bak tım. Fet va ya da ya lı, ço cuk yaş ta bi -
raz böy le  olur. Ter bi ye li-edep li yim as lın da. Di nin ku ral la rı na o
za man bağ lıy dım. “Bak ma” der se, bak maz dım. Gü nah tır, yak -
laş mam. Ta bii da ha son ra sı nıf öl çü le ri ne, sos ya list öl çü le re
gö re bak tım. Si ya sal da oku yo rum, en üst bü rok rat la rın ço cuk -
la rı var. Kal dı ki, yi ne tır ma nı yo rum, et ki li olu yo rum. Tek bir
söz cük bi le kul lan mı yo rum. Bı rak cin sel lik ara yı şı nı, o za man -
ki aş kım mu ha fa za kar lı ğım dı.

O za man ken di me gö re bir sos ya list ara yı şım var. Ulu sal so -
run la uğ ra şı yo rum.  Onun dı şın da bir “mer ha ba” bi le
di ye mez dim. Bel ki de be ni çe ki ci bu lu yor lar dı. Çün kü  Kürt
söz cü ğü nü di le ge tir di ğim za man bi le bü yük al kış al dı ğı mı ha -
tır lı yo rum. Al kış la yan la rın hep si de ya rı ya rı ya kız-er kek bur ju -
va ço cuk la rı; be ni ola ğa nüs tü bir bi çim de des tek li yor lar dı. Ama
bu na rağ men tek bir söz cük le “na sıl sı nız” de mez dim. Yi ne de
il gi le ri var dı. Or ta o kul da da bur ju va, kü çük-bur ju va ço cuk la -
rıy la, kız la rıy la bir lik te oku muş tum. İl gi çe ki ci de bu lu yor dum.
Fa kat as la  ucuz bir “mer ha ba” de mek, bir iliş ki, bir bur ju va
kı zı na, ço cu ğu na “na sıl sın” de mek yok tu. Çok gü zel bul du ğum
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hal de tek bir “na sıl sın” de mez dim.
Ya ni ha zır de ğer ler me se le si dir. Si zin  elin gü ze li ni,  elin

pa ra sı nı,  elin im ka nı nı hır sız gi bi çal ma du ru mu nuz var. Be nim
ise, son de re ce ken di mi ka pa lı tut mam var. De mek ki bu, sı nıf
tav rı,  ulus tav rı ge re ği olu yor.

Mu ha fa za ka rım, ama bir öz gür lük ara yı şı mın iç ten içe de -
vam et ti ği ni bu tip ge liş me ler gös te ri yor. Köy kız la rı na ba kı yo -
rum, yaş lı-baş lı  adam al mış. Ha len ak lım da. Ör nek ol ma sı
açı sın dan söy lü yo rum. Ya ni ar ka daş ol ma sı ge re ken bir kız, fa -
kat bir bak tım  adam bir kav ga yü rüt müş, ol duy sa ken di si  için,
ol ma dıy sa oğ lu  için al mış. Bir sü rü kız ha tır lı yo rum, ben den bir
şey ler öğ ren mek is ti yor du. Ta bii o za man be nim kı zı an la ya cak,
bil gi ve re cek gü cüm yok tu.

Ba na gö re bun lar çok bü yük hak sız lık tır. Ya ni bi raz göz de
bir kı zın ka de ri üze rin de, bu ka dar  onun ira de si dı şın da bir
kav ga ni ye olu yor? Be nim ba cım var dı. Bir gün ağa la rın kö -
yün den gel di ler ba cı yı is te di ler. Kim dir bun lar? Ha len ha tır lı -
yo rum, pek içi me sin dir me dim. Bu eniş te kim olu yor? Bi raz
pa ra, ba zı şey le ri ba cı ya ve ri yor lar. Hiç iyi bir  tarz de ğil ve
ha len hor gö rü rüm. Bu iliş ki kö le iliş ki si dir. Böy le bin ler ce
olay sen de bi ri ke bi ri ke bir öz gür lük an la yı şı nı or ta ya çı ka rı yor.

İş te cin sel çir kin lik ler, et ra fı mız da köy de li kan lı la rı nın, kız -
la rı nın çok kı sa sü re de ki ev li lik iliş ki le ri nin or ta ya çı kar dı ğı so -
run lar. İş siz-güç süz, bir çe yiz  için, bir baş lık pa ra sı  için bü tün
er kek li ği ni, bü tün genç li ği ni kur ban edi yor.

Öz gür iliş ki  için sa vaş ma mak 
öz gür lü ğe iha net tir

Bü tün bun lar bi zi tem kin li ol ma ya ite cek ti. Bu  işin ko lay
ol ma dı ğı nı, bü yük so run lar teş kil et ti ği ni dü şün me ye gö tü re -
cek ti. Ni ha ye tin de bu te mel de bir iliş ki de ne me si ne gi riş tim.

Bu ra da si zin san dı ğı nız gi bi bir ira de nin he men kı rıl ma sı ve -



ya çok ra hat ka dın-er kek iliş ki si ne gi ril me si var mı? Ken di ni ze
ba kın, bir de ba na ba kın: Ne re den  alıp ne re ye gö tü rü yo rum?
Ka dın ola yın da bir gü zel li ği ye ni ye ni or ta ya çı ka rı yo ruz. Ve ya
er kek-ka dın ki şi li ğin de ki gü zel li ği, se vil me im ka nı nı ger çek ten
hem bi lim sel, hem de sa nat sal ola rak da ha ye ni ye ni iş li yo ruz.
Bu ko nu da bi raz ge liş me sağ la mı şız. İliş ki de çok er ken yaş lar -
da ba na gö re gü zel ka dın ol ma lı ve hat ta bü yük bir tut kuy la gü -
zel ara yı şım var. 7 ya şım dan be ri ki şi le ri böy le de ğer len di ri rim.
Gü zel lik öl çü le ri çe şit li dir, ha re ket li lik ten tu ta lım fi zi ğe, güç lü
bir hi tap özel li ğin den man tık lı ol ma sı na ka dar,  böy le ba zı özel -
lik ler dir. Ha len de gü zel lik öl çü le ri ni na sıl or ta ya çı ka ra bi li riz
ara yı şı için de yim. Si zin böy le bir ara yı şı nız var mı? Uğ ru na bir
mü ca de le niz var mı? Ba na gö re gü zel li ğin de ğer len di ril me me -
si, hat ta ge ri ci lik dü şün ce si de böy le ge li şir. Bir  genç kı zın
kö le leş tir me ye ta bi tu tul ma sı, pa ra ya da ya nı la rak sa tıl ma sı bü -
yük bir so run or ta ya çı ka rır. Gü zel bir kı zın çok çir kin bir ada -
ma  sırf pa ra sı  için mal edil me si ka bul edi le mez.

Bu ne ge ti rir? Ka dın öz gür lü ğü yak la şı mı nı sen de ge liş ti rir
mi? Ne den çok çir kin ve ya ma lı na, pa ra sı na, gü cü ne da ya nan
bi ri si gi dip bir kı zı  alıp gö tür sün! Ne den? Köy or ta mın da böy le
bir sü rü iliş ki var. Ki mi si ken di gü cü ne, ki mi si ai le gü cü ne, ki -
mi si pa ra sı na da ya nı yor. Ve kö yün iyi kız la rı, gü zel di ye ta bir
ede bi le ce ği miz kız la rı böy le ka çı rı lıp gö tü rü lü yor. Bi zim top -
lum da böy le bir sü rü yak la şım var. Hep si 12 ya şın da ama bir
fe o dal, bir komp ra dor o kız la rı sa tın alı yor.  Serhat'da böy le bir
sü rü kız Kay se ri tüc car la rı ta ra fın dan na sıl ba tı ya ka çı rıl dı!
Tüm bun lar dü şün dü rü cü dür.

Top lum bü tü nüy le bi raz böy le dir. Ve bu bü yük bir sos yal
ya ra dır. Bü tün bun la rın üze ri ne yo ğun dü şün mez sen na sıl bir
öz gür lük an la yı şı na, gü zel lik an la yı şı na sa hip ola cak sın ve
hat ta na sıl bir dev rim ci lik ya pa cak sın? Siz de böy le dü şün ce ler
ge liş ti mi? Ba na gö re bu du ru ma kar şı mü ca de le yurt se ver li -
ğin ay rıl maz bir par ça sı dır. Çün kü ka dın gü zel li ği mi zin, kız la -
rı mı zın böy le sa tıl ma sı va ta na iha net ka dar teh li ke li dir. Kay -
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se ri tüc car la rı ge lip (hep si de fa şist) son de re ce gü zel, ge li şe -
bi le cek kız la rı mı zı sa tın  alıp gö tü rü yor lar. Pa ra sı  olan, her
yer de kız la rı sa tın  alıp gö tü rü yor. Bu va ta na iha net ka dar
teh li ke li bir ge liş me dir. Za ten ken di in san de ğer le ri ne böy le
ba kan va ta nı nı da gö re mez. Gör me di ği ni de bi li yo ruz. Ne ta -
rih ten, ne do ğa gü zel li ğin den, ne de iliş ki gü zel li ğin den an lar.
Bu tip iha net et miş tir. Şöy le bir de ğer len dir me de ge liş ti re bi li -
riz: Ka dın ko nu sun da böy le bir çir kin li ği ken di si ne la yık gö -
ren, is ter kız is ter er kek ol sun, va tan sız lık ka dar bir iha net su -
çu na, öz gür lü ğe iha net et me su çu na bu laş mış tır.

Ne den? İş te bu ra da an lat tı ğım çer çe ve de hak sız lık lar, suç lar
ve çir kin lik ler var. Sen bu su çu iş le miş sin, o za man na sıl yurt -
se ver, na sıl öz gür lük se ver ola cak sın!

Si zin ka dın uğ ru na ve ya er kek uğ ru na ver di ği niz sa vaş na sıl?
“ Alır ka ça rım, mal ya pa rım!” Tam dü ze nin da yat tı ğı bir bi çim -
de dir. Kav ga nız yok.  Onun  için de çir kin le şi yor su nuz. Bü yük
çir kin lik ler, ka bul edi le mez du rum lar var. Bun la rı gör mek bi le
is te me miş si niz. Şim di be nim bü tün gü zel lik le ri kur tar ma adı na
bir sa va şı ge liş tir di ği me, “böy le sa va şım  olur mu” di ye cek si niz.
Evet, be nim böy le bir sa va şı mım var. Yal nız ka dın gü zel li ği ni
kur tar ma de ğil, bu ay nı za man da do ğa gü zel lik le ri ni, ta ri hi gü -
zel lik le ri kur tar ma sa va şı dır.  Evet, bü tün bun lar ol ma dı mı na sıl
yurt se ver ola cak sı nız, na sıl öz gür lük tut ku la rı nız ge li şe cek?
Siz de ne var, na sıl ge li şi yor? Dağ dan ko lay kaç, ta ri hi de ğer le re
hiç an lam ver me, “ka dın ya cin sel bir araç tır, ya da al ken di ne
mal et, ne ya par san yap kul lan” yak la şı mı var. Yü re ği, ru hu
böy le  olan bi ri si dev rim ci ola maz. On da gü zel lik, he le bu nun
ör güt çü lü ğü, sa vaş çı lı ğı ge li şe mez.

Bü yük ih ti mal le ki şi lik le ri niz bi raz çö züm süz. Ta bii bu nu,
yal nız so ru lan bu so ru ya de ğil, bir çok so ru ya ce vap ver mek
açı sın dan vur gu lu yo rum. İliş ki ler de ki hak kı, eme ği gör me mek -
ten tu ta lım çok çir kin bir du ru mu ken di ni ze ye dir me ye ka dar
hep si ye nil di ği ni zi gös te ri yor. Bu du ru mu nuz la bü yük bir yurt -
se ver özel lik te ol ma ya ca ğı nız, bü yük bir öz gür lük sa vaş çı sı ol -

165



ma ya ca ğı nız açık tır. Bu nun cin sel lik le iliş ki si böy le dir. Cin sel -
lik si la hıy la biz na sıl dü şü rül mek is ten dik? Be nim bu na kar şı
bü yük sa va şı mım na sıl ge liş ti? Ka dın ko nu sun da top lum na sıl
dü şü rü lü yor ve be nim bu ko nu da ki sa va şı mım na sıl ge li şi yor?

Ta bii ki er kek  için de bun lar ge çer li dir. Er kek de bi raz
böy le dir. “Er kek de di ğin böy le  olur, şöy le güç gös te ri si ya par;
bı yık la rın dan tut yü rü yü şü ne ka dar fark lı an la mı var” yak la şı -
mı için de dir. Bu nun la sağ lık lı er kek olu na ma ya ca ğı nı yıl lar dır
dü şü nü yo rum. Ya ni er ke ği de pek ko lay be ğen mi yo rum. Bu
ka dar uğ ra şıp du ru yor su nuz, ka bul edi le bi lir bir er kek öl çü sü -
nü ben ha la tam or ta ya çı ka ra ma dım. Bü yük bir kıs mı nı çir kin
bu lu yo rum. Ben ken di mi çok mu be ğe ni yo rum? Ha yır. Ama
ken di mi çok be ğen me sem de bu nun  için ça lı  şı yo rum.
Ba zı la rı nız ku sur suz bu la bi lir si niz, ama ben her gün ken dim le
sa va şı yo rum. Ken di mi öy le ko lay ko lay be ğen mi yo rum. Ama
bü tün çir kin lik le ri ni ze ona yı siz ve ri yor su nuz. “Be nim gi bi
ya man bir  adam eleş ti ri lir mi, be nim gi bi bir  adam ne den
an la şıl mı yor” di yor su nuz.

Ne yin le be ğe ni le cek sin, ne yin le gü zel sin, ne yin le övü ne cek -
sin? Bu ger çek le rin kar şı sın da aca ba ken di ne “er ke ğim” di ye bi -
le cek mi sin? Cin sel an lam da da de ğil, gu rur an la mın da, er kek -
lik duy gu su an la mın da ne ka dar er kek sin? Bel ki de bir ka dın -
dan da ha be ter ka dın laş mış sın. Er kek lik ol say dı biz bu du rum -
lar da  olur muy duk? Ta bii bu so ru yu yıl lar dır ben ken di me
so ru yo rum. Biz de bu ka dar ka ba da yı lık ya pı lı yor, ama ay nı
adam en te mel de ğer ler kar şı sın da bir ka dın dan da ha be ter dir.
Bu nun ka ba da yı lı ğı kaç pa ra  eder?

Gö rü yor su nuz ki, so run la ra öy le ko lay yak la şıl mı yor. Cin -
sel li ği ben si zin gi bi yo rum la yıp uy gu la say dım, çok tan bit -
miş tim. Ama bü yük bir gü zel lik sa vaş çı sı yım. Ka dı nın kur tu -
lu şun da da çok bü yük ça ba la rım var. Gü zel li ği ya rat ma uğ ru -
na çok bü yük ça ba la rım var. Si zin ya şa dı ğı nız çe liş ki le ri ben
ken di me bir sa ni ye bi le ya kış tır mam. Ba na gö re dev rim ci li ğin
böy le yan la rı da var.
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Dev ri mi mi zin bir gü zel lik dev ri mi, çir kin li ğe kar şı bir sa -
vaş dev ri mi ol du ğu nu, aca ba iyi id rak ede bi le cek mi si niz?
Cin sel li ğin bi le ele alı nı şı nın bü yük bir dev rim sel de ğe ri ol du -
ğu nu aca ba kav ra ya bi le cek mi si niz? As lın da bir yer de cin sel
çe liş ki yi or ta ya çı ka rı yo rum. Bu ko nu da çö züm süz ka lan ar -
ka daş la rı çö zü me teş vik edi yo rum. Bu ka dar  genç kız ve bu
ka dar er kek saf lar da dır. Bun lar es ki an la yış la rı na gö re he men
her an bir bir le ri  ni et ki le yip kan dı ra bi l ir  ler ve  ucuz
duy gu lan ma lar la bir lik te he men ya söz le şir ler, ya da ev le nir -
ler. Bu ko nu da ki du yar lı lık her kes  için ge çer li. Fa kat dik kat
edin ben ken di mi böy le al dat mı yo rum; 45 ya şı na gel mi şim,
ço ğu nuz ise da ha 20 ya şın da.

Bir ka nu nu uy gu lu yo ruz. Ta mam, bir ara ya ge le bi lir si niz
ama öy le san dı ğı nız, es ki den kur du ğu nuz gi bi cins ler ara sı
iliş ki ol ma ya cak tır. Pe ki na sıl ku ru la cak? Bir ço ğu nuz “genç -
li ği miz el den gi di yor” di yor, yi ne “bu ço cuk lar he men ev len -
se ol maz mı, mu rat la rı na er se ler” di yen  akıl ho ca la rı da biz de
az de ğil. “Bü yük aşk lar ya şa sa lar ol maz mı?”  Olur mu ol maz
mı ko nu su nu tar tı şın di yo rum. Hat ta cin sel iliş ki na sıl ge liş ti -
ri le bi lir ko nu su nu da tar tı şın.  Eğer sa vaş ger çe ği mi ze iha net
et me ye cek se niz ve ya bu nun sa va şa bir kat kı sı ola cak sa, doğ -
ru bi çi mi bul muş sa nız, bra vo di ye yim si ze. Şar tım var; sa -
vaş tan bi zi uzak laş tır ma sın. Aş kı tar tı şın; bü yük  aşık  olun,
ye ter ki sa vaş tan bi zi uzak laş tır ma sın ve ya düş ma nı ba şı mı za
za fer  ilan ede cek du ru ma ge tir me sin. O za man aş kı nı ve
iliş ki ni al kış la ya yım.

Bi zim opor tü nist ler ve ya so ru na çok teh li ke li yak la şan lar ne
ya pı yor lar? “Ama yi ne de aşk ol ma lı!” Aş kın de rin ta ri hi ni ben
or ta ya koy dum. Ba zı la rı “ka dın ba şı mı za be la, ge çi ci ted bir ler
ala lım ve ya sü rek li ba zı ted bir ler le ge çiş ti re lim” de di ler. Bun lar
hep  ağır so run lar la or ta ya çık tı. Ken di le ri ne gö re, bir aşk
dü zen le ri oluş muş, on la ra bü tün par ti yi aça lım! Ama bun lar dan
bir ta ne si par ti yi bi tir me ye ye ter. As lın da kont rol süz ve ira de -
siz dir. En te pe den en ta ba na ka dar iliş ki kur ma yı ser best bı rak -
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sam, çin ge ne ça dı rın dan da ha be ter eder ler ve ya ikin ci gün düş -
ma na tes lim olur lar. Sa vaş ma ira de le ri kal maz. Bun la rın an la dı -
ğı an lam da bir cin sel lik, bir aşk teh li ke li dir. Ger çek ten yal nız
on la rın kar nı nı do yur mak  için bi le bir kaç bir li ği ça lış tır mak
ge re kir. Gü ven lik le ri ni sağ la mak  için bu ge re kir. Aşk  için
gü ven lik ge re kir. Aşk  için pa ra ge re kir, bil mem baş ka ne ler
ge re kir. Bü tün bun lar  için bir kaç ge ril la bir li ği ni dev re ye
sok mak ge re kir.

Şim di bir çok yö ne tim le rin de bu ko nu da içi ne düş tük le ri du -
rum lar var. Bi raz bi zim kont rol gü cü müz ol maz sa, ba zı ka rar -
gah la rı bu du ru ma ge ti re cek ler. Bi raz ge tir miş ler za ten. Bu nu
çok ça tar tış ma lı yız. Yö ne tim ler de bi raz da ba yan ol sun de dik.
Fa kat ba yan-er kek yö ne ti mi ni bi raz iler let mek ye ri ne, ka dın-er -
kek iliş ki si ni bi ti ri şe gö tü rü yor lar. Yö ne tim iş le mez du ru ma ge -
li yor. Araş tır dık, bir ba yan la ve bir er kek le ay lar ca tar tı şan bi ri -
si (bi rin ci de re ce de eği tim so rum lu su dur) 3 ay gi dip eği tim
aday la rıy la gö rüş me miş, ko nuş ma mış bi le. Ken di ken di le ri ni
böy le ay lar ca bir şe ye ve re bi le cek ka dar düş kün le şen ler var. Ve
son ra bak tık ki, bu yay gın dır.

Biz de aşk bü yük si ya sal bir lik tir

Şim di tüm bun lar ha len so run ola rak de vam edi yor. Ba na gö -
re yi ne de ka dın  işin için de ol ma lı. He men ka dı nı bir ta ra fa  atıp
böy le  ucuz bir bağ lan ma şek li ye ri ne,  onun ger çe ği ni açı ğa
çı kar mak, cins ler ara sı çe liş ki yi çöz mek, yi ne  ucuz cin sel
tat min ve ya eş- dost tat mi ni ye ri ne, doğ ru ve güç lü ola nı
bul mak ge re ki yor. Cin sel li ğin gü cü nü, ka dı nın gü cü nü or ta ya
çı ka ra lım. Çün kü cin sel li ğe, öz gür lük is te ni yor. Bu ko nu da bas -
tır ma cı ola ma yız. Ma dem il ke böy le dir, he le ba ka lım ne ka dar
öz gür le şi yor lar. De dim ya, ye ni ya şam fel se fe miz  eşit-öz gür
iliş ki le re da ya lı.

İlk gün ken di ni kam pı mız da ve ya sa vaş bi ri mi miz de iliş ki ye



böy le be la  eden bir aş kı na sıl onay la ya bi li rim? Bu duy gu yu, bu
iliş ki yi na sıl nor mal gö re bi li rim? He le düş man da ha ba şın dan
be ri ajan lı ğıy la dev re ye gir me yi  esas al mış sa bu na kar şı
tav rı mız çok açık tır.

Bu du rum da pra tik te kim ken di ni ka nıt lar ve ya on dan da öte -
ye sa vaş pra ti ği ne na sıl hiz met  eder? Ta mam, ka dın sız dev rim
ol maz ve ya ka dın sız er kek de ol maz, ama kur tu lu şa hiz met
eden ka dın-er kek iliş ki si na sıl  olur? Bu nu en azın dan tar tı şa lım.
Ace le et me ye lim ve ya du ru mu ta nı ya lım. Bir bi ri miz le sev gi yi,
aş kı, ye me yi-iç me yi, ko nuş ma yı na sıl pay la şa ca ğı mı zı bil me li -
yiz. “Ka ba bir cin sel lik le ta nı şı rız” der sen, bu nu in san  olan
böy le ele al maz. Biz in san top lu mu kur mak is ti yo ruz. Hem de
en öz gür lük çü ola nı nı.

Da ha ken di ni ta nı ya ma mış san, gü dü le ri nin esi ri olur san çok
kı sa bir sü re içe ri sin de bı ra ka lım sos ya liz mi kur ma yı, aca ba il -
kel  klan top lum dan son ra ki top lu mu ku ra bi lir mi yiz? “Ben
bun la rı dü şü ne mi yo rum” di ye mez sin. Sen dev rim ci sin, bun la rı
dü şü ne cek sin. Ye ni top lu mu ku ra ca ğız, hem de öz gür lük te me -
lin de. “Be nim duy gu la rım ga le be ça lı yor, be nim gü dü le rim
ayak la nı yor, man tık din le mem” di yor san, dev rim sa bo te ol du.
“Ben gö zü ka ra sev da lı yım” di yor san, sev dan yak tı, bi tir di, düş -
ma na yem et tir di. “Ka fam ka rı şık, da ya na mı yo rum” di yor san,
sen dev rim yap ma ya de ğil, baş be la sı ol ma ya gel miş sin. Tu -
tum lar ob jek tif ola rak böy le dir. Ge ri si, aşk zor bir  olay. Aşk çok
in ce bir  olay, bü yük tut ku dur. Aşk sa nat tır. Aşk ör güt tür. Aşk
eği tim dir. Aşk iliş ki dir. İliş ki gü cü dür, ira de dir, açık lık tır. Ara
ki bun la rı biz de bu la sın. Mum la ara ki bu la sın. “Ben bun lar dan
an la mam, ben bu aş kı bil mem, be nim ara dı ğım aşk şöy le dir
böy le dir” di yen aş kın bi zi ne ha le ge tir di ği ni gör dük.

Mem û Zîn ola yı nın ni ye o ka dar zor ge liş ti ği ni da ha ön ce
söy le miş tim. Ora da bir aşk de ne me si var. Bi raz fe o dal ku ral la rı
zor lu yor. As lın da bu, ulu sal-de mok ra tik dev rim öz le mi dir. Bel -
ki de Ciz re bey lik le rin de öy le bir  olay hiç geç me miş tir. Ama
Ahmedê  Xanê bir lik is ti yor. Fe o dal-aris tok rat la rın ara sın da

169



bir li ğin ol ma yı şı, iş te  Acem,  Arap, bil mem Bi zans
hü küm dar la rı na is ti la, iş gal im ka nı nı ve ri yor. Kürt le rin 1600 -
'lerde bir dev let ol ma, ya ni bir ulus laş ma ya baş lan gıç yap ma
du ru mu var. Bu nun önün de fe o dal aris tok rat lar, bey ler bü yük
ih ti mal le en gel dir. Bu nun çö zü mü nü Mem û Zîn ede bi ya tın da
gös ter me ye ça lı şı yor. Yok sa bir bey oğ lu ile bir bey kı zı ra hat -
lık la bir bir le ri ni bu lup ev len di ri le bi lir ler. Bu zor de ğil dir. O
yüz yıl lar da za ten bü tü nüy le bey lik ler ara sı ev li lik ler de böy le -
dir. Bü tün üst ta ba ka nın ev li li ği bey oğ lu ile bey kı zı ev li li ği dir
ve zor luk da yok. Bir bir le ri ni güç len dir me te me lin de ha len de
ya pı yor lar. Bu ra da ku ral dı şı du rum; bey le ri bir üst bir li ğe, bu
dö ne me gö re as lın da bir dev let ol ma ya (bir kral lık ol ma ya da
di ye bi li riz) zor la ma is te ği nin ol ma yı şı dır. Bu ge liş me nin önün -
de iş te o bey lik ler en gel dir. Bu Mem û Zîn des ta nıy la so mut laş -
tı rıl mak is te ni yor.

Zor bir aşk. Ne den zor bir aşk? Bir lik çok zor, dev let ol mak
çok zor. Bu nun ger çek leş ti ril me si  için bu aş kın o bey li ği
yık ma sı, fe o dal çit le ri yırt ma sı ge re ki yor. Bir bir lik is te mi ol du -
ğu, ki tap oku nur sa gö rü lür. Bir çok es ki ku ra lın yı kıl ma sı ge re -
kir. Bir çok fit ne-fe sat var; on la rın or ta dan kal dı rıl ma sı, bi raz
öz gür lük ge re kir. Bun la rın ol ma sı de mek, ulu sal de mok ra tik
dev ri min ger çek leş me si de mek tir. Ulu sal de mok ra tik dev rim
ol ma dı ğı  için Mem û  Zîn'de ba şa rı lı bir lik te lik sağ la na mı yor.
Ya ni bir yer de Kürt le rin ba şa rı lı bir li ği ni sağ la ya ma ma sı ve ya
bir le şe me me si an la mı na ge li yor.

Bi zim de bü yük bir si ya sal ola yı ger çek leş tir me gö re vi miz
var. Si ya sal bir lik, bü yük bir  olay ve bu na biz bü yük aşk da
di ye bi li riz. Çün kü bü tün kü çük aşk la rın an lam ifa de ede bil me si
için bu bir li ğin ger çek leş me si ge re kir. Ken di ni zi Mem û  Zîn'in
ye ri ne ko yun; aş kı nı zı ba şar ma nız  için bir si ya sal bir li ğe ge rek
var ve  TC'ye kar şı bir kü çük ala nı kur tar ma ya ih ti ya cı nız var.
Teh li ke den  uzak ka lın. Ak si hal de cin sel lik ara yı şı na ben zer
du rum lar iha net tir. Çün kü ira de siz li ğe dü şer. İra de siz li ğe düş tü -
ğü  için bi ri mi yö ne te mez. Bi ri mi yö ne te me di ği  için dar be yer.
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Dar be ye di mi, bu iha net su çu  olur. Sa nı yo rum bu nu
uy gu la yan lar da var. Ba zı la rı hak et tik le ri tarz da ce za lan dı rıl dı.
İra de si kı rıl mış ve da ya na ma mış! Ta bii da ya na maz.  Onun  için
aşk çok zor. Ba zı la rı na gö re, bu luş tun mu he men işi ni bi ti rir sin;
yüz yü ze ve ya göz gö ze gel din mi, aş kı nı is te di ğin gi bi ya şa ya -
bi lir sin! Aşk kar şı sın da sen ken di ni al da ta bi lir mi sin? Düş man
ger çe ği kar şı sın da sen ken di ni al da ta bi lir mi sin? Al dat tı ğın da
sen ona aşk di ye bi lir mi sin? Bu gaf let tir. Ta bii bun la rı ben  icat
et mi yo rum. Düş ma nın ege men li ği al tın da ki aşk böy le dir. Ör ne -
ğin  Botan'da bir kız var dı. Bir kaç ba şa rı lı ey le me gir miş ti;
ol duk ça yet kin, ne ka dar da gü zel ey lem ci di yor dum. Bir er kek
var dı, o da Bo tan lı, Bo zan mıy dı ney di, al çak tı. Zor bir dö nem -
de fır sat bu lup kaç mış lar. Bun lar Di yar ba kır zin da nı na düş tü ler.
Kı zı bir ge ne lev ka dı nı gi bi kul la nı yor lar, di ğer al çak da bir iti -
raf çı ola rak ha len kul la nı lı yor. İş te çok gü zel ge li şe bi le cek bir
kı zın içi ne düş tü ğü du rum. Söz de o da bir mi li tan dı.

Bü tün bun lar çok çar pı cı so nuç lar ge tir di ve ba zı la rı ce za lan -
dı rıl dı.  Ucuz aşk kur ban la rı! Ki mi git ti iti raf çı ol du, ki mi le ri
ca nıy la öde di. Ben  uzun sü re den be ri işe kor kunç bir aşk
dü ze yiy le baş la dım. Be nim tan rı aş kım da var dı, si ze an lat tım.
Tan rı ara yı şım kor kunç tu. İş te bi lim aş kım, fel se fe aş kım var.
Bü tün bun lar sız aşk olu na maz. On dan son ra si ya si tut kum var.
Dik kat  edin ben si ya si bir ka ri ye rist de ği lim. Ken di mi si ya set le
bu da la da et miş de ği lim, ama bü yük bir si ya sal sa va şım ver di -
ğim or ta da. Bü yük bir si ya si bir lik, bü yük bir si ya sal sa va şım
ge re ki yor. O açı dan mu az zam bir po li tik gö rev le ken di mi bağ lı
his se de ce ğim ve ya pa ca ğım.

Özgürlük sa vaş la ya ra tı lır

Sa va şa kor kunç yak la şım lar var. Bu ra da da sa va şı te mel len -
dir dik. Çün kü her şey onun la çö züm le ne bi lir. Sa vaş bir tan rı gi -
bi. Tan rı ya ne ka dar ta pı nır san sa va şa da o ka dar ta pı na cak sın,



hat ta bir sa vaş tan rı sı, sa vaş tan rı ça sı gi bi ola cak sın. Şu an da
bi zim en bü yük tan rı la rı mız sa vaş tan rı ve tan rı ça la rı dır. Kim dir
bun lar? Sa va şı za fer le ka pa ta cak  olan ki şi lik ler, ön der lik ler dir.
Sa vaş tan rı sı ol mak ne de mek tir? Bü tün bun la rı dü şün mez se -
niz, siz ya şa mı na sıl kur ta ra cak sı nız? Ba şı nı za her gün düş man
uçak la rı gül le yağ dı rı yor. Bü yük sa vaş kah ra man lı ğı nız ol maz -
sa, aş kı nı zı na sıl kur ta ra cak sı nız? Ta ri he ba kın, ga fil kra li çe ler,
ga fil kral lar na sıl git miş! Si zin bı ra ka lım kra li çe ve  kral
ol ma nı zı sı ra dan bir as ker ol ma gü cü nüz bi le yok.

Şim di ben bun la rı söy le dim di ye ken di ni zi öl dü re cek mi si -
niz, “vay gu ru ru ma do kun du” mu di ye cek si niz? Acı ger çek
böy le. Tan rı ça ol ma nız  için çok bü yük sa vaş ver me niz
ge re ki yor. Fe o dal ent ri ka cı tan rı ça ol ma mak  için mü ca de le
et me niz ge re ki yor. İş te be nim kar şım da ki ka dın bi raz da böy -
ley di. San ki ben kra lım ve ya  kral ol ma ya gi di yo rum bir kra li çe
ek sik. Kral la rı ya ra tan ki şi! Kal dı ki iş böy le de ele alın mı yor -
du. Hat ta (sa nı yo rum böy le bir de ğer len dir me de ol du)
Fransa'da bir hi ka ye var mış; bir  kral var, bir de kral la rı ya ra tan
ki şi... Bir bak tım ki be nim ar kam da gü ya be ni ya ra tan ki şi ro -
lün de! Bu ki şi nin bı ra ka lım  kral ya rat ma sı nı, sı cak su dan so ğuk
su ya eli ni değ dir mez di. Be ni bir köy lü ye ri ne ko ya lım. Ör ne ğin
çok ça lı şan, mu az zam  emek sar fe den bir köy lü. Gü ya o ar ka dan
be nim ipi mi elin de tu tan bir ağa, bun dan da ha da kö tü bir ka dın
ya naş ma sı. Bü tün er kek li ği mi ze bu te mel de ya na şı yor. Ma ha re -
ti ne dir? Ze kiy miş, kur naz mış, ka dın mış! Ta bii bu top lum da ol -
duk ça da et ki li ol muş bir yak la şım. Bir çok ki şi yi sö mür ge ci ler
böy le yö net miş. Ağa lar köy lü le ri böy le yö net miş. Ka dın ent ri -
ka cı lı ğı er ke ği böy le yö net miş. İş te bü tün bu hü ner le ri bir leş ti -
re rek be ni de ye ne cek! Be nim ne ol du ğu mu son ra gös ter dik.

Be ni na sıl yö ne tir ler? TC be ni na sıl yö ne tir? Dev let ha len
be ni kont rol al tı na al ma ya ça lı şı yor. Ba ka lım kim ki mi kont rol
al tı na alı yor.

Gö rü yor su nuz ki, hay li dal lı-bu dak lı fa kat çok önem li ha yat
hi ka ye mi di le ge ti ri yo rum. Ma dem öz gür lük, ma dem gü zel lik
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is ti yor su nuz  işin do ğa sın da bu ger çek ler ya tı yor. Ki mi
en di şe le ni yor, ki mi tı ka nı yor. Kız la rı mız-er kek le ri miz her gün
ken di le ri ni or ta ya ko yu yor lar. Bu yü rek ler acı sı. İyi ki bi raz yo -
lu yor da mı be lir le mi şiz. Si zi faz la ağ lat mı yo ruz. Yok sa ha li niz
ağ la na cak ka dar za val lı ca. 

Sa vaş tan rı la rı böy le  olur mu hiç? Bü yük ko mu tan lar böy le
olur mu hiç? Mi li tan lar böy le  olur mu hiç? Ben bi le bu ha lim le
ha len “aca ba du rum la rı kur tar dım mı, kur tar ma dım mı” di ye
ken di me so ru yo rum. Kız lar var me se la, “on la rın ar ka daş lı ğı nı
la yı kıy la ya pı yor mu yum, yap mı yor mu yum” di ye so ru so ru yo -
rum. Ken di mi sü rek li ayar lı yo rum: “Bir ka dın la iliş ki den tu ta -
lım gü zel lik le, sa vaş la, geç miş le ve gün lük ola rak ya şa mın her
şe yiy le bağ lan tı sı na sıl ola bi lir” di ye dü şü nü yo rum. Ak si hal de
ken di mi yi ti ri rim. Yi ti rir sem  ufak bir  açık ver sem, ira de
nok san lı ğı gös ter sem, bu, ör gü te ve hal ka mal  olur, za ra rı ora da
or ta ya çı kar. Ya ni çek me sem bir tür lü, at sam bir tür lü; bir ağa
gi bi da yan sam bir tür lü, bir kö le ruh lu gi bi da yan sam bir tür lü.
Bun lar bü yük so run lar dır. Dü şü nün ben de çok et ki li bir ki şi
du ru mun da yım. Ol duk ça da ken di ni öz gür gö tü ren, id di a lı bir
tu tum sa hi bi  olan bi ri yim.

Her gün ko mu tan la rı mız dan ha ber ge li yor; “kız la rı hiz met -
çi gi bi kul la nı yor, bi ri si nin em ri ne gir miş, gü dü le ri ne tes lim
ol muş, yoz iliş ki ge liş ti ri yor” di ye ra por üs tü ne ra por ge li yor.
Öy le mi dir de ğil mi dir, bu ay rı bir du rum ama es ki ye bo yun
eğ dik le ri  açık. Şim di siz dü şü nün bi raz. Be nim du ru mum
bi raz da ha fark lı. Ba na gö re, ka dın la il gi li bir eği lim ge liş tir -
mek is ti yor san bu öz gür lük le bağ lan tı lı ol ma lı dır. Bu ki şi lik -
le rin öz gür lük sa va şı mı na ne ver din, ne is ti yor sun on lar dan?
Kö le bir ka dı nı mal gi bi al mış sın ya nı na, “utan mı yor mu sun”
der ler ada ma. Par ti nin bir kı zı nı doğ ru-dü rüst ör güt le me den,
bi linç len dir me den, onu ken di ne  alet eder sen utan maz mı sın
bun dan? Bi zim yö ne ti ci le re so ru yu böy le sor ma lı yım. Onu
kö le gi bi ya nın da tut san da utan maz adam sın; çün kü onu bir
öz gür lük sa vaş çı sı ola rak biz çek tik ya nı mı za, ala nı mı za.
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Şim di kız  için de, ka dın  için de bu ge çer li dir. Ya nı mı za
öz gür lük sa vaş çı sı ol ma ya gel di. Fa kat di şi li ğiy le bi zi dü şür -
me ye ve ya bi zi böy le et ki le me ye gel di mi, o da çok çir kin bir
du rum dur. Mut lak an lam da öz gür lük  için ken di si ne bir im kan
ya rat mak, par ti den güç al mak  için gel di. O za man bu nun  için
ken di ni eği te cek, ör güt le ye cek, mut la ka iyi bir öz gür lük sa -
vaş çı sı ola cak ki, se vi le bil sin, yü zü tu ta cak bir hal al sın.

Bun lar söz ver di ği miz hu sus lar de ğil mi? Doğ ru-dü rüst her -
han gi bir ma ri fe ti yok, sa va şa ve ör güt le me ye na sıl yak laş tı ğı
bel li de ğil, bir be la. Her an cin sel li ğiy le ve ya ka dın lı ğıy la et ki -
le mek is ti yor sa, bu bir suç tur. Ka dın lı ğı nı ve ya cin sel li ği ni böy -
le kul la nır sa, bu çok teh li ke li ve ajan lık  olur. Er kek da ha
teh li ke li dir. O da her an bu et ki yi ya şa ya bi li yor ve “da ya na ma -
dım, ka dı nı böy le kul lan dım” di yor. Ka dı nı böy le kul la nan bü -
tün er kek ler de düş müş tür. Bu nun so nu cu bir lik ler, bö lük bö -
lük, ta kım ta kım bi rim ler im ha ya  terk edil miş tir. Ya ni bir
ka dı nın yak la şı mı uğ ru na bu ka yıp lar ya şa nır sa, bu ta ri hi mi zin
en ge ri ci şe kil de tek rar hort la tıl ma sı de mek tir.

Es ki den bir ka dın  için bir  adam öl dü rü lür dü, sen bir ta kı mı
öl dür müş sün. 50-100 ta ne ör nek le ri var. Ha len ba zı la rı bu nu
giz li ya şı yor, açı ğa çık ma yan bir sü rü du rum var. Ben bir tek
şart la ka dın lı-er kek li ka lı na bi le ce ği ni ka bul ede rim; mut lak an -
lam da bi linç te ve iliş ki de si ya sal pat la ma. Ya ni ör güt len me de
ve ey lem de ge liş me var sa ve bu da gün lük ola rak ken di ni ka nıt -
lı yor sa, o za man bu na rı za gös te ri le bi lir. Ka dın ge lip her tür lü
gö re ve ta lip ola bi lir ve fark lı cins ler ol du ğu  için ay rım
yap ma dan her tür lü gö re vi de ala bi lir, eşit lik böy le ger çek le şir.
Her tür lü gö rev len dir me ye da hil ol sun, ama bu nun öl çü le ri var.
Or du öl çü le ri ne, par ti öl çü le ri ne uya cak. Bu öl çü le re uy duk tan
son ra bu nun man tı ğı nı, ce sa re ti ni, yö ne tim ka bi li ye ti ni ser gi le -
ye cek. Bu du rum da ko mu tan da ol sun, ni ye ol ma sın? Ni ye hep
er kek yö net sin ve ka dın da hep yö ne til sin? Ter si es ki sö mü rül -
me ve ya es ki ezil me dö ne min den kal ma bir ta vır dır. Biz de ya rı
ya rı ya ol ma sın ama en azın dan gü cü ne, ye te ne ği ne gö re ka dın
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da yö ne ti ci ola bil sin.  Eğer hiç yok tur der sek, o za man bun lar
kö le ve ya  cins ola rak faz la öz gür leş me ye cek do ğal bir özel lik le
ya ra tıl mış lar dır! Öy le de ğil se, o za man eşit li ği gö ze ala ca ğız.

Bü tün bu hu sus lar as lın da çok kap sam lı bir tar tış ma dan da
öte ye uy gu la ma ya ka vuş tur ma ma nız si zin gö rev le re ne ka dar
ye ter siz yak laş tı ğı nı zı gös te ri yor. Kal dı ki,  işin bir de  onur
kıs mı var. Gö rev ler de ba şa rı sız ola cak sın, eği tim, ör güt len me
ve sa va şı faz la ge liş tir me ye cek sin ama te nez zül ede cek sin! Bu
ol maz. Ra hat sız  olan otu ra bi lir. “Vay duy gu la rım var, vay
aş kı ma uzan mak is ti yo rum, vay ana ma-ba ba ma, hat ta ço cu ğu -
ma, ka rı ma-eşi me ulaş mak is ti yo rum” gi bi söz ler be nim  için
ger çek ten onur suz laf lar dır. Dev ri me kal kan ki şi lik ler, bu laf la -
rın faz la ge çer li lik ifa de et me di ği ni bi lir ler. Bun la rın içe ri ği,
an la mı yok tur. Her şey kı lıç la bi çi li yor. Di ye lim  adam se ni
im ha ya ça lı şı yor, bu du rum da ne re de kal dı se nin aş kın, duy gu -
la rın! Ön ce lik le iş, bu bü yük ey le mi so nu ca bağ la mak tır.

Siz bun la rı çok ra hat dü şü nüp yer li ye ri ne otur ta bi lir di niz.
Ya ni in san onu ru bu tür tu tum la rı kal dı ra maz. Ya nım da ki ka dın
ve ya ya nım da ki er kek gö rev le ri ne bağ lı de ğil se, gö rev le ri ni
dört el le ye ri ne ge tir mi yor sa, ben ni ye il gi du ya ca ğım! O
za man ger çek ten si zin onu ru nuz, gu ru ru nuz kı rıl mı yor mu?
Hat ta giz li fır sat bul du ğun da , “iliş ki yi de rin leş ti re lim” der sen,
o za man sen bir al çak sın ve gi de rek ha in le şir sin. Be nim ken di -
me uy gu la dı ğım ba zı il ke ler var.  Eğer iş ler bir gün sağ lam
git mez se, ke sin lik le bı rak et ra fı mı ya nılt ma yı, ön ce lik le ken -
dim le uğ ra şı rım. Bir dos tun ve ya bir yol da şın ya nı na gi de bil -
mek  için ön ce ken di mi çöz mem la zım. Ba şa rı yı ön ce bi raz
ya ra ta ca ğım ki, yü züm tut sun.

Bu bir sı na ma ve ken di ni zi böy le sı na ya cak sı nız. Ka dın ko -
nu su da böy le dir. Gö rev ler de ken di ni sı na, ne ka dar ya man sa -
vaş çı ol du ğu nu ka nıt la, on dan son ra ka dın la say gı te me lin de
ko nuş ma la rın ola bi lir. Ka dın da bi raz ken di ni ka nıt la ma sıy la
an cak say gı de ğer bir tu tu mun sa hi bi ola bi lir. Bu  onur
ko nu su dur; bi zim ki şi lik, na mus an la yı şı mız dır.
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Bun lar ol ma dan yüz yü ze ba kı la maz, bir yer de ka lı na maz,
he le gü dü le rin ayak lan ma sıy la, bil mem za af la rın hort la tıl ma -
sıy la, tut ku la rın, bil mem ne yin ken di ni da yat ma sıy la iliş ki ku -
ru la maz. Yi ne de si zin  için doğ ru su bu ra da dır. Ke sin ka dın da
ya nı mız da ol ma lı, ke sin aşk da ol ma lı, ke sin sev gi de ol ma lı -
dır. Ama ka nun la rı, ku ral la rı, ze mi ni de böy le dir. Bu nu an la -
ma lı sı nız ve uy gu la ma lı sı nız. He le dev rim ci ler bun dan ke sin
so rum lu dur. “Se nin böy le de di ğin  Kürt zor çı kar or ta ya ve ya
böy le dev rim ci biz de zor bu lu nur” de ni le bi lir, ama di ğe ri de
bel li ve kaç pa ra et ti ği de or ta da dır. Öl müş, bit miş, elin den
hiç bir iş gel mi yor.

Er kek, ka dı nın öz gür lük yol da şı ol ma lı dır

Sa nı yo rum şim di bi raz da ha iyi an lı yor su nuz: Ne den ko lay
iliş ki, ne den ko lay cin sel lik, ne den ko lay aşk ol ma dı ğı nı. Onu
şim di çok da ha iyi an lı yor su nuz ve bun la rın ko lay ol ma dı ğı nı
biz bi raz or ta ya çı kar dık. En bü yük ha in ya şam teh li ke si ne gir -
me den, ger çek le ri bi raz böy le gö tü re bil dik,  onun sa va şım
im kan la rı nı ya ka la ya bil dik. Şim di lik bir bi ri mi ze ya pa bi le ce ği -
miz en bü yük iyi lik bir bi ri mi zi sa vaş tır ma im ka nı nı ya rat mak -
tır. Bir kı zı sa vaş tır mak  için so nu na ka dar boy öl çü şün. Çağ rı yı
iyi bir sa vaş, iyi bir ör güt len me te me lin de ya pın. Ter sin den ör -
gü tü, sa va şı tas fi ye te me lin de iliş ki ler ol maz. Ama ma a le sef
şim di ye ka dar hep si de tas fi ye te me lin de ol du. Ben bi le şu ha -
lim le (as lın da gö rü yor su nuz ne ka dar bü yük iliş ki us ta sı ve ira -
de si yim) aca ba ne ola bi lir di ye de rin de rin dü şü nü yo rum.

Da ha ön ce an lat tım; “bu iliş ki ler na sıl böy le ol du” di ye. İliş -
ki yi ta nı mı yor su nuz, an la mı yor su nuz; ya pa ca ğı nız tek şey ken -
di ni zi de rin leş tir me niz, yo ğun laş tır ma nız ve müm kün se ilah laş -
tır ma nız dır. Baş ka tür lü  Kürt işi nin al tın dan çı kı la maz. Ta bii
var sa ye te nek le ri niz,  aşık ol ma gü cü nüz,  ilah ol ma gü cü nüz,
mi li tan ol ma gü cü nüz, o za man ba şa ra bi lir si niz.



Pe ki siz ön der li ği na sıl ta nı dı nız? Sı ra dan bir  dost bi le bi zi
bi raz doğ ru ta nır ken, siz ni ye bi zi bu ka dar ge ri ve dar ta nı mış -
sı nız. Söz de siz bi zim mi li tan yol daş la rı mız sı nız. Mi li tan yol -
daş lar bir bir le ri ne böy le mi yak la şır? Ben sı ra dan in san la rın ya -
nı na gi de rim, hep si he ye ca na ge lir, hep si aş ka ge lir. Ben de bu
iliş ki yi an la ma ya ça lı şı yo rum. Sıy rı la cak sı nız, ger çek le re bü -
yük dö nü şüm gü cü ve re cek si niz. As lın da çer çe ve yi da ha da de -
rin leş tir me ge re ği ni du yu yo rum, biz bu işi bi raz ede bi yat çı la ra
bı rak mak is te dik ama öy le gö zü kü yor ki, bu  işin ede bi ya tı nı da
en iyi biz yap mak du ru mun da yız ve ya yap ma mız ge re ki yor.

Ka dın bir güç kay na ğı dır as lın da. Kü çük gör me ye lim; gü cü
ku ru tul muş tur ama  eğer iş le nir se güç kay na ğı ol ma ya aday dır.
Ama şu an da ade ta kör bir ku yu gi bi, bu laş tın mı ba tar sın. Ay -
dın la tı cı, çar pı cı, ya kı cı bir güç kay na ğı ol ma yı de ne me li si niz.
Yo ğun bir si ya sal, sos yal, kül tü rel ve ede bi sa va şı mın il gi oda ğı
ol ma lı sı nız. Müm kün se ken di ni zi ye tiş ti rin. Er kek ler  eğer bu
ko nu da id di a lıy sa ba zı ka dın la rı ye tiş tir sin. Kar şı cins ten dir di -
ye ya in kar et mek, ya da sal dır mak ye ri ne,  onun ger çe ği ni bi raz
or ta ya çı kar ta lım. Böy le bir sü rü ar ka daş ya rat ma ya ça lı şın,
yar dım cı  olun. Çün kü kız lar bi raz zor du rum da. Ya ni on la rın
hem fi zi ki, hem cin si, hem ru hi ve hem de top lum sal ola rak çok
zor luk la rı var. İyi bir er kek yol daş on la ra za yıf lık la rı nı kö tü ye
kul lan ma da de ğil, gi der me de yar dım cı ol ma lı dır; er kek li ği ni
böy le gös ter me li dir. Ka ba an la mıy la cin sel ha ki mi yet te me lin de
de ğil, ger çek eşit lik ve öz gür lük yol da şı gi bi bu nu gös te re bil -
me li dir. Mi li tan de di ğin, bu tu tu mun sa hi bi ol ma yı be ce ren dir.

Dü şü nün, bir ka dın ba na da ya na rak ül ke yi düş ma na peş keş
çek mek, bü tün ka dın la rı öz gür lük ten  uzak tut mak, bü tün
ka dın la rı mı zı ba sit bir iliş ki ye kö le et mek, bu nun mü ca de le si ni
aman sız yü rüt mek is te di. Bu teh li ke son de re ce so mut tur. Bu gün
böy le yüz ler ce iliş ki bi zim kad ro la rın ba şı na ge li yor. O za man ta -
bii ki ben ken di me ön der di yor sam, siz Baş kan di yor sa nız, he le
ulu sal dü zey de ar tık bu ka bul de gör müş se ola ğa nüs tü ol mak zo -
run da yım. Mi li tan lar da öy le. Her iliş ki yi ka bul ede mez si niz.
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Çok  açık ki, iliş ki nin da ğar cı ğın da her şe yi araş tı ra cak sı nız.
De dim ya, yet kin lik ara ya cak sı nız. Kal dı ki, bu nu ken dim  için de
arı yo rum;  ulus, par ti ve  halk  için arı yo rum. Ne ka dar bi linç, ne
ka dar dav ra nış gü cü, ne ka dar ce sa ret, ne ka dar fe da kar lık, ne ka -
dar us ta lık, ne ka dar her yö nüy le ye ter li lik var sa hep si par ti yi
oluş tur ma, kad ro ör güt len me si ni sağ la ma esas la rı dır. Öz gür ka dı -
nı ya rat ma esas la rı dır. Do la yı sıy la çe ki şe ce ğim ta bii, bu uğur da
sa vaş yü rü te ce ğim. Ak si du rum bir bi ri mi zi al dat mak  olur. Par ti yi
al da tır sak hal kı al dat mış olu ruz.

Siz “he men iliş ki le re bir çır pı da tes lim ol duk” di yor su nuz. Par -
ti ye de, ken di ni ze de yak la şım la rı nız hep böy le.  Ucuz tep ki,  ucuz
duy gu lan ma, he men bir bi ri ni be nim se me ve ya red det me. Siz bi -
tir di niz mi li tan tut ku su nu, mi li tan aş kı nı, mi li ta nın gö rev an la yı şı -
nı. Be nim siz den is te di ğim ne? İş ler si zin san dı ğı nız gi bi de ğil,
yap tı ğı nız gi bi ol mu yor. Şu an da ge liş tir di ği miz tu tum, bi raz yol
al dı rı yor. Çün kü ko lay be ğe nen le re, ko lay tep ki du yan la ra, duy -
gu la nan la ra ko lay cin sel li ğe saf la rı  açık tut sam aca ba bir gün
ayak ta ka la bi lir mi yiz? Ko lay cin sel iliş ki ge liş se, or ta da ira de di -
ye bir şey ka lır mı? İra de eği ti mi di ye bir şey ka lır mı? Do la yı sıy -
la be nim bi raz ge liş tir mek is te di ğim, tek ide al ça re gi bi ge li yor.

PKK aşkını yaşayın

Aş kı nız ye ni ol ma lı, ama bu nun bü yük sa va şı na ha zır mı sı -
nız? Çok zor bir sa vaş ama baş ka ça re miz yok. He pi niz böy le
ya pın de mi yo rum ama, PKK aş kı nın bi raz böy le aşk ol du ğu nu,
bu ge liş ti ri len sa va şı mı nın bi raz böy le bir sa va şım ol du ğu nu da
ke sin göz önü ne ge ti re ce ğiz. Bir bi ri ni ze  ucuz tep kiy le yak la şın
de mi yo rum. Bü tün bun lar dan çı kan so nuç; ör güt saf la rı nı, or du
saf la rı nı al tüst ede cek an lam sız ka dın tep ki le ri ve ya er kek da -
yat ma la rı de ğil. Son de re ce bir bi ri ni ze ih ti ya cı nız var. Ama son
de re ce çö züm len me si ge re ken so run la rı nız var. Mut lak an lam da
bir bi ri mi ze muh ta cız ama mut la ka ye ri ne ge tir me miz ge re ken



eğit sel, ör güt sel, ey lem sel gö rev le ri miz var. Bu gö rev ler ye ri ne
ge ti ril me den sen bir er ke ğin eli ni tu ta maz sın, bir er kek se nin
eli ni ko lay tu ta maz. Bü tün bun la rın sa va şın ge liş ti ril me si dü ze -
yiy le oran tı lı ol ma sı ge rek ti ği bi çi min de bir for mü lün doğ ru ol -
du ğu ka nı sın da yım. Ya ni bir sem pa ti ni zin, bir il gi ni zin ne ka dar
sa va şı ge liş tir mek le bağ lan tı lı ol ma sı ge re kir? Hat ta onu ne ka -
dar ge liş ti ri yor, ne ka dar ya şam ala nı açı yor? Bu te mel de ona
ken di ni zi be nim se te cek si niz, onu be nim se ye cek si niz.

Bü tün öl çü le rim de bu var. Dü şü nün, be ni sev mek is te yen kı -
zın gö zü he men  Kürdistan'da ve sa vaş ta dır. Bin ler ce ka dın var
ve yüz ler ce de şe hi di var. Bu nu ben ger çek ten an lam lı bu lu yo -
rum. Ama bir çok sa vaş çı ar ka da şı mı zın iliş ki si, bi ti ri yor. Her
kim be nim le iliş ki kur ma ya ge lir se, ön ce be nim ama cı ma, be -
nim sa va şı mı ma ina nır. Bu çok  açık. Ama bir çok la rı kı za
yak la şı yor, onu dü şür mek  için; er ke ğe yak la şı yor onu
dü şür mek  için. Ta bii ki, dik kat li ola ca ğız. Biz, dü şü re cek
iliş ki ye ge çit ver me yiz. Za ten  Kürt bu te mel de bit miş, tü ken miş
ka dın ve er kek de mek tir. Bir lik te lik le ri öl müş, tü ken miş bir bir -
lik te lik tir. Biz o tar zı na sıl uy gu la ya bi li riz? Bu ko nu da ser gi le -
nen ça ba lar, çok zor lu ça ba lar dır. Ama bir  Kürt
çö züm le me si dir, ulu sal dü ze yin çö züm len me si dir, ka dın öz gür -
lü ğü nün ya ra tıl ma sı dır. Bu ke sin lik le ko lay bir so run de ğil. Siz
de öz gür lük sa vaş çı sı ol du ğu nu zu söy lü yor su nuz, ama ben de
öz gür lük sa va şı nı yü rü tü yo rum. Aca ba ken di niz  için sa va şı
yü rü te cek gü cü gös te ri yor mu su nuz? Si ze su nu lan sa vaş im kan -
la rı nı de ğer len di re bi li yor mu su nuz? Baş ka tür lü na sıl yol ala -
cak sı nız  PKK'de, Kür dis tan ger çe ğin de? Ger çek ler or ta da.
Baş ka yo lu var sa siz ba na gös te rin, be ni inan dı rın, be ni bağ la -
yın. Öz gür tar tış ma ya açı ğım. Ör ne ğin kız lar be ni bağ la sın.
Kal dı ki bu na açı ğım, en  ufak bir sı nır la ma da koy muş de ği lim.
Kav ga mın sür dü rü cü sü yüm. Siz de bü tün yön le riy le bu kav ga yı
bi le rek bi ze ka tı lın ve son ra “an la ma dık, duy ma dık” de me yin.

Er kek ler de bu nu an la sın lar. Or ta da iliş ki le rin ne ka dar
aman sız ol du ğu nu gör sün ler. “Es ki er kek li ği miz böy le dir, şöy -
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le dir” de me yin. Es ki er kek li ğin Al lah be la sı nı ver sin. Es ki er -
kek lik ka dın dan da ha be ter dir. Bu er kek li ği ne ya pa cak sın, kaç
pa ra  eder bu er kek lik? Bi raz iş ya pa bi len er kek lik, so run la rı
öy le gö rüp de ğer len di re bi len er kek lik tir. Kal dı ki, o er kek li ğin
de çö züm len me ye ih ti ya cı var. Yal nız ka dın çö züm len me si de -
ğil, da ha faz la er kek çö züm len me si ne ih ti yaç var. Bi raz da bu -
nu ba şar ma ya ça lı şı yo ruz. Çö züm le me le ri ge liş tir me ye yim mi,
ya rım mı bı ra ka yım? O za man el de bir şey ka lır mı?

Çö züm le me le re ke sin ih ti yaç var dır. Bu ay nı za man da kont rol -
dür. Kont rol; par ti öl çü le ri dir; ön der lik öl çü le ri dir. Tüm bun la rı
öl çü di ye ko yu yo rum. Kont rol; ka dı nın or du ya doğ ru çe kil me si -
dir; or du laş ma sı dır; eşit lik ve öz gür lük te me lin de gö rev al ma sı dır;
ko mu tan laş ma sı dır. Kont rol; er kek le rin de bu ko nu da par ti ger -
çek le ri ne uy gun gö rev le ri ne sa hip çık ma sı dır; doğ ru aşk, doğ ru
duy gu ve doğ ru sev gi an la yı şı na ulaş ma sı dır. Bü tün bun lar ol duk -
tan son ra ge liş mez  olur mu? Bi le bi le ba zı la rı bo zar sa ve sa vaş
ör gü tüy le oy nar sa kay be dip gi der. Böy le mu az zam ça lı şan bir ör -
gü te, sa vaş ve ör güt dı şı lı ğı,  onun ol duk ça ay dın la tıl mış dü ze yi ne
ka ran lı ğı da ya tır san, kay be der sin. Bu ko nu da kont rol ge li şi yor,
da ha da ge li şe cek. Bun dan son ra öy le ko lay ko lay PKK kad ro su
olu na ma ya ca ğı nı an la ma lı sı nız. Ge rek mi yor mu? Gö rü yor su nuz,
siz sa va şı bu nun la ka za na cak sı nız. Baş ka tür lü ölü nü zü gö me cek
yer bu la maz sı nız; ce set ler çü rür, ko ku şur.

Ka dın so ru nu nu çöz mek 
za fe ri ka zan mak tır

De di ğim gi bi so run önem li ve cid di dir. Bi zim  için ka dın
so ru nu nun çö zü mü de mek, ulu sal kur tu lu şun za fe ri ni ka zan -
mak, ül ke sa hi bi ol mak de mek tir. Dün ya nın bu so ru nu çö ze me -
me si, çö züm de hiç ge liş me nin ol ma ya ca ğı an la mı na gel mez.
Ka dın so ru nu hiç bir ulus ta bi zim ki ka dar ağır laş mış de ğil dir.
On lar dev let leş miş, ol duk ça top lum sal yön den ge liş miş ulus lar,
halk lar olu yor. Bi zim  için mü him ve ge rek li  olan ken di so mut



ko şul la rı mı za gö re bir çö züm dür. Bu nun dün ya ça pın da da et ki -
le ri ola ca ğı açık tır. Biz şu nu da söy le dik: Ka rı laş mış bir top lu -
muz, ya ni ka dı na uy gu la nan bas kı nın da öte sin de bir sö mür ge -
ci li ğin da ya tıl dı ğı bir top lu muz. Bu an lam da kur tu luş tam bir
ka dın kur tu lu şu dur, tam bir ka dın dev ri mi dir.

Kür dis tan dev ri mi, ilk de fa ulus la ra ra sı çap ta bir ka dın dev ri -
mi ola bi lir. Bu çö züm le me le re dik kat edi lir se, Kür dis tan dev ri -
mi tam bir ka dın öz gür lü ğü, ka dı nın top lum sal dev ri mi dir. Te o -
ri si de var, pra ti ği de var.  İşin bi lin cin de olan lar bu nu böy le ele
alır ve çö zü me doğ ru gö tü rür ler. Gö tü rül dü mü dün ya da ki
ka dın kur tu lu şu na da  epey kat kı da bu lu na cak bir ge liş me dir.
Ye ter ki üze rin de ıs rar la du rul sun ve dü şü nül sün. Or ta ya koy -
du ğu muz yak la şım tar zı nı par ti ye ege men kı lar sak, hal kı mız
için müt hiş bir çö züm söz ko nu su  olur. Her kes ol duk ça bi linç li
ve ka de ri ni ta yin et me du ru mun da. En ufa cık bir er kek ge ri li ği,
ka dın ge ri li ği ol maz, da yat ma sı ol maz, dü şü rü cü lü ğü ol maz.
Ka dın mü kem mel or ta ya çı ka bi lir, er kek mü kem mel or ta ya çı -
ka bi lir, ide al bir eşit lik ve öz gür lük im ka nı or ta ya çı ka bi lir.
Ama bu sa de ce bir  amaç  olur.

Gün lük ola rak ben çö züm  için bun la rı ya pı yo rum.  PKK'de
biz bun la rı ge liş ti re bi li yo ruz, gü cü müz ye ter se da ha faz la sı nı
ya pa ca ğız. Ken di mi zi çöz dü ğü müz oran da in san lı ğı da çöz müş
ola ca ğız. Ba şa rı lı bir Kür dis tan dev ri mi iyi bir in san lık dev ri -
mi dir. Bu nun so nuç la rı nı da kü çüm se me me li yiz. Ta bii ki, “dev -
rim ol du, so run çö zül dü” de de me ye lim. Şim di de çö züm var,
za fer den son ra da de vam ede cek, ama da ha de ği şik ko şul lar da
ve bi çim ler de sü re cek. As lın da so ru nu çöz mü şüz. Ben ken dim
için çö züm de çok güç lü bir ko num da ol du ğu mu be lir ti yo rum.
Ken dim de çöz dü ğüm, in san lık  için de bir çö züm dür.
Dev rim le ri biz her za man böy le gö rü rüz. Var sın in san lık bin yıl
son ra tam ka vuş sun. O mü him de de ğil. Kal dı ki, bi zim her in -
sa nı kı sa bir sü re de ko mü niz me gö tü re ce ğiz di ye bir der di miz
de yok. Ko mü niz mi de içe ren mü ca de le on bin yıl ön ce de var -
dı, şim di de var, on bin yıl son ra da ola cak. On bin yıl ön ce de
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çok güç lü çö züm ler var dı, şim di de var, ile ri de de ola cak. So -
run o za man da var, şim di de var, son ra da ola cak. Mü him  olan
an lık ola rak doğ ru po zis yon da ol mak tır. So ru nu or ta ya koy mak
ve çö züm ola na ğı nı da yat mak tır. Ta bii bu nu  PKK'de
sağ lı yo ruz, dal ga dal ga hal kı mız için de de sağ lı yo ruz. Önem li
olan da bu dur.

Dev ri mi miz in sa ni dir. Ka dın ko nu sun da da en bü yük dev -
rim dir. Te o ri si de pra ti ği de iyi ge li şi yor. Çö zü mü bi raz böy le
gör me li yiz. Yok sa “ Kürdistan'da dev rim yap tık, aca ba di ğer ül -
ke le re ben ze mez mi yiz” de mek, doğ ru bir yak la şım de ğil. Kal -
dı ki di ğer dev rim ler so ru nu ne ka dar çöz dü? O da ay rı bir me -
se le. Fran sız dev ri min de, İs lam dev ri min de, Rus dev ri min de bu
so run fark lı öl çü ler de ol muş tur.  Onun  için ora da so run tam
çö züm le ne me di. Ha va le edil di de de me me li yiz. On la rın çö züm
gü cü o ka dar. Kü çüm se ne mez de bu.

Kı sa ca sı, bu ko nu da de rin le şe cek si niz, an la ya cak sı nız.
Ken di ki şi li ği ni zi bü tü nüy le “na sıl ya şa nı lır” so ru su na ce vap
ki şi li ği ha li ne ge ti re cek si niz. Bu nu ye ni mi an lı yor su nuz? Ya -
ra maz ço cuk lar mı ve ya 35 ya şın da ki ço cuk lar mı di ye yim?
Ken di ni zi ha raç-me zat or ta lı ğa atı yor su nuz. Bu na ön der lik
tar zı de ni lir mi? Bu na na sıl ce sa ret et ti niz, şa şı yo rum. Her ha -
re ke ti ni zi, her adı mı nı zı, söz ve ey le mi ni zi bir ya şam kay na -
ğı na çe vi re mez se niz as la ken di ni ze ön der de ğil, mi li tan bi le
di ye mez si niz. Ger çek mi li tan bü tün dü şün ce ve ey le mi ni bir
ye rin ka za nıl ma sı na, bir zor lu ğu ko lay lı ğa, bir ba şa rı sız lı ğı
ba şa rı ya, bir im kan sız lı ğı im ka na çe vi ren, bir bi linç siz li ği bi -
lin ce, bir ör güt süz lü ğü ör güt lü lü ğe, bir ey lem siz li ği ey lem li li -
ğe dö nüş tü ren ki şi dir. Ko mu tan bu dur. Bu nu na sıl ye ni ye ni
fark edi yor su nuz? Siz bü yük oran da ön der lik tar zı nı bas tır ma,
ba lık la ma sı na dal ma, hır sız la ma, bir bir le ri nin bo ğa zı na gir me,
bir bir le ri nin eme ği üze ri ne  ucuz ku rul ma, de ğer ver me me ve
ken di eme ği ni an la ya ma ma şek lin de uy gu lu yor su nuz. Bu nun
bü tün ya nıl gı lı so nuç la rı nın ruh ta düş kün lü ğe, dav ra nış ta kar -
ma ka rı şık lı ğa yol aç tı ğı nı faz la gör mü yor su nuz. Ne, na sıl ya -
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şa nı lır, na sıl el de edi lir, na sıl tem sil edi lir? Hiç bu so ru la ra ce -
vap ver mi yor su nuz. Böy le ya şa dı ğı nı zı sa nı yor su nuz. Bu bir
gaf let ya şa mı dır. Biz de bir suç lu nun ya şam tar zı dır.

Suç, ce za, gaf let ve hi ya ne ti gör dü nüz. Tüm yap tı ğım bir
suç lu, bir ga fil ki şi lik ol mak tan ken di mi çı kar mak tır. Bu ney le
müm kün dür? Sa va şa bi len, bu nun dü şün ce ve pra ti ği ne bi raz
im kan ka zan dı ra bi len bir ki şi lik ol mak la müm kün dür. Var mı
baş ka tür lü bi zi suç tan, gaf let ten kur ta ra cak ya şam bi çi mi?
Yok! Na sıl ya kış tı ra ca ğız ga fil ce, ha in ce bir ya şa mı ken di mi ze?
As la! O za man bu hi ya net ve kö le lik su çu dur ve af fe dil mek
için bü yük yurt se ver, bü yük öz gür lük çü ol, di yo ruz.  Onun  için
de bi raz be nim gi bi ça lı şa cak sın. Ben ni ye söz gü cü ne bu ka dar
de ğer ve ri yo rum? İyi ör güt len mek  için. Ör güt len me yin ce sa vaş
ol maz ve in san la rı bir leş ti re mez sin. Bir leş ti re me din mi sa vaş tı -
ra maz sın. Sa vaş tı ra ma dın mı adı na bi le sa hip çı ka maz sın. O za -
man bı rak ya şam kay na ğı ol ma yı, baş ka la rı nın elin de  ucuz
kul la nı lan bir mal ze me olur sun. Bu, ya şa ma en bü yük say gı sız -
lık de ğil mi dir? Bü tün bun la rı sa de ce öy le bi li yor ve ya gö rü yor
de ği lim. Anı anı na dü şün ce de, pra tik te de ğer len di ri yo rum, çar -
pış tı rı yo rum, iler le ti yo rum. Biz de dev rim bir kim ya sal olay dır
di ye lim; onun la hal kı mı zı çok pas lan mış bir te ne ke ol mak tan
çı ka rın al tın gi bi pa rıl da yan bir ma de ne dö nüş tür mek is ti yo ruz.
Dev rim bir an lam da da bu dur. Ki şi ler  için de bu böy le dir. Çok
kir-pas tut muş bir ki şi lik ten pa rıl da yan bir ki şi li ğe ulaş mak
böy le sağ la nır. İş te ey lem, iş le yen de mir dir. Ken di mi zi ade ta
çe kiç le örs al tın da döv dü rü yo ruz, çe lik leş ti ri yo ruz, par la tı yo -
ruz, sa vaş tı rı yo ruz, amaç la rı mı za ulaş tı rı yo ruz.

Doğ ru ya şa mın sa va şı na
ve iliş ki si ne ula şa cak sı nız

Bü tün bun la rı ilk adım la rı at tı ğı nız da bi le cek ti niz. Bel li ki
as lın da dev ri me çok  ters yak laş mış sı nız. Par ti ye bin bir
ya nıl gıy la gel miş si niz. Ben iki söz cük le baş lar ken yak la şı mım



ney se, şim di de  odur. Yön tem de di kiş tut tur ma mak yok,
so nuç la rı kes tir me mek yok. Her şe yin anı anı na far kın da yım.
Fır sat la rı müt hiş de ğer len di ri rim. So nuç al dım ve bu ra ya ka -
dar gel dim.

Her mi li ta nı mız bu nu  esas al say dı, böy le ya şa ya bil sey di, bu
ül ke de düş man fi lan kal maz dı. Ne ka dar es ki ya şam tar zı var sa
olur ol maz bi ze de da ya tı lı yor ve bi zim emek le ri mi zi bo şa
çı kar ma gi bi olum suz bir rol de oy na nı yor. Ol ma ya cak du a ya
ni ye  amin di ye cek si niz? Doğ ru ya şa ma ge le cek si niz. Doğ ru
ya şa mın sa va şı mı na ve iliş ki si ne,  onun her tür lü te o ri si ne,
pra tik esas la rı na doğ ru yak la şa cak sı nız. İd di a sız, ira de siz ele
al ma ya cak sı nız. Emek siz, ça re siz kar şı la ma ya cak sı nız. Dik kat -
siz, du yar sız iz le me ye cek si niz. İn sa na en bü yük de ğe ri ve re -
cek si niz. İl gi niz, iliş ki niz, ira de niz en yük sek se vi ye de ola cak.
Ça ba nız ol duk ça yo ğun ola cak, dü şün ce den kop ma ya cak sı nız.
Ya şam tut ku nuz, coş ku nuz aşk de re ce sin de ola cak. Vu ruş tar zı -
nız son de re ce kes kin, za ma nın da ola cak. Yi ne si zi can alı cı ye -
rin den vur ma yı en gel le ye cek bir ko ru ma gü cü nüz ola cak. Ona
gö re mu az zam ted bi ri niz, dik ka ti niz ola cak.

Böy le ya şar sa nız bu, ka bul edi le bi lir bir ya şam dır. Böy le bir
ya şa mı tut tu rur sa nız, sa vaş ta da ol sa nız, en bü yük zor luk lar la iç
içe de ol sa nız, biz de gö rül dü ğü gi bi bü yük bir ta ham mül gü cü -
nü, sa bır gü cü nü ve hat ta onu coş kuy la kar şı la ma gü cü nü gös -
te rir si niz. Gö rü yor su nuz bu ka dar zor luk la ra, bu ka dar da yat -
ma la ra rağ men ger çek ten “ kral” gi bi ya şa ya bi li yo rum. “ Kral
gi bi” der ken, en yü ce, en soy lu ve en öz gür ya şa mı ken dim  için
ger çek leş tir di ği mi kas te di yo rum. Ön gör dük le rim ve gün lük
ola rak tüm gü cüm le yük len dik le rim be ni de mek ki, düş ma nım -
dan ko ru ya bi le ce ği ka dar, hal kı ma ulaş tı ra bi le cek, hal kı mı ba -
şa rı ya gö tü re bi le cek bir ya şa mın sa hi bi de ya pa bi li yor.

Ben aman sız sü reç ler den ve ya yok luk lar dan bu ra ya gel di ği -
me gö re, si zin bu ka dar ya şam ola na ğıy la ken di ni zi ya şa ta ma -
ma nız si zin  için bir ta lih siz lik, ger çek bir ge ri lik tir. Ben ce
öz gür ya şa ma im kan la rı nız var. Ge ri si ta bii si zin ör güt si la -
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hıy la,  onun her tür lü eği ti miy le, her tür lü tak ti ğiy le sa va şa rak
ya şa ma yı ka zan ma nız dır. Bu ilk an da da böy le dir, son ne fe se
ka dar da böy le dir. Bu nun dı şın da ya şam im ka nı nın ol ma dı ğı nı
bi le cek sin. Ger çek ten sa de ce bil mek de ğil, “bu dur ya şam” de -
yip bun dan baş ka hiç bir şe ye ze min sun ma ya cak sın.  Ufak bir
an lam sız lı ğı,  ufak bir yer siz li ği bi le af fet me ye cek ka dar
kes kin ola cak sın.

Ya şa mın bi lin cin de, so rum lu lu ğun da ola cak sı nız. Ben şim di -
ye ka dar, bi raz böy le ya şa dım. Hem ön der lik ger çe ğiy le bağ -
lan tı la rı nı zı böy le ko ya cak sı nız, hem de  onun ya şam tar zıy la bu
ka dar çe li şe cek si niz ve ya bin ler ce ki lo met re uza ğın da ola cak sı -
nız! Ken di ni ze çok  ayıp edi yor su nuz, çok ya zık edi yor su nuz.
Ger çek ön der ler ken di ni ya şat ma sı nı bi lir ler, ama böy le ön der -
ler den ve ya yol daş lar dan ki lo met re ler ce  uzak olan lar ya şa ma yı
kay be der ler. Do la yı sıy la me sa fe yi ka pa ta lım. Si ze de ken di ro -
lü nü zün sa hi bi ya pa bi le cek bir tar zın güç lü mi li ta nı ha li ne ge ti -
re cek ne var sa onu ya kış tı ra lım. Umu du nuz ol sun, ama ça ba la -
rı nız da onu ger çek leş ti re cek ka dar bi linç le, ör güt çü lük le anı
anı na do na tıl mış ol sun. Biz her za man böy ley dik. Ka zan dı ran
bu tu tum dur. İna nı yo rum ki her han gi bi ri be ni uy gu lar sa, sı ra -
dan bir uy gu la ma gü cü ne ka vuş tu rur sa, PKK ger çe ğin de za fe ri
ya ka lar. Bu ka dar ge liş me ler den son ra ken di ken di ni bo şa çı ka -
ran lar, an cak ba şa rı sız lık tan bah se de bi lir ler. Sı ra dan bir dü rüst -
lük te me lin de bu sa va şın ger çek le riy le bu  işin ba şın da olan lar
ken di ken di le ri ni dü şür me dik çe, ken di ken di le ri ni en gel le me -
dik çe baş ka en gel le ne mez ler, dü şü rü le mez ler ve ba şa rı dan da
alı ko nu la maz lar. Bi zim ya şa mı mız bi raz bu nu is pat la mış tır. Siz
da ha faz la sı nı is pat la ya bi lir ve ba şa ra bi lir si niz.

ocak 1994
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“Dev ri me zor la yan, sos yal bu na lı mın dü ze yi dir”
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YAŞAMAK İÇİN SAVAŞMALI VE
SAVAŞTA YAŞAMI ORTAYA ÇIKARMALIYIZ

Sos yal ger çek li ği miz bi raz öz lü kav ra nıl mak is te nir se gö rü -
le cek tir ki, as lın da ol duk ça tı kan mış, bun dan da öte ye çö zül -
müş, ken di si ol mak tan çık mış tır. Bu, hem çok ge ri ve hem de
özüm sen miş bir dü ze yi ifa de edi yor. Çok ge ri bir du rum da  olan
Türk ulu sal, sos yal, si ya sal ve kül tü rel ya pı sı içi ne alın ma
du ru mu çok  ağır ge li şi yor. Bu ağır lık çok ge ri bı ra kıl ma ya yol
açı yor. Bü yük çö züm süz lük, sos yal bu na lım bu te mel de de rin -
le şi yor. En çok ai le, yi ne ai le nin ezi len ta ra fı  olan ka dın en ge ri
bir ko nu ma mah kum edi li yor. Böy le ce ai le ya şa mı ade ta bir ge -
nel zin dan ya şa mı ha li ne ge li yor. On da hiç sağ lık lı bir bi rey ye -
tiş ti ri le mi yor, iliş ki üre ti le mi yor. Bir an lam da sö mür ge ci kat li -
am ai le içi bir iliş ki tah ri ba tı ve kat li a mı na dö nü şü yor. Bu nun
so nu cu ola rak ai le de bir tes li mi yet, ol duk ça bo zul muş bu na lım -
lı tip ler ve on la rın her tür lü ge ri iliş ki le ri söz ko nu su olu yor. Ta -
bii bu da  ağır bir du ru mu teş kil edi yor.

Biz  PKK'yi baş la tır ken, bu nun da ha çok böy le si ge ri bir
sos yal ya pı ya ve ai le ya pı sı na is ya nı mız la bağ lan tı sı ol du ğu nu
çar pı cı bir şe kil de or ta ya koy ma ya ça lış tık. Çok ge ri ve ka bul
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edi le mez ai le içi iliş ki ler, ai le nin ken di ni çok zor ya şa ta bil me -
si, bi zi çok er ken den ve çok de rin den dü şün dür dü. Bun dan çı -
kış yap mak  için bir yan dan dev le tin sun du ğu bir kü çük
me mur ol ma, di ğer yan dan ır gat ve ya ha mal gi bi bir üc ret li iş -
çi li ğe yö nel me yol gi bi ge li yor du. Ta bii bu ko nu lar da iş bul -
mak ve me mur ol mak da as lın da as la nın ağ zın da  olan şans tı.
İş te bü tün bu  ağır du rum lar bi zi dev rim ci çö zü me iti yor du.
Bi lin di ği gi bi biz PKK ha re ke ti ne yö ne li şi böy le si ne eşi ne en -
der rast la nan bir çe liş ki ler yu ma ğı için de ele al ma ya, ba şı mı -
zın ça re si ni bul ma ya, gi de rek ger çek le ri da ha iyi, çok yön lü
ve ulu sal dü zey de gör dük çe bu nu de rin leş tir me ye ve çö züm
gü cü ola rak sos ya liz mi te o rik kı la vuz ola rak bel le me ye ağır lık
ver dik. Bu bi zi ba sit grup laş ma dan gü nü mü ze ka dar bir ha re -
ke tin ge li şi mi ne ka dar gö tür dü.

Ama cı unu tup araç la ra
fa na tik çe tap mak fe la ket tir

Bir par ti ha re ke ti as lın da sos yal çö züm ha re ke ti dir. Ve ril -
mek te  olan bü tün bu sa vaş çok ge ri, im ha ve özüm sen me nin
ile ri dü ze yi ni ya şa yan, bu an lam da in sa nı en kö tü rüm ve ya şan -
maz du ru ma ge ti ren gi di şa ta bir son ver mek ve müm kün se öz -
gür sos yal ge liş me yo lu na sok mak için dir. Dik kat edi lir se si ya -
set de, as ker lik de bu nun  için olu yor. Ya ni ka bul edi le mez bir
sos yal ya şa ma, kö le lik ten de öte ye bir tü ket me ve yut may la
kar şı kar şı ya  olan bir sos yal ya şa ma kur tu luş şan sı nı ver mek
için bu ka dar ide o lo jik, si ya sal ve ey lem sel fa a li yet
ge liş ti ri yo ruz. Bu ta nı ma ba kıl dı ğın da ve bu nu ken di ni ze uyar -
la dı ğı nız da, ki mi niz ide o lo ji ve po li ti ka yı, ki mi niz pra ti ği fe tiş
ha li ne ge ti ri yor su nuz. Ya ni as lın da bun la rın bi rer  araç ol du ğu nu
unu tu yor su nuz. Bir fa na tik gi bi, bir me mur gi bi özü ve ama cı
unu tup araç la ra ta pı na ge len bi ri gi bi sö zü mo na  salt as ker lik ten
an la yan,  salt si ya set ten ve par ti den an la yan, ço ğun luk la sos yal
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ya şam la iliş ki si ni ku ra ma yan bir fa na tik gi bi  işin içi ne
atı lı yor su nuz. De di ğim gi bi bü tün bun lar hem ey le min ve hem
de par ti leş me nin as lın da da ha öz gür bir sos yal ya şa ma ka nal
aç mak  için ol du ğu nu, bun la rın  araç ol du ğu nu gö re mez du ru ma
ge ti ri yor. Bu du rum da ör güt çok bü rok ra tik bir ka lı ba, yi ne or -
du mi li ta rist bir ka lı ba dö kü lür, sos yal ya pı üze rin de bir cen de -
re  olur; sos yal ya şam bir de ken di ön cü güç le ri ta ra fın dan bas kı
al tı na alı nır, bil di ği miz şu re el sos ya liz min bu na lı mı ve çö zü lü -
şü ne ben zer bir du ru mu or ta ya çı ka rır.

Ger çek ten bu ra da ya pı lan ha ta la rın na sıl bü yük olum suz luk -
la ra yol aç tı ğı nı re el sos ya liz min de ne yi çok iyi öğ re ti yor. Fa kat
si zin ki bu da de ğil dir. Bi zim  PKK'de göz lem le di ği miz du rum
bi raz da ha fark lı dır. Siz öy le re el sos ya liz mi uy gu la ya cak bir
gü ce de ulaş ma mış sı nız. Da ha doğ ru su ger çek le şen an la mıy la
ba zı ör nek le ri bi le uy gu la ma gü cün den yok sun su nuz. Ve ya
böy le bir du ru mu nuz faz la ge liş miş de ğil dir. Si zin ki be lirt ti ği -
miz gi bi çok ge ri ve özüm sen miş bir sos yal ya şam la, ol duk ça
ya rım ya ma lak ve as lın da ni çin ol du ğu na pek an lam ve re me miş
bir si ya sal ve ör güt sel ya şa mın kar ma şık lı ğı ve kar ga şa sın dan
iba ret tir; si zin ya şa mı nız böy le dir. Ay rış ma yok tur; ni çin si ya -
set, ni çin ör güt, hat ta ni çin as ker lik so ru la rı na ve re bi le ce ği niz
net ce vap la rı nız yok tur. Na sıl bir sos yal ya şam, ya şa nan sos yal
ya şam ne dir? Siz de bu ko nu lar da da bir net lik yok tur.  Adam ne
ya şa nı la nı bi li yor, ne de ya şa nıl ma sı ge re ke ni net leş ti ri yor. Ya -
şa dı ğı nız ger çek ten bir kar ma şa du ru mu olu yor. Hal bu ki dev -
rim ci lik na sıl sos yal ya şa nıl dı ğı nı kav ra mak ka dar, bun da çı kı şı
da çok iyi ka rar laş tı ran ve bu na az met ti ren, ay nı za man da yi ne
bu nu han gi ör güt ara cıy la ve ey le miy le ger çek leş ti re ce ği ni be -
lir le yen ve yü rü ten ey le min adı dır, fa a li ye tin bü tün lü ğü dür.

Ai le içi ol sun, ai le dı şı ol sun, ka dın-er kek iliş ki si ol sun, er -
kek-er kek iliş ki si ol sun, ka dın-ka dın iliş ki si ol sun, bil mem bü -
yük-kü çük, ana-ba ba-ço cuk iliş ki si ol sun, ih ti yar- genç iliş ki si
ol sun, her tür lü kü me ve top lu luk iliş ki le ri nin, sos yal iliş ki le rin
he men he men her dü ze yi,  onun alt ve üst ya pı sıy la iliş ki le ri
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an la mın da ol sun sos yal iliş ki le ri ni zin ol duk ça sağ lam bir ta -
nım dan  uzak kal dı ğı, bu ko nu da bir dev rim ci nin ya ka la ma sı
ge re ke nin çok ge ri sin de ol du ğu, do la yı sıy la so run la ra ye rin de
kar şı lık ve re me di ği açık tır. Ni çin ör güt, ni çin ey lem so ru la rı na
kar şı lık ve ri le me di ği gi bi, na sıl bir sos yal ya şam so ru su na da
ce vap ve ri le mi yor. Böy le ce faz la ba şa rı lı adım lar da atı la mı yor.
Da ha da öte si biz bi raz ka nıt la dık ki, düş ma nın uy gu la ma la rı
sa de ce mev cut sos yal ya pı üze rin de sö mür ge ci li ği ge liş tir mek
de ğil dir.  Türk sö mür ge ci li ği nin ba zı ka rak te ris tik özel lik le ri
var dır. Ken di si nin çok ge ri ve bar bar dü ze yi yü zün den, ege -
men lik al tı na al dı mı, ya hay van laş tır ma ya ka dar gö tü rür, ya da
im ha nın sı nır la rı na ge ti rip da yan dı rır. Söy le me si  ayıp de ğil,
ço ğu nu zun iliş ki le ri bu özel lik le ri yan sı tı yor.

Be nim Kür dis tan  için ge rek te o rik ve ge rek se pra tik ola rak
ge liş tir mek is te di ğim ey le min te mel fel se fe si ve özel li ği şu dur:
Siz bü yük oran da düş ma nın is te di ği bi çim de özüm sen miş ve
bi raz da in san lık tan çık mış sı nız. Bu it ham ağır dır, ama ger çek -
çi dir. Biz bun dan çı kı şın so mu tu nu ya şat mak is ti yo ruz.  Eğer bu
ta nım doğ ruy sa, o za man dev rim şu olu yor: Bu iki ka bul edi le -
mez; hiç bir ge rek çey le sa vu nu la maz özüm sen me dü ze yiy le,
onun la at ba şı gi den hay van laş ma ve il kel leş me dü ze yin den çı -
kış sa va şı. Şimdi ya bu na ina na cak sı nız, ya da yu tu lup gi de cek -
si niz. Bu nun or ta yo lu yok tur. Özel lik le  PKK'de ol sun,  onun
her ala nı na yan sı ma sı na iliş kin ol sun, si zin yap tı ğı nız iş bü tü -
nüy le ka rış tır ma olu yor. Şu an da Kür dis tan ge ne lin de her şey
düş ma nın is te di ği gi bi ol ma sa da, par ti nin ön cü, ön der lik dü ze -
yi nin de is te di ği gi bi de ğil dir. En teh li ke li si de bu dur.

Biz bu nu faz la so run yap ma ya lım. Yi ne de bi ze doğ ru ta nım
ge re kir. Bi zim dev rim ci li ği mi zin te me lin de ger çek ten bu var dır,
be nim kin de bu var dır. Za ten be nim bü tün ey lem gü cü mü ve ça -
lış ma tar zı mı be lir le yen bu dur. Ben bo şu na ai le çö züm le me si
yap ma dım. As lın da siz le ri şim di tek tek sor gu la mak ge re kir:
Siz ya pı lan bun ca çö züm le me yi ken di ya ra maz ki şi lik le ri ni ze
ne ka dar uy gu la ya bil di niz ve bu na ne ka dar güç ye ti re bil di niz?
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Siz bu ra dan kay be di yor su nuz. Ön cü güç ola rak, ön cü mi li tan
ola rak bi linç dü ze yin de bir şey ler bil se niz bi le, bu nu pra tik ya -
şam la bü tün leş ti re me di ği niz  için, ne den iyi ör güt çü çık mı yor,
ne den iyi ey lem ci çık mı yor, ne den iyi ko mu tan olu na mı yor so -
ru la rı da ken di li ğin den ce vap la nı yor.

Ha re ke ti miz sos yal dev rim an la yı şı dır

Yıl lar dan be ri bi zim de bir tar zı mız var; bu nu çok yön lü an -
lat tık. Hem an la yış dü ze yin de ve hem de onu ha ya ta ge çir me de
mu az zam yük le nim le ri miz var. Be ni iler le ten, bu an la yış doğ -
rul tu sun da ki ey lem dir. Hem an la yı şın doğ ru lu ğu na ina nı yo rum,
hem de ey le mi mi aman sız kı lı yo rum ve böy le ce ina nıl maz  olan
ger çek leş ti ri le bi li yor. Pe ki, bu ni ye siz de ger çek leş mi yor? Ben
sa de ce si ya sal, ör güt sel ve as ke ri an lam da söy le mi yo rum, sos -
yal ya şa mın ge liş ti ril me si açı sın dan da so ru yo rum. Na sıl bir
sos yal ya şam ve iliş ki dü ze ni için de bu lu nu yo rum? As lın da bu -
nun çok bü yük bir ey lem li li ği ni de yü rü tü yo rum. Ben bu ya şa
ka dar ne den ken di mi bu hal de tu tu yo rum? Bu en bü yük ey lem -
ler den bi ri si dir. Sos yal iliş ki ler düz le mi açı sın dan ken di mi böy -
le net leş tir mem, ke sin leş tir mem, to par la yı cı ve çe ki ci kıl ma mın
al tın da bü yük bir sos yal dev rim an la yı şı ya tı yor. Ve ya  esas
dev rim za ten sos yal dir. Ya ni par ti ça lış ma sı, as ke ri ça lış ma bir
araç tır.  Amaç da, ya şa nı lır dü ze ye gel mek  için böy le sos yal bir
ya şa ma can lı lık ka zan dır mak tır.

Ne den böy le net ko nu şu yo rum? Çün kü bi zim in san la rı mı zın
di li pa ram par ça ve ke ke me dir, kav ra yı şı yok tur. Ne den ken di mi
böy le di rekt çe ki ci, her gi di len yer de cid di ye alı na cak bi ri gi bi
dö nüş tü rü yo rum? Ta rih te ve gü nü müz de hiç bir çağ daş ulu sun
say gı du ya ma ya ca ğı gü nü mü zün en baş be la sı bir res mi ya pı ya,
ulu sal ve si ya sal bün ye ye tes lim ol ma yı ka bul et me di ği miz ve
di ren di ği miz  için, sos yal yön den ka bul dü ze yi ni bi raz
ya ka lı yo ruz; ken di hal kı mı zın ve dost la rın ara sın da il gi bu lu yo -



ruz; düş ma na bi le say gı tel kin edi yo ruz. Da ha so mut ko nu şur -
sak, ben yıl lar ca ken di mi bir köy lü ye din le te mez dim. İs te mim
ve ar zum ne olur sa ol sun, ne ana ma, ne ba ba ma, ne köy lü ye, ne
okul ve ço cuk luk ar ka daş la rı ma ken di mi din le te bil di ği mi si ze
an lat tım. Ora da çok il ginç bir mü ca de le sü re cin den geç tim. Yi -
ne sos yal ya şam açı sın dan ba zı te mel hu sus la rı net leş ti re yim:
Böy le bir köy or ta mın da ai le iliş ki le ri nin na sıl en gel ol du ğu nu
ve çok ya pay bir çe liş kiy le ai le le rin bir bi ri ne na sıl düş man edil -
di ği ni, bu nu na sıl teh li ke ola rak gör dü ğü mü si ze an lat tım. Bu
ne de mek tir? Bi raz sos yal ge liş me is te mek de mek tir. Sos yal ge -
liş me nin önün de meş hur  Kürt çe liş ki si var; kan da va sı, ka pı
kom şu kav ga sı, it kav ga sı,  eşek kav ga sı, bir ka rış tar la
kav ga sı... İş te bu nun teh li ke si ni gör mek de mek tir. Bu da çok
ge ri ve il kel bir sos yal dü ze ye tep ki du ru mu dur. Bun dan ra hat -
sız olu yo rum. Da ha er ken den bu na bul du ğum ce vap zıddına
ulaş mak olu yor. Zıd dı na ulaş mak ne dir? Yer leş miş köy sos yal
ya pı sı da de me ye ce ğiz, sos yal leş me ye ol duk ça ka pa lı bir ya pı -
ya kar şı bi raz sos yal lik ya rat mak tır. Da ha o dö nem ler de ken di
ya şıt la rı mız la ge re kir se giz li iliş ki ler kur mak tan ge ri dur ma dık.
Ya şı mız ye di-se kiz, bi le me din  on'du, köy or ta mın da ilk giz li
iliş ki le ri mi zi böy le kur duk. Çok iyi ha tır lı yo rum, ai le bü yük le -
ri miz den giz li düş man de ni len ai le le rin ço cuk la rıy la iliş ki ler
kur duk. Giz li bir ör güt len me... On la rın düş man ola rak bel le dik -
le ri ni ben ar ka daş ola rak kar şı la ma ya ça lış tım. Ya ni yer le şik
ama ca  ters bir  amaç. Bi zim mü ca de le miz on la rın düş man lık
kav ra mı nı ka bul et me mek le baş la dı.

Dik kat edi lir se, bu, sos yal bir çe liş ki yi böy le ters yüz  edip
çö züm ara ma ih ti ya cı nı ifa de edi yor; hem de da ha o ço cuk ha -
lim le.

Ai le içi bir çe liş ki den söz et tik. Ai le en te mel sos yal bi rim dir.
Ai le nin üze ri miz de ki bas kı sı çok so mut tu. Za ten ken di için de
bir çö züm süz lü ğü ya şı yor du. Ebe veyn ler üst te za ten ta ma men
ki lit len miş, en yo ğun bu na lı mı ya şa yan bir ger çe ği ifa de edi -
yor du. Bu bi ze yan sı yor du ve bu da ta bii Kür dis tan ge ne lin de
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ya şa nan bir du rum du. Bu na bi raz da ka pi ta liz min dam ga sı vu -
ru lun ca, 1950 'lerde fi lan di ye lim, es ki kla sik dü zen da ğıl dı. Ye -
ni dü ze ne kar şı da hiç bir sa vun ma si la hı ve ted bi ri yok tu. Ta bii
bu da ai le de ki ço cuk lar üze rin de en  ters so nuç la rı ve rir. Bun lar
ne ler dir? O dö nem de ba zı la rı “ço cuk la rı mı za di ni öğ re te lim”,
ba zı la rı “il ko ku la gön de re lim”, ba zı la rı “tar la ya gön de re lim, iyi
çift sür sün”, yi ne ba zı la rı “git sin  Çukurova'da ça lış sın, ya da
baş ka bir şe hir de in şa at iş çi si ol sun” di yor lar dı. On-on beş ya şı -
na ge len bir ço cu ğu ai le si mut la ka böy le bir çö zü mün içi ne at -
mak is ter, o da bir ta ne si ne sa rıl mak zo run da dır. Tar la ya dav -
ran san ah mak bir köy lü  olup çı kar sın; o ko şul lar da din bil gi si
al mak is ter sen bir sof ta  olup çı kar sın.  Türk oku lun da kü çük bir
me mur olur san en si lik ve in kar cı bi ri  olup çı kar sın. Bir in şa at
iş çi si ve ya bir ır gat olur san, kan ter için de bo ğu lup gi der sin ve -
ya hiç bir işe ya ra maz san, o za man da bir lüm pen-ser se ri ola rak
do la nıp du rur sun. Ya ni baş ka bir se çe nek yok tur.

Ta bii biz bun la rın hep si ni ya vaş ya vaş his se di yo ruz. Bun lar
ade ta üze ri mi ze ge len ve bi zi boğ mak is te yen ka ba rık de niz
dal ga la rı olu yor. Bu nun ai le için de ki et ki si na sıl ol du? Ai le bi zi
böy le ka ba rı ğa çek mek is te di ğin de, biz bi raz iti raz et tik. Bu da
bir sos yal kav ga olu yor. Gi de rek ya es ki ge le nek sel ka nal la ra,
ya ye ni-sö mür ge ci lik ka nal la rı na ai le nin bi zi kat mak is te me si ne
tep ki ler ve is yan lar ge li şi yor. Bu ra da önem li  olan, özel lik le
be nim ken di de ne yi mim de da ya tı la nı ka bul et mek ye ri ne, bi raz
ken di mi zi de ne yip sı na mak, he men her işe bir  adım at mak, ama
hiç bi ri ni be nim se me mek, ai le nin ilk ço cu ğu ol ma yı red det mek,
bu an lam da ken di ni “ha yır sız ço cuk” ol ma ko nu mu na dü şür -
mek tir. Bu ne an la ma ge lir? Bu bir çe liş ki ye bu laş mak an la mı -
na ge lir; ya ni ai le çe liş ki si ne düş mek tir. Ai le çe liş ki si ne düş tün
mü, bu da mü ca de le yi ge rek ti rir. Ta bii mü ca de le de güç is ter.
Güç ol man  için de sa ğa so la yük le ne cek sin, ken di ni
yok la ya cak sın. Yok sa bir ser se ri  olup çı kar sın. Biz de ai le den
kaç ma ya ça lış tık. Bu nun hi ka ye si ni an lat tım. Ki şi sel ba ğım sız -
lık  için ak ra ba la ra sı ğın mak, bir kaç haf ta işe git mek, do ğa da
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bu lu nan bir şey le ri top la mak, (faz la eği lim duy ma dıy sak da)
zen gin le rin bah çe le rin de bir şey ler top la mak ve ya bi raz hır sız lı -
ğa yö nel mek... Bun lar ken di ni ba ğım sız laş tır mak is te yen in sa -
nın ak lı na ilk ge le bi le cek iş ler dir. Bu ra da önem li  olan yu tul ma
teh li ke siy le kar şı kar şı ya ge ti ren çok ge ri bir sos yal ve ai le sel
ya pı ya kar şı iti raz cı yak laş mak tı. Bu nun so nuç la rı bi li ni yor.

Bun dan çı ka rı la cak en önem li so nuç şu dur:  Eğer siz böy le
bir sos yal-ai le sel ya şa mı iti raz sız kar şı la mış sa nız, bü yük ih ti -
mal le özüm sen mey le bir lik te ge le nek le rin, özel lik le ai le ge le -
ne ği nin et ki si al tı na gir miş si niz de mek tir. Bu da ki şi li ği ni zi
önem li oran da çar pıt mış tır. Ve ril me yen bir mü ca de le si zi bi raz
bu ko nu ma ge ti ri yor. Ya ni mü ca de le et mek de baş lı ba şı na bir
ye te nek is ter. Bu ye te ne ği de gös te re me di niz mi, lüm pen-ser se -
ri ta kı mı na dü şer si niz. Ken di ger çek li ği ni zi bu an la tım için de
bu la bi lir si niz. Ya dü ze ne ait özel lik le rin ol duk ça be nim sen me si
bi çi min de tat min ol muş su nuz, ya ai le nin ge le nek le riy le bü yü -
müş sü nüz, ya da ağır lık lı ola rak lüm pen-ser se ri ol muş, iş siz
güç süz ve dü şün ce siz kal mış sı nız. Bu si zin ger çek li ği ni zi
önem li oran da açık lı yor. Ama bun lar doğ ru bir in san yak la şı mı
ve ya ma kul bir in sa ni çö züm de ğil dir. Dev rim ci çö züm iş te tam
da bu nok ta da dev re ye gi rer, hem de aman sız bir bi çim de gi rer.

Ai le ku ru mu, sos yal iliş ki na sıl ol ma lı?

İs ter se niz bu nok ta da ka fa nı zı ol duk ça ka rış tı ran ai le de ana-
ba ba çe liş ki si nin, ai le den kur tul duk tan son ra ev li lik (ve ya ai le -
nin üre til me si di ye lim) ko nu la rı na yö ne li mi ni zin na sıl ol du ğu -
nu ay dın lı ğa ka vuş tur ma ya ça lı şa lım. Ai le ta nı mı as lın da ço -
cuk la rın da na sıl bir ai le içi ne yu var la na cak la rı nı gös te rir. Ön -
ce den ka rar laş tı rıl mış, her şe yiy le be lir len miş bir sos yal ku rum;
anar şi ve bu na lım içi ne düş müş, ama yi ne de ge le nek ler le  ağır
bir bi çim de yü rü tü len bir ku rum... Taş çat la sa si zin ge liş ti re ce -
ği niz de bu nun bir mi lim öte si ne an cak ge çe bi len ben zer bir ku -



rum ola cak tır. İş te sos yal iliş ki ye gi riş, ço ğu nu zun de ne di ği
mo da de yi miy le ka dın-er kek iliş ki si. 

Şim di bu ko nu yu bi raz bağ lan tı lan dır mak ge re kir; sos yal
iliş ki de ki sö mür ge ci li ği, bu nun ai le üze rin de ki yan sı ma sı nı gör -
mek ge re kir.

Bun lar as lın da da ha ön ce ki an la tım lar da epey ce var, tek rar la -
ma ya ca ğız. İla ve edil me si ge re ken; se nin özü ne gö re, kül tü rü ne
gö re, ba zı kim lik ger çek le ri ne gö re bir sos yal ya şam ola na ğı nı
sö mür ge ci lik za ten ver mi yor.  Onun ne di li ni, ne kül tü rü nü faz la
dik ka te ala cak sın, hat ta on dan uzak la şa cak sın. Şim di ken di
ege men  ulus di li ne ve kül tü rü ne yö nel din mi, onu ya şa mak  için
bi le çok ge liş miş ol man ge re kir. En azın dan bir or ta bur ju va dü -
ze yi ne gel men ge re kir. Or ta bur ju va ol mak ise bel ki bin ki şi den
bir ka çı na na sip ola bi lir. Bu ra da yi ne tam bir dar bo ğaz la kar şı
kar şı ya bu lu nul mak ta dır. Sos yal ya şa mın, di lin, kül tü rün as lın -
da im ha sü re cin de dir; düş man se ni on dan uzak laş tı rı yor. Onun -
ki ne de ula şa mı yor sun. Çün kü se ni özüm se ye cek öy le bir bur -
ju va zi de yok ve ya bu bin de-on bin de bir ki şi ye na sip ola bi lir. O
za man ge ri ye ka lan ke sim sö mür ge ci lik kıs ka cın da ki bir sos yal
ger çek li ği ya şa ya cak ve ya hep  onun ha ya liy le avu na cak. Bu na
bir de si ne ma, ti yat ro ve te le viz yo nun et ki le ri ni ek le ye lim.
Bun la rın poh poh la dı ğı böy le bir ya şam ve ya çar pık lık var. Her
gün  onun bom bar dı ma nı al tın da ya şa nı yor. Bu nun va ra ca ğı uç
nok ta da bi zim in sa nı mız aya ğa kal ka maz; “Ya şar ne ya şar ne
ya şa maz” du ru mu na ge lir.

Eğer bü tün bun lar doğ ruy sa,  mev cut ya şa mın bir
sah te kar lık tan iba ret ol du ğu or ta ya çı kar. İş te tam da bu nok -
ta da bi rey ci lik ken di ni gös te rir. Sos yal leş me, sos yal ya pı ve
top lum dü ze ni bu ka dar ya şa nıl maz du ru ma ge ti ril dik ten son -
ra, bi rey müt hiş bir bi çim de ken di ni ya şa ma ya sev da lan dı rı -
lır. Ya ni ki şi “top lum be ni faz la ya şat mı yor, top lum sal tü ke -
niş ve çö zü lüş bu ka dar ge liş miş, o hal de bi rey ci li ğe yük le ne -
yim” der. “Ge mi si ni kur ta ran kap tan”, “kö şe yi dön me” an la -
yı şı na sa rı lır. Kü çük bir me mur ol du mu, “ne mut lu ba na”
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der. Bir iş bul du mu, “ben den da ha iyi si yok” di ye dü şü nür.
As lın da bir emek çi dir, ama an la yı şı bu dur. Gö zü ka ra ca bir
bi rey ci li ğe, bir ek me ğe, bir ai le iliş ki si ne, bir ah bap-ça vuş luk
ve hem şeh ri ci li ğe ya pı şır. Çün kü an cak on lar la tu tu na bi lir.
Ge liş kin bir top lum ol ma şan sı yok tur.

He men bu ra da ör güt içi ne ge le lim. Böy le bi ri  ufak bir
yet ki yi ele ge çir di mi, ona gö zü ka ra ca ya pı şı yor. Ta bii bu tip,
par ti nin, ör gü tün ne amaç la var ol du ğu nu unu tu yor.  Onun  için
önem li  olan bu ra da böy le bir şe yi tut ma sı dır. Top lum sal lık
dü ze yi ol ma dı ğı ve ulu sal lık sa va şı mı nı ver me di ği  için,
de di ğim gi bi parti için de ne yi ele ge çi rir se “be nim dir” di yor.
Bi rey ci lik, yet ki bi rey ci li ği, ko mu ta bi rey ci li ği, kı sa ca sı gö zü nü
ne ye kes tir diy se  onun  için bi rey ci lik. Et ki si ni ne re den alı yor?
Da ğı tıl mış ve her tür lü teh li ke ye ma ruz bı ra kıl mış sos yal ki şi -
lik ler... Dik kat  edin, bun lar ne re dey se par ti yi ya şa na maz
du ru ma ge ti re cek ler. Böy le bir mad di te me li var.

Ay rı ca şu nu da ay dın lat mak ge re ki yor: Aç lık gü dü sü nün
ge nel de in sa nı gö zü ka ra yap tı ğı bi li nir. Bir top lum çok yok sul
ve aç bı ra kıl dı mı, as lın da faz la dü şü ne mez, si ya set yap ma ge -
re ği ni duy maz, bü tün ben li ği ile bu gü dü sü nü tat min et me ye,
mad di ya şa mı kur tar ma ya ça lı şır. Bi zim top lu mu mu zun ezi ci
bir bi çim de bu ko num da ya şa dı ğı nı za ten bi li yo ruz. Şim di ek -
mek kav ga sı ge rek li dir di ye lim, bu nu kü çüm se mi yo ruz, ama
ek mek bul ma ko şul la rı çok ağır laş mış sa ve sö mür ge ci lik bu
kav ga yı ger çek ten çok an lam sız ha le ge tir miş se, nor mal eko -
no mik ve sos yal fa a li yet ve ya böy le bir eko no mik ve sos yal
dü zen yok sa, sen ne yin kav ga sı nı ve re cek sin? Da ha doğ ru su
ek mek kav ga sı nın dev rim le ba ğı nı ku ra mı yor. Ku ra ma dı ğı
için sö zü mo na arı gi bi kor kunç ça lı şı yor. An cak bir ek me ği
kur ta ra mı yor. Bu ra da ne çe liş ki si var? Es ki den kö le ler ça lı şır -
dı, efen di ler kö le yi do yu rur du. Es ki den efen di bir di ve ya kö -
ley le efen di yüz yü zey di ve efen di kö le si nin ek mek ih ti ya cı nı,
em ni yet ih ti ya cı nı vb.'ni ke sin kar şı lar dı. Ama şim di kö le lik
öy le ge nel leş miş ki, bi zim ki le rin efen di si bir dev let mi, dün ya
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mı bel li de ğil. Sö mür ge ci lik, em per ya list sis tem ve mil yon lar -
ca kö le... Ya ni bir dev le tin ve ya bir sis te min kö le le ri di ye lim.
Sa yı la rı da uç suz bu cak sız, bel li de ğil. Bu ay nı za man da bir
efen di nin kö le si ne bak ma sın dan da ha kö tü bir du ru mun doğ -
ma sı na yol açı yor. Ya ni ilk çağ kö le li ği ne kat la nı la maz. Çün kü
bu kö le lik ka rın do yur mu yor. Ba kın, ilk çağ kö le li ğin de kö le -
le rin kar nı do yu ru lur. Ama şim di her kes bir üc ret kar şı lı ğın da
ken di ni sa tı lı ğa çı ka rı yor,  alan yok tur. Za ten ka pi ta liz min en
bü yük tah rip kar lı ğı da bu ra da dır. İn san la rı do yu ra cak bir sis -
tem de ğil dir ka pi ta lizm. Nü fu sun ya rı sı nı iş siz du rum da bı ra -
kı yor böy le bir sis tem... Do la yı sıy la ek mek kav ga sı nın ka pi ta -
lizm ta ra fın dan an lam sız laş tı rıl ma sı ve ye ri ne ge ti ri le cek bir
se çe ne ğin de ol ma ma sı söz ko nu su dur. Ama dev rim ci se çe nek
de bu lu na ma dı ğı  için, ka pi ta list sis tem için de kör bir ek mek
kav ga sı var. Bi zim gi bi top lum la rın de lir til me si du ru mu var.
İn san lar ken di ül ke si nin bü tün üre tim ola nak la rın dan ko pu -
yor lar, ka pi ta liz min ka pı la rı na ko şu yor lar. Ney miş de ek mek
bu la cak lar mış! As lın da ne ka dar ek mek bu la cak la rı bel li de -
ğil; bul sa lar bi le  onun an la mı nın ne ol du ğu nu kes ti re mez ler.

Şu hal de biz de çok yan lış bir ek mek kav ga sı ve ya ek mek
kav ga sı nı ba şa ra ma ma du ru mu var. Bu sos yal bir mü ca de le
de ğil, bel ki eko no mik bir mü ca de le dir.  Onun bi le ba şa rı şan sı,
doğ ru yo lu yok tur. Di ğer bir de yiş le ai le yi be lir le yen ger çek -
lik ler den bi ri bu dur. Ya ni ek mek kav ga sı şu an da ai le le rin en
te mel so ru nu dur, di ğe ri de nes lin sür dü rül me si, cins le rin kar -
şı lık lı iliş ki le ri dir. Bu da çok ge ri bir dü zey de dir. Ger çek ten
in san top lu luk la rı ilk ku rul duk la rın da bel ki bu mev cut dü zey -
den da ha do ğal ve an lam lı bir dü zey dey di. Bu ra da tah li li ni
ge liş tir me miz ge re ken hu sus şu dur: Dün ya da çok ge liş miş
sos yal, si ya sal ve kül tü rel ya pı lar ve ya iliş ki dü ze yi bir yer de
il kel in sa nın iliş ki le rin den da ha an lam sız dır. Zi ra bu ger çek -
ten de lir ti ci bir çe liş ki dir. Çok ka ba bir cin sel lik ol du mu, cin -
sin sür dü rül me si, il kel klan la rın iliş ki dü ze yi bi çi min de de ol -
sa (ki biz de za man za man bu na yak la şı lı yor) müm kün ve an -
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lam lı  dır.  Çün kü il  kel  klan dö ne min de kla nı av cı l ık la
ge çin di rir sin. Dün ya za ten bom boş tur; is te di ğin ka dar av cı lık
yap, is te di ğin ka dar top ra ğa yer leş, sı nır yok tur. Bu ne den le
klan çer çe ve sin de ai le-ka dın-er kek iliş ki si faz la prob lem
de ğil dir. Gü nü müz dün ya sı na doğ ru gel di ği miz de, em per ya -
list-ka pi ta list dü ze nin top lu ma ege men kıl dı ğı bir sis tem var.
Bel li bir kon for miz mi, tü ke tim ka lıp la rı, kül tü rel ya pı sı, hat ta
bi li nen ai le ya pı sı, yi ne bir ka dın, bir er kek ve bir kaç ço cuk lu
ai le ya pı sı var. Bu sis tem onu bi le zor sür dü ren bir sis tem dir.
Bi zim bu na ulaş ma ola na ğı mız yok tur. Hat ta or ta la ma kü çük-
bur ju va ya şa mı na bi le ulaş ma ola na ğı mız yok tur. As lın da  klan
ko şul la rın da bir sos yal du rum var. Fa kat onu bi le sür dür mek
için boş top rak la ra, av cı lı ğa, ya ni top la yı cı lı ğa ge rek si nim
var. Ama biz de o da yok tur. Ve bu as lın da cins ler ara sın da ki
bu na lı mın en te mel mad di ne de ni dir. Bir yan dan sis te me öy -
kü nü yor, ama di ğer yan dan ken di si  klan dü ze yin de dir. Ne
klan dü ze yin de ki el ve riş li ko şul lar da ya şa ma şan sı var, ne
sis tem ko şul la rın da ya şa ma şan sı var. İş te de lir me!..

Hi ka ye mi zi doğ ru bil mek zo run da yız

Ba zı ol gu la rı ar tık an la ma nız, ba zı şey le ri kav ra ma nız ge re -
kir. Bu ko nu da ne den dev ri me bü yük ih ti yaç var? As lın da ben
ora ya ge li yo rum. Bu ne den le si ze ba zı doğ ru la rın aman sız lı ğı nı
gös ter mek is ti yo rum. Sap tır ma ya lım. Bi zim in san so yun dan ol -
du ğu mu zun in kar edi le me ye ce ği ni sa nı yo rum.  Eğer öy ley se,
in san so yun dan ge li yor sak, hi ka ye mi zi doğ ru bil mek zo run da -
yız. Bu da in san ol ma nın bir ge re ği dir. Çar pıt ma ya ve sap tır ma -
ya hiç ge rek yok tur. Ger çek li ği mi zi doğ ru kav ra mak zo run da -
yız. Bu açı dan öy le  sırf ma ce ra ol sun di ye dev rim ci se çe ne ğe
baş vu rul mu yor. Ya şam ola na ğı ol ma dı ğı  için, ey lem ve
as ker li ğe as lın da dev rim ci se çe ne ğin zo run lu bir ara cı ol du ğu
için baş vu ru lu yor. Bu ek mek ve su ka dar ge rek li dir.  Eğer
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bun lar bir za ru ret ise dev rim ci ya şam la oy na ma yı bir ya na bı ra -
kın, o za man siz ken di ni zi ya rım da ki ka bi le so luk suz bı ra ka bi -
lir mi si niz? Üç- dört gün su suz bı ra ka bi lir mi si niz? O za man
dev rim siz de, dev rim ci fa a li yet siz de bı ra ka maz sı nız.

De min söy le di ğim bi çim de in san lar de lir miş ol mak tan zo ra
düş tü ler mi, baş la rı na ge le ni an la mak la mü kel lef olur lar. Ger -
çek ten bu ra da si zi bi raz da ha öz lü ol ma ya yö nel ten ve ge rek -
le ri ni mut la ka ye ri ne ge tir me ye zor la yan so run lar söz ko nu su
sa nı yo rum. Dev ri me zor la yan, bu na lı mın dü ze yi dir. Sos yal
bu na lım, hat ta im kan sız lık. Ai le yi yü rü te mi yor sun, üre te mi -
yor sun. Bu ya lan mı?  Açık.  Kırk tak la da at san, ken di ni
sö mür ge ci ye, em per ya lis te, ha i ne de sat san, al mı yor lar se ni.
Bu ra da devrim gündeme gi rer. Bu doğ ruy sa ve sen “ben dev -
rim ci ey le mi ge liş ti re me dim, ör güt len me yi bil mi yo rum” der -
sen, bir al çak sın, bir hır sız sın, bir şe ref siz sin, dev rim ci de ğer -
le rin bir ça pul cu su sun, on lar la oy nu yor sun. De lir miş bi ri de -
ğil sen, bu söz le ri söy le ye mez sin.

Ne ya şa mak, ne de ya şa ma mak
ha ya tı dur du rur

Şim di bu te ri mi bi raz da ha aç mak ge re kir. Ne re ye ge lip da -
yan dık? Aç lık so ru nu na, cin sin sür dü rül me si ve ya in san so yu -
nun sür dü rül me si so ru nu na ge lip da yan dık.  Evet, in san
so yun da nız. Bir ek mek kav ga sı nın doğ ru hal le dil me si ge re kir.
Bir de cin sin ve ya so yun doğ ru sür dü rül me si ge re kir. Yol ka pa -
lı, ka pa tıl mış. Ne klan lar gi bi ka lı yo ruz (ben bir  klan gi bi bir
dağ ba şın da ya şa mak is ti yo rum, ama her ta raf tu tul muş, kim se
bı rak mı yor be ni), ne ilk ça ğa ve ne de or ta ça ğa yö nel mek müm -
kün. Ye ni ça ğı ya şa mak is ti yo rum.  Avrupa'ya, dün ya nın dört bir
ya nı na kaç tı nız; ora lar da ka pa tıl mış. Tam bu nok ta da dev rim ci
tarz gün de me ge li yor. Şim di da ha da so mut ko nu şur sak,
ba zı la rı (biz on la ra iyi ai le ço cuk la rı di ye lim) ana ba ba yı bir



ma aş la, bir iş çi lik le kur tar mak is ter ler. Bi ri si kur ta rır, iki si kur -
ta rır, ama ezi ci bir ço ğun luk kur ta ra maz. Çün kü mad di ola rak
ai le nin kur tu lu şu şu an da mev cut sö mür ge ci lik ve em per ya lizm
ko şul la rın da bu tes li mi yet le müm kün de ğil dir.  Adam ne re dey se
Türkiye'nin ya rı sı nı iş siz leş ti ri yor. Gün de on bin ler ce ki şi
iş siz ler or du su na ka tı lı yor. Na sıl sa na iş ve re cek? Em per ya list
sis te min ken di sin de de iş siz lik en önem li so run dur. Mad de ten
bu müm kün de ğil dir.

İn san bi lim sel olur sa, böy le si ger çek le rin sı nır la rı nı gö re rek
ken di ni eği tir. Ek mek kav ga sı yü rü te mi yor sun, ama öte yan dan
ma şal lah so yun sür dü rül me si açı sın dan em per ya list ten ve sö -
mür ge ci ler den çok da ha hız lı bir üre me söz ko nu su. Şim di bu
çö züm mü dür? Bu nun çö züm ol ma dı ğı nı iyi an la mak ge re kir.
Bi rey ola rak bi le ek me ği ni kur ta ra mı yor san, da ha yir mi- otuz
ya şı na gel me den on ço cuk lu bir ai le yi na sıl ya şa ta cak sın? Bu -
ra da ya şam du rur.

Bi zim in sa nı mı zın böy le ai le le ri kur tar mak  için düş me di ği,
ka bul et me di ği bir sta tü yok. Ama yi ne de bu la mı yor. Ne re -
dey se cin si ci bi li ye ti, yi ne ai le, ço cuk lar ba şı na be la ol muş.
Ka dın er ke ğin, er kek ka dı nın ba şı na be la. Bi li yor su nuz, şu
an da ai le ler hır gür oca ğı dır. Ken dim de dev rim ci li ğe yö ne lir -
ken, böy le si bir ai le den kaç mak  için dev rim ci li ği ter cih
et tim. Çok so mut tur be nim du ru mum. O ai le yi gör dük çe,
dev ri me gün de on  adım atı yor dum. Baş ka bir şey bu du ru mu
kur ta ra maz di yor dum ve bu doğ ru dur.

Şim di da ha so mut ola rak ka dın-er kek iliş ki si ne ge le lim. Ta -
mam,  ayıp de ğil; de dim ya, so yun sür dü rül me si  için ka dın-
er kek iliş ki si ek mek ve su gi bi, aç lık gü dü sü gi bi do ğal bir ih -
ti yaç tır. Ama  eğer düş man se ni in san so yu, in san so yu nun
kim lik li bir öğe si ola rak gör mü yor sa, se ni ken di ya pı sı için de
erit mek is ti yor sa, bu ra da her şey de ği şir. Düş man se ni erit me -
yi de be ce re mi yor, çün kü sis tem eri te mi yor. Es ki den bir aşi ret
di ğe ri ni yok ede rek işi ni hal le der di. Şim di dün ya ça pın da kat -
li am la da hal le de mi yor. Tam bir fi zik sel im ha bu ko şul lar da
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müm kün de ğil. As lın da o da bir çö züm; es ki den bu tür çö -
züm ler var dı. De di ğim gi bi ken di öz gür eko no mik ve sos yal
ya şa mı  için de hiç bir se çe nek kal ma mış. Bun dan çı kan so nuç
tek rar de lir me olu yor. Ya ni mad di ko şul lar si zi de lir ti yor, zı -
va na dan çı ka rı yor, sos yal ya şam dan ko pa rı yor. So yun sür dü -
rül me si  için iliş ki yi ku run ba ka lım! Sür dü rün ba ka lım, na sıl
sür dü re cek si niz! Ölü mü mü ka bul ede lim, tes li mi ye ti mi?
Tes li mi ye tin için de de bir kur tu luş şan sı yok ki! De di ğim gi bi
sö mür ge ci lik mev cut du ru muy la onu da ida re ede mi yor. Öl -
mek: Ba zı la rı in ti har edi yor lar. Bu yö nüy le in ti ha ra yö ne li mi
çok iyi an la mak ge re kir. Biz de bir çok ar ka da şın du ru mu in ti -
har lık tır. As lın da çok ge ri bir sos yal ya şam dü ze yin de sey ret -
mek in ti har dır. Bun lar çok yo ğun ca ya şa nı lı yor. As lın da ken -
di mi ze ayaktaki ölü ler top lu lu ğu da di ye bi li riz. İş te “Ya şar
ne ya şar ne ya şa maz” teorisi! Tam bu na gö re bir ayak ta du -
ruş!  Evet, ne ya şa dı ğı bel li, ne ya şa ma dı ğı.

Bu ra da dev rim yi ne bir se çe nek ola rak ken di ni na sıl his set ti -
ri yor? Bu sta tü yü ka bul et me dim, ben öz gür ya şa mak is ti yo -
rum. Bu nun  için ne ge re ki yor? Bu nun  için top lum, par ti, güç ve
sa vaş ge re ki yor. Bun la rı ne den si ze ha tır la tı yo rum? İn san ken -
di ne  esef et mek ten, ken di siy le  alay et mek ten ken di ni
alı ko ya mı yor. Çün kü “nasıl ya şa ma lı” sorusunu çı kar mak be -
nim  için o ka dar so mut ki, si zin ha la bu nun  için na sıl mü ca de le
edil me si ge rek ti ği ni an la ma ma nız tu haf. Bu nun  için bu du rum
an cak çıl gın lık te o ri siy le ve ya il kel  klan dü rüst lü ğü nün, o
hay van laş ma dü ze yi nin de çok öte sin de bir aşa ğı lık ko num la
izah edi le bi lir. Düş man bi le kar şı cep he den vu rur ken as lın da
çok net tir ve öy le faz la şa şı la cak bir du ru mu yok tur. Biz de ki
ka dar ken di ba şı na bi le be la ol ma du ru mu yok tur; ger çek ten be -
nim en çok uğ raş tı ğım du rum bu dur. Ba zı köy lü le ri gö rür düm;
fu ka ra, fer yat-fi gan edi yor. Za ten on lar dan kaç mak  için de
dev ri me yük len dim. Do kun san ağ lı yor, do kun san pat lı yor. Bu -
nun nor mal bir du rum ol ma dı ğı nı, as lın da bun dan kur tul mak
için dev rim ara cı na yük len di ği mi zi bi li yo rum. Çok  açık bun lar.
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Pe ki, ya saf la rı mız da ha len ka rış tı rı cı ol mak, de li le ri oy na -
mak, al çak la rı ve ap tal la rı oy na mak han gi ak lın ge re ği dir? Şim -
di ye ka dar ken di mi zi eği te me me nin ve ya bir ye re gi dip de bir
ça lış ma ya an lam ve re me me nin ney le bağ lan tı sı var? Ek mek
kav ga sın dan tu ta lım as ga ri in san so yu nu sür dür me bil gi si ne ka -
dar ger çek çi ol mak zo run da sın. PKK ola yın da bu ger çek li ği ya -
ka la ya ma yan kim se, de di ğim gi bi ya al ça ğın, ya da ap ta lın te ki -
dir. Ve ya hır sız dır, opor tü nist tir, kont ra dır, kar şı-sal dı rı ko num -
da dır, düş man dan dır. Dik kat edi lir se ko nu yu da ha da böy le ge -
nel le me ler dü ze yin de tu tu yo ruz. Ne den böy le ya pı yo ruz? Siz
ba zı te mel kav ram la rı bi le gö zar dı ede rek ya şa mak is ti yor su -
nuz. Ha len iki de bir bu nu da yat mak is ti yor su nuz. Ha la cid di bir
ki şi lik ge liş me si ne bir tür lü yö nel mek is te mi yor su nuz.

Ben söy le dim, il kel  klan top lu lu ğu nu, aşi re ti çok iyi
ta şı ya bi lir dik, ama si zi bu ha li niz le ta şı mak çok zor dur. Ne den
çok iyi ve cid di bir dev rim ci ol ma nız ge rek ti ği ni şim di bi raz
da ha iyi an lı yor su nuz sa nı yo rum. Dün ya sa na o ka dar ka pa tıl -
mış ki, ya şam o ka dar ölü mün sı nı rı na ka dar ge ti ri lip da ya tıl -
mış ki, o ka dar çıl gın laş tı rı cı kı lın mış ki, bu du rum dev rim  için
her ola na ğı ve her ey le mi mü kem mel ele al ma nı çok iyi his set -
ti ri yor. Ne den an la ma ya cak sın ki? Ger çek ler bu ka dar ya kı cıy -
sa, kur tu lu şun se çe ne ği de bu ka dar bi ri cik se, o za man her tür lü
işe sağ lam gi rer sin ve hak kı nı ve rir sin.

Ucuz ya şa yan la ra, bil mem “sa ğa sav rul duk, ken di mi zi
zah me te sok ma dık,  ucuz iliş ki pe şin de koş tuk” di yen le re
so ru yo rum: Var mı  ucuz iliş ki nin te me li? Bil mem “ken di mi
faz la ver me dim” de ni li yor. Var mı ya şa mın şan sı? Bir bi ri niz le
iliş ki ku ra bi lir mi si niz? “Biz in cel te rek, çok kur naz yön tem ler le
yi ne ya şa rız” di yen ler ola bi lir. Hır sız lı ğı, iki yüz lü lü ğü ve la fa -
zan lı ğı bı rak, ger çek çi ol, ger çek le rin le bağ da şır ha le gel, bu nu
bi raz cid di ye al! Ger çek ten şu nu in kar ede mez si niz: Cid di bir
ön cü  grup ve ya ken di için de bü tün bu çelişkilere çö züm
ara yan bir  grup bu ger çek ler le oran tı lı ya şa ma sı nı bil mek
zo run da dır. Ben ne den le ri ni da ha da aça bi li rim. Ölü mün eşi ği -
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ne ge ti ril miş, im ha sü re ci ne so kul muş, yi ne  klan top lu mu nun
öte si ne gö tü rül müş bir ya şa mı ben ne ya pa yım? Bu te mel de,
bir, düş man ba na bir iş sun sa, bi li rim be ni ne re ye gö tü rür. İki,
ken di mi kan dır sam, bi li rim sos yal ya şam da be ni ne re ye gö tü -
rür. Siz şim di ye ka dar bu nu na sıl his set me di niz? Ge nel de ba şa rı
yok, ra hat uy ku uyur su nuz, ra hat ye mek yer si niz. Ser best bı rak -
sak kim bi lir bir bi ri ni ze ne ler ya par sı nız?

Ama bu ra da da ne ya şı yo ruz, ne ya şa mı yo ruz. Bu doğ ru
de ğil se söy le yin; “du rum lar  salt söy le di ğim gi bi de ğil, baş ka
al ma şık lar ve se çe nek ler de var” de yin; tar tış ma öz gür lü ğü
var, söy le ye bi lir si niz. Yi ne önem li  olan ken di ön cü lük
dü ze yi mi zin ay dın la tıl ma sı dır,  onun iliş ki dü ze ni ne bir an lam
ve ril me si dir.  Halk ger çe ği böy le, top lu mun için de bu lun du ğu
da ya nıl maz ya şam ger çe ği böy le dir. Bun lar bi zim dev rim ger -
çe ği ne müt hiş sa rıl ma mı zın ge rek çe si dir. PKK, ta ma men bu
ne ya şı yor ne ya şa mı yor, ne ölü ne di ri, can çe ki şen in san lık
tra je di si ne kar şı bir ya şam se çe ne ği dir. Çok tra jik, çok re zil,
gü lü ne si,  alay edi le si, la net le ne si du rum dan kur tul mak  için
ör gü te, ör güt sel iliş ki ye yük le ni yor, si ya set ya pı yor, ey lem
ya pı yor. Tüm bun lar  araç olu yor.

Bi zim  için ka bul edi le bi lir bir va tan, bir top rak par ça sı
ge re ki yor. İn san lar bel li bir top rak par ça sı na da ya na rak ya şar -
lar. Ha va da ya şa yan top lu luk lar yok tur; ay da da he nüz yer
açıl ma mış ki gi dip yer le şe lim. Es ki den be ri ata la rın ne re de
ya şa mış lar sa, ora da ka de ri ni zor la ya cak sın. Yi ne kim lik ge re -
kir. İn san lar çe şit li ulu sal top lu luk lar bi çi min de ya şı yor lar.
Se nin de bir ulu sal top lu lu ğu nun be lir gin leş me si ge re kir. Sos -
yal kim lik, kül tü rel kim lik ge re ki yor. Bun la rı bi raz ya şa yıp
bu la cak sın. Biz bü tün bun lar dan yok su nuz. Bun lar dan yok sun
ol dun mu in san ol mak tan uzak la şır sın. Yi ne ya şa mak is ti yor -
san yol bu dur; de di ğim gi bi ya şa mın di ğer yol la rı ne ya şar ne
ya şa maz yo lu dur. Bu bi lim sel tes pit, dev rim ci ira de ve ya üst -
ya pı fi lan de ğil, bir ob jek tif ger çek lik du ru mu dur. Ger çe ğin,
mad di alan da ya şa mın ne den  ağır bir bu na lım içi ne itil di ği nin
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iza hı dır. Di ğer üst ya pı iliş ki le ri ve ya sos yal iliş ki ler, ma ne vi
iliş ki ler bu mad di ya pı dan et ki le nir. Mad di te mel bu ka dar uy -
gun de ğil se, üst ya pı iliş ki le ri, mo ral iliş ki le ri, duy gu iliş ki le ri
ge li şe mez. Ge li şe bil me si  için tek bir  şart var: Dev rim ci iliş ki.
An la dı nız mı? Dev rim ci iliş ki şar tı!

Dev rim ci iliş ki ve tar z dı şın da 
ba şa ra ca ğı nı dü şü nen ah mak tır

Ben bu tec rü be ye da ya na rak söy lü yo rum. Siz ben den ne et -
ki li si niz, ne güç lü sü nüz, ne de akıl lı sı nız. Ben ha len es ki ta nı -
dık la rım la (yaş lı baş lı in san lar, hat ta ço cuk lar bi le da hil) iliş ki -
le rin dev rim ci tarz da sey ret me si  için ölü mü ne bir ça ba
için de yim. Ni çin? Ya ni siz akıl lı sı nız, gü zel cüm bür ce ma at ku -
rar sı nız da, ben be ce rik siz mi yim? Bu as lın da böy le de ğil, be -
nim tu tu mum de rin bir en di şe den kay nak la nı yor. İliş ki nin dev -
rim ci tar zı na o ka dar ih ti yaç var ki, bu o ka dar zo run lu ki, baş -
ka bir şey dü şü ne mez du rum da sın. Dü şü ne bi le ce ği ni, ya pa bi le -
ce ği ni söy le yen ah mak tır. Böy le bi ri hem ken di si ni, hem de
par ti yi al da tı yor. Şim di he pi ni zi az çok sor gu la ma ya çe ke lim.
Si zi ai le ni zin ya nı na, ço cuk la rı nı zın ya nı na, hem şeh ri le ri ni zin
ya nı na bı ra ka lım; bir ka dı nı bir er ke ğin, bir er ke ği bir ka dı nın
ya nı na bı ra ka lım di ye lim; her an dev rim ci bi linç ve duy gu dü -
ze yi aşı lır ve hat ta yi ti ri lir. Za ten hem şeh ri ci lik çok güç lü; ma -
hal li ci lik ve ah bap-ça vuş luk za ten ya şa mı nız da çok et ki li dir.
Ken di ni zi on lar dan uzak laş tı ra mı yor su nuz. Ama ba na ba kın,
be nim du ru mum bi raz fark lı dır. Tek de kal sam, çok sı kı bir ko -
nu mu sür dü rü yo rum. Ne den? Çün kü si zin o dev rim ci tar zı gö -
zar dı et me du ru mu nuz, o de min söy le di ği miz çö züm süz lü ğe,
hem de par ti adı al tın da  prim ver mek tir.

Ya ni be nim bu ka dar di sip lin li ya şa mam, her gü nü mü ta ma -
men dev ri min amaç la rı doğ rul tu sun da ge çir mem ve koş tur mam
ne den çok ge rek li dir? İş te ya şa nı lan bu ze min den bi raz da ha
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par ti yi  uzak tut mak ve ya par ti yi dev rim ci bir ör güt ola rak
ge liş tir mek, ge ri top lum sal ya pı yı saf la ra yan sıt ma mak, par ti
iliş ki dü ze ni ni ol duk ça dev rim ci leş tir mek, dev rim ci leş tir mek le
bu na lı ma bir çö züm bul mak  için çok ge rek li dir. Bu da bir
ta nım dır, bu nu an la mak ge re kir.

Bu ara da bir nok ta ya da ha açık lık ge ti re lim: Ne den ko lay
duy gu lar ya şa nı la maz? O çok tut kun ol du ğu nuz ka ra sev da la rı -
nız ne den ger çek le şe mez?  Ayıp ol ma sın, be nim ki ler de var dı, ta
il ko kul dan be ri. Bu ra da bü yük lük, ne den ya şa nıl ma zı kav ra -
mak ka dar, na sıl ya şa nıl ma sı ge rek ti ği ne de an lam ver mek tir.
Bü yük lük iş te bu ra da dır.  Eğer bu ko nu da biz de si zin gi bi ha ta
yap say dık, te mel bir ya şam ha ta sı na düş sey dik, PKK ve bu sa -
vaş ol maz dı, hat ta si zin ya şa mı nız ol maz dı. Dik kat  edin, be nim
ya şa mım na sıl? Bu, bü yük bir ah lak çı, bü yük bir si ya set çi, bü -
yük bir ev li ya, bü yük bir ne fis sa vaş çı sı, bü yük bir as ker gi bi
çok çe şit li ad lar al tın da di le ge ti ri le bi lir. Bu nun  için böy le
ol mak du ru mun da dır. De min söy le dim; aley hin de o ka dar ko -
şul lar var ki, sen ya şa mı böy le dü zen le mek zo run da sın. He pi ni -
zin iliş ki ha ta la rı, bü yük ya şam ha ta la rı var. Doğ ru dü zen ler se -
niz, bu ha ta la rın içi ne düş mez si niz.

Ben ken di ken di mi mi ön der  ilan et tim? Ha yır! Bu
kav ram dan en çok çe ki nen be nim. İn san la rın kar şı sı na bi le çık -
ma nın be nim  için ne ka dar zor ol du ğu nu bi li yo rum. Ama bir
bi rey ola rak ken di mi böy le dü şür me me nin sa va şı mı nı ver dik çe,
ye nil me me nin sa va şı mı nı ver dik çe, her kes be ni şu an da bir ön -
der ko nu mun da de ğer len di ri yor. Ba na ne ka dar zor gel se de, ne
ka dar sı kıl sam da mec bu rum. Bu böy le ör güt len miş bir ki şi lik.
Za ten ken di mi ön der  ilan  edip et me mem de önem li de ğil,
red de di yo rum der sem de önem li de ğil. Çün kü bu bir ol gu ha li -
ne gel miş ve ya şa mın do ğal bir so nu cu. Kim be ni seç ti? Be nim
için par mak lar hiç bir za man kal dı rıl ma dı. As lın da or ta ya çı kan
bir olu şum du. Ve ya çö züm len me, dö nü şüm, ör güt leş me ve ey -
lem leş me so nuç ta ön der lik de ni len böy le bir ola yı or ta ya çı kar -
dı. Be nim ki şi li ğim, ço cuk lu ğum ne re de kal dı der sem, bi rey ci -
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li ğim ne re de di ye ken di me sor sam kes ti re mem. Ken di mi böy le
bir ko nu ma ge tir mi şim.

Bu te mel de bü yük bir ku rum or ta ya çık tı. İçin de sos yal, si ya -
sal ve as ke ri her tür lü ya şa mın özet len di ği ve ya bü yük dö nü şü -
me uğ ra dı ğı bir  olay, bir ki şi lik, bir ku rum söz ko nu su. Tu tar lı
ol ma nın baş ka ça re si, baş ka yo lu yok. Ya ni böy le ola cak sın.
De dim ya, top lum sal dü zey de ğer len dir me le rin,  dost-düş man
ta nım la ma la rın ve bu ko nu da ken din le tu tar lı ol man ge re kir.
So nuç ta ön der ola cak sın.

As lın da si zin de böy le si gö rev le ri niz var. Ön der leş me gö -
rev le ri niz var. Na sıl or du la şı yor su nuz? Bu si zin me se le niz dir.
Özü ne iha net et me mek, öz gür lük emel le ri ne  ters düş me mek
için bi zim na sıl ya şa dı ğı mı za bak ma lı sı nız. Bu  eğer ko lay
ol say dı, her hal de siz den da ha kur naz olur duk, kes tir me den
da ha iyi ya şar dık.

Şim di yi ne si ze ge le lim: Aca ba si zi tu tan ne var? As lın da
hep si ne ay dın lık ge tir dik. Ai le içi ge le nek le rin et ki si ve ya
düş ma nın doğ ru dan ya da do lay lı da yat ma la rı nın et ki si al tın da
ya şa ya ma ya ca ğı nız, ne den par ti ye alın ma nız, ne den par ti leş -
me niz ge rek ti ği açık lı ğa ka vuş tu. Fa kat şim di yi ne de ka lın tı -
la rın et ki le ri var. Bu ra da ha la ah bap-ça vuş luk tan söz edi yor -
su nuz; si ya si ve as ke ri iliş ki le rin ve ya şa mın ge liş me yi şin den
söz edi yor su nuz. Hat ta ba zı la rı sap tır ma cı lık ya pı yor, dev rim -
ci ya şa mın ka nun la rıy la oy nu yor. Ha la oy na yan lar var. Bu nu
bü yük so run ya pa cak sı nız. Ak si hal de bu ya şam çe kil mez. Bu,
ya şam de ğil dir. Dev rim ci ya şa mın ke sin ka nun la rı var. Bu ka -
nun la rın ge rek le ri ne gö re ol du mu ya şar sın. Ken di ni zi ne den
müt hiş eğit me niz ge rek ti ği, ne den dev ri min ka nun la rı ve ku -
ral la rı na uy gun ha le gel me niz ge rek ti ği çok açık tır. Bu, ya şa -
ma nız için dir. Baş ka yo lu yok tur.

Yi ne iliş ki ler so ru nu na ge le lim. Şu an da be nim du ru mu ma
dik kat  edin. Be nim du ru mum as lın da bir ulu sal ve si ya sal
iliş ki du ru mu, bir as ke ri iliş ki du ru mu, hat ta kül tü rel ve sos -
yal iliş ki du ru mu, yi ne eko no mik iliş ki du ru mu dur. Ta bii ken -
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di şah sım da çö züm le di ğim bir  ulus, in san lık olu yor as lın da.
Ama uy gu la ma sa ha sı ken di il gi ala nı mız ola rak dü şün dü ğü -
müz in san top lu luk la rı  için di ye lim. Bu nu gö zar dı ede mez sin.
Çün kü ön der lik ku ra mı ve kav ra mı ge re ğin ce bu böy le de ğer -
len di ril mek zo run da. Pe ki, si zin ki na sıl? Ta mam, be nim bu
ko nu da ken di mi açık lı ğa ka vuş tur mam bi raz iler le miş tir. Bu -
nun ışı ğın da ken di ni ze ba kar sa nız, si zin ki ağır lık lı ola rak ya
ken di ni bu la ma mak, ya ken di ni es ki ka lın tı la rın ağa sı yap -
mak, uya nık kü çük-bur ju va sı yap mak ya da es ki yi üret mek tir.
Es ki yi üret me ob jek tif ajan lık  olur ve ıs rar eder sen iha ne te
ka dar gi der. Her tür lü sap lan tı lı du rum si zin ka lın tı lar me se le -
si ni ıs rar la sür dür me niz den ile ri ge li yor.

Tek rar ön der lik çö züm le me le ri ne dik kat  edin: Ön der lik ye di
ya şın dan gü nü mü ze ka dar ken di ni na sıl ele al mış? Bir ço cuk
na sıl bü yü me li, bir ana-ba ba na sıl ol ma lı, bir ka dın na sıl ol ma -
lı, bir er kek na sıl ol ma lı, bir ku rum na sıl ge liş me li, bir dev rim
ör gü tü ne gi riş na sıl ol ma lı? Bu çö züm le me ler de bu so ru la ra
mu az zam ce vap lar ve ri lir. Yi ne “bi zi faz la il gi len dir mez, biz
bil di ği mi zi oku ruz” der se niz, o za man ke sin lik le  eşek te o ri si ne
gö re ya şı yor su nuz de mek tir. Bi lir si niz, her ge len eşe ğe bi ner,
vu rur sır tı na yü kü ve sü rer. Eşe ğin elin den baş ka bir şey ge lir
mi?  Eşek bu dur, eşe ğin iş le vi bu dur. Ya da kö pek te o ri si ne gö re
ya şa nır. As lın da iyi kö pek ler var, ya ra maz kö pek ler var. Kar şı -
lık lı da la şa rak bir bi ri ne gir mek, ör güt için de an laş ma mak, ör güt
için de dü ze ne gir me mek bu te o ri ye gö re ya şa ma yı da yat mak tır.
Za ten düş man da bu nun adı nı koy muş: İti ite kır dırt ma ka nu nu.
Bu du rum da ona gö re ya şı yor sun de mek tir. Hiç kim se nin bu na
hak kı yok tur. Biz bun lar la sa vaş mak  için par ti le şi yo ruz.

Ya şam hak kı sa vaş hak kı dır

Bü tün bun la rı kav ra ma mak tu haf tır. Yi ne be lir ti yo rum, ba zı -
la rı hiç an la mak bi le is te mi yor. An la maz lar sa bü tün bun lar hem



söy le nir, hem de ge rek le ri yap tı rı lır. Biz ken di mi ze ke sin lik le
say gı sız lık et tir me ye ce ğiz. Dik kat  edin: Ben ha len na sıl
ya şı yo rum, sos yal ya şa mın ne re sin de yim? Bir yer de ben de bir
mi li ta nım. Mi li tan sos yal ya şa mın ne re sin de, sos yal ya şa mın
han gi so run la rıy la uğ ra şı yor, han gi dü ze yin de sey re di yor? Bu
ha lim le bi le ken di mi ko lay ko lay be ğen mi yo rum. Sa nı rım ba zı
ye te nek le rim açı ğa çık mış tır. Top lum için de, hal kın hu zu run da,
si zin gi bi ki şi lik ler, her soy dan ve boy dan in san lar kar şı sın da
bun la ra ve ri len bir kıy met var. Ama ben bun dan ade ta  emin
de ği lim, ken di mi ade ta çok ye ter siz bir ko num da gö rü yo rum.
Ha bi re bu nun üze rin de dü şü nü yo rum. Da ha iyi si ni na sıl or ta ya
çı ka ra bi li rim di yo rum. Ne den? Bu nun üze rin de dü şün mek ge -
re kir. Ma dem bu ka dar din le ni yo ruz, ma dem bu ka dar dik ka te
alı nı yo ruz ve bu na rağ men ger çek li ği miz ha la böy ley se, bun -
dan çı ka ra ca ğı nız ba zı so nuç lar ola cak. İş ler o ka dar ko lay de -
ğil, ya şam o ka dar ko lay de ğil. Öz gür ve ka bul edi le bi lir bir ya -
şa mı an la ya cak sı nız.

Siz ni çin dev rim ci ol du nuz? PKK tü rü bir dev ri min ka bul
edi le bil me si  için, ya şa mın na sıl kat le dil di ği nin mut lak
an la şıl ma sı ka dar, ya şam sür dü rül mek is te ni yor sa, öz gür lük
sı nır la rı da hi lin de hem bi lin ci ve pla nı, hem de ça ba sıy la na sıl
gö tü rül me si ge rek ti ği ne  emin ol ma nız ge re kir ki, bu par ti
için de ya şa ya sı nız. Yok sa ya şam bü yük iş ken ce  olur; çok
soy suz, so rum suz, ser se ri ce ve ken di ni yük yap ma an la mın da
ya şa nır ki, bu hiç ka bul edil mez. Par ti çö züm le me si, or du çö -
züm le me si, bir bü tün ola rak mü ca de le çö züm le me si de mek,
as lın da  PKK'de bi zim bu ya şa mı mı zı an la mak de mek tir. Siz
ben den da ha akıl lı ola maz sı nız, ya şa ma ben den da ha faz la
hak kı nız ola maz. Za ten or ta ya çı kan da bi raz bu dur. Ya şa ma
hak kı ne re de? Ya şam hak kı sa vaş hak kı dır, ey lem hak kı dır.
Ey lem hak kı ör güt hak kı dır; ör güt hak kı da eği tim hak kı dır,
ken di ni ye tiş tir me hak kı ve gö re vi dir. Bu as lın da görevden
zi ya de bir hak tır.

Ben bu nu açık lı ğa ka vuş tu ra yım: Siz par ti leş me yi zo run lu
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bir gö rev, yi ne ey le mi de bir gö rev ola rak al ma yın. Bun la ra bi -
rer kut sal hak gö züy le bak ma lı sı nız. Hak nedir? Hak, bir in sa -
nın çok is te di ği bir edi mi dir, var  oluş tarzıdır. Ya ni ör güt ol ma
hak kı nız var; ey lem yap ma hak kı nız var, gö re vi niz de ğil. Gö rev
bi raz zo run lu lu ğu ve yap tı rı mı içe rir. Si zin  için as lın da he nüz
bu du ru ma da ge lin me miş tir ve ya bun dan ön ce bir hak ola rak
kav ra ma nız ge re kir. “Ne mut lu, ba na bir ör güt len me, par ti leş -
me ve ey lem hak kı ve ril di” di ye cek si niz. Za ten dik kat eder se -
niz, be ni ele  alın, biz de ki ba zı sa vaş çı lar “si lah lan ma,
ör güt len me hak kı bü yük bir hak tır” di yor lar. Ta bii ba zı la rı da
hak kı  gasp edi yor lar, böy le ça pul cu luk ya pı yor lar. Bu ay rı dır.
De mek ki par ti leş me yi, PKK te me lin de bü yü me yi bir hak ola -
rak kav ra mak ve hak kın ta nın ma sı nı da bu çer çe ve için de ele
al mak ge re ki yor. Da ha son ra bu nu gö rev ola rak bel le mek ikin ci
bir adım dır. Her ke sin gö re vi dir; ey lem,  onun ör güt len me si ve
yü rü tül me si hak tan son ra ge lir.

Dik kat edi lir se, bü tün bun lar tam bir aman sız ya şa mın ge re ği
ola rak or ta ya ko nul du, bir zo run lu luk de ğil dir. Mec bur ol mak -
tan da öte ye (ki bu da var), bü yük gö nül lü lük ve ar zu söz ko nu -
su. Baş ka bir yo lu muz yok. Bü tün bun la rın hep si bi raz da
PKK'nin özü olu yor.  PKK'lileşmenin esa sı olu yor. Bu nu
sağ la ya ma yan,  PKK'lileşmeyi böy le kav ra ya ma yan, di ğer
hu sus lar da ne ka dar iler le di ği ni söy le se de, as lın da boş tur. Böy -
le bi ri  PKK'li ola maz ve ya er geç be la  olur, opor tü nist  olur,
pro vo ka tör  olup çı kar.

Şim di ba zı şey le ri an la ma ya baş lı yo ruz sa nı rım. Bu sos yal
ger çek lik açı sın dan da ha ay dın la tıl ma sı ge re ken şey ler var di -
yor su nuz. Her hal de par ti saf la rı mız da ki iliş ki dü zey le ri ile sos -
yal ya şa mı ka rış tı rı yor su nuz. Ona açık lık ge tir mek  için bun la rı
da be lirt tik. Bi zim ya şa mı mız he def ler açı sın dan, na sıl bir dü -
zen açı sın dan sos yal dir. Bir sos yal ama cı var. Ama şu an da ta -
ma men yo ğun laş mış bir si ya sal ve hat ta as ke ri ya şam dır. Ya ni
ya şa mı mız da sos yal  amaç var, hat ta en öz gür sos yal  amaç  için
va rız. Ama ona ulaş mak  için de şu an da si ya si yiz, da ha da öte si
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şu an da tam as ke ri yiz. Ne den? Çün kü müt hiş bir bi çim de si ya -
si le şe mez ve as ke ri le şe mez sek, öz gür sos yal ya şam ama cı na
ula şa ma yız. Bu kav ram la rı da ha faz la ay dın la tıp ge liş tir me ye
ge rek var mı? An la ma nız zor ol ma sa ge rek. Çün kü öz gür sos -
yal ya şa ma ulaş mak  için ke sin lik le yük sek bo yut lu as ke ri
ya şa mı ya şa mak ge re ki yor.

Öz gür sos yal ya şam is ti yor san 
Kür dis tan ka nu nu nu uy gu la ya cak sın

As ker lik ne dir? As ker lik, en ör güt lü zor de mek tir. Zor ne dir?
Zor, ye ni bir top lu ma ge be  olan her es ki top lu mun ebe si dir,
onun do ğur tu cu ara cı dır. De ni le bi lir ki, bu bi zim  için bel ki de
en çok ge rek li  olan araç tır. Zor ara cı da or du ara cı dır. Or du,
sa vaş ör gü tü dür. Bü tün en gel le ri te pe le mek ka dar, ye ni bir top -
lu mu oluş tur ma nın ön cü mo de li dir. Ön ce lik le or du la şa cak sın,
or du laş ma yı bi le cek sin, si ya si le şe cek sin. Böy le ol dun mu, bü -
yük ih ti mal le sos yal ya şa mı ve iliş ki yi kav ra ya bi lir sin. Bu bir
ya sa dır; Kürdistan dev ri mi ve ya PKK dev ri mi nin ya sa sı. Baş -
ka la rı bu na hiç ge rek duy maz. Ör ne ğin bir yı ğın baş ka par ti de
var dı, bun lar hiç as ke ri leş me ka ra rı ver me miş ler dir. Bun lar sa -
vaş ma ya da ha za man bu la ma mış lar dır. Biz bun la ra reformist
diyoruz. Re for mist de me ye de ge rek yok. Bun lar as lın da sö -
mür ge ci li ğin çark la rı al tın da var lık la rı ile yok luk la rı bir  olan,
adı var  olan ken di si ol ma yan şey ler dir.  Kürdistan'da ka bul
edi le bi lir, bi raz öz gür, öz kim lik li ve öz ira de li bir ya şa ma git -
mek is ti yor san, as ker ol mak zo run da sın.  Onun her tür lü
sa va şım im kan la rı nı, ön cü gü cü nü, par ti si ni, eği ti mi ni, her tür lü
ha zır lı ğı nı ve gi de rek sa va şı mı nı ger çek leş tir din mi, o adı ken -
di ne ta ka bi lir sin; ya ni sos yal ya şa ma gi riş ya pa bi lir sin. Sos yal
ya şa mın ba zı iliş ki le ri ni ge liş ti re bi lir sin.

Şim di bu iş çok zor di ye cek si niz; fa kat bu bir Kür dis tan ka -
nu nu dur, ya ni ya şam ka nu nu.  Eğer öz gür lük is ti yor san bu



böy le. Yok, ka rış tı rı cı lık is ti yor san, opor tü nist lik is ti yor san o
ay rı bir şey. Bi li yor su nuz, tam da bu nok ta da saf la rı mız da ba zı
uç lar or ta ya çık tı. Bi zi sos yal yön den ge ri lik le it ham  edip de
ken di le ri nin sos yal ge liş me nin ba şı nı çek tik le ri ni söy le yen ler
gö rül dü. Bun la rın bir di ğer id di a sı da kas ka tı ve ya şa ma yı bil -
me yen ler ol du ğu muz şek lin dey di. Ki, baş ka ör güt ler bu nu da ha
da so mut bir bi çim de bi ze ya kış tır dı lar. Şim di ben ya pı mız da
na sıl bir sos yal ya şam ge ri li ği ol du ğu nu bi li yo rum. Di ğer ör -
güt le rin ken di le ri nin na sıl ya şa dı ğı nı on la ra bı ra ka lım. Fa kat
bi zim içi miz de ki le rin, bi ze ya şa ma yı bil me di ği mi zi söy ler ken,
ken di le ri nin na sıl ya şa dık la rı na bi raz an lam ve re lim.

Bi li yor su nuz, ba zı pro vo ka tif, ya ni  PKK'yi tas fi ye edi ci
tip ler or ta ya çık tı. Bun la rın en te mel bir id di a sı par ti için de bi -
rey le ri tat min ede bi le cek bir ya şa mın ol ma dı ğı, ya şa mın çok
so yut ve hat ta ro bot gi bi ol du ğu, sos yal ya şa mı bi raz ge liş tir -
mek ge rek ti ği bi çi min dey di. Bu ra da bir de özel lik le ka dın-er -
kek iliş ki le ri söz ko nu su ol du ğun da, ken di le ri ni iyi bir sos yal
ya şam uz ma nı gi bi sun du lar. As lın da bu müt hiş bir si vil leş me -
dir; biz bu na si vil leş me de dik.

Si zin ne ka dar as ke ri leş ti ği niz de tar tış ma lı. Da ha doğ ru dü -
rüst bir ge ril la laş ma yı, or du laş ma yı sağ la ya ma mı şız, o da ha as -
ke ri leş me nin içi ne ilk adı mı at ma mış, bu ko nu da en  ufak bir
so rum lu luk üst len me miş, bun dan kaç mış tır. Bi ze na sıl bir sos -
yal ya şam di ye da ya tı yor. Bü yük bir ola sı lık la ör tü lü ola rak ço -
ğu nu zun ba zı es ki sos yal ya şam an la yış la rı nı za hi tap edi yor.
As lın da ba zı la rı nın de ğil, yay gın ca ya şa nan bir du ru mu hort lat -
mak is ti yor. Doğ ru dur, çün kü çok yo ğun bir si ya sal ve as ke ri
ya şam içi ne al mı şız, bu an lam da sos yal ya şa mı ol duk ça tas fi ye
et mi şiz. De min söy le di ğim gi bi, çok il kel ve özüm sen miş sos -
yal ya şa mı red de di yo ruz. Ama öz gür sos yal ya şa mı da he nüz
oluş tu ra ma mı şız. Ya ni bu nun or ta mı yok. Ne ka za nıl mış bir
top rak sa hi bi yiz, ne de ka za nıl mış öz gür  halk dü ze yin de bir
ge liş me si var. Ne ola cak pe ki? Yo ğun bir si ya sal ve as ke ri dü -
zey de sey re de cek. Bu  işin ku ra lı ge re ği böy le ola cak. Ör ne ğin
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bir çok dev rim de bu böy le dir. Ba kın ta rih te bir çok dev let ku rul -
muş tur. Hat ta Os man lı la rın Ye ni çe ri or du su na ba kın. İm pa ra tor -
lu ğun ku ru luş ve bü yü tü lüş yıl la rın da Ye ni çe ri le rin sos yal iliş -
ki si, ai le iliş ki si yok tur. Yo ğun bir as ke ri güç tür ler, hem de o
dö ne min en aman sız gü cü dür ler. Ai le iliş ki le ri yok tur. Hiç kim -
se ana sı nı, ba ba sı nı bil mez. Hep si dev şir me ço cuk la rı dır. Ev li -
lik le ri yok tur. Sa nı rım on beş yı la ka dar böy le de vam  eder.

Biz de bu nu  esas ala lım de mi yo rum. Ta rih te bir çok or du da
böy le bir du rum söz ko nu su dur. Ne den? Çün kü o dö ne min bü -
yük as ke ri gö rev le ri var dır, ön ce or du ya ih ti yaç gös te rir. Bu ör -
nek le ri ço ğalt mak müm kün dür. Şim di bi zim  için iş ler da ha
aman sız dır. An cak bi raz as ke ri le şir sek bir şey ler kur ta ra bi li riz.
As ke ri leş mek ten,  onun si ya se ti ol mak tan çık tın mı kö le sin.
Elin de hiç bir şey kal maz. Ne yin bi zi as ke ri leş me ye it ti ği ni çok
iyi bi li yo ruz. As ke ri ya şa mı ken di gön lü müz le seç me dik. İm ha -
dan kur tul mak  için seç tik. Ger çek ten in san ol mak tan çı ka rıl ma
du ru mun dan kur tul mak  için bak tık ki ken di miz ey lem ci
ol mu şuz. Ben bir ka rın ca yı bi le eze mez dim, bun dan çe ki nir -
dim. Şim di “en çok kan dö ken ör güt”ün so rum lu su yum ve ya bu
iş le ri sı fır dan baş la ta rak bi raz ge liş tir dim. Ne den? Çün kü be ni
ya şam mec bu ri yet le ri bu ra ya çek ti. Yok sa her kes si lah pat la tır dı
da, ben pat la ta maz dım. Bel ki her kes iyi bir kav ga cı olur du da,
ben ol maz dım. Ruh sal bir eği lim ola rak bu böy ley di. Ama şu
an da  Kürdistan'da  Türk zo ru söz ko nu su ol du ğun da, ta rih te de
ona kar şı en bü yük di ren me yi ben yü rü tü yo rum. Na sıl olu yor
bu? Mec bu ri yet ten, baş ka ya şam yo lu bu lun ma dı ğı  için.
Düş man böy le. Ya şam is ti yor san, zor da ol sa böy le yük le ne cek -
sin. Bi raz akıl lı ol du ğum ve ken di mi ger çek ler le  alay et tir mek
is te me di ğim  için as ke ri ve si ya sal so run la ra yük len dim.
Akıl lıy san ve ya şa mak is ti yor san bu böy le dir. Sah te kar olur san,
ka çak olur san al da tır sın, al da nır sın, ka çar sın. Ka za nır mı sın
hiç? Tu tar lıy san, o za man müt hiş bir as ker ola cak sın.

Ben bu ko nu da ha la si ze şa şı yo rum. Ben den da ha faz la as ker
ol mak zo run da sı nız di yo rum. Çün kü ben bi raz ide o lo jiy le, bi -
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raz sos yal ve si ya sal ya şam la uğ ra şı yo rum. Ama si zin gi bi ler
ta ma men as ker lik le uğ ra şır lar. As ke ri alan la uğ ra şıl dı ğı  için,
ben den da ha faz la as ker olu na bi lir; or du laş ma ve ge ril la sa va şı -
nın her tür lü bi çi mi ko nu sun da uz man olu nur. Bu si zin  asıl
mes le ği niz dir.

Şim di ben bu ra dan ba kı yo rum; as ke ri so ru nu, bir ge ril la böl -
ge si nin so run la rı nı ora da ki ko mu tan dan on kat da ha iyi gö rü yo -
rum. De mek ki bu ko mu tan as lın da as ke ri ol mak tan çok uzak -
tır. İş te bu nun  için ba şa ra mı yor, bu nun  için or du ku ra mı yor.
Be nim ka dar bu nun mec bu ri ye ti ni his set se, ya şa mın an cak
mut la ka bu te mel de sağ la na bi le ce ğin den  emin ol sa, as lın da
or du yu ku rar. Eli ne o ka dar da ola nak geç miş tir. Biz sı fır dan
baş la ya rak bu sa va şım ola nak la rı nı or ta ya çı kar dık. Ken di elin -
de var  olan ha zır ola nak lar la des tan ya ra tır. Ama düş kün ve
ser se ri dir; as lın da zo run lu lu ğu da, öz gür lü ğü de gör mü yor. Do -
la yı sıy la bu iş le ri böy le sap tı rıp gö tü rü yor.

As ke ri le şe me yen ler, da ha da ge nel le me ola rak si ya si leş me -
yen ler, bu yö nüy le de ken di le ri ni ge liş ti re me yen ler ne iyi bir
ör güt yö ne ti ci si, ne de iyi bir ko mu tan olur lar. Ço ğu nun ya şa -
dı ğı dü zey bu dur. Pe ki, ben ne den bi raz da ha fark lı yım? Be -
nim far kım kav ra yı şı mın ger çek ler le bağ lan tı sın dan, so rum lu -
luk tan ile ri ge li yor. Hay van laş ma ya ha yır, yok ol ma ya ha yır,
“ne ya şar ne ya şa maz” ko nu mu na ha yır! Hiç ol maz sa ken di mi
ko lay yem et tir me ye ce ğim. Bu duy gu lar la iliş ki nin kıy me ti ni
bil, her top lu lu ğun kıy me ti ni bil! İyi  eğit, iyi as ker ol, bir
si la hı iyi ko ru, iyi el de et, iyi kul lan! Kı sa ca sı her tür lü ola na -
ğı iyi de ğer len dir! Fır sa tı çok iyi gör ve yük len! Doğ ru ola nı
böy le dir.   Eğer siz de bun lar ge liş mi yor sa ni ye? Bi raz
ser se ri lik, bi raz gaf let, as lın da bi raz da kö le lik var.  Ağır
sö mür ge ci lik ve top lum sal özel lik le rin et ki le ri ne ba kı yo ruz.
Top lum za ten la net li dir, ki şi yi amaç tan alı ko yu yor. Bu nun la
da bel ki şu nu kav rı yo rum: De mek ki, as ker ol mak çok zo run -
luy muş.  Kürdistan'da bi raz na mus lu ve onur lu bir sos yal iliş ki
için bu na çok ge rek si nim var.
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Es ki ye ait her şey
ayıp, çir kin, kö tü ve yan lış tır

Şim di bel ki bi raz da ha iyi an lar sı nız di ye he pi ni zin ol duk ça
aşi na ol du ğu, bel ki de has re ti ni çok çek ti ği iliş ki ve duy gu dü -
ze yi ne de açık lık ge ti re lim. Sık ça şu nu söy le dik:  Ucuz
duy gu la ra ge rek yok, ola nak yok. Bir duy gu ve sev gi kat li a mı
da var. Düş man se ni vu rur ken, ay nı za man da se nin nor mal in -
san ca duy gu lan ma nı, se vil me ni ve hat ta ağ la ma nı bi le ön le miş -
tir. Ken di ni zi sö mür ge ci le rin kar şı sın da his se din: Ne gü ler si niz,
ne ağ lar sı nız. Ken di ni  Türk su ba yı nın kar şı sın da his set: Ne
gü le bi lir sin, ne de ağ la ya bi lir sin; put gi bi du rur sun. De mek ki
bu sö mür ge ci lik nor mal bir duy gu ya da yer ver mez. İn san si zin
iliş ki du ru mu nu za, duy gu lan ma la rı nı za an lam ver mek is ti yor.
Ben de öy ley dim, ama ken di mi çö züm le ye rek bu gü ne gel dim.
Ha len bü yük duy gu sa va şı mı nı, sev gi sa va şı mı nı yü rü tü yo rum.
Be nim  için ger çek ten çok zor. Her gün bu ka dar as ker li ğe,
or du laş ma ya ve sa va şım so run la rı na yük le nir ken, öte yan dan
sem pa ti iliş ki le ri ge liş ti ri yo rum. Bi zim bu ço cuk la rı mı zı na sıl
sev mek ge re kir? Bun la rın iliş ki le ri ni “ eşek” ya da “kö pek ka -
nu nu”na gö re iliş ki ler ol mak tan çı ka rıp na sıl bi raz da ha in sa ni
ve ka bul edi le bi lir iliş ki le re dö nüş tür mek ge re kir? Bu na ina nıl -
maz öl çü de il gi du yu yor ve iler let me ye ça lı şı yo rum. Çün kü or -
ta da o ka dar iliş ki da yat ma sı var ki, ki mi ni iha ne te, ki mi ni
eşek li ğe, ki mi ni her tür lü düş kün lü ğe gö tü rür. Bir de çok çir -
kin dir. Dik kat  edin, bi zim ey le mi miz de çir kin lik ten ka çın ma
özel li ği var. Bu çok so mut.

Ken di mi ta nı dı ğım dan be ri ba na gö re bir ki şi net ko nuş mak,
hız lı yü rü mek ve koş mak, ama cı nı açık ça or ta ya koy mak, gü zel
ol mak, ol duk ça çe ki ci ol mak zo run da. Ben böy le ol ma yan in -
san dan sü rek li ka ça rım. Çok so mut be lirt mek ge re kir: Bi zi dev -
ri me çe ken en te mel ne den de çok er ken yaş lar da baş ta ai le ol -
mak üze re çev re miz de gör dü ğü müz bü yük çir kin lik tir, bu çir -
kin li ğe duy du ğu muz tep ki dir. Ka dı na ve er ke ğe ba kı yor dum,



hep si çir kin lik abi de siy di. Ha la hep si ak lım da, iliş ki le ri ne ba kı -
yor dum, çir kin lik ti.  Aman Al lah di yor dum. Kom şu la ra
ba kı yor dum; ha la ço ğu nu ha tır lı yo rum: Na sıl iliş ki, na sıl bir
ya şam, ne ka dar bü yük  ayıp, bun lar bu ya şa mı ken di le ri ne na sıl
la yık gö rü yor lar di yor dum. De di ğim gi bi bu nun hi ka ye si  uzun,
ay rı ca an lat mak ge re kir.

Ta bii bü tün bun lar be ni dev ri me, dev ri min par ti si ne çek ti.
Duy du ğum utanç la dev ri me yö nel dim. Siz şu ayıp tan, bu ayıp -
tan ötü rü dev ri me gel di niz. Za ten ül ke niz ha rap edil miş, hal kı -
nız za ten her tür lü uta nı la sı ve la net li du ru mu ya şı yor. Bü yük
ayıp la rı nız var. Ge nel dü zey de ol du ğu gi bi ai le bi ri min de de bu
böy le. Ya ni ne re ye ba kar sa nız  ayıp,  ayıp,  ayıp; çir kin, çir kin,
çir kin; kö tü, kö tü, kö tü; yan lış, yan lış, yan lış! Bü tün bun la ra
kar şı sa va şım se ni ne re ye çe ker? Bun lar se ni iyi le re, doğ ru la ra,
gü zel lik le re çe ker. İş te ya şam bir de bu an lam da dur du rul muş -
tur. Ve bu an lam da ya şa mı zor la ya cak sın. Bu kav ram lar la ken -
di ni zi sor gu la yın. Gü zel li ğin ne re sin de si niz? Eğ ri ol ma yan han -
gi ta ra fı nız, yan lış çal ma yan han gi yö nü nüz, sap tı rıl ma mış ne -
re niz, oy nan ma dık ne yi niz kal mış tır? Her bi ri ni zi te ker te ker
kal dı rıp sor gu la ya bi li rim. Bu zor de ğil. Ne ka dar yan lı şa, çir -
kin li ğe, utan maz lı ğa bat mış ol du ğu nu zu gös te re bi li rim.

Ben gü cü mü ne re den alı yo rum? Dik kat  edin: Ki şi ola rak
çı kı şım da ne bir si lah, ne pa ra var dı. Dik kat edi lir se, ben ken di
yak la şım dü ze yim le güç ka zan dım. İn san la rı et ki le me gü cü.
Ger çek ten bir ku ruş pa ram, bir tek fi şe ğim bi le yok tu, borç luy -
dum. Be ni tu ta cak tek bir ai le fer di bi le yok tu. Ama bu na rağ -
men yi ne de çok et ki li ola bil diy sem, bu nun ne den le ri ni araş tı -
rın. “Şöy le et tin, böy le et tin, biz le ri ve ya düş ma nı kan dır dın”
di ye mez si niz. Ha yır, en çok al da tı la ma ya cak bir düş man la kar şı
kar şı ya ol du ğu muz gi bi, si zin gi bi en al da tı la ma ya cak ki şi ler le
de kar şı kar şı ya yız. Siz ler çok ma ter ya list si niz, çı ka rı nı za ol -
maz sa bir  adım bi le at maz sı nız. As lın da siz de faz la ira de ve
ro man tizm yok tur. Çok çı kar cı sı nız. Mut la ka çı ka rı nı za el ver di -
ği  için ba zı adım la rı atı yor su nuz. Bi zim ki bi raz fark lı dır. Ben ce
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ayıp tan kur tul ma, bi lim le bağ lan tı yı kur ma, ya ni doğ ru ya gel -
me, çir kin lik ten ka çın ma çok sis tem li bir duy gu dur. Ba şı mı
kes se niz, ben çir kin lik le ya şa mam. Ka dın ve ya er kek,  fark
et mez; her şey mut la ka  inanç sı nır la rı na gö re ay rı ma ta bi
tu tu lur. Ki me, ne ye ne za man ba kar sam ba ka yım ve ya de ğer -
len di rir sem de ğer len di re yim, bir öl çüm de bu dur. Ya ni bi lim sel
bir yak la şım dır. Bü tün bun lar ta bii ki şi lik ya pı mız da bu te mel -
de et ki li ol ma yı sağ lı yor.

Bu kav ram la ra ne ka dar açık lık ge ti ril miş, ne ka dar hak kı ve -
ril miş, doğ ru ya ne ka dar yö ne lin miş tir? Bun la rı ken di ni ze uy -
gu la yın. Si ya sal doğ ru lar la, ör güt doğ ru la rıy la, as ke ri doğ ru lar -
la oy nar san, ger çek ler le bağ lan tı sı nı ko pa rır san, so nu na ka dar
çir kin ce, ah lak sız ca ve al çak ça bir çok şe yi be nim ser sen, dev -
rim ci den baş ka sen den her şey çı kar. Ama ken di ni bi raz bu öl -
çü ler le ye tiş ti rir sen, o za man ba şa rır sın. O za man sen ya man
adam sın, öz gür sün, de ğer li sin; her kes se ni tu tar ve se ver.  Açık
söy lü yo rum: Ya şa mın ka nu nu bu.

Şu an da be nim du ru mum ne dir? Sa nı rım bi raz ba na il gi du -
yu la bi lir. Be nim bi raz ya şa ma şan sım var, sa nı rım mad di ve
ma ne vi ola rak bi raz böy le dir. Dik ka te alı nı yo rum; düş man bi -
le be ni dik ka te alı yor. Düş man da ar tık  asıp kes mek ten zi ya de
(ki düş man dır, böy le yap mak is ter di, ama gü cü yet me di, yet -
mez), “ya şa ya bi lir, on la rın da ya şa ma ya hak kı var” di yor. Bu
nok ta ya ge li yor. Bü tün bun lar önem li dir.  Eğer siz da ha da
kah ra man laş mak is ti yor sa nız, ki şi li ği ni zi bu te mel de çö zü me
ta bi tut mak ve ge liş tir mek zo run da sı nız. Bu  PKK'lilik de çok
önem li. Bi li yor su nuz, PKK ha re ke ti kah ra man lık ha re ke ti dir,
bi l im sel ola rak da böy le dir.   Onun ele man la rı  bi raz
kah ra man lı ğa ya ra şır ve ya ona ula şır tarz da ya şa ya cak lar. Bu
da bi zim ver mek is te di ği miz  tarz olu yor. Za ten kah ra man lık
tar zı hem ta rih sel açı dan, hem top lum sal açı dan, hem de gü -
nü mü zün si ya sal ve as ke ri ger çek li ği açı sın dan ka çı nıl maz dır.
Kah ra man, cü ce ler gi bi ka la maz, sı ra dan sa va şa maz. Her şey
si zi kah ra man ol ma ya ve sa vaş ma ya zor lar. Bu da bir ka nun -
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dur. Be nim  icat et ti ğim bir  tarz de ğil, öz gür ya şa ma ulaş ma nın
tar zı ve ka nu nu dur.

Ta bii ben ken di mi key fim  için böy le tut mu yo rum, iş ken ce
ol sun di ye ken di mi si ze da yat mı yo rum. Ve ya bir ar tist ol mak la
ken di mi si ze ka bul et tir mi yo rum. As lın da ya şa mın mut lak ka -
nun la rı na gö re ha zır la ma ya ça lı şı yo rum. Ba zı ya şam ka nun la rı
var ve bun lar be ni böy le ol ma ya mec bur edi yor. Ya siz ler han gi
ka nun la rın pe şin de si niz, han gi ka nun la ra gö re ya şı yor su nuz?
Si zin ki ler önem li oran da kö tü lü ğün, çir kin li ğin, ayı bın ka nun -
la rı dır. Bir dev rim ci bun la rı as la ka bul ede mez. Bu an lam da
ken di iç sa va şı mı nı zı ba şar mak zo run da sı nız.

Ko lay ya şa nıl ma dı ğı nı 
Avustralya'daki  Kürt ço cu ğu da bi li yor

Şim di ben bun la rı bu ka dar ge nel le me da hi lin de söy ler ken,
ba zı la rı da ha la ge li yor ve bi ze ya şam der si ver me ye ça lı şı -
yor lar. Böy le ayı bı, kar şım da kim se nin ya şa ma sı nı ka bul et -
mem ve bu an lam da her kes be nim kar şım da ezi lir.  Evet, ya ni
ben onu çok iyi bi li rim. Ya şa ma ya hak kı var mış! Ha yır. Ön -
der lik çiz gi sin de ger çek le şen şa ha det le rin di li bu dur; şa ha de -
tin yo lu ke sin dir. İs pat la nan bu hu sus ba zı bi çim le riy le ya şa -
nıl maz. Bi zim tar zı mız şa ha de ti ke sin leş ti ri yor, ka çı nıl maz kı -
lı yor. Şa ha de tin ön der li ği ni yü rüt mek ko lay de ğil. Siz bu nu ne
ka dar kav ra mış sı nız, bu da ay rı bir  olay. Şa ha de tin ön der li ği ni
yü rüt mek çok bü yük bir ki şi lik is ter. Kür dis tan gi bi bir ül ke de
in san lar çı kar sız bir dam la kan bi le dök mez ler. Bu ka dar bü -
yük fe da kar lık  için çok bü yük bir ki şi lik ön der li ği ge re kir.
Eğer bü tün bun lar hak kıy la an la şı lır sa, güç len me niz önün de
her han gi bir en gel kal maz.

De dim ya, par ti için de öy le an la şıl maz so run lar çı kı yor ki,
in san  esef edi yor; “as ker li ğe ge le mi yor, ör gü te ge le mi yor”
de nil me si ne  esef edi yo rum. Bun lar, na sıl ha la böy le si bü yük



bir par ti ve kah ra man lık ha re ke ti ne kar şı ile ri sü rü le bi lir? De -
mek ki hiç bir şey ver me mi şiz; de mek ki bi zim yar dım cı la rı -
mız, par ti li ler ina nıl maz bir gaf let için de, sah te kar lık için de.
Yok sa şa ha det çiz gi si çok so mut. Şa ha det ön der li ği ya şam ön -
der li ği dir. Ya şar ken na sıl ol du ğu nuz or ta da. Şim di bi zim kar -
şı mız da böy le dur mak müm kün mü? Şim di hal kın ya nı na gi -
dip ba kın: Kim se bü yük say gı duy ma dan, bü yük he ye can duy -
ma dan kar şı mız da dur maz. Bu gün kü çük bir mek tup oku dum,
as lın da bu ra ya ge tir mek is ti yor dum. Mek tup bir ai le nin ço cu -
ğun dan ge li yor. Ken di le ri ne gö re bir hi tap tar zı ge liş tir miş ler
ba na kar şı. Ta  Avustralya'dan ge li yor ve çok an lam lı bul dum.
Gü zel bir say gı ve sev gi an la yı şıy la bi rer pa rag raf yaz mış lar.
Emi nim ki, ya zı lan lar on la rın öz duy gu la rı dır. On lar da ki sa de -
lik, iç ten lik ve doğ ru luk bel ki en değ me par ti li de yok. Ya ni
bel ki öv gü do lu söz cük ler de di zer ler, ama bu öz de sa de lik ve
dü rüst lük yok. Bu çok önem li. Çün kü iyi ta nın mış tır. On be şi -
ne gel me miş ço cuk lar  için bi le ya şam ne an lam ifa de edi yor,
ina nıl maz doğ ru luk ve çar pı cı lık ta de ğer len di ril miş tir. De di -
ğim gi bi ko lay ya şa nıl  ma dı ğı nı ta  Avustralya'nın bir
kö şe sin de ki ço cuk da kav ra ya bi li yor.

Ge ril la ko mu ta nı,  alan so rum lu su ola cak sın da in san la rı bu
ka dar ka çır ta cak sın, et ra fı nı bu ka dar zor la ya cak sın. Böy le ol -
maz ki! Bu so rum suz luk tur, çir kin lik tir. Ken di le ri ni ha la bu bi -
çim de bi ze da ya tan lar ga fil ve al çak tır. Adı na ne der se niz de -
yin. Bi zim ger çek li ği miz bu ka dar so mut ken, sen par ti için de
çok ça ile ri sü rül dü ğü tarz la ne ya şa ya bi lir sin, ne de bu na mü sa -
a de ede bi lir sin. De di ğim gi bi bu da  PKK'nin sos yal ya şa ma
na sıl gi riş yap tı ğı nı gös te ri yor. Bü yük sev gi, bü yük say gı ola yı -
na na sıl ka pı yı ara la dı ğı nı or ta ya çı ka rı yor. Ne den bu nu sap tı ra -
lım? Ne den bu nu bo za lım? O za man mü na fık, sap tı rı cı olur su -
nuz. Bu nun la da mü ca de le edi yo ruz. Çün kü ka bul gör mez.

Bi zim zor lan dı ğı mız nok ta şu ra da: Böy le si ıs rar lı da yat ma lar
ne den? Biz içi miz de ki düş ma na kar şı  sert bir tas fi ye ha re ke ti
sür dür mek is te mi yo ruz. Ta bii bu, “par ti için de is te di ğim gi bi
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ka la bi li rim, de şe bi li rim” an la mı na gel mi yor. Ter si ne ör güt her
şey den ön ce böy le bir ki şi li ğin tu tu mu nu ka bul et mi yor. Ya ni
ol ma dı ğı var sa yı lır. “Ben böy le de ya şa ya bi li yo rum” di ye bi li -
yor san, ger çek ten de ken di ne en bü yük kö tü lü ğü ya pı yor sun.
Ya ni ken di ne ölüm den da ha be ter bir du ru mu ya kış tı rı yor sun.
Sen as lın da ga fil le rin an la ma sı ge re ken be te rin be te ri bir ölü mü
hak edi yor sun. Çok af fe dil mez bir suç iş li yor sun, çok bü yük bir
na mus suz lu ğu da ya tı yor sun. Bü yük bir ah lak sız sın, bü yük bir
ay maz sın, ga fil sin, bü yük bir ser se ri sin sen. Ben ce ki şi ler bu nu
her şe ye da ya ta bi lir ler, ama bu ör gü te da ya ta maz lar. Se nin ko -
nu mun iş te bu dur. Ör gü tün vic da nı nı, kah ra man lık ha re ke ti nin
bü yük lü ğü nü kö tü kul la nı yor sun. Ta bii bu nun ce za sı nın ne ola -
ca ğı nı da var ken din dü şün. İş te bu has ta lık lı ki şi lik du ru mu,
bir tür lü ör gü tün ka nun la rı ve ku ral la rı na ge le me me ve bi li nen
ba şa ge len ler... Bu bir an lam da ak la bi le gel me me si ge re ken tu -
tum, dav ra nış ve an la yış lar dan ile ri ge li yor.

Bü tün bun lar bir bü tün ola rak PKK ha re ke ti nin tüm ger çek li -
ği ile sos yal ya şa ma (bu na sa na tı, kül tü rün çe şit li bi çim le ri ni ve
hu ku ku da ek le ye bi li riz) na sıl yak laş tı ğı ko nu sun da ben ce si zi
ol duk ça net leş ti ri yor. Yi ne ma ne vi dün ya nı za, ah lak ve duy gu
du ru mu nu za na sıl yan sı ma sı ge rek ti ği ni de or ta ya çı ka rı yor.
Yol daş lar ara sın da ki iliş ki ye na sıl yak la şı la ca ğı nı da gös te ri yor.
Bü yük bir dü zen iliş ki si, bü yük bir say gı iliş ki si, bü yük bir yü -
rek iliş ki si... Çok açık tır, baş ka bir so nuç çı ka rı la maz. Ama ca
ne ka dar bağ lı? Han gi düş ma na yö ne li ne ce ği ve han gi ge rek çe -
ye da ya na rak yol alı na ca ğı bu ka dar açık ken, yol daş lar ara sı çe -
kiş me, di diş me, bo şa çı kar ma, ez me ve ka çırt ma söz cük ola rak
bi le ak la ge le mez. Bu bü yük bir suç tur. Yi ne bu nun da öte sin de
dev rim ci ya şa ma ve tak ti ğe ge le me me yi yok var sa yın. Böy le
bi ri al da tıl mış tır, bu nun bir so nu cu ola bi lir ve ya dü ze nin ajan -
laş tı rı cı et ki sin den he nüz kur tu la ma mış tır de ni le bi lir. Bun la rı
bir an ön ce gi de rin. “Bun la rı in cel te rek sür dü rü rüm, da ya tı rım”
der sen, o za man ya çok iyi bir ajan sın, ya da çok ser se ri sin.
Baş ka da müm kün de ğil.
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Duy gu la ra, ge le nek le re ye nil din mi 
her şe yi kay be der sin

Çok iyi bi li yo rum ki, bi zim ey le mi miz ulu sal kim li ği, hal -
kı mı zın öz gür lü ğü nü ge ti ri yor. Bu bi raz da ha ger gin ol ma yan
sos yal ya şa ma da gö tü rür ve ya her dö nem bi zi bu na bir tarz da
yak laş tı rır. Şim di ki dö ne min sos yal di li ne dir? Ör ne ğin de min
de söy le dim; ar ka daş lık, yol daş lık bağ la ma sı üze ri ne çok de -
ğer len dir me yap tım. Hat ta er ken den bir ar ka daş bul mak  için
na sıl giz li fa a li ye te gir di ği mi ve gü nü mü ze ka dar bu ör güt len -
me yi na sıl ge liş tir di ği mi an lat tım. Ka dın  için de söy le miş tim.
Be nim il gi mi çe ken bir er kek le, bir kız la iliş ki kur ma ya ça lış -
tım. Di ğer de ğer len dir me ler de de adı geç ti. Ya ni ço cuk ken ne
ya par sın?  Oyun oy nar sın, ar ka daş lık ya par sın; il gim çok
so mut. De ğer len dir me de de be lirt tim. Ka dın (şim di yaş lı bi ri -
dir) ge lin ol duk tan son ra bi le, be nim ken di siy le oy na ma is te -
mim önem li dir. De mek ki iliş ki dü ze yi ni böy le ge liş tir mek
açı sın dan tu tar lı yım.

Çok er ken den bu nu böy le ele  alan bi ri si, şim di ne dü ze ye
ulaş tır mış tır? Si zin de iliş ki le ri niz ol du ğu  için söy lü yo rum.
PKK'de bu ko nu ya iliş kin man tık ne dir, iliş ki nin ge li şi mi
na sıl dır; bu nu ar tık gör me nin za ma nı dır.  Kürdistan'daki
çe liş ki le re ve ri len an lam, ka dı nın ele alı nış hi ka ye si çok kap -
sam lı dır. İliş ki yi böy le bi rey sel leş tir me ye cek sen, ge nel leş tir -
mek ka çı nıl maz dır. Siz ge nel dü ze yi çö züm le me den, bi rey sel
dü ze yi hal le de mez si niz ki! Be nim anam la da iliş ki le rim var dı.
Ney di iliş kim? O, bir ana nın mut lu lu ğu nu ba na da yat ma ya ça lı -
şı yor, ben ço cuk hu ku ku nu da yat ma ya ça lı şı yo rum. O, “bir ço -
cuk ana sı na gö re şöy le  olur” di yor. Ben de “bir ana ço cu ğu na
gö re şöy le ol mak zo run da” di yo rum. İd di a la rım çok güç lü ve
ol duk ça ger çek çiy di. O ko şul lar da, “bir ço cuk kar şı sın da si zin
iyi bir ana ol du ğu nu zu söy le me niz çok zor” di yor dum. Bir ço -
cu ğun ge le ce ği ni he sap la mak, onu bi raz ya şa ma hak kı na ka -
vuş tur mak açı sın dan ve re bi le ce ği niz şey yok de ni le bi le cek ka -



dar az. Ne ya pıl ma lı? Civ civ ör ne ği ni tam o sı ra da gös ter miş -
tim, so rum suz bir ço cuk an la yı şıy la. Ço cuk tan da faz la bir şey
is te me ye hak kı nız yok. Na sıl bü yür se öy le, ne tür ya par sa öy le
ya par. Çok er ken yaş lar da ce vap bu. Bu da bir iliş ki, bir çe liş ki -
nin di le ge ti ri li şi dir.

Da ha son ra ör gü tü mü zün baş lan gı cın da da bi zim ge liş tir di -
ği miz bir iliş ki dü ze yin den söz et tik. Bu na çok il ginç bir iliş ki
di yor su nuz. İl ginç lik ten de öte ye ne ye ben zi yor, ne an la ma
ge li yor, ne so nu ca gö tü rü yor; bun lar an la tıl mış tır. Ne bi çim
bir er kek-ka dın iliş ki si? Da ha doğ ru su tam bir iliş ki: Müt hiş
si ya sal, müt hiş ulu sal, müt hiş sos yal, müt hiş ör güt sel, müt hiş
ey lem sel, müt hiş ah lak sal çün kü. As lın da baş lan gıç ta hiç de
böy le dü şü nül mü yor du. Ama ger çe ğe  ters düş me mek, ger çe ğe
say gı yı yi tir me mek açı sın dan, ko lay ko lay ger çek ler le ba ğı mı
ko par ma ya fır sat ver mem. Duy gu du ru mu dur iş te, za ten bu
iliş ki içi ne gir se niz gi der di niz. Övün mek gi bi ol ma sın, şu an -
da da bun dan ken di ni kur ta ran ki şi ola rak ben tek ken di mi gö -
rü yo rum. Bu ra dan doğ ru çö zü me yol al dık. Son ra bak tı ğı mız
bu iliş ki de dev let çi lik, her tür lü fe o dal lik, her tür lü bur ju va
kur naz lı ğı, her tür lü düş kün lük gör dük; vel ha sıl in san lık la il -
gi li çok az şey çık tı bu iliş ki den. Bir  ölüm, bir ya şan ma ma
du ru mu or ta ya çık tı. Ba şın dan bun la rın ol du ğu nu he sap la say -
dık, ke sin lik le bun dan müt hiş ka çar dık.

Ben ana iliş ki si ni de ele al dım. Bi raz uğ raş tık. Ta bii he men
bı rak tık. O ora da git ti, ben bu ra da böy le ya şa dım. O da as lın da
bir iliş ki dü ze yi ve çe liş ki le rin çok hız lı bir mü ca de le siy di. Da -
ha son ra sö mür ge ci ler “bu ço cu ğu ne den di zi nin di bin de bü yüt -
me din” de di ler. O da “di zi min di bin de kal ma sı nı is te mez  olur
muy dum” de miş ti. Ne dir di zi nin di bin de kal mam? Bu, zin cir -
len mem de mek ti. Sö mür ge ci lik de bu nu is ti yor du. O bir ana ve
ge ri li ğin den do la yı as lın da çok zor da ol ma ko nu mun day dı. Ço -
cu ğa kar şı gö rev le ri ni ye ri ne ge ti re mez di. As lın da ge tir me di
de ğil, ço cuk la rı nı ko ru mak  için ba ya ğı bü yük bir sa vaş çı lık
yap tı. Hak kı nı ver mek ge re kir.
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Ge çer ken be lir te lim:  Kürdistan'da bir ana ço cuk la rı  için
bü yük sa va şır. Bü tün ana la rın hak kı nı böy le ver me yi de önem li
gö rü yo ruz. Ama  onun sa vaş çı lı ğı nı da gör düm. Be ni en çok
ne ye kar şı çı ka rır dı? Muh te me len ken di ne gö re ba zı düş man la -
rı na kar şı. Hiç fay da sı ol ma dı di ye me yiz. Bel ki kö tü bir bo yu -
neğ me ci ola bi lir dim. En azın dan “kim sa na bir to kat vur duy sa
sen de mut la ka in ti ka mı nı alır sın” bi çi min de bir il kel an la yış la
da ol sa, be ni bu sı nır da tut ma ya bü yük  özen gös ter di.  Onun
ken di ne gö re düş man kav ra mı var dı.  Onun kav ra mı nın içe ri ği ni
ka bul et me sen bi le, bir düş man kav ra mı nı gö zar dı ede mez sin
ve düş ma na kar şı da böy le kav ga cı olur sun. Bu iz le nim ler ço -
cuk ta da ha son ra et ki li ola bi lir. Ya ni ko ru ma sı var dır, ken di si ni
ayak ta tut ma sı var dır. Çok ge ri bir mü ca de le bi çi mi de ol sa, so -
nu na ka dar tes lim ol ma ma yı sür dür me si de ya şam da et ki li ola -
bi lir. Bu ay rı bir şey, bu nu faz la aç ma ya ge rek yok. 

Baş lan gıç ta, ka dın lar da  işin içi ne gir sin de dik, iliş ki de
ol sun, duy gu da ol sun. Yi ne böy le bir iliş ki za ten her kes te var;
biz de de ol sun, de dik. Fa kat her kes te ol ma yan bir şey gi de rek
ken di ni gös ter di: Ger çek ler le ba ğı nı yi tir me mek ve bu ko nu da
has sa si ye ti el den bı rak ma mak. Duy guy muş, tut kuy muş, ge le -
nek ler miş, top lu mun ön gör dük le riy miş, ko şul la rın da ya nıl maz -
lı ğıy mış; bun la rın kar şı sın da ye nil me men ge re kir. Tam da bu ra -
da he pi ni zin ta kı la bi le ce ği her şe ye kar şı di re ni şe geç me ge re -
ği ni du yu yo rum. Bir kez da ha di re niş. Di re ni şin hi ka ye si ni de
si ze bir kez an lat tık. Ben ku ru lan iliş ki bi çi min de bu nu böy le
ge liş tir mek is te me dim. Tam ter si ne so nu na ka dar bir in sa nı ka -
zan mak  için, bir in sa nı yü rü te bil mek  için har ca dı ğım ça ba yı
baş ka sı nın ser gi le ye bi le ce ği ni ve ta ham mül gös te re bi le ce ği ni
san mı yo rum. Ama mü ca de le gü cü ol ma sı nı da bil dik.

Bu nok ta da ken di niz  için çı kar ma nız ve bel le me niz ge re ken
en önem li so nuç şu: Ora da bi tiş ka nu nu var. Bu nun dev let le
bağ lan tı sı ne ka dar bi linç li dir, ne ka dar ken di li ğin den dir, o ka -
dar önem li de ğil. Kar şı nız da ki bi linç li ve ya bi linç siz düş ma na
hiz met  eden bi ri si, bu da o ka dar önem li de ğil. Ken di si bir

222



223

sı nı fın tem sil ci si; ne olur sa ol sun, iliş ki ler so ru nu dur. Bir er ke -
ğin bir ka dın la iliş ki sin de si ya sal lık, ör güt sel lik ve hat ta as ker -
lik... Bü tün ya şa mı böy le il gi len di ren hu sus lar da bir öl çü nün
ol ma sı ge re ki yor. Siz bu öl çü yü bul du nuz mu, bul ma dı nız mı?
Be ni il gi len di ren yön bu ra sı dır. Yok sa ne ka dar aşk ya şar sa nız
ya şa yın, cin sel li ği niz na sıl ge li şir se ge liş sin, bi zi il gi len dir mez.
Bi zi il gi len di ren ba zı öl çü ler dir. İliş ki yi be lir le yen, sev gi yi, aş -
kı, ev li li ği ve her şe yi be lir le yen bir ta kım da ya nıl maz öl çü ler
var. Tek rar adı nı ko ya lım, bun lar ka nun lar dır. Bu bir ör güt ka -
nu nu, sa vaş ka nu nu dur. 

Cin sel li ğin ve cin sel iliş ki nin 
doğ ru ka nu nu var dır

Siz ben den da ha faz la sev da lı ve tut ku lu ol du ğu nu zu söy le -
ye mez si niz. Biz za ten ya şa ma kar şı en bü yük tut ku yu is pat la -
mı şız. Sa vaş ta ya şa mı or ta ya çı kar mı şız, ya şa mak  için sa vaş!
Ka dın iliş ki sin de de böy le. Si zin öl çü le ri niz ya tam tes lim ol -
mak, ya da iyi ce kı rıp dö ke rek bi tir mek tir. Bu ra da hem içe rik,
hem de ona ulaş ma ama cı de ği şik tir. Be nim ki ile si zin ki ara sın -
da dağ lar ka dar  fark var. İş te ka dın iliş ki si ni, yi ne er kek-ka dın
iliş ki le ri ni ge nel de po li ti ka ola rak ha la biz yü rü tü yo ruz; hem
oluş tu ru yor, hem de yü rü tü yor ve ge liş ti ri yo ruz. Ama dik kat
edil sin, ha la yo ğun bir ça ba için de yiz. Ne den? Si ze kal sa, bir
er ke ği ve ya bir kı zı bul du nuz mu her şey bi ter. Dar bir yön için -
de ko lay aşk, ko lay duy gu, bil mem ko lay ne! Ama ben ne ko lay
tut ku du yu yor, ne de ko lay se ve bi li yo rum. Ne şöy le ko lay ya şa -
ya bi li yo rum, ne böy le ko lay ya şa ya bi li yo rum. Ne den? Sa nı rım
bir de bu ra yı an la ma nız da ha so mut ola bi lir. Çün kü bir bi rey
ola rak, bi rey ci bir tip ola rak kal sam, ken di mi ra hat lık la hal le de -
bi li rim. Ama bir mi li tan ola rak, he le he le bir ön der mi li tan ola -
rak ken di mi ko lay hal le de mem.

Za ten bü yük kav ga ney di? Ana sı nın ilk ço cu ğu ken di ni ana -



sı nın di zi di bi ne  atar, kız ço cu ğu ana sı nın bir de di ği ni iki
et mez. Er kek de din mi böy le, ka dın de din mi böy le  olur.
Bun la rı böy le ka bul et sey dik, ger çek te biz o za man bit miş tik.
Ken di mi zi o iliş ki bo yu tun da çö ze me sey dik, ger çek ten kay bet -
miş tik. Biz den PKK gi bi bir ör güt, he le bu gün kü sa va şım dü ze -
yi bek le ne mez di. Duy gu lar la sa vaş ara sın da ki iliş ki yi, ka dın-er -
kek iliş ki le riy le sa vaş ara sın da ki iliş ki yi si ze açık lı yo ruz. Ben
ge nel de ka dı na vur mam, ya ni  sert de ği lim. İs ter düş man ol sun
is ter ol ma sın, bu duy gu ben de faz la yok. Ama çok önem li bir
mü ca de le ve ril miş tir ve ha la ve ri li yor. Sa nı yo rum bu ar ka daş la -
rın hep si par ti için de ken di le ri ne git tik çe, “bu ne bi çim ya şam -
dır, ne re ye gi di yor, ba şı mı za ne ler ge le cek” di ye so ru yor lar dı.
Bel ki hem ür kü yor ve çe ki ni yor lar, hem umut la nı yor lar, hem de
il ginç bu lu yor lar. Fa kat bu nun bir sa vaş ol du ğu ke sin dir ve ol -
mak zo run da dır da. Ya ni il gi li yim. Di yo rum ya, düş ma nım bi le
ol sa, as lın da bir ka dı na faz la eze lim ha va sın da yak laş mı yo rum.
Ama öy le bir mü ca de le da ya tı yo ruz ki, bu, her ka dı nın ko lay
kal dı ra bi le ce ği bir mü ca de le de ğil. Bel ki ta rih te ilk de fa ka dın
cin si böy le bir mü ca de ley le ta nı şı yor ve ba na gö re ta nış mak zo -
run da dır. Ka dı nı ve ya ka dın-er kek iliş ki si ni ya ra tı yo ruz. İn san
si zin iliş ki le ri ni ze ba kın ca, an cak bu ak la ge le bi lir. Ya nı nız da
bir ka dın ve ya bir ko ca var sa, “bu ben ce  kârdır” de me yin.
İki si ni kar şı ya  alıp ba kın: Say gı ve öl çü bu la maz sı nız,
iliş ki le ri ne çok az an lam ve rir si niz.

Ge nel de bir lik te lik le ri red det mi yo rum, müm kün de ğil dir bu.
Fa kat top lum sal lı ğı ya şı yo ruz. Ya ni şu ka nu nu ka bul et me ye ce -
ğiz: Aç lık gü dü sü hay van ca sal dı rı ya gö tü rür, do la yı sıy la gö zü -
müz ne yi gö rür se hay van ca sal dı rı rız; cin sel lik gü dü sü yi ne hay -
van ca bir gü dü dür, bir bi ri mi zi gör dü ğü müz de he men sal dı rı ya
ge çe riz! Ha yır, biz bu hay van ka nu nu na yer ver me ye ce ğiz. Bi -
zim dev ri mi mi zin di ğer bü yük bir ka nu nu da bu dur. Ek me ğin
doğ ru ka za nıl ma sı ka nu nu ol du ğu gi bi, cin sel li ğin ve ya iki  cins
ara sın da ki iliş ki nin de doğ ru ka za nıl ma sı nın yo lu var dır. Bir ka -
nu nu bu la ca ğız, ka nu nun ge rek le ri ne gö re ya şa ya ca ğız. Sen hay -
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van ka nu nu nu iş let tin mi, hay va na uy gu la nan mu a me le ye ma ruz
ka lır sın. İn san iliş ki si bo yu tu na ge tir mek is ti yor san, ge rek le ri ni
ye ri ne ge ti re cek sin.  Açık söy le ye yim: PKK saf la rın da hay van
ka nun la rı na iş ler lik ta nı mı yo ruz. Ba na gö re bi rey ci lik de bir tür
hay van lık tır. Ulu sal dü ze ye, sos yal öz gür lük dü ze yi ne ula şa ma -
mış, onu amaç la ma mış, onu araç la (ya ni ör güt ve sa vaş la) bü tün -
leş ti re me miş bi ri ba na gö re ters tir. Ken di si ne gö re ne ka dar da ya -
nıl maz olur sa ol sun, cin sel lik de da hil,  onun iliş ki si ne iş ler lik
şan sı ver me ye ce ğiz. “Biz de  alır bir bi ri mi zi ka ça rız, bir bi ri mi zi
kö tü ye kul la nı rız” di yen ler çı ka bi lir. De ne sin ler, ola bi lir, bu da
bir sa vaş tır. Sen hay van lı ğın sa va şı nı ve rir sen, ben de in san lı ğın
sa va şı nı ve ri rim. Ya bi zim sev gi-say gı öl çü le ri mi ze gö re ya şa mın
yo lu na gi re cek sin, ya da baş ka tür lü bir sa va şım ve re cek sin. Bi -
zim sev gi-say gı öl çü le ri mi ze gö re ya şa mın yo lu na gir mek ay nı
za man da ko ca man bir ül ke ka za nı mı ola cak tır, ko ca bir sa vaş
ola cak tır. De dim ya as ker lik bir ka nun dur.

O hal de, her kes bi raz cık de ğil ba ya ğı as ker ola cak, si ya sal ola -
cak, ör güt sel ola cak. Bun dan son ra sos yal iliş ki is te, o za man sev -
gi iliş ki si ne de bi raz yer ve ri le bi le cek tir. Sa va şın ve ör gü tün hiz -
me tin de bir iliş ki. “Gön lüm is ti yor da, ba şa ra mam” di ye mez sin.
Ha yır, gü dü le rin ve gön lün ne ka dar is ti yor sa, bey nin de sa va şa
ve ör gü te ye te cek. “Gaf le te düş tüm, ken di me ha kim ola ma dım”
da di ye mez sin. Bun la rın hep si boş laf lar. Bu ko nu da da bir for mül
söy le miş tim: Sa va şır san gü zel le şir sin, gü zel le şir sen se vi lir sin!
Bu nun an la şıl ma ya cak hiç bir ya nı yok. Bu bir for mül dür. Sa vaş -
mak  için de iyi eği ti ci ve ör güt le yi ci ola cak sın, iyi mi li tan
ola cak sın, ko lek tif ola cak sın, iyi ta kip çi ola cak sın, düş ma na iyi
kar şı ko ya cak sın, va ta nı iyi ka za na cak sın, hal kın say gı sı nı iyi ka -
za na cak sın. O za man sev gi ye de hak ka zan mış olur sun. O za man
se nin sev gi ne  onay ve ri le bi lir. Bu ol maz sa se nin ya şa man hiç
müm kün de ğil. Ka rın ve ya er ke ğin var sa, o da elin den alı nır. Ba -
kın,  açık söy lü yo rum, gö zü nün ya şı na ba kıl mak sı zın elin den
alı nır. Bu bir ka nun dur, bu nu ben  icat edi yor de ği lim. Ni te kim ben
böy le yap tım. Ta bii dü şü ne cek olur sa nız, bi zim ey le mi mi zin al tın -
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da bin ler ce  genç kı zın sö zü mo na ni şan lı sı nın, ko ca sı nın ve ya
ba ba sı nın elin den alın ma sı var dır. Bin ler ce er ke ği de ka dın lar ve
kız la rın elin den kur tar dık. Ey le mi mi zin bir ya nı nın da bu ol du ğu -
nu sa nı rım ye ni ye ni gö rü yor su nuz. Siz le ri doğ ru bir iliş ki ye çek -
mek, doğ ru sos yal iliş ki ye çek mek, doğ ru mi li tan lı ğa çek mek  için
ça ba har cı yo ruz. Zor la nı yor su nuz, ama si zin ya şa dı ğı nız zor lan -
ma be nim ya şa dı ğım zor lan ma ya gö re yüz de bir dir? Ya ni ben sa -
de ce bir bi rey ola rak ya şa ma dım, ulu sal dü ze yi de bu te mel de
çöz me ye ta bi tut tum. Si zin zor lan ma nız öy le pek faz la de ğil, hat ta
siz çö züm len miş doğ ru çiz gi de yol alı yor su nuz. Biz ken di mi zi na -
sıl hal let tik? Da ha genç si niz, he le bi raz fe da kar lık ya pın.

Es ki den de meş hur dur sa nı rım, ço cuk lar rüş tü nü is pat edin -
ce ye ka dar ken di le ri ne ad koy maz lar mış, ken di le ri ni ev len dir -
mez ler miş. Ta rih te böy le bir çok ör nek var, il le bir kah ra man lık
ey le miy le ken di ni ka nıt la ya cak. Es ki bir ge le nek tir, say gı duy -
mak ge re kir. Şim di bu biz de ya şam sal bir so run. Za ten iliş ki ler
bu ka dar ba tak sa, ba şa be la ge ti ri yor sa, en değ me niz bi le sa va -
şa ve ör gü te za rar ver me den ne ka dar duy gu ve aşk iliş ki si ge -
liş ti re bi lir? Ken di ne gü ve nen var sa par ma ğı nı kal dır sın, al kış
ça la lım.  Ayıp de ğil, böy le bi ri si var sa or ta ya çık sın, ken di si ne
bra vo di ye lim.  Adam bu ka dar bü yük sa vaş çı ve bu ka dar
mü ca de le ci; za ten ken di si ne say gı du yu lur, her kes ona yük sek
de ğer bi çer. Za ten ken di si bü tün iliş ki le rin de bü yük tür. Yok,
bu nun ye ri ne ka çır tı cı ola cak, her tür lü ör güt ku ra lı na ve her
tür lü yü ce li ğe  ters dü şe cek! Ney miş de, bi rey ci li ği
ya şa ya cak mış! As ker gi bi ya şa mak yok. Al dan ma yın.

Bir ka dın ve er kek ya rat mak 
sa va şı ka zan mak la müm kün dür

Bi zim ka dın-er kek iliş ki le rin de ulu sal dü zey de ge tir di ği miz
yak la şım lar hay li önem li dir sa nı yo rum. Ya ni de min den be ri
Kürt iliş ki si ni an la tı yo rum. Çok ge ri, ka bul edi le mez ve



ya şa nı la maz dü zey de ör güt süz dür, çir kin dir, yi tik tir, her tür lü
yok luk la kar şı kar şı ya dır. Ora dan çı ka rı yo ruz. Dik kat  edin,
sa va şın bir an la mı da si zi böy le doğ ru bir iliş ki, gü zel lik ve
sev gi an la yı şı na ulaş tır mak tır. Şim di ba kın, de li kan lı lar ve  genç
kız lar ola rak il gi du ya bi lir si niz. Si ze ve bu  genç kız la ra bel ki
il gi du yu la bi lir. Ne den? Çün kü bi raz se vi le cek po zis yon la rı ya -
ka lı yor lar; tam de ğil, bi raz ya ka lı yor lar. Ki şi lik le ri he nüz ba zı
po zis yon la ra tam ulaş mış ol mak tan  uzak. Bi raz ve ya ba zı
yön le riy le se ve bi lir si niz. Şu an da ben bi le ha la ken di mi tam se -
ve bi lir ve ya se vi le bi lir dü zey de tu ta ma mı şım, uğ raş ma ya de -
vam edi yo rum. Bel ki si ze aca yip ge le bi lir, ama ha la ken di mi
be ğen dirt me ye ça lı şı yo rum. Bü tün hal ka, bu ara da ka dın la ra,
ka dın öz gün özel li ği ne ken di ni be nim set me den, na sıl sağ lık lı
bir er kek ol du ğu nu söy le ye bi lir sin? Bu nu ya pa maz san, er kek
ege men lik li her tür lü özel lik le rin le, sı nıf lı top lum ta ri hi bo yun -
ca ge liş ti ril miş pis lik le rin le ken di ni da ya ta cak san, o za man da
öz gür iliş ki den bah se de mez sin. Öz gür bir iliş ki dü ze yin ol ma -
dı ğı  için ege men dü ze yi da ya tır sın. Ege men dü zey de kö le li ği,
uz laş ma yı ve tes li mi ye ti ge liş ti rir; bu da za ten or du mu zu tas fi -
ye ye gö tü rür, sa vaş çı kah ra man lı ğı nı bi ti rir.

Şu or ta ya çı kı yor: Ka bul edi le bi lir bir ka dın ve er kek ya rat -
mak, as lın da sa va şı ka zan mak  için şart tır. Ya ni iki cin sin ka bul
edi le bi lir iliş ki öl çü le ri ni fi zik sel, ruh sal, dü şün sel, yi ne ör güt -
sel ve ey lem sel yön le riy le ha zır la mak de mek as lın da ya şa mı
ara la mak de mek tir. Ta bii baş ka tür lü kim se si zi ka bul ede mez.
Bu nun  için söy le dim, biz de iliş ki kur mak çok zor dur. Ne bir
kı zın bir er ke ği kav ra ma sı, ne de bir er ke ğin bir kı zı kav ra ma sı
müm kün dür. Bu çok zor dur, çok zor ula şı lır. Ken di de ne yi mim
var. Ben de ko lay iliş ki le re ulaş mak is te mi yor dum, hem de çok
iyi ni yet liy dim, ha la çok iyi ni yet li yim, sa fım as lın da, ço cuk gi -
bi yim. Ama bu bü yük sa va şı mı ve ri yo rum. Ger çek ler le bağ lan -
tı mı ko par ma dı ğım  için, çok ça söy le di ğim gi bi ço cuk ça
öz lem le rim ve he ves le rim ol ma sı na rağ men, bun lar bir yö nüy le
hep ger çek ler le bağ lan tı lı ol du ğu  için ken di ken dim le
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uğ ra şı yo rum. “Ya hu ne den böy le olu yor, biz le re ya zık de ğil
mi” di ye cek si niz. Bu bir öz gür ya şam tar zı, öz gür ya şam da bir
sev gi, bir gü zel lik, bir ka bul edi le bi lir lik öl çü sü. Ak si hal de ne
olur? Ak si hal de ulu sal dü zey de her tür lü çir kin li ğe, kö le li ğe
mey dan ver miş olu ruz. Bo yun eğ me ci lik ve uz laş ma cı lık te me -
lin de ha ta lı yak la şım lar ge li şir. Öz gür lük ge liş mez, so nuç ola -
rak or du ge liş mez, sa vaş ge liş mez. Ge li şe cek  olan düş man
ira de si dir ve ya şan maz lık tır.

Ben de li mi yim; be nim ka dar ya şa ma tut kun in san var mı?
Er ken yaş lar da bu so ru na na sıl yak laş tı ğı mı gös ter dim. Ha la
ya şa mın çö zü mü, ka dı nın çö zü mü, er ke ğin yak la şı mı üze ri ne
bu ka dar şey söy lü yo rum. Be nim der dim si ze iş ken ce çek tir -
mek de ğil. Ha la fır sat bul sa lar ba zı ser se ri le rin ne yi ge liş tir mek
is te ye cek le ri ni bi li yor su nuz sa nı yo rum.  Evet, ev li lik ka nun la rı!
Ade ta ev de kal mış kız lar ve ya er kek ler gi bi ya şı nız geç mi yor
mu? Doğ ru, ya şı nız ge çi yor. Bu da bir ka nun. Ya şı nın geç me si -
ni is te mi yor san, ulu su nun ölü mü nü ön le, hal kı nın da ya nıl maz
ya şa mı nın ve ya ya şa nıl maz lı ğı nın önü ne geç. Yi ğit sin de ğil mi?
Er kek de di ğin  adam ken di ni yi ğit sa yar. De min söy le dim ya, en
il kel top lu luk lar da bi le ev len mek  için bü yük bir ca na va rın
vu rul ma sı ge re kir. Adı nı al ma sı  için bi le bu ge re kir. Za ten bu
kah ra man lık ad la rı da hep bu tarz da kal ma dır. Sen pı sı rı ğın te -
ki sin, ken din bir ka rı dan da ha be ter sin; ev len sen ne  olur,
ev len me sen ne  olur! Za ten ba na gö re bi zim er kek le rin er kek li ği
kuş ku lu, he men hep si ko ca ka rı, si ya sal ve sos yal an lam da çok
kuş ku lu. Cin sel açı dan er kek ler miş!  Aman Al la hım, kor kunç
öl çü de ayıp lı bir er kek lik!

Baş ka bir yer de aç mış tım, bu ra da faz la aç ma ya yım; ka dın lar
bir şe yi  fark et miş ler, er ke ğin cin sel düş kün lü ğü nü. Bi lir si niz,
cin sel lik ve ya cin sel gü dü ko lay ko lay önü ne ge çi le mez bir
alış kan lık. Za ten adı üze rin de, bir gü dü; aç lık gü dü sü gi bi bir
gü dü. Kor ku gü dü sü gi bi bir şey. Ka dın ba kı yor, ha kim er kek
bun suz ya şa ya maz. Bu na gö re ta vır ge liş ti ri yor. Kür dis tan öl çü -
le rin de bi raz da ha ko yu bir  fark koy mak ge re kir. Sos yal,
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si ya sal, bir bü tün ola rak as ke ri an lam da er kek er kek ol mak tan
çık tı ğı, düş man ona hep ka rı laş tır ma te me lin de yak laş tı ğı  için,
ka dın dan da ha be ter bir du ru ma düş müş tür. Ka dın lık as lın da
salt cin sel bir kav ram de ğil dir. Ta rih için de ele alın dı ğın da
gö rü le cek tir ki, sos yal, si ya sal ve özel lik le as ke ri alan dan ko pa -
rıl dı ğı oran da ka dın ka rı la şır, ezi len ka dın lık de ni len du rum or -
ta ya çı kar. Ya ni ka dın lık as lın da bir sos yal ve si ya sal ge liş me -
nin ürü nü dür. Şim di bi zim er ke ği mi ze ba ka lım;  Kürt er ke ği
sos yal, si ya sal ve as ke ri ge liş me ler den alı ko nul du ğu gi bi, baş -
ka la rı nın uşa ğı ve iş bir lik çi si dir de. Bir ka dın da er ke ğin iş bir -
lik çi si dir as lın da. Ama er kek baş ka bir ege men ulu sun, baş ka
bir ege men sı nı fın ka dın dan da be ter bağ lı bir iş bir lik çi si dir. 

Şim di bu ta nı mı da iyi an la ya lım: Bi zim er kek ne den sağ lam
bir er kek de ğil dir, an la şı lı yor.  Evet bu ka dar ba ğım lı bir er kek
olur san, er kek li ği ni yal nız ca ney le ka nıt lar sın? Ka ba cin sel lik -
le, sa nı rım ka dın da da cin sel lik çok er ken den bir duy gu ol mak -
tan çı kı yor. Ni te kim cin sel li ği de öl dür müş ler, onu da bi raz iyi
an lat mak ge re ki yor. Sa nı rım bu bi çim de ap tal la şıp gi di yor. Bü -
yük oran da er kek de cin sel ola rak bir güç ol mak tan çı kı yor.
Bel ki de otu zu na ulaş ma dan bi ti yor.  Otuz'undan son ra
ih ti yar lı yor. Ba kın, za ten ka dın biz de  otuz'undan son ra
ya şam dan ke sil miş tir. Hat ta  yirmibeş'inden son ra. Er kek de
öy le dir. Baş lan gıç ta özel lik le bir gü dü ola rak cin sel lik ka pa nın -
da ken di le ri ni bi tir miş ler dir. Cin sel li ğin da ya nıl maz bo yu tu di -
ye lim, on la rı öy le çe liş ki le ri doğ ru ele al ma dan göm dür müş tür.
Ben bu açı dan biz de ki iliş ki tar zı öl me den ön ce ki ölüm dür di -
yo rum. Ben çok çe kin dim, ör ne ğin bu na kar şı kav ga mı ba şa rı lı
yü rüt tü ğüm  için şim di bi raz va rım. Şu an da bu ya şı ma rağ men,
bir  cins ola rak da ko nu mum ka bul edi le bi lir sa nı rım. Ya ni bir
er kek ola rak da öy le kim se ye yük ola bi le cek du rum da de ği lim.

Ama en zen gin bir çok er ke ği mi ze ba kın. Emi nim ki, ka rı la rı
var sa, ke sin lik le nor mal bir il gi le ri yok tur, hiç yok tur. Ama as -
lın da ka dın da ora da tü ken di ği  için mut lak muh taç tır;
ge le nek ler ve mad di zo run lu luk lar dan ötü rü o bil dik le ri ni sür -
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dü rür. Ke sin lik le öz gür lük le ala ka sı yok tur. He le gü zel lik le, ka -
bul edi le bi lir öz gür bir ya şam la, ya şam sı nı rıy la hiç ala ka sı
yok tur. Ya şa yıp gi der. İş te bun lar ya şar ken ayak ta ölen ler dir.
Ya şa ma bü yük say gı sız lık!

As lın da bu hi ka ye da ha  uzun. Siz da ha dü şün ce le ri ge liş tir me yi
bil mi yor su nuz. Biz bu hu sus la rı da çok kap sam lı çöz me ye ça lış -
tık. Bun la rı ken di du ru mu nu za uyar la ma da yok sul ka lı yor su nuz.
Bun lar si ze gö re es ge çi le cek dü şün ce ler dir ve ya bi rey sel du rum -
la rı nı za uyar la na ma ya cak dü şün ce ler dir. Bu bü yük ya nıl gı yı ya şa -
ya maz sı nız. Biz ya şa mın ka nun la rı nı açık lı yo ruz. Şu doğ ru dur:
PKK'nin yü rüt tü ğü sa va şım ay nı za man da ge le nek ler le ve
bun lar la ol duk ça iç içe geç miş  olan düş ma nın im ha et me,
tü ket me, bir soy ol mak tan çı kar ma, öz gür kim lik sa hi bi bir top -
lum ol mak tan çı ka ra rak en aşa ğı lık ve en kök süz bir du ru ma dü -
şür me, bel ki de hay van lık sı nı rın da bir sö mür ge ci lik le gö tür me
ça ba la rı na kar şı sa va şım dır. Bu an lam da çok ka ba bir cin sel li ğe,
onun et ra fın da çok ge ri bir ai le tar zıy la gö tür mek is te di ği bir
top lu ma ve ya ka bul edi le mez bir sos yal leş me ve sos yal iliş ki ye
kar şı is yan dır. Biz bu na is yan ede riz. Bu nu red det tik çe, bu nu aş -
tık ça ve yık tık ça, ör gü te ba şa rı ka zan dır dık ça, sa va şa ba şa rı sağ la -
dık ça bi raz va tan ka za nı lır, bi raz  halk ka za nı lır, bi raz in san lık
ka za nı lır ve o za man cins ler de ka za nı lır. Cins le rin bu te mel de
bir bir le ri ni ka zan ma la rı çok önem li dir. Za ten bu ka za nım dan son -
ra dır ki, sen iliş ki, duy gu, sev gi ve cin sel lik ol ma lı dır di ye bi lir sin.
Bun lar  için sa va şım ve ri li yor.

Kız la rı mız ve er kek le ri miz 
bü yük öz gür lük için dir

Bi zim  Kürdistan'daki dev ri mi miz bir sev gi dev ri mi dir. Biz
bu nu bo şu na söy le me dik. Bi zim dev ri mi miz en bü yük tut ku
için dir. Bu za ten çok so mut tur. Öy le ol ma say dı, biz bu ka dar
in sa nı, bu ka dar  genç kı zı çe ke bi lir mi yiz? Bü yük tut ku



ol maz sa, bü yük bir he ye can ve duy gu bü yük lü ğü ol maz sa, bu
müm kün de ğil dir.  PKK'de bu bü yük lü ğü gör me mek  için kör
ol mak ge re kir. Bu nu böy le gör mek ye ri ne, bi rey ci li ği ya şa mak -
tan söz edi le mez. Ha yır, hiç kim se bu bü yük lü ğü dış ta la ya maz,
bu bü yük lü ğe la yık ol ma yan bir yak la şım ser gi le ye mez. Bu,
PKK ger çek li ği nin do ğa sı na ay kı rı dır. Kim se kim se yi kan dır -
ma sın. Hiç kim se  için  ucuz iliş ki yok, be nim  için de öy le.

Şu nu söy le ye yim; ben ka dın düş kü nü de ği lim. Ter si ne ka dın
bi ze çok muh taç tır. Fa kat bir iliş ki yi ka zan mak  için sa vaş
ge re ki yor,  emek ge re ki yor. Bu kız lar ken di li ğin den bi ze il gi
duy mu yor lar. On lar bi ze şun dan il gi du yu yor lar: On la rı az çok
öz gür lük le ta nış tı rı yo ruz, ken di le ri ne ya şam la rın da gör me dik le -
ri bir ko nuş ma öz gür lü ğü nü, ör güt len me öz gür lü ğü nü, il gi çe -
ken bir ya şa mı su nu yo ruz; bi rin ci el den bu nu su nu yo ruz. Çok
so mut, bu nun bir mü ca de ley le iliş ki si var. Yok sa bi zim na sıl bir
sa vaş ve  ateş or du su ol du ğu muz bel li. Ama ken di le ri de çok iyi
bi li yor lar ki, bi raz  onur, şe ref ve bi raz ki şi lik el de et mek
is ti yor lar sa, as lın da bi zim le bir lik te yol al ma la rı ge re kir. Bu nu
ad la rı gi bi bi li yor lar, il gi le ri bu te mel de dir. Özü bu dur. Baş ka -
la rı ga fil ola bi lir, baş ka la rı yan lış bir iş yap mış ola bi lir, ama
özü bu dur.  PKK'ye ka dı nın ka tı lı mı nın te me lin de bu var dır. Bu
ka nun dur, bu ka dın ka tı lı mı nın ka nu nu dur.

Bu il ke ve ya ka nun çok önem li. Çün kü bu tar zı ben ken dim
ha zır la mı şım ve bir ka nun dü ze yi ne gel miş tir. Ka dın bu ha re ke -
te ölü mü ne ve bu ka dar şe hit ve re ve re ge li yor. Hiç kim se ko ca -
sı ol du ğu  için gel di di ye mez. Şu aşi ret  için gel di de ni le mez.
Ke sin ola rak ve ezi ci bir bi çim de ka dın ka tı lı mı nın al tın da ya -
tan ve kan la ken di ni ka nıt la yan öz gür lük tut ku su dur.  Onun
onur lu, şe ref li ya şam ge re ği  olur. Sen bu na la yık olur san,
iliş ki nin bir an la mı ola bi lir. Say gı sız lık ede mez sin. Öz gür bir
ka tı lım dır. “Bo yun eğ di re yim, za yıf tır, kul la na yım” ve ya “sap -
tı ra rak kul la na yım” di ye mez sin. O za man ka nu na  ters dü şer sin.
Ka nu na  ters düş tü ğün  için de ce za lan dı rı lır sın. Ora da bü yük bir
öz gür lük ka tı lı mı var ve ona da mut la ka bir kar şı lık ve re cek sin.
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Bi li yor sun, öz gür ka tı lım sa vaş ta adam dan za fer is ter, eşit lik is -
ter, her tür lü ör güt lü lük dü ze yi is ter, gö nül lü lük is ter; ke sin lik le
ül ke yi kur tar ma yı ve  onun her tür lü sa va şı mı nı ba şa rıy la
ver me yi is ter. Öz gür iliş ki ye gir mek is ti yor san bun la rı ya pa cak -
sın. Bun la rı ya pa mı yor san yak la şa maz sın. İliş ki ye gü cün yok,
dü şü rü yor sun, bir tür ajan sın, ah lak sız sın, düş man la sın.

Ben ken di mi bir ai le ba şı ola rak gör mü yo rum, ama  PKK'yi
bir ai le ye ben ze te lim, onu bir ai le ye ri ne ko ya lım. Bir kı zı mı zı
ne den bir ah lak sı za ve re lim ve ya iyi bir de li kan lı mı zı ne den
ser se ri bir kı za kur ban ede lim? Bi zim de her hal de bir ai le ka dar
onu ru muz var dır. Kal dı ki, bi zim ai le miz ger çek ten sa vaş kan
bir ai le dir. İl ke si var, müt hiş sa va şı mı var. Ai le mi zin öl çü le ri ne
say gı lı ola ca ğız. Hiç kim se “ben bi rey ci li ği mi şöy le ko nuş tur -
dum”, “be nim içim de zap tu rap ta gel mez tut ku lar, duy gu lar ve
gü dü ler şöy le fır sat bu lur sa ayak la nır, or ta lı ğı al tüst  eder”
di ye mez. Ha yır, bi zim ai le miz çok cid di bir ai le dir. Bel ki ha yır -
sız bi ri ola rak her ai le ye da yat ma da bu lu na bi lir sin, ama biz de
as la! Se ve bi lir sen bü yük sev. En yi ğit er kek le ri miz de, kız la rı -
mız da bü yük sa vaş  için, bü yük öz gür lük için dir;  onun soy lu ve
onur lu ya şa mı nın ön cü le ri dir. Ben de da hil, hiç kim se nin bu nu
çar pıt ma ya hak kı yok tur. Ben za ten bu nun bü yük hiz me ti ni ya -
pı yo rum. Çok iyi bi li yo rum, bir er ke ği mi zin an cak  ucuz bir ka rı
ola rak gö re bil di ği bin ler ce kı za ina nıl maz bir ya kın lık gös ter -
miş ve hiz met le yak laş mı şım. Siz çok akıl lı ve ya çok yi ğit ve
otu rak lı er kek si niz de ben de li mi yim ya da ba sit bir hiz met çi
mi yim? Ben bu sa ha da bir öz gür lük sa vaş çı lı ğı nı de ni yo rum.
Siz de öy le şey ler su nun, hiz met  edin, iliş ki niz ge liş sin.

Ben ka zan dı ğım iliş ki yi ko lay ca, al çak ça ve düş kün ce kul -
lan dırt mam.  Eğer sen er kek sen, er kek li ği ni ön ce sos yal, si ya sal
ve as ke ri alan da ka nıt la! Yi ne sev gi is te yen, bü yük et ki ye yol
aç mak is te yen bir kız san, ön ce mü ca de le saf la rın da na sıl onur -
lu, öz gür ve  eşit kim lik li ki şi lik ol du ğu nu ka nıt la! Sev gi nin
kay na ğı bu dur.  

Şim di bi le mi yo rum, kav ram dü ze yin de so run lar çok çar pı cı
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ve pra ti ği gör. Na sıl ya şa ya lım? Pra tik bu dur iş te; bu en bü yük
pra tik tir. Şu an da bu ra da ki bir lik te li ği niz en bü yük pra tik tir, ge -
rill la da ki saf laş ma bü yük pra tik tir. Da ha ne is ti yor su nuz! Bir bi -
ri ni dü şü re rek  alıp kaç mak, re zil ce bir ta kım iliş ki ler ol maz.
Ha yır, sev gi böy le ol maz, cin sel lik de böy le ol maz.

Biz cin sel li ği ayıp la mı yo ruz, ama böy le onur suz bi çim ler
al tın da kul la nıl ma sı na da an cak tü kü re rek kar şı lık ve re bi li riz.
Cin sel lik yü cel ti ci ol ma lı, iliş ki son de re ce say gı de ğer ol ma lı.
“Biz bu bi çim le ri bu la mı yo ruz” de ni li yor. Sen düş ma nın aşa -
ğı lık bir uşa ğı sın, in san de ğil sin. Böy le le ri nin de iliş ki hak kı
hiç yok tur. Kö le le rin ev li lik hak la rı nın ol ma dı ğı nı bi li yor su -
nuz. Kö le ler den de be ter bir du rum da bu lun du ğu nu za gö re,
kur tu la maz sa nız ev li lik hak kı fi lan ola maz. Ken di ni zi öz gür
sa nı yor su nuz. TC se ni öz gür leş tir miş mi dir? Bu na ina nı yor
mu sun? Se ni kö le den da ha be ter yap tır ma mış mı dır? Kö le le -
rin sos yal iliş ki kur ma hak kı yok tur. Kö le ler sa de ce baş ka sı na
uşak lık ya par lar. Kö le nin ka rı sı da, ko ca sı da ola maz. Kö le
ka dın alı nıp sa tı lır, er kek ise her iş te kul la nı lır. Ya ni kö le lik
te o ri si ne doğ ru kar şı lık ve re cek sek, bi ze da ya tı la nın kö le lik -
ten öte ye bir an la mı var sa, o za man sos yal iliş ki nin ne ol du -
ğu nu, ka dın-er kek iliş ki sin de ki öz gür lü ğün ne ol du ğu nu an -
lar sın. Öz gür lük uğ ru na sa va şım ve rir sin.

Ben her şe yin ilah ça sı nı ya pı yo rum de mi yo rum. Ama be nim
de ne yi mim şu nu gös te ri yor: Bir şe ye hak ka zan mak  için  onun
uğ ru na ön ce iyi bir mü ca de le ver mek ge re ki yor. Ben de  ucuz
iliş ki ara dım ve bul dum da. Ama ba şı ma ne be la ge le cek ti. Ör -
ne ğin or du ne için dir? Or du bin tür lü düş man lı ğa vur mak için -
dir, öz gür lü ğe ulaş mak için dir; bir bi ri ni ze öz gür ce ve eşit çe ka -
vuş ma nız için dir. Ai le le ri ni zin si zi ye tiş tir me tar zı dik ka te alı -
nır sa, hiç bi ri di ğe ri  için de ğil dir. Her bi ri bir iha net için dir, bir
aşa ğı lık du rum için dir. Bir bi ri niz  için ol mak is ti yor sa nız, bu nun
bü yük bir  emek ve sa vaş ha re ke tiy le bağ lan tı sı var dır. Bu il ke yi
iki de bir boz ma ya lım, al çak ça ve iki yüz lü ce sa bo te et me ye lim.
İl ke il ke dir ve ge rek le ri ye ri ne ge ti ril me li dir. Bir bi ri ni zi ka zan -

233



mak  için bü yük bir sa va şı ma ih ti ya cı nız var. Ya ni soy lu sev gi
is ti yor sak, bu bi raz böy le ele alın mak zo run da dır.

De dim ya,  ayıp de ğil. Ben de ne dim, bir çok kız la il gi liy dim,
çok sev dik le rim var dı. Hep si ha la ak lım da ve hep si ni aç tım. Sev -
dik le rim be ni ne ye ça ğır dı? Müm kün se bi zim  için se vi le bi le cek
bir ül ke ya rat, bir lik te ya şa nı la cak öz gür bir top lum ya rat! Se nin
sev gi den çı ka ra ca ğın baş ka bir so nuç ola maz. Ta bii sev dik le ri niz
var sa, sev me si ni bi li yor sa nız... Ben sev gi yo ru mu nu böy le ya pı -
yo rum. Sa de ce ka dın ve ya in san gü zel li ği ne de ğil, her gü zel li ğe
bak tı ğım da, gü zel  olan he men her şey den çı kar dı ğım so nuç, onu
bir va ta na dö nüş tür mek, ya ni va ta nı ka zan mak tı. He men ar dın -
dan va ta nı na sıl ka za na ca ğız so ru su gün dem leş ti. Öy le ör güt süz
güç olu nur mu? Or du suz, güç süz sa vaş ve ri lir mi? Bü tün bun lar
ol ma dan gü zel li ğe ula şı lır mı? Sö mür ge ci le ri gör mü yor mu sun?
On lar se ni böy le en  ufak bir şe ye ulaş tır maz. Ve rir se an cak
uşak lık  için ve rir. Ve bu bir kan dır ma ca dır.

Şim di tüm bun la rı ni ye tek rar la ma ya ça lı şı yo rum? Kav ra yış -
ta çok inat çı sı nız. Ya ni kav ra ma nok san lı ğı, kav ra ma ya kar şı
inat var. Özel lik le de onu ken di ya şa mı nı za uy gu la ma da
zor la nı yor su nuz.  PKK'nin iç bü yük lü ğü nü bir tür lü ken di ni ze
ye di re mi yor su nuz. Ön der lik ger çe ği nin as lın da ne ifa de et ti ği ni
ken di ni ze uy gu la ya mı yor su nuz. Uy gu la ma gü cü ye ri ne ken di
bi rey ci li ği ni zi da ya tı yor su nuz. Ora da da ça tış ma olu yor. Çün kü
il ke var dır,  onun uğ ru na bü yük mü ca de le var dır. Ve sen de
mi li tan sın. Bu nun la ça tış ma ya cak sın, bu na bi raz de ğer ka ta cak -
sın. Şu nu da söy le ye yim: Hiç bi ri ni zin des tan yaz ma sı nı is te mi -
yo ruz, ama hiç ol maz sa ko lay yu tu la cak bir sa vaş çı olun ma ma -
sı nı is ti yo ruz. Ka bul edi le bi lir sı nır lar da hi lin de bir sa vaş çı
olun. Bu da bi zim  için bü yük de ğer ifa de  eder. Ama bu iş te
ön der ol mak is ti yor sa nız,  onun da ka nu nu ve ku ra lı var. Ben
ulu sal dü ze yi çö züm lü yo rum, iki yüz lü lük ede mem. Siz bel ki
ah bap-ça vuş luk ve böl ge ci lik ge re ği ve ya bi rey sel li ği niz uğ ru -
na ken di ni zi sub jek ti viz me, da ral ma ya, yü zey sel li ğe, kan dır ma -
cı lı ğa ko yu ve re bi lir si niz. Ama be nim  için bu müm kün de ğil dir.
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Çö züm le me yi ulu sal dü zey de, hat ta müm kün se bü tün in san lı ğı
il gi len di re cek dü zey de gö tü rü rüz. Ta bii bü tün din ler, fel se fe ler
ve si ya set in san lık için dir, yal nız bir  ulus  için de ğil dir, bü tün
cins ler için dir.  Eğer sos ya list sek, ger çek ten en ge liş miş eşit lik
ve öz gür lük için dir. Bun la rı uy gu la ma yı bil me li yiz.

Öz gür lük ko lay ol say dı, 
Ro na hi ve Be ri van ken di le ri ni yak maz lar dı

Hay ret edi yo rum, ne den bi zi an la mı yor su nuz? He le si zin gi bi
genç kız lar ne den an la mı yor lar? O bü yük di re ni şin sa hip le ri
Be ri van ve Ro na hi ar ka daş lar; özel lik le Ro na hi ar ka daş bi zi ol -
duk ça iyi an la yan bir ar ka da şı mız mış. Za ten ra po run da da bu nu
gör dük. Bir baş ka ra po run da, “Ateş kes sü re cin de ki ikin ci ba sın
top lan tı sın dan çok et ki len dim. O ka dar im kan la rı ya ra tıp ba yan -
la ra de ğer ve her tür lü ge liş me  için des tek ver me ni ze rağ men,
biz ler den ha len o dü ze ye ge len kim se yok tur. Oy sa ki yo ğun
emek ler ve ril miş tir. Bi lin ci miz le doğ ru bir ki şi li ği ya ka la yan ha -
len faz la kim se yok tur. Par ti yi ta nı dık ça da ha da bağ la nı yo rum.
Ki şi lik le ri ve olay la rı, sa vaş ger çek li ği ni, dö ne mi de ğer len dir di -
ğim de, bağ lı lı ğın ge re ği  olan is te ni le ni ve ba zen de da ha
faz la sı nı ver me ye ça lı şı yo rum” di yor. De di ğim gi bi tar zı ke sin,
ben ce çok önem li. Siz de bi raz dü şün me li si niz.  Onun anı sı nı
ya şat ma nın yo lu,  onun gi bi kav ra yış gü cü ne ulaş mak tan,  onun
gi bi sağ lam bir ya şam di sip li ni ne sa hip ol mak tan ge çer. İçi niz den
ba zı la rı ona la yık ol mak is te ye bi lir. Özel lik le ya şa mı nın PKK ile
bü tün leş me sü re ci ni na sıl ele al dı ğı nı, ken di si ni na sıl dö nü şü me
uğ rat tı ğı nı an la yın. Biz zat ken di el yaz ma la rın da var. Bun la ra ba -
kın, öğ re nin ve say gı lı  olun. Çün kü bun lar bü yük de ğer ler dir.
Öz gür lük ko lay ol say dı, on lar o yo lu de ne mez ler di.

Ro na hi yol daş bir cüm le sin de, “Ön der lik ruh ve can ve ri yor,
önem li  olan bu nu ya şa ma ge çir mek tir” di yor. Bu nu ken di le ri ni
ya ka rak ya şa ma ge çir me ey le min de bu lu nu yor lar. Bu bü yük bir
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olay dır. Siz de bi raz dü rüst se niz, ce sa ret ve fe da kar lık de di ği niz
şe yin ne ol du ğu nu gö rün ve an la yın.  Ma dem bu ey lem bi zim
adı mı za ya pı lı yor, biz de say gı lı ol mak zo run da yız. “ Ucuz ya şa -
dık” de mek ya kı şır mı hiç? Ben de ğer le re ıs rar la  ters dü şen
ki şi le re şa şı yo rum. Bun la ra hiç acı mak is te mi yo rum. Bu yü ce
de ğer le re bağ lı ol ma dı ğı nız müd det çe, si zi ke sin lik le  adam
ye ri ne ko ya ma yız. Bu da on la rın va si ye ti ve anı la rı na bağ lı lı ğı
ifa de  eder. On la rın na sıl in san ol duk la rı nı, na sıl  genç kız lar
ol duk la rı nı ve na sıl bir ya şam tut ku su için de kal mak is te dik le ri ni
bi le ce ğim ve öy le yük le ne ce ğim. Ke sin lik le böy le ya pa ca ğım.
Ben den baş ka bir şey bek le me yin. Ne ka dar dü şü rül müş, ne ka -
dar ga fil olur sa nız  olun, on la rın ya şam la rı si zin  için en bü yük
buy ruk tur. Ma dem yi ğit lik or du su nun bir eri si niz, bu buy ru ğa
gö re ya şa ya cak sı nız. Siz  ARGK'ye, ka dın or du laş ma sı na gel mek
is te di ği ni zi söy lü yor su nuz. O za man bu nun ko mu tan la rı böy le dir
ve bu na uy ma sı nı bi le cek si niz.

Ben bi le on la rın hiz me tin de yim. On lar ya şam la dop do lu in -
san lar dı. Bir ya şam çö züm le me si var, ona ba kın, hay ret ler için -
de ka lır sı nız. Bir cin sel lik ta nım la ma la rı var; “er kek le ka dı nın
bir bir le ri ni en çok al dat tık la rı sa ha” di yor lar. Ne ka dar bü yük
bir de ğer len dir me! Ya ni “ oyun var için de” di yor; sah te lik var,
kö le lik var. “ Onun öz gür lü ğü çok zor” di yor. “Ma a le sef biz
Par ti  Önderliği'nin is te di ği böy le bir öz gür lü ğe ta nık ol ma dık”
di yor. Fa kat he def ola rak ön le ri ne ko yu yor lar. Ta bii bun lar bağ -
lı kal ma mız ge re ken de ğer ler dir. Böy le bin ler ce si var. Ha la
“an la ya ma dık, ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re me dik” de mek, as la ne
ka bul edi lir, ne de ge rek çe sa yı lır. Genç si niz, yi ğit si niz, bu de -
ğer le re ca nı gö nül den ka tı la cak sı nız.

Şa ha det ya şa mın öden me si ge re ken kar şı lı ğı dır

Biz çok kay bet miş bir hal kız. Sa de ce er ke ğin ve ka dı nın si lu -
e ti kal mış tır, ken di le ri yok tur. Mo ra li ni zi boz mak  için bu nu



söy le mi yo rum, ka zan ma tut ku nu zun ge liş me si  için
vur gu lu yo rum. İs ke le ti kal mış, ce se di kal mış, gö rün tü sü kal mış
er kek ve ka dın lar sı nız; ne iliş ki si, ne say gı sı, ne sev gi si! Her
şey  ayıp, her şey bu na lım ve  utanç için de. Hiç bir er ke ğin bir
kı za sağ lık lı ba ka ca ğı nı, hiç bir kı zın ko lay ko lay bir er ke ği ka -
bul ede bi le ce ği ni san mı yo rum. Ba na gö re bü yük suç var dır or -
ta da. Çün kü in san lık la oy nan mış, çün kü il kel  klan
top lu luk la rı nın ko şul la rın da bi le ka bul edi le mez her şey da ya -
tıl mış tır. Ni te kim in san lı ğın ge li şim sü re ci ne dam ga sı nı vu ran
ne ka dar ka nun ve ku ral var sa hep si nin dı şı na çı ka rıl mı şız. Ta -
bii ki bi tiş, bü yük yok  oluş ya ra tıl mış tır. Dev rim tam da bu nu
gi der me nin ila cı dır. Dev rim ci üs lu bun, dev rim ci tar zın, iş te bu
bü yük şa ha det le rin an la mı bu dur. Biz bi le bu na da ya na rak ne
ka dar gö rev ya pı yo ruz. Şa ha det le rin baş ka tür hiç bir an la mı
ola maz, an cak böy le bir an la mı  olur. Ta bii o da yet mez, şe hit
ol mak  için şe hit olun maz. Mut lak ya şa mın öden me si ge re ken
bir kar şı lı ğı ol du ğu  için ölü nür, mut lak ge rek li ol du ğu  için
ölü nür. Bi raz da ha ol sun, bi raz da ha kan dö kül sün di ye kan dö -
kül mez,  eğer çok ge rek li de ğil se tek bir dam la kan bi le
dö kül mez. Ben ger çek ten ta sav vur ede mi yo rum. Ben ken di mi
ne  için böy le ya şa tı yo rum? Dik kat  edin, ina nıl maz bo yut lar da
ya şa tı yo rum. Ba na gö re ken di ni ko lay fe da et mek, ken di ni ko -
lay öl dürt mek ke sin lik le ka bul edi le mez. Ve ya ölüm cül bir yak -
la şı mı ken di me ye dir mem dü şü nü le mez. Ne den? Ya şa ma say gı -
dan ötü rü. He le özel lik le ge ne lin ya şa mı nı bu ka dar il gi len di ri -
yor sak ko lay öl me ye ce ğiz. Ko lay ölen le rin ger çek ten bi zim ör -
güt ger çek le ri mi zin,  onun amaç la rı nın çok ge ri sin de ol duk la rı nı
söy le me li yim. Böy le  ucuz düş me le re çok öf ke le ni yo rum.

Ben bu ra da şe hit le ri kas tet mi yo rum. Ki mi kas te di yo rum? En
çok ken di mi. Ör ne ğin ölü mü ön le mek  için, bir yer de ken di mi
af fet tir mek  için bu ka dar yak la şı yo rum. Ama yüz de yüz
so rum lu ol duk la rı ve bir ted bir le çok şe yi dü zel te bi le cek le ri
hal de, bu nu yap ma yıp da ken di le ri ni kar şı mız da ya şa tan lar aca -
ba ne ka dar öf ke len di ği mi bi li yor lar mı? Bun lar ne ka dar al çak
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ve aşa ğı lık ol duk la rı nı bi li yor lar mı? Ba zı la rı “ör güt bi zi an la -
maz” ve ya “ya şam ka nun la rı bi zim na sıl bir ölü mün pe şin de ol -
du ğu mu zu gör mez” de me sin ler. Ha yır, gö rür. De di ğim gi bi şa -
ha det le re bu ka dar bü yük an lam ve ri yo rum. Ama za man sız, ye -
rin de ol ma yan bir dam la ka nın dö kül me si nin de ka bul edi le me -
ye ce ği ni bu ka dar  açık söy lü yo rum. Ken di mi is te di ğim gi bi
ya şa mı yo rum, ama bü yük ya şam tut ku su ka dar bü yük  ölüm
uzak lı ğı nı da her an ya nım da tu tu yo rum. Bu tip da va la rın tem -
sil dü ze yi böy le  olur. Ken di mi zi kan dır ma ya lım. Bu ka dar
ka yıp, şu ek sik lik ten ötü rü ya şam dan vaz ge çiş ka bul edi le mez.

Ken di ni zi bu ka dar ta nın maz ha le ge tir miş se niz, hız la dü zelt -
me li si niz. Ya şam böy le ko lay ele alı na cak bir hu sus de ğil dir.
Cins le rin kar şı lık lı iliş ki le ri, or tak ya şam la rı ol ma dan da ya şam
ola maz. Bi rin ci  adım ya şa mak sa, ikin ci  adım ör güt lü ve ya
sos yal ger çek lik ola rak ya şa mak tır. Bu da ka dın-er kek bir lik te -
li ğin den ge çer.  Eğer biz de iki si de bu ka dar teh li ke dey se,
her kes ken di ey le mi nin ne an la ma gel di ği ni, ken di ya şa mı nın
ne an la ma gel di ği ni an la ma lı dır.

Ba na gö re şim di ye ka dar ya şa dı ğı nı zın ol ma ma sı ge re kir.
Na sıl düş tü nüz, ni ye ko lay ölü yor su nuz, öl dü rü yor su nuz? Bu -
nun ol ma ma sı ge re kir. Ol muş sa bi le gör mez lik ten ge li yo rum.
Be nim fel se fem ve yak la şı mım da bu nu onay la mak yok tur. Ben
ilk gün den bu gü ne ka dar, ken di mi ta nı dı ğım dan be ri, ya man
ya şa tı yo rum. Bir an lam da hiç ya şa mı yo rum. Ama bir an lam da
da en üs tün ya şa ya nım. En bü yük oto ri te ana-ba ba mıy dı, bir
kral ka dar on la ra kar şı dur dum ve ha len de öy le yim. Dün ya ya
kar şı du ru yo rum. İl kem var, ya şa mı ma say gım var. Böy le bel le -
dim, böy le gö tü rü yo rum. Ta mam, si zi de çe ken bu dur, bel ki
bun dan et ki len di niz, ama bi zim  için et ki len me yet mez. Siz
mi li tan ar ka daş lar sı nız, sı ra dan sem pa ti zan lar fi lan de ğil si niz,
ken di ni ze bir de bu nu ya kış tır mış sı nız. Ken di ni ze sa vaş ar ka -
daş la rı di yor su nuz; or du, kur may ve ön der lik sı fa tı ya kış tı rı yor -
su nuz. O za man bu nun hak kı nı ve re cek si niz. Be nim le ko lay ar -
ka daş olu na maz. Ko lay ar ka daş olu na bi le ce ği ni sa nır sa nız ya -
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nı lır ve ya nıl tır sı nız. Bu da yol daş lık ta en kö tü sü dür. Her şey
ya pıl ma lı, ama yol daş lı ğa bu ya pıl ma ma lı.

Bü tün bun lar yal nız ca bir ulu sun  ölüm ka lım sa va şı mın da
ge rek li de ğil, in san lık  için de çok ge rek li dir. Ken di ni bu na
ver me ye cek bir in san ta sav vur ede mi yo rum. Duy gu la rı mı zı da,
gü dü le ri mi zi de bu nun hiz me ti ne sok ma ma yı dü şü ne mi yo ruz.
Ama il le de kar şı ku tup ta yer alı na cak sa, bu na kar şı şid det li sa -
va şı mı mız  olur. Kim se biz den saf la rı mız da kö le li ğe,  onun
da ya nak la rı  olan bi linç siz li ğe, ba sit bir bağ lı lı ğa ve çir kin li ğe
onay is te me sin. Bu na  onay ver me yiz, ver me yiz, ver me yiz.
Bu na kar şı lık bi ri öz gür lü ğün sa va şı mı na açık sa, ben  onun en
bü yük ve baş ta ge len hiz met ka rı yım. Bu ki şi nin bu sa va şı mı nın
emrin de yim ve za ten ça lı şı yo rum. 

Gö rü yor su nuz ki, par ti ve  onun sa va şım ger çek li ğin de
ya şa mın bü tün sel li ği ne iliş kin da ha be lir gin ve net ol mak müm -
kün dür. Bu te mel de ken di ni ya nıl gı lar ve yet mez lik ler den arın -
dır mak ka dar, yet kin li ğe ulaş tır mak da çok önem li ve hat ta vaz -
ge çil mez dir. Bu sa de ce bir gö rev de ğil, he pi niz  için bir hak tır:
İn san ol ma hak kı. Ve bu bü yük tut ku ya ra tır. Bü yük tut ku bü -
yük ör gü tü, bu da sa va şı ya ra tır. Bü yük sa va şan lar da her za -
man bü yük iliş ki sa hi bi olur lar; bü yük  ulus iliş ki si, bü yük
öz gür lük iliş ki si, bü yük bi rey iliş ki si, bü yük sev gi iliş ki si, bü -
yük sa nat iliş ki si olur lar.  Bu na ih ti ya cı mız var. Biz bu nun  için
yo lu bi raz ara la dık. Siz bu nu bi raz fır sat bi le rek, genç li ği ni zin
de ver di ği ener jiy le da ha faz la sı nı yap ma lı sı nız. Yok sa bu dü ze -
yi bi le kav ra ya ma ma ve  onun ge ri sin de sey ret me ne ka bul
edi le bi lir, ne de si ze ke sin lik le bir şey ka zan dı rır. Çı kış  için bu
iyi bir baş lan gıç tır de me li si niz. Ol duk ça kav ra yış zen gin li ği ka -
dar ça ba nın ge re ği ni de his se de rek ve bu ça ba yı ye rin de ser gi -
le ye rek ka tıl ma lı sı nız. Bu, sa vaş ta da ol sa si zi sağ lam bir yü rü -
yü şün sa hi bi ya pa bi lir ve mut la ka ka zan dı rır.

13 Ha zi ran 1994
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