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Önsöz

Re�el� sos�ya�liz�min�ayak�ta� ol�du�ğu,� em�per�ya�lizm�le� re�ka�bet� ha�lin�de
ol�du�ğu,�do�la�yı�sıy�la�dün�ya�nın�iki�kam�pa�bö�lün�dü�ğü�yıl�lar�da�ki�dün�ya
kon�jonk�tü�rü�ne�ba�kıl�dı�ğın�da�re�el�sos�ya�list�ve�em�per�ya�list�kamp�la�rın
ge�liş�me�ler�kar�şı�sın�da�ki�güç�ve�kont�rol�le�ri�bu�gün�den�çok�da�ha�et�kin�-
di.�Ade�ta�iki�ye�bö�lü�şü�len�dün�ya�da�ki�her�ge�liş�me�nin�ba�şın�da�ki�ha�re�-
ket,�bu�du�rum�ne�de�niy�le�iki�blok�tan�bi�ri�ni�ter�cih�et�mek�zo�run�da�bı�-
ra�kıl�mış�tı.�Dün�ya�nın�her�han�gi� bir� ye�rin�de�ki� ge�liş�me�ye� yak�la�şım�da
esas�öl�çü�ise,�halk�la�rın,�ulus�la�rın�ve�sı�nıf�la�rın�ge�nel�çı�kar�la�rın�dan
çok,�bu�iki�sis�te�min�çı�kar�la�rı�na,�nü�fuz�alan�la�rı�nın�ge�niş�le�me�si�ne�ne
ka�dar�hiz�met��edip�et�me�di�ği�dir.�Bu�ege�men�lik�po�li�ti�ka�la�rı,�ulus�la�ra�-
ra�sı�ge�liş�me�le�ri�bo�ğu�yor� ve� sis�tem�ler�ara�sı�bir� ki�lit�len�me�yi�or�ta�ya
çı�ka�rı�yor�du.�So�nuç�ta�ise,�in�san�lık�ve�do�ğa�so�run�la�rı�nın�her�yö�nüy�le
dağ�gi�bi�bü�yü�me�si�ne�yol�açı�lı�yor�du.
Sov�yet�ler�Bir�li�ği� ön�der�li�ğin�de�ki� re�el� sos�ya�liz�min�da�ğıl�ma�sıy�la

bir�lik�te,�dün�ya�da�ki�ku�tup�laş�ma�or�ta�dan�kal�kı�yor�ve�halk�la�rın�kur�tu�-
luş,�ba�ğım�sız�lık�mü�ca�de�le�le�ri�açı�sın�dan�el�ve�riş�li�ko�şul�lar�or�ta�ya�çı�-
ka�ran�ye�ni�bir�sü�reç�baş�lı�yor�du.�Bu�du�rum�kont�rol�edil�mez�se,�ye�ni
po�li�ti�ka� ve� stra�te�ji�ler� ge�liş�ti�ril�mez�se� em�per�ya�liz�min�de�aley�hin�de
çok�cid�di�ge�liş�me�le�ri�ya�ra�ta�cak�tı.�Ni�te�kim�“ye�ni�dün�ya�dü�ze�ni” po�li�-
ti�ka�sı� böy�le�bir� sü�reç�te�gün�de�me�ge�ti�ri�li�yor�du.�Fa�kat� em�per�ya�lizm
de�um�du�ğu�nu�bu�la�ma�ya�cak�ve�ba�şa�rı�sar�hoş�lu�ğuy�la�yap�tı�ğı�he�sap�-
la�rı� tut�ma�ya�cak�tı.�Re�el� sos�ya�liz�min�da�ğıl�ma�sı� ka�pi�ta�list-em�per�ya�-
liz�min�za�fe�ri�ol�ma�ya�cak�tı.
Bugün�şunu�çok�açıkça�söyleyebiliriz:�Dünyamız�bir�geçiş�süre-

cindedir.�’90’la�rın�dün�ya�sı�nı�be�lir�le�yen,�Sov�yet�le�rin�dün�ya�den�ge�le�-
rin�den� çe�kil�me�siy�le� adeta�dünyanın� çivisi� çıktı� ve� bunun� sonucu
olarak�or�ta�ya� çı�kan�boş�lu�ğun,� çe�şit�li� güç�ler�ce� dol�du�rul�mak� is�ten�-
me�si�nin�or�ta�ya�çı�kar�dı�ğı�bir�ha�re�ket�li�lik��sözkonusudur.
Es�ki�den�ge�nin�ağır�lık�mer�ke�zin�de�iki�te�mel�güç�-ABD�ve�Sov�yet�-

ler-�var�dı.�Ağır�lık�mer�kez�le�rin�den�bi�ri�nin�ağır�lı�ğı�nı�yi�tir�me�si,�bü�tün
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den�ge�le�ri� al�tüst� et�ti.�Den�ge�den,� den�ge�siz�li�ğe� ge�çil�di.�Mev�cut� du�-
rum�da�2000’li� yıl�la�ra�doğ�ru� iler�ler�ken,� dün�ya�mı�zı,� ye�ni� bir� den�ge
ara�yı�şın�da�ki�dün�ya�ola�rak�ta�nım�la�ya�bi�li�riz.
Yal�nız�dün�ya�nın�bir�böl�ge�sin�de�ya�da�den�ge�nin�oluş�ma�sın�da�bir

ta�raf�ola�rak�Sov�yet�le�rin�ol�du�ğu�alan�lar�da�de�ğil,�Or�ta�do�ğu,�Kaf�kas�-
lar,�Bal�kan�lar,�La�tin�Ame�ri�ka�ül�ke�le�rin�de,�kı�sa�ca�sı�dün�ya�nın�her�ta�-
ra�fın�da�güç�den�ge�le�ri�ye�ni�den�oluş�mak�ta�dır.�Bu�du�rum�ise�özel�lik�le
’90’lı�yıl�lar�dan�bu�ya�na�ken�di�si�ni�ye�ni�sa�vaş�lar,�ye�ni�dost�luk�lar,�ye�-
ni� it�ti�fak�lar�ve�ye�ni�düş�man�lık�lar�bi�çi�min�de�gös�ter�mek�te�dir.�Bu�nun
böy�le�ol�ma�sı�ka�çı�nıl�maz�dır.�Or�ta�ya�çı�kan�oto�ri�te�boş�luk�la�rı�nı,�ki�min
oto�ri�te� ol�du�ğu�nun�bi�lin�me�di�ği� alan�la�rı� dol�dur�mak� is�te�yen�güç�ler
ara�sın�da�ça�tış�ma�la�rın�çık�ma�sı�do�ğal�dır.
Ge�çiş�sü�re�ci�nin�di�ğer�adı�sa�vaş�lar,�ça�tış�ma�lar�ol�mak�ta�dır.�Sa�va�-

şın��açık�bi�çim�le�ri,�po�li�tik-dip�lo�ma�tik�bi�çim�le�ri�ve�ba�ğım�lı�dev�let�le�ri
sa�vaş�tır�ma�yo�lu�da�hil�her�tür�lü�yön�tem�kul�la�nıl�mak�ta�dır.
Her�kes� bu�ge�çiş� sü�re�ci�nin�or�ta�ya� çı�kar�dı�ğı� im�kan�lar�dan� ya�rar�-

lan�mak�is�te�mek�te�dir.�Her�kes�ye�ni�den�ge�le�re�ulaş�ma�dan�ön�ce�po�zis�-
yo�nu�nu�güç�len�dir�me�ye�ça�lış�mak�ta�dır.
Her�dev�let�ve�si�ya�sal�güç�şu�nu�iyi�bil�mek�te�dir:�Den�ge�ler�bir�de�fa

otur�duk�tan�son�ra�her�han�gi�bir�ham�le�ile�den�ge�le�ri�ken�di�le�hi�ne�boz�-
mak� ko�lay�de�ğil�dir.�Yal�nız� dün�ya�mı�zın� ge�ne�li� �için� de�ğil,� böl�ge�sel
den�ge�ler� �için�de�bu�ku�ral�ge�çer�li�dir.� İş�te,�bu�ger�çek�ten�yo�la� çı�kan
dev�let�ler�ve�si�ya�si�güç�ler�bü�yük�bir��itiş-ka�kış�ve�sa�vaş�ile�ken�di�le�ri�-
ne�ye�ni�alan�lar�aç�ma�ya�ve�avan�taj�ka�zan�ma�ya�ça�lış�mak�ta�dır�lar.
Dün�ya�da�ki�bü�tün�em�per�ya�list� güç�ler� ye�ni� it�ti�fak�lar� ve�atak�lar�la

mev�cut�po�zis�yon�la�rı�nı�güç�len�dir�me�ye�ça�lış�mak�ta�dır�lar.�So�ğuk�sa�vaş
dö�ne�min�de�ara�la�rın�da�bu�lu�nan�müt�te�fik�lik� bu�gün� ye�ri�ni� –kar�şı�lık�lı
sa�vaş�bi�çi�mi�ne�dö�nüş�me�se�de–�bir�çe�kiş�me�ve�sür�tüş�me�ye�bı�rak�mış�-
tır.�Bu�sür�tüş�me�yi�em�per�ya�list�le�rin�Or�ta�do�ğu,�Bal�kan�lar,�Kaf�kas�ya,
Do�ğu�Av�ru�pa,�Af�ri�ka�po�li�ti�ka�la�rın�da�ki�fark�lı�lı�ğı�na�ba�ka�rak�gör�mek
müm�kün�dür.
Ger�çek�le�şen�sos�ya�liz�min�çö�zü�lü�şün�den�bu�ya�na� faz�la�bir�za�man

geç�miş�de�ğil.�Bu�kı�sa�sü�re�içe�ri�sin�de�ge�rek�es�ki�re�el�sos�ya�list�ül�ke�-
ler�de�ve�ge�rek�se�de�em�per�ya�list�ül�ke�ler�de,�yi�ne�dün�ya�nın�çe�şit�li�böl�-
ge�le�rin�de� �olup�bi�ten�ler� dik�kat�le� in�ce�le�nir�se,� re�el� sos�ya�liz�me�al�ter�-

na�tif�gös�te�ri�len�po�li�ti�ka�la�rın�ile�ri�ye��adım�ata�ma�dı�ğı,�em�per�ya�liz�min
de�dün�ya�üze�rin�de�ki�kont�ro�lü�nün�o�yıl�lar�da�kin�den�da�ha�da�azal�dı�ğı
gö�rü�le�cek�tir.�Dün�ya�nın�he�men�her�ala�nın�da,� bü�tün� kı�ta�la�rın�da� sa�-
vaş�lar,�ça�tış�ma�lar,�hu�zur�suz�luk�lar�vb.�ge�liş�me�ler�ade�ta�bir�bi�ri�ni�ko�-
va�lar�ca�sı�na� ta�kip�ede�ge�li�yor.�Em�per�ya�list�ül�ke�ler�her�han�gi�bi�ri�si�ni
kont�rol�al�tı�na�al�ma�ya�ça�lış�tık�la�rın�da�bü�yük�zor�lan�ma�lar�la,�halk�la�-
rın�di�re�niş�le�riy�le�kar�şı�kar�şı�ya�kal�mak�ta�dır�lar.�Dış�ge�liş�me�le�rin�ya�-
nı�sı�ra�ar�tan�iç�so�run�lar,�çe�liş�ki�ler,� is�tik�rar�sız�lık�lar�var.�Es�ki�den�dış
so�run�la�rın�bas�tı�rıl�ma�sıy�la�sağ�la�nan�“ba�şa�rı”lar,� iç�so�run�la�ra�per�-
de� ya�pı�lır�ken,�gü�nü�müz�de�bu�nu�ba�şar�ma�nın�önü�ne�bü�yük�en�gel�ler
di�kil�mek�te�dir.�Bu�an�lam�da�em�per�ya�lizm�de�de�cid�di�bir�ge�ri�le�me�du�-
ru�mu�ya�şan�mak�ta�dır.
“Dün�ya�in�san�lı�ğı�nın�bü�yük�bir�bö�lü�mü�ne�re�dey�se�ate�şin�üs�tün�de

ya�şa�mak�ta�dır.�La�tin�Ame�ri�ka,�As�ya’nın�gü�ne�yi,�Kaf�kas�lar,�Or�ta�do�-
ğu,�tüm�Af�ri�ka�kı�ta�sı,�es�ki�sos�ya�list�ül�ke�le�rin�önem�li�bir�bö�lü�mü�yo�-
ğun�si�ya�si�ve�eko�no�mik�kriz�ler�le�bir�lik�te�ya�şı�yor�lar.�Av�ru�pa�ve�Ame�-
ri�ka,�bu��alev��alev�ya�nan�dün�ya�nın�or�ta�sın�da,�san�ki�iki�cen�net�ada�cı�-
ğı�dır.�Dün�ya�nın�her�önem�li�böl�ge�si�ge�ri�lim�le�yük�lü�dür.�Olay�lar�san�-
ki�bir�bü�yük�he�sap�laş�ma�ya�doğ�ru�ya�vaş�ya�vaş�bi�ri�ki�yor.
Sos�ya�liz�min� kar�şı�sın�da� em�per�ya�list� güç�mer�ke�zi�ni�ABD� tem�sil

edi�yor�du.�Bu�her�ba�kım�dan�böy�ley�di.�Eko�no�mik�ola�rak,�si�lah�üs�tün�-
lü�ğü�ve�po�li�tik�atak�lık�an�la�mın�da�ABD�tar�tı�şıl�maz�ön�der�di.�1970’le�-
rin�or�ta�la�rın�dan� iti�ba�ren�ya�vaş�ya�vaş�de�ği�şen�bu�du�rum,� sos�ya�liz�-
min�yı�kı�lı�şıy�la�çok�da�ha�hız�lı�ola�rak�ya�şan�mış,� em�per�ya�lizm�ken�di
ara�sın�da�bir� güç�da�ğıl�ma�sı�na�uğ�ra�mış�tır.�Bu�gün�üç� em�per�ya�list
mer�kez�den�söz�et�mek�müm�kün�dür:�ABD,�Av�ru�pa�ve�Ja�pon�ya.�Şüp�-
he�siz,�bu�üç�mer�ke�zin��hâlâ�en�güç�lü�sü�Ame�ri�ka’dır.�An�cak�ABD�ar�-
tık�bir�ba�kı�ma�‘eşit�ler�ara�sın�da�bi�rin�ci’dir.�Yok�sa�ön�ce�ki�gi�bi�tar�tı�-
şıl�maz�dün�ya�li�de�ri�de�ğil�dir.
Ya�kın�ge�le�cek�te�bu�üç�mer�ke�zin�ya�nı�na�iki�dün�ya�gü�cü�da�ha�ila�ve

ola�cak�tır.�Bun�lar�Rus�ya�ve�Çin’dir.
Es�ki�den� ‘Sov�yet� teh�di�ti’ne� kar�şı� ay�nı� po�li�ti�ka�la�ra� sa�rı�lan,� or�tak

stra�te�ji�de�bir�ara�ya�ge�len�em�per�ya�list�güç�le�rin,�gü�nü�müz�de�ki�dün�ya
ge�liş�me�le�ri�ne�kar�şı�or�tak�po�li�tik�tav�ra�gir�me�me�le�ri��için�bir�hay�li�ne�-
den�ler�var�dır.
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Güç�le�rin� bir�bir�le�ri�ne�gö�re� du�rum�la�rı� ol�duk�ça� fark�lı�dır.�Bu� �fark
ne�olur�sa�ol�sun�sü�reç�güç�mer�ke�zin�de�da�ğıl�ma�yö�nün�de� iş�le�mek�te�-
dir.”
Ege�men�lik�sa�ha�la�rı�nı�ge�niş�let�me�ve�sö�mü�rü�kay�nak�la�rı�nı�zen�gin�-

leş�tir�me�ko�nu�sun�da�ya�rı�şan�bu�dev�let�le�rin�re�ka�bet�le�ri,�ken�di�ara�la�-
rın�da� çe�liş�ki� ya�ra�tı�yor� ve� bu�git�tik�çe� de�rin�lik� ka�za�nı�yor.�Çok� ile�ri
bo�yut�lar�da�ol�ma�sa�da�ar�tık�“or�tak�düş�man”ın� ya�nı�sı�ra,� bir� de� ek
ola�rak�bir�bir�le�riy�le�uğ�ra�şı�yor�lar�ve�21.�yüzyılda�ağırlıklı�olarak�bu
güçlerin�siyasi�ve�ekonomik�mücadelelerine�tanık�olacağız.
Em�per�ya�list�ül�ke�ler�de�açı�ğa�çı�kan�bu�ge�liş�me�ler,�ken�di�ka�mu�oy�-

la�rı�na�da�yan�sı�mak�ta�dır.�Es�ki�den�“ko�mü�nizm� teh�li�ke�si”yle� şart�lan�-
dı�rı�lan�Ba�tı�in�sa�nı,�ar�tık�ye�ni�yön�tem�ler�ge�liş�ti�ril�mek�si�zin�uyuş�tu�ru�-
la�mı�yor.�Em�per�ya�lizm� top�lu�mun�uya�nı�şı�nı� en�gel�le�mek,� ara�la�nan
göz�le�ri�ni� ka�pat�mak� �için�özel�lik�le� te�kel�le�şen�med�ya� vd.� tek�nik� ile�ti�-
şim-et�ki�le�şim�araç�la�rı�nı�ge�liş�ti�ri�yor.�Dün�ya�da�ki�ge�liş�me�le�re�mü�da�-
ha�le� et�me�den�ön�ce� ken�di� ka�mu�o�yu�nu�–bu�ko�nu�da� zor�lan�ma�sa�da–
ik�na�et�mek�zo�run�da�ka�lı�yor.�Hak�sız�iş�gal�le�ri�ni,�mü�da�ha�le�le�ri�ni�“de�-
mok�ra�si”,�“in�san�hak�la�rı” vb.�kav�ram�lar�ve�“hü�ma�nist” söy�lem�ler�le
meş�ru�laş�tır�ma�ya�ça�lı�şı�yor.�Ay�rı�ca�es�ki�si�gi�bi,�iç�so�run�la�rı�nı�gör�mez�-
den�ge�lip�çok�ra�hat�bir�şe�kil�de�dış�sa�ha�la�ra�mü�da�ha�le�ye�he�men�ka�-
rar�ver�me�gü�cü�nü�ken�din�de�bu�la�mı�yor.�Hem�iç,�hem�dış�ka�mu�o�yu�-
nun�ola�sı�tep�ki�si�ni�al�mak�tan�çe�ki�ni�yor.
Öte� yan�dan�mü�da�ha�le� edi�len�halk�lar� da� es�ki�si� gi�bi� em�per�ya�list

güç�le�re�he�men�tes�lim�ol�mu�yor�lar.�Da�ha�faz�la�öz�güç�le�ri�ne�da�ya�na�-
rak�di�re�ni�şin�onur�lu�yo�lu�nu�se�çi�yor�lar.�Bun�da�em�per�ya�liz�min�halk�-
lar� düş�ma�nı� kim�li�ği� ve� po�li�ti�ka�sı�nın� iyi�ce� gö�rül�müş�ol�ma�sı�nın
önem�li�bir�ro�lü�var�dır.�Or�ta�do�ğu,�Bal�kan�lar,�Kaf�kas�lar,�Af�ri�ka,�La�-
tin�Ame�ri�ka,�Uzak�do�ğu�gi�bi� dün�ya�nın�he�men�her� ye�rin�de�de�vam
eden�ça�tış�ma�lar,�içi�ne�dü�şü�len�çö�züm�süz�lük�em�per�ya�liz�min�halk�la�ra
bo�yun�eğ�dir�me�de�ne�ka�dar�ge�ri�le�di�ği�ni�çok�iyi�gös�ter�mek�te�dir.
Em�per�ya�liz�min� kar�ton�dan� kap�lan�ol�du�ğu,� ken�di�ni� üre�te�me�di�ği,

ya�rat�ma�ya�ça�lış�tı�ğı�gör�kem�li�ima�jın�ter�si�ne�çok�kof�bir�ya�pı�ya�sa�hip
bu�lun�du�ğu�bu�son�yıl�lar�da�çok�da�ha�iyi�açı�ğa�çık�tı.�Öz�gür�de�ni�len
ya�şa�mın,�ger�çek�te� ise�uyuş�tu�rul�muş,� tek�ni�ğe�en�deks�len�miş,�ku�man�-
da�ya�bağ�lan�mış,�her�ta�ra�fa�ra�hat�lık�la�yön�len�di�ril�me�ye��açık�ha�le�ge�-

ti�ril�miş�bir�ya�şam�ol�du�ğu�göz�ler�önün�de�dir.�Bu�ya�şam�esa�ret�al�tı�na
alın�mış,�öz�gü�ven�den�ve�ba�ğım�sız�ka�rar�ver�me�gü�cün�den�yok�sun�kı�-
lın�mış�tır.�Ade�ta�si�ne�ma,�TV�ve�ben�ze�riy�le,�rek�lam�bom�bar�dı�ma�nıy�la
yer�le�bir�edil�miş�bir�su�ni�ya�şam�bi�çi�mi�dir.�Uzak�ta�he�def�gös�te�ri�len
mad�di�yat�la�ma�ne�vi�ya�tı,� ah�la�ki� öl�çü�le�ri� öl�dü�rül�müş� tek�dü�ze,� tek�nik
bir�ya�şam�la�bu�ra�da�ki� in�san�lar�ölü�le�ri�oy�na�yan� fi�gü�ran�la�ra�dö�nüş�-
tü�rül�müş�tür.
Bu� şe�kil�de� ken�di� in�sa�nı�nı� dü�şü�ren,� ken�di�ne�bağ�la�yan� em�per�ya�-

lizm,�re�el�sos�ya�list�ül�ke�in�san�la�rı�nı�da�tek�nik�le,�rek�lam�la,�de�mok�ra�si
ve� öz�gür�lük� söy�lem�le�riy�le� o� dö�ne�min�“ko�mü�nist” re�jim�le�ri�ne� kar�şı
ha�re�ke�te�ge�çi�ri�yor�du.�Re�el�sos�ya�liz�min�ken�di�in�sa�nı�nı�ka�pi�ta�list�top�-
lum�in�sa�nı�na�al�ter�na�tif�ola�rak�ye�ni�den�şe�kil�len�dir�me�miş�ol�ma�sı�da
em�per�ya�liz�me�he�def�le�ri�ne�ulaş�ma�da�ko�lay�lık�sağ�lı�yor�du.�Ve�ni�te�kim
ger�çek�le�şen� sos�ya�lizm�de�ne�yi�min�de�gö�rül�dü�ki,� sos�ya�list� in�san�ya�-
ra�tıl�ma�dan,�bü�yük�dev�let�ler�ku�rul�sa�da,�dünyanın�altı�da�biri�sosya-
list�olsa�da,��uzay�ça�lış�ma�la�rı�yü�rü�tül�se�de�so�nuç�ta�o�dev�let�yı�kıl�ma�-
ya�mah�kum�dur.�Ger�çek�le�şen� sos�ya�lizm�de�dev�let� ol�gu�su� faz�la�sıy�la
öne�çıkarıldı.�Kit�le�le�rin�ruh�sal�ge�li�şim�le�ri�ve�mo�ral�fak�tö�rü�ne�eğil�-
me�ge�re�ği�duyulmadı.�Dolayısyla�Sovyetler�Birliği’nde�gerçekleşen
sosyalizmin�bilimsel�sosyalizmden�büyük�sapma�olduğunu�vurgula-
mamız�gerekiyor.
Ge�li�şen�tek�nik�ca�na�var�laş�ma�nın�çok�gö�zü�ka�ra�ca�in�san�lı�ğın�aley�-

hin�de�kul�la�nıl�ma�sı,�yi�ne�mev�cut�bi�li�min�in�sa�nı�uyuş�tur�ma,�güç�süz�leş�-
tir�me,�büyük�tüketim�canavarı�haline�getirmesi�ve�hiç�leş�tir�me�yö�nün�-
de�ge�liş�ti�ril�me�si,�sos�ya�lizm�bi�li�mi�ne�baş�vur�ma�yı�ka�çı�nıl�maz�kıl�mak�-
ta�dır.�Em�per�ya�liz�min�tek�no�lo�ji�nin�gü�cü�ne�sı�ğı�na�rak�dün�ya�nın�her�ta�-
ra�fı�na�serbestçe�kol�la�rı�nı�uzat�ma�sı,�bu�yön�tem�le�halk�la�rın,� in�san�la�-
rın�bey�ni�ne�gi�re�rek�ken�di�ni� iç�sel�leş�tir�me�ye�ça�lış�ma�sı,� bu�na�kar�şı�lık
ve�re�cek,�hat�ta�bu�nu��adım��adım�yer�le�bir�ede�cek�dev�rim�le�rin�pers�pek�-
ti�fi�ni�ve�kap�sa�mı�nı�or�ta�ya�koy�mak�ta�dır.�Re�el�sos�ya�liz�min�de�ne�yi�min�-
den� so�nuç�lar�çı�kar�ma� te�me�lin�de�mev�cut� em�per�ya�list�ger�çek�li�ği� çok
iyi� tah�lil� �eden�ye�ni� yak�la�şım�lar�la� sos�ya�liz�me� sa�rıl�mak,� in�san�lı�ğa
kar�şı�ye�ri�ne�ge�ti�ri�le�bi�le�cek�en�kut�sal�bir�gö�rev�ya�kı�cı�lı�ğın�da�dır.�Tek�-
no�lo�jik�ge�liş�me�için�de�boğ�du�ru�lan,�öl�dü�rü�len�in�sa�nı�kur�tar�ma�nın�tek
yo�lu,� �onun�ye�ni�den� şe�kil�len�dir�mek�ten,�moral� ve� insani� yönlerini
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açığa�çıkarmaktan�ge�çi�yor.�Sos�ya�lizm�ya�da�sos�ya�list�lik�bu�nun�dı�şın�-
da�bir� şey�de�ğil�dir.�Ni�te�kim,�elinizdeki� kitapta�PKK�Ge�nel�Baş�ka�nı
Ab�dul�lah�Öca�lan�yol�da�şın�da�di�le�ge�tir�di�ği�gi�bi,�“Sos�ya�lizm�bir� in�-
san�bi�li�mi�dir.� İn�sa�nı�sü�rek�li� inanç�lı,�umut�lu�ve�mo�ral�li�kı�lan�bir�bi�-
lim�dir.”
As�lın�da�PKK’nin�sos�ya�list�özel�li�ği�de�bu�nok�ta�da�or�ta�ya�çık�mak�-

ta�dır.�PKK’yi�ye�nil�mez�kı�lan,� �onun�dü�şü�rül�müş,� inanç�tan�ve�umut�-
tan� yok�sun� �olan� in�sa�nı,� sö�mür�ge�ci�li�ğin� ve� em�per�ya�liz�min� ki�şi�li�ği
ade�ta�işe�ya�ra�maz�ve�bir�be�la�ha�li�ne�ge�ti�ren�özel�lik�le�rin�den�ko�par�-
ma�ya�ça�lış�ma�sı�dır.�Bu,�in�sa�na�yak�la�şım�da�ye�ni�bir�yön�tem,�yer�le�şik
ka�lıp�la�rı� �aşan�bir�sos�ya�list�bi�lim�dir.�İn�sa�nın�sö�zün�den�çok,�özü�nün
ve� ey�le�mi�nin� �esas� alın�ma�sı;�dev�rim� saf�la�rı�na�ge�len� ki�şi�nin�ol�du�ğu
gi�bi�ka�bul�edil�me�me�si�ve�mut�lak�an�lam�da�ona�bir�dö�nü�şü�mün�da�ya�-
tıl�ma�sı,�sos�ya�list�in�sa�nı�ya�rat�ma�mü�ca�de�le�si�nin�ta�ken�di�si�dir.�Bu�ra�-
da�in�sa�na�yak�la�şım�da�yön�te�min�isa�bet�li�ol�ma�sı,�sos�ya�liz�min�gü�cü�nü
or�ta�ya�çı�kar�mak�ta�dır.
Dün�ya�da� in�san�lı�ğın�“tek�no�lo�ji�nin� ha�ri�ka�la�rı”yla� ku�şat�ma�al�tı�na

alın�dı�ğı,��onun�ge�liş�me�özü�nün�im�ha�edil�me�ye�ça�lı�şıl�dı�ğı�ko�şul�lar�da
PKK’nin�bi�lim�sel� sos�ya�list� yön�te�mi� hiç�bir� sap�ma�ya� yer� ver�me�den
kul�la�nı�yor�ol�ma�sı,�sos�ya�lizm�mü�ca�de�le�sin�de�ye�ni�bir�so�luk,�ye�ni�bir
aşa�ma�dır.�Bu�nun,�ulu�sal�lı�ğı�ve�hat�ta�sı�nıf�sal�lı�ğı�aşa�rak�ulus�la�ra�ra�sı
bir� ka�rak�te�re� ulaş�mış� ol�ma�sı,� sa�de�ce�TC� sö�mür�ge�ci�li�ği� �için� de�ğil,
Em�per�ya�liz�m� �için� de� cid�di� bir� teh�li�ke�dir.�Kar�şı-dev�rim�güç�le�ri�nin
ya�kı�nın�da�do�la�şan�“kor�ku�ha�ya�le�ti”dir.� Sö�mür�ge�ci�lik� ve� em�per�ya�-
lizm� �için,�PKK’nin� en� ka�bul� edi�le�me�yen� te�mel� özel�li�ği� de�bu�dur.
ARGK�saf�la�rı�na� ka�tı�lıp�Kür�dis�tan�dağ�la�rın�da� sa�va�şan�bir�Al�man
ba�yan�ge�ril�la�nın,�yi�ne�bir�Al�man�TV�mu�ha�bi�ri�nin�“Bu�ya�şam�ko�şul�-
la�rın�da� zor�lan�mı�yor�mu�su�nuz?” so�ru�su�na,�“Be�nim� �için�Av�ru�pa� in�-
sa�nı�nın�so�ğuk�iliş�ki�si,�bu�ya�şam�ko�şul�la�rın�dan�da�ha�zor�dur” şek�lin�-
de�ki�ce�va�bı,�bu�ko�nu�ya��ışık�tu�tan�bir�ör�nek�tir.
Ta�rih�te� ve�gü�nü�müz�de�or�ta�ya� çı�kan�bü�tün� sa�vaş�lar�da� ta�raf�la�rın

na�sıl� ka�zan�dık�la�rı� ve�ya�na�sıl� kay�bet�tik�le�ri� ko�nu�su� in�ce�len�di�ğin�de,
ba�şa�rı�la�rın�na�sıl�sağ�lan�dı�ğı�da�ha�iyi�gö�rü�le�bi�li�yor.�Ken�di�ni�düş�ma�-
nı�nın�tak�tik�ve�stra�te�ji�si�ne�gö�re�ko�num�lan�dır�ma�yan�ve�yen�gi�nin�yol�-
la�rı�üze�rin�de�gün�lük�ola�rak�yo�ğun�laş�ma�yan�lar�kay�bet�mek�ten�kur�tu�-

la�maz�lar.�Ka�zan�ma�nın� şart�la�rı�nı� ye�ri�ne�ge�tir�mek� ve� ye�nil�gi�nin� ze�-
mi�ni�ni�or�ta�dan�kal�dır�mak��için�ta�yin�edi�ci�rol�oy�na�ya�cak�in�sa�nı�or�-
ta�ya� çı�kar�mak�ge�re�ki�yor.�Ge�liş�me�le�rin� doğ�rul�tu�su�nu�be�lir�le�ye�cek,
onu� ka�lı�cı�laş�tı�rıp� ka�za�nım�la�ra�dö�nüş�tü�re�cek� �olan� sosyalist� inançlı
in�san�fak�tö�rü�dür.�Tek�nik,�an�cak�güç�lü�ve�öz�gür�in�sa�nın�bu�lun�ma�dı�ğı
ko�şul�lar�da�so�nuç�ala�bi�lir.�Re�el�sos�ya�lizm�ne�den�yı�kıl�dı�ve�PKK�ise
na�sıl� ka�za�nı�yor� so�ru�la�rı�nı� bir� de�bu� çer�çe�ve�de� ce�vap�lan�dır�mak
müm�kün�dür.
Tek�no�lo�ji�nin�bir�hay�li�ge�liş�ti�ği�Ba�tı�ül�ke�le�rin�de�in�san�la�rın�ira�de�-

le�ri,�umut�la�rı,�inanç�la�rı�ve�mo�ral�le�ri�yok�edil�miş�tir.�İn�san�ege�men�-
le�rin�elin�de�bu�lun�dur�du�ğu�tek�ni�ğe�ye�nik�düş�müş�tür.�Ba�tı�in�sa�nın�da�-
ki�sı�nır�sız�bi�rey�ci�li�ğin,�in�san�lık�so�run�la�rı�na�kar�şı�bü�yük�il�gi�siz�li�ğin
te�mel�ne�den�le�rin�den�bi�ri�bu�dur.�Bu�ra�da�ege�men�ler�ta�ra�fın�dan�ge�liş�-
ti�ri�len�tek�nik�mev�cut�in�san�ti�pi�ne�hük�me�di�yor�ve�et�ki�si�al�tın�da��onun
ki�şi�li�ği�ni�ira�de�siz�leş�ti�ri�yor.
Türk� sö�mür�ge�ci�li�ği�nin� in�sa�na� yak�la�şı�mı� ise� em�per�ya�list�ler� dev�-

let�ler�le� kar�şı�laş�tı�rı�la�ma�ya�cak� ka�dar� ki�şi�lik� kırıcı� ve� öl�dü�rü�cü�dür.
Şim�di�en�çok�ya�pıl�ma�ya�ça�lı�şı�lan,��özel�sa�vaş�ki�şi�li�ği�ni�tam�ege�men
kıl�mak�tır.�Eli�niz�de�bu�lu�nan� ki�tap�ta�PKK�Genel�Başkanı�Abdullah
Öcalan,�TC� sö�mür�ge�ci�li�ği�nin� in�san�la�rı� fi�gü�ran�lık�tan�öte�ye�may�-
mun�laş�tır�dı�ğı�nı,�hiçleştirdiğini�söy�lü�yor.�İn�san�lar�ka�rın�la�rı�nı�do�yur�-
mak�pa�ha�sı�na� ken�di�le�ri�ni� sa�ta�cak�du�ru�ma�ge�ti�ril�miş�tir.�Bu� ka�dar
dü�şü�rü�len,�ruhsal�çöküntü�içinde�bırakılan�in�sa�nın�dün�ya�sın�da�soy�-
lu�kav�ram�ve�de�ğer�le�re�yer�yok�tur.�Da�ha�da�kö�tü�sü�bu�şe�kil�de�ya�şa�-
yan�ölü�ler� du�ru�mun�da�ki� tip�le�rin� dün�ya�sı� da�da�ğı�tı�lıp� yok� edi�li�yor,
şim�di�ki�za�man�la�rı�ve�ge�le�cek�le�ri�or�ta�dan�kal�dı�rı�lı�yor.�So�nuç�ta�ken�-
di�le�ri�ne��olan�gü�ven�le�ri�ni�so�nu�na�ka�dar�kay�be�de�rek�bağ�la�na�cak�la�rı,
tes�lim�ola�cak�la�rı,�ka�rın� tok�lu�ğu�na�ça�lı�şa�cak�la�rı�bir�efen�di�arar�lar.
TC’nin� top�lu�ma�da�yat�tı�ğı� �özel� sa�va�şın� ken�di�si� bu�dur.�Do�la�yı�sıy�la
bu,��özel�sa�va�şın��halk�üze�rin�de�ger�çek�leş�tir�di�ği�di�ğer�bir�kat�li�am�dır.
Em�per�ya�liz�min�ve�sö�mür�ge�ci�li�ğin�sa�de�ce�ka�ba�yön�tem�ler�le�yap�tık�la�-

rı�kat�li�am�la�rı�gör�mek�le�ye�tin�mek,�ger�çek�le�ri�bü�tün�yön�le�riy�le�kav�ra�ma�-
mak�de�mek�tir.�Ni�te�kim�bu�yön�tem�de�şif�re�ol�muş�ve�tep�ki�top�la�mış�ol�du�-
ğun�dan�ar�tık�faz�la�tu�tu�na�mı�yor,�so�nuç�ala�mı�yor.�Önem�li��olan�bu�yön�te�-
min�ba�şa�rı�sız�lı�ğı�nın�so�nuç�la�rı�te�me�lin�de�ge�liş�ti�ri�len�in�ce�ve�giz�li�kat�li�-
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am�yön�tem�le�ri�ni�gör�mek�tir.�İn�san�lı�ğın�bir�de�bu�şe�kil�de�çok�sin�si�ce�kat�-
le�dil�di�ği,�be�yin�le�rin�ve�yü�rek�le�rin� fet�he�di�le�rek�du�yar�sız�laş�tı�rıl�dı�ğı�dik�-
ka�te�alı�nır�sa,�sos�ya�liz�min�ek�mek,�ha�va�ve�su�ka�dar�ih�ti�yaç�du�yu�lan�bir
ya�şam�biçimi�ve�inanç�ol�du�ğu�ken�di�li�ğin�den�an�la�şı�lır.
PKK�mü�ca�de�le�si�nin� te�mel� he�de�fi� ye�ni� bir� in�sa�nı� ve� bu� in�sa�nın

ku�ra�ca�ğı�ye�ni�bir�ya�şa�mı�or�ta�ya�çı�kar�mak�tır.�Kür�dis�tan�top�rak�la�rın�-
da�yü�rü�tü�len�sa�va�şın�bu�özel�li�ği�çok�so�mut�tur.�Ya�şa�mak��için�sa�va�şı�-
lı�yor�ve�ya�bu�sa�vaş�ta�bir�ya�şam�or�ta�ya�çı�ka�rı�lı�yor.�Ge�liş�me�ler,�ka�-
za�nım�lar,� ye�ni�lik�ler� bu� te�mel�de�ger�çek�le�şi�yor.�PKK�ve�özel�lik�le
onun�Ön�der�li�ği� dış�düş�man�dan�da�ha� çok�bu� sa�ha�da� yo�ğun�la�şı�yor,
bir�bi�ri�ar�dı�na�çö�züm�le�me�ler�ger�çek�leş�ti�ri�yor.�Hiç�şüp�he�siz�bu�sa�ha�-
da,�ya�ni�in�san�ve�ya�şam�ko�nu�sun�da�yo�ğun�laş�mak,�ay�nı�za�man�da�dış
düş�man�la�da�en�iyi�sa�vaş�ma�nın�yo�lu�dur.�Bir�adı�da�iç�ve�sı�nıf�mü�ca�-
de�le�si� �olan�bu� yön�tem� sü�rek�li�leş�ti�ril�mez�se,� bu�nun� so�nuç�la�rı� in�san
ki�şi�li�ğin�de�ve�ya�şa�mın�da�so�mut�ol�gu�la�ra�dö�nüş�tü�rül�mez�se,�PKK’nin
TC�sö�mür�ge�ci�li�ği�nin� �özel� sa�va�şı�na�ve�em�per�ya�liz�min�be�yin�le�ri� fet�-
het�me�ça�ba�la�rı�na�da�yan�ma�sı�müm�kün�de�ğil�dir.�PKK�Ge�nel�Baş�ka�nı
Ab�dul�lah�Öca�lan� yol�daş,� son�dö�nem�ler�de�ar�tan�bir� tem�po� ve� zen�-
gin�leş�ti�ri�len�yön�tem�ler�le�ye�ni�er�kek,�ye�ni�ka�dın,�kı�sa�ca�sı�ye�ni�in�san
ve�ye�ni�ya�şam�çö�züm�le�me�le�ri�ni�ge�liş�ti�ri�yor.�Ar�tık�za�fe�ri�ko�pa�ra�cak
ki�şi�li�ği� şe�kil�len�di�ri�yor.�Ulu�sal�kur�tu�luş�mü�ca�de�le�mi�zin� ih�ti�yaç�duy�-
du�ğu�bu�ki�şi�lik�tir.�Yüz�yıl�lar�geç�se�de�ye�ni�in�sa�nı�ya�rat�ma,�sü�reç�le�re
gö�re�ye�ni�le�me�ve�dö�nüş�tür�me�mü�ca�de�le�si�esas�tır.
PKK,�“Ne��mülk��olan,�ne�de��mülk�edi�nen”,��inanç�ve�mo�ral�sa�hi�bi

sos�ya�list�ki�şi�li�ği�ya�ra�ta�rak,�Or�ta�do�ğu’nun�bü�yük�in�san�lık�ve�sos�ya�-
list�dev�ri�mi�ni�ge�rek�leş�tir�me�mü�ca�de�le�si�ni,�em�per�ya�liz�min,�sö�mür�ge�-
ci�li�ğin�ve�her� tür�den�ge�ri�ci�li�ğin�kar�şı�en�gel�le�ri�ne�rağ�men�yük�sel�ti�-
yor� ve� za�fe�ri� ya�rat�ma� yo�lun�da�dün�ya�yı� sar�san�adım�lar�la� iler�li�yor.
Onun�bu�ön�le�ne�mez�ba�şa�rı�sı,�bi�lim�sel�sos�ya�liz�min�za�fe�ri�dir.

Weşanên  Serxwebûn

Şu bat 1998

Sosyalizm insanlığın tek geleceğidir

Ta rih te Le nin mis yo nu hiç şüp he siz emek çi ler adı na bü yük bir
ey lem dir. Öz gün lü ğü ka pi ta list üre tim bi çi mi nin ge liş tir di ği sı nıf -
laş ma, sö mür ge ci lik ve bu nun bir üst aşa ma sı ola rak em per ya list
ko şul la rın be lir le di ği Rus ya’da ve ağır lık lı ola rak ka pi ta list ko şul la -
rın bir ürü nü  olan mark siz min, ka pi ta liz min bu aşa ma ya uyar lan ma -
sı so nu cu ira di ya nı  ağır ba san bir ey lem par ti siy le sis te mi zor la ma -
sı dır. Sis te mi bir par ça sın dan ko par mak ve bu ko nu da ilk ol ma sı bir
yer de sos ya liz min il kel bir baş lan gı cı nı teş kil et me sin de ya tı yor.

As lın da her dev rim bi raz da bir bi ri ne ben zer. Bu açı dan Bol şe vik
par ti mo de li ni bun dan so rum lu dur, yok sa baş ka şey ler mi de mek
faz la açık la yı cı ol ma ya cak tır. Bir Fran sız dev ri mi nin şid de ti uy gu -
la yış tar zı nın, Bol şe vik ler den aşa ğı ka lır ya nı yok tur. Bu nun ya nın -
da bir çok bur ju va dev ri mi da ha vah şi ce ger çek leş ti ril miş tir. Fe o dal
dö ne min, yi ne kö le ci dö ne min şid de ti uy gu la ma la rı çok ile ri dü zey -
de dir.

Ba zı la rı nın san dı ğı gi bi le ni nist par ti an la yı şın dan kay nak lan mı -
yor bu çö zü lüş. Bol şe vik par ti mo de li de bu an lam da bu çö zü lüş ten
so rum lu tu tu la maz. Bu par ti mo de li ile çok iyi bir sos ya lizm ku ru la -
ca ğı gi bi,  eğer ge rek le ri ye ri ne ge ti ri le mez se zıd dı na da dö nü şe bi lir.

Marks ve En gels dö nem le ri nin en iyi sos yal bi lim ci le ri, ya ni top -
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lu mun bi lim sel ge liş mi nin en iyi ifa de le ri ol du ğu nu ra hat lık la söy -
le ye bi li riz. O dö ne me ka dar top lu mu bu den li bi lim sel ifa de  eden
bir te o ri ye rast la nıl ma mış tır. Fel se fe, sos ya lizm ve eko no mi üze ri ne
de ğer len dir me ler var dır, ama ilk de fa bu ka dar tu tar lı, ken di için de
bü tün lük lü bir te o ri ye ulaş mış lar dır. Le nin’in bu na ek le di ği bir dev -
rim te o ri si, ya ni po li ti ka nın, sos ya list dev ri min par ti si ni ve tak tik le -
ri ni be lir le me si var dır. Biz bu na re el sos ya liz min çö zü lü şün den de
zi ya de, ilk  olan de ne yi min em per ya lizm ku şat ma sı ve he nüz bir ka -
pi ta list gi ri şi min faz la ge liş me yi şi, fe o dal ve ara ta ba ka nın çok güç -
lü et ki le ri, Rus kim li ği nin top lum sal bi çim le niş için de çok ka tı
özel lik ler arz et me si dev le tin çö zü lü şün de bi le, Bol şe vik le rin  esas
ola rak bu dev let ka lın tı la rı na da yan ma sı ve hat ta ye ni eko no mi po -
li ti kay la ka pi ta list eko no miy le bel li bir öl çü de ya şa ma sı ka çı nıl -
maz dı. Bu ra da da ha son ra çok ça tar tı şı lan Troç ki’nin eleş ti ri le ri,
Sta lin’in uy gu la ma la rı nın bu çö zü lüş te ne ka dar so rum lu ol du ğu na
da ir  epey şey söy le ni yor. Ben ce  esas so run bu de ğil dir.

Eko no mik ola rak ya pı lan lar, çok ge ri bir eko no mi nin en ge liş miş
ka pi ta list eko no mi ye ulaş ma sı, hat ta onu ge çe bil me gü cü nü gös ter -
me si faz la eleş ti ri le cek bir du rum de ğil dir. Ni te kim çö zü lüş ise bun -
dan kay nak lan mı yor. Kal dı ki, bu eko no mi nin sos ya list eko no mi ol -
du ğu nu da söy le mek müm kün de ğil dir.

Bir ge liş miş dev let ka pi ta liz mi ile kar şı kar şı ya yız.
Bi lin di ği üze re dev let ka pi ta liz mi ge ri ül ke le rin baş vur du ğu ko -

lek tif ka pi ta lizm yön te mi dir. Hız lı ka pi ta list leş mek  için bu mo del
yo ğun ca uy gu la nı yor. Tür ki ye’de de uy gu la nan bun dan fark lı bir
şey de ğil dir. Ve ha len de dev let ka pi ta liz mi Rus ya eko no mi si nin
ağır lık lı bir kıs mı nı oluş tu ru yor.  Özel ka pi ta list le rin bun dan tü re -
me si –yi ne dün ya ça pın da bir çok ül ke de gö zük müş tür–, Rus ya’da
bu da ha yay gın ya şa nı yor.

Bu ka pi ta liz mi da ha da ge liş tir sey dik bu iyi bir sos ya lizm an la mı -
na mı ge lir di? Ha yır. Hat ta sos ya list ka mu eko no mi si ne de dö nüş tür -
sey dik sos ya lizm tam ku ru lur muy du? Bu da tar tış ma lı dır. Aca ba tek
sos ya liz me gö tü ren eko no mi bu dev let ka pi ta liz mi mi dir? Bu da tar -
tı şı la bi lir. Biz zat bu sos ya lizm mi dir?  Epey so ru işa ret le ri var dır ve
sos ya liz mi esas ta be lir le yen aca ba ka pi ta list alt ya pı mı dır?

eme ğe ya ban cı laş ma yan mo del le re ihtiyaç var

Şu çok  açık: Sos ya lizm, bi rey eme ği nin dı şın da şu ve ya bu yol la
sö mü rü sü nü he def ala nı hır sız  ilan  eder. Bir ser ma ye bi ri kim te o ri si
var dır. Ser ma ye bi ri ki mi bir yer de,  eğer doğ ru bö lü şül mez se hır sız -
lık tır. Dev let eliy le,  özel el ler le  olur bu o kadar önemli değildir. Bu -
ra da önem li  olan eme ğin üret ken li ği ne bağ lı ola rak pay la şı mı, is ter
dev let eliy le, is ter ko o pe ra tif ler le ve ya baş ka bir yol la, hem üre tim -
de bir üret ken li ği hem de pay la şı mı emek le oran tı lı ola rak ge liş tir -
mek tir. Bu nun bir çok bi çim le ri de ne ne bi lir. Çok ge nel bir ka mu
eko no mi si ka dar,  özel bir eko no mi de sos ya liz me ya kın ola bi lir.
Grup lar eko no mi si ka dar, az sa yı da bi rey ler eko no mi sin den tu ta lım
da ha ge nel bir ka mu eko no mi si, sos ya list mo del içe ri sin de ifa de
edi le bi lir. Bu ra da ka tı ol ma mak ge re ki yor.

Her ke si dev let ka pi ta liz mi nin bir iş çi si ha li ne ge tir mek sos ya -
lizm ola maz. Üre tim araç la rı na bi rey le rin sa hip ol ma sı her  şart al -
tın da ka pi ta lizm de ğil dir. Bi raz top ra ğa,  araç-ge reç le re sa hip ol mak,
eme ğiy le on la rı iş let mek pe ka la sos ya lizm ola bi lir.

Üre tim araç la rı nın ka mu laş tı rıl ma sı sos ya lizm de ğil dir.
Hat ta Rus ya ör ne ğin de gö rül dü ğü gi bi, bu nun çok dar bir bü rok -

ra si nin eli ne ge çi ri li şi, ye ni bir bur ju va sı nı fı nın oluş ma sı na yol
açar. Do la yı sıy la teh li ke li dir. Bel ki de  özel ka pi ta lizm den da ha teh -
li ke li dir. Bu nun ya nın da eme ğiy le oran tı lı ola rak bi rey le rın, bi rey
grup la rı nın bi rey ler den oluş ma sı, da ha az sa yı da grup la rın üre tim
araç la rı na sa hip ol ma sı sos ya lizm de da ha da müm kün dür, di ye dü -
şü nü yo rum. Bi lin di ği üze re sos ya lizm sa de ce ürü nü de ğil, üre tim
araç la rıy la  ürün ara sın da da sı kı bir iliş ki var dır.

Ürü nün pay la şıl ma sı ne den araç la rın pay la şı mı bi çi min de ge liş -
me sin?

Hem araç la ra, hem ürün le re sa hip ol ma k pe ka la sos ya lizm ola bi -
lir. Bu ra da mü him  olan üret ken li ğin op ti mum dü ze yi ni be lir le mek -
tir.  Eğer on ki şi lik bir bir le şik  emek ye ter li sa yı da üre tim araç la rıy la
ve rim li ola bi li yor sa, bu sos ya list bi rim ola bi lir. Araç lar da on la rın -
dır, ürün ler de on la rın dır. Ve bu nun di ğer bi rim ler le de ği şim sü re ci
de ola cak tır.
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Bu bi çim ler üze rin de dur mak sa nı rım sos ya list eko no mi ye da ha
faz la açık lık ge ti re cek tir. “Top�ra�ğı�ön�ce�dev�let�leş�ti�re�lim�son�ra�bö�lü�-
şe�lim,� üre�tim�araç�la�rı�nı� ön�ce�dev�let�leş�ti�re�lim� son�ra�bö�lü�şe�lim.”
Bun lar pra tik ör nek ler de de gö rül dü ğü gi bi çok teh li ke li so nuç la ra
ka dar gö tür müş tür. Bu nun ye ri ne özel lik le ba zı üre tim araç la rın da
uz man laş mış, ke sin ve rim li li ği dik ka te  alan, eme ğe ya ban cı laş ma -
yan mo del le ri bul unma lı.

Asıl sos ya liz min ger çek leş me yi şi par ti nin ve da ha son ra da dev -
le tin ken di si nin ya ban cı laş ma sın da ya tı yor. Alt ya pı da bel li bir bi ri -
kim ger çek leş tik ten son ra bu nun sos ya list leş me si ha lin de ka çı nıl -
maz ola rak par ti ide o lo ji si ile dev let kı sır bir bü rok ra si ye dö nü şe cek
ve ya çok yo ğun bir bi ri ki me sa hip ola cak ve bu da ye ni bir ka pi ta -
list üst sı nıf ola cak tır. Ni te kim ger çek le şen de bu dur.

Üre tim ve pay la şım eme ğe, do la yı sıy la eme ğin de mok ra tik ifa de -
si ne sa hip ola ma dı ğı  için gi de rek par ti de bü rok rat la şan ve çok az sa -
yı da ki el ler de yo ğun la şan gü cü dev let te de mut lak ha kim ol ma ya dö -
nü şün ce, so nuç bü tün bir Sov yet sis te mi nin iş çi leş me si ya nın da çok
üst dü zey de bir ko lek tif bur ju va zi nin or ta ya çı kı şı ya şan dı. Bu nu de -
net le yen her han gi bir or gan da yok. Gi de rek sos ya list ide o lo ji, sos ya -
list si ya set, sos ya list de mok ra si ka pi ta list-em per ya list bur ju va öl çü le -
ri nin bi le çok ge ri sin de ve ya hiç ge liş me me gi bi bir du ru ma dö nüş tü.

Dı şa rı dan em per ya lizm teh di ti, içe ri den de  salt eko no mi ye ağır lık
ve ren, do la yı sıy la in san la rı sa de ce ça lış tı ran on la rın mo ral ve de mok -
ra tik de ğer le ri ni ge liş ti re me me, sen di ka la rın ve hat ta dev le tin di ğer
ay gıt la rı nın hiç bir fonk si yon la rı nın kal ma yı şı yoz laş ma yı, bü rok rat -
laş ma yı, do la yı sıy la bur ju va laş ma yı ya ra tı yor. Hem de çok teh li ke li,
hat ta asa lak bir bi çim de. Çün kü  özel ka pi ta list ler yap tık la rı işe çok da -
ha bağ lı lar, so nuç la rı ile il gi le nir ler. Bu ra da o da yok. Sa de ce yet ki yi
ele ge çi rip bi rik miş de ğer le ri zap tet me var. Ya rış böy le ol du, ger çek le -
şen bu ol du.

Gi de rek sos ya liz min bü tün il ke le ri göz den düş tü. Dev le tin için de
yo ğun laş mış bir bü rok rat ke si mi nin amaç la rı na  alet ol du. Ne eme ğin,
emek çi le rin ya ban cı laş ma sı nın önü ne ge çil di, ne en ter nas yo na lizm, ne
dev rim ler gö zö nü ne ge ti ril di. Ha bi re “Sovyet�çı�kar�la�rı.” Sov yet çı kar -
la rı da, iş te bir  avuç par ti bü rok ra tı, tek nok ra tın çı ka rı. İş te bu gün bu

ser ma ye yi pay la şı yor lar. Bü rok rat ke sim bu gün bu mu az zam bi ri ki mi
yi yip tü ke ti yor, -hem de asa lak ça, çok yoz ca.

Ya şa dı ğı mız de ne yi mi gö zö nü ne ge ti re rek da ha çar pı cı ge liş me le ri
di le ge ti re bi li rim: PKK han gi tür bir par ti ola rak de ğer len di ri lir se de -
ğer len di ril sin, her par ti son tah lil de bir  emek ha re ke ti dir. Ba zı in san -
la rın be yin gü cü bir ara ya ge lir; is ter şu sı nıf, is ter bu sı nıf adı na, bir
ulus, bir azın lık adı na ey le me ge çer ler.

Ör ne ğin, bur ju va lar adı na bir dev rim ya par sa bu üret ken bir par ti -
dir. Ken di sı nı fın ca gök le re çı ka rı lır. Ta ri hi ro lü nü oy nar ve böy le
par ti ler çok tur. Ba zı la rı ken di sı nıf sal çe liş ki le ri ne hiz met et me den,
dev ri mi  ba şa rı ya gö tür me den dar bir men fa at çe te si  olur ve hep ha zin
bir bi çim de so na erer ler.

Hiç şüp he siz eme ğin par ti si çok da ha de ği şik tir. Eme ğin he le çok
yok sul ulu sal, top lum sal ko şul la rı, ör ne ğin bi zim Kür dis tan gi bi bir
re a li te de olu şu yor ve bu nun emek çi ni te li ği ni boz mak is te mi yor san,
tıp kı bir bit ki yi iki gün de bir su la yıp ya şa mı nı ga ran ti ye al mak zo -
run day san, öy le bir iti nay la bak ma yı ge rek ti rir. Ak si hal de o par ti
el den gi der ve sa na kar şı dö nü şür. Bu ge nel bir ku ral dır.

İs lam dev ri min de yoz laş ma mak  için bü yük bir  nefs mü ca de le si
di ye bir kav ram or ta ya atıl mış tır. Arif ler ve ev li ya  men ki be le ri var -
dır. Der gah lar da  ömür bo yu çi le tü ke ten ler var dır.

Bu nun an la mı şu dur: İde o lo jik arı lı ğı el de et mek.  Eğer bu dev -
rim le rin et ki si gü nü mü ze ka dar gel miş se böy le si ne yön tem le ri ge -
liş tir me sin den kay nak la nı yor. Dev le tin dı şın da böy le bir çok ide o lo -
jik der gah lar var dı. Ni te kim  İran dev ri mi ni bu der gah lar ge liş tir di.
Ve ha len bir çok der gah dev ri me ra hat lık la ka na li ze ola bi li yor. Bun -
lar ide o lo jik arı lı ğın ol du ğu yer ler dir. Dün ya ma lı na kar şı dır lar ve
faz la göz dik mez ler. Hep il ke le re gö re ya şar lar. Hı rıs ti yan lık ta da
bun lar yay gın dır. İş te, sos ya lizm de böy le ku rum lar ge liş me miş tir.
Her şey par ti için de ve gi de rek çok dar bir gru bun em ri ne gir miş tir. 

Do la yı sıy la ide o lo ji nin kat le dil me si ger çek leş miş tir.
Çün kü her şey o  anın eko no mik si ya sal po li ti ka la rı na hiz met et mek

du ru mun da ise il ke, ku ral kal maz. İs la mi yet te bi le dev let er kin den ay rı
şey hü lis lam lar var. Ama Sov yet de ne yi min de bun la ra yer ve ril me miş -
tir. Öy le ki, fark lı bir eleş ti ri ol du mu, bü yük gü nah sa yıl mış ve or ta -
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çağ lar dan da ha acı ma sız ca üze ri ne gi dil miş tir. İde o lo jik tar tış ma lar
ne re dey se ke sil miş tir. Ne re dey se or ta çağ da ki mez hep tar tış ma la rı nın
bi le çok ge ri si ne dü şü rül müş tür. Hat ta tar tış ma don muş tur. Tek ses,
tek ira de or ta ya çı ka rıl mış tır. El bet te bu da in sa nın do ğa sı na ay kı rı dır.

Eğer ka pi ta liz min bel li bir üs tün lü ğü  hâlâ var sa, bu nun en te mel
ne de ni ge liş tir di ği “demokrasi” de ya tı yor. Ör ne ğin, ka pi ta lizm fa -
şiz mi ge liş tir di, ama faz la bel bağ la ma dı. Ni te kim fa şizm ger çek -
leş me si adı al tın da ka pi ta liz min faz la ya şa ma san sı da müm kün de -
ğil di. An cak  özel bir ta ri hi sü reç te  özel amaç lar la or ta ya çı ka rıl mış
ar dın dan aşıl mış tır. Bur ju va de mok ra si  çok da ral tıl mış da ol sa, öl -
çü le ri esas tır. Ve bu ka pi ta liz mi ya şa tı yor.

Ne de ni de şu dur: Emek çi le re bi raz söz hak kı ve ri yor. Çe şit li ta -
ba ka la ra, grup la ra ken di le ri ni ifa de hak kı ve ri yor. Bu da re ka be te
yol açı yor ve sis te mi ya şa tı yor. Sos ya lizm de bu ol ma dı. Sos ya list
de mok ra si, sos ya list re ka bet hiç dü şü nül me di bi le. Oy sa ka pi ta -
lizm den da ha faz la sos ya lizm de de mok ra si ge liş ti ril me liy di.

De mok ra si nedir?
Hal kın ken di si ni ifa de et me dü ze yi; dü şün ce ve po li ti ka da bu nun

çok de ği şik ku rum la rı ol ma lıy dı. Bü tün bu hu su lar da bu ku rum lar
ger çek ten par ti yi de  aşan, hat ta par ti nin yad sın dı ğı bi çim de ol ma lıy -
dı. Çün kü bi lim sel sos ya lizm de par ti bel li bir aşa ma dan son ra aşıl -
mak du ru mun da  olan bir araç tır. Ne re den ba kı lır sa ba kıl sın sos ya list
te o ri de dev le tin bu ka dar ge liş me si ka bul edi le mez bir du rum dur.

Sov yet dev le ti gi bi ne re dey se dev le tin sız ma dı ğı tek bir hüc re nin
kal ma ma sı teh li ke li bir ya ban cı laş ma dır, sap ma dır. Par ti nin de bu
ka dar güç lü ol ma sı sos ya list te o ri nin red di dir. Za ten bu da sos ya list
de mok ra si nin red di dir. Dü şü nün, in san la rın ar tık mi de sin den baş ka
dü şün dük le ri bir şey kal ma mış tır. Dün ya ya hep ak ve ya ka ra bak -
mak zo run da lar. Renk li lik git miş,  umut git miş, re ka bet git miş. Bu
da ça lış ma gü cü nü  felç  eder. So nuç, çö küş tür.

Ko lek ti viz me  evet, or tak ira de üze rin de ça lış ma ya  evet, ama bir o
ka dar da bi rey ini si ya ti fi,  grup ini si ya ti fi. Yok sa “yat� �kalk” bo ru suy la
ko nu şun, ya da su sun de mek bu ol maz. Ke sin lik le bu gö zö nü ne ge ti ri -
le me miş tir ve ba şa rı la ma mış tır. Hep ita at is te nil miş tir. “Devlete�mut�lak
uy!�Hiç�ses�çı�kar�ma!�En�iyi�va�tan�daş�dev�le�ti�ne�en�çok�bağ�lı��olan�va�tan�-

daş�tır!�Yan�lış�ve�ya�doğ�ru.” Öy le po li ti ka lar var ki, halk la rın, emek çi le -
rin aley hi ne dir, ona da mut la ka uyul muş tur. Bu ra da kul luk ide o lo ji si
ege men dir ve bu nu ya şa yan bir top lum ke sin lik le sos ya list ola maz.

Tam is te ni len dü zey de ol ma sa da Le nin’in ol duk ça sos ya list, ya -
ni ge liş kin bir ki şi lik ol du ğu söy le ne bi lir.

Ön der ler, hat ta mür şit ku ra mı din ler de de çok önem li dir. “Pir,
mür�şit”  eğer ol ma sa bil mem ce ma at ne ya par. “ İmam�ne�ya�par�sa�ce�-
ma�at�ne�ya�par.” Bu ra da da ba na gö re öy le bir du rum var. Sta lin ol -
duk ça ka ba bir uy gu la ma cıy dı. Ge nel doğ ru lar la ha re ket  eden, ama
ay rın tı la ra dik kat et me yen bi riy di. As lın da ne ka dar sos ya list esas la -
rın bi lin cin de ol du ğu, ne ka dar ken di ni çöz dü ğü, ne ka dar ken di ni
fe o dal özel lik ler den arın dır dı ğı faz la an la şı la ma mış bir ki şi lik tir.

Ni te kim o ko şul lar da za ten Sta lin’den baş ka bir şey de bek le me -
mek ge re kir. Sta lin sos ya list de mok ra si üze ri ne du ra ma dı. Hat ta
bun la rın hep si ni –Le nin dö ne min de ya pı lan la rı da–  lüks gi bi gör dü.
Her ta raf tan böy le ses le rin çı ka rıl ma sı nı sos ya list de mok ra si nin
ahen gi içe ri sin de bir leş ti re me di. “Sus!” de di. Bel ki baş ta tak tik
amaç lıy dı. Za ten Sta lin’in bü tün gi ri şim le ri baş lan gıç ta tak tik gi bi -
dir, ama son ra il ke dü ze yi ne ge ti ril miş tir. Al tın dan çı ka ma mış tır. Re -
ha vet böy le baş la mış tır. Le nin’de ger çek ten böy le ve ciz ifa de ler var -
dır. Giz li it ti fak la rı or ta dan kal dı rır. İn san la rın ira de le ri ne hük me den
araç la rın par ça lan ma sı ge rek ti ği ni söy ler ve yap mış tır da. Halk lar
üze rin de bas kı yı kır mış tır. Yok sul la ra öz gür lük ta nı mış tır. Ken di öğ -
re ti si so nu na ka dar bu na açık tır ve uy gu la ma lar da bu nu önem li oran -
da gös ter miş tir. Ba şa rıl mış tır da, ama bu tam ku rum la şa ma dı, de -
mok ra si açı sın dan dev let le şe me di ve ya dev let de mok ra tik te mel de
olu şa ma dı. De mok ra si as lın da Le nin’in de yi şin de dev let tir.

Ya pay-kul bir ki şi lik de ğil,
dü şü nen ve ka rar ve ren bir ki şi lik

Ör ne ğin, Kür dis tan çok ge ri. Çar lık Rus ya sı’ ndan yüz kat da ha
ge ri bir fe o da li te yi, hat ta aşi ret çi li ği ve ka pi ta lizm an la mın da da
çok da ha ge ri bir ka pi ta list leş me yi en teh li ke li kat li a mın sı nı rın da ki
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bir sö mür ge ci lik le ya şa dı ğı  için, bun la rı da ha net göz lem le ye bi li yo -
rum.

Ör ne ğin “kemalist�et�ki�ler” di ye bir kav ram or ta ya çı kar dık. Bu -
nun ya nın da “aşiretçi,� ağa�lık� et�ki�le�ri” bi çi min de ki kav ram la rı da
çok sık ça kul la nı yo ruz. Hat ta ben bu işi o ka dar de rin leş tir dim ki,
bu na ar tık mark sizm de psi ko lo ji yi ala bil di ği ne uy gu la ma da di yo -
ruz. Sos ya list psi ko lo ji yön te mi ni çok de rin li ği ne uy gu la ma ih ti ya cı
duy dum.  Çünk sos ya list kad ro lar me se le si hal le di le mez se is ter za -
fe re  ulaş, is ter çok sı nır lı bir si ya sal ve ya as ke ri ey le mi ge liş tir, bir
çır pı da ter si ne dö nü şe bi lir. Gün lük ola rak sos ya list mi li tan üze rin de
dur ma san, o ki şi bir çır pı da ko ca man par ti yi çok ka tı bir fe o dal ara -
ca dö nüş tü re bi lir.

Top rak sız, ha raç sız, aris tok rat ai le fert le ri, tip le ri Kür dis tan’da
çok. Ai le, “benim�oğ�lum�bü�yü�sün�pa�şa�ol�sun” ter bi ye si ve ri lir. En
yok su lun bi le ter bi ye usu lü böy le dir. Aşi ret usu lü ne gö re ör nek alı -
nan bu dur. Şim di,  eğer biz bu nu çöz mez ve uy gun yön tem ler le ter -
bi ye et me sek, ger çek leş ti re ce ği çin ge ne mi sa li ön ce ba ba sı nı  asan
pa şa lık bi çi min de ola cak tır. Güç, yet ki yi eli ne al dı, çok sı ra dan bir
eleş ti ri ya pa nı bi le tas fi ye et me yi mut lak bir il ke sa yı yor.

Ke ma lizm, Tür ki ye’de bu nu da ha de ği şik ya par. Bu da bu nun bir
ör ne ği dir. Ge ri si yoz laş mış kul lar bi çi min de, içe rik siz, bo yun  eğen
ar tık kul di ye bi le ce ği miz bir du ru ma hız la ge lir ler. Ni te kim biz de
ne re dey se her yıl bir tas fi ye olu şur ve mü da ha le le ri mi zi ya pa rız. Bu
PKK’yi ge liş ti ri yor.  Eğer ben ol ma sam her kes, “hepimizi� bas�tı�ra�-
cak�tı, hatta�bi�zi� acı�ma�sız� ce�za�lan�dı�ra�cak�tı”�diyor. Di ğer le ri nin de
za ten yüz de yet miş be şi kul du ru mu na gel miş. Kar şı sın da ki ör gü tün
özel sa vaş gü cü çok ile ri dü zey de ol du ğu  için bir kaç ay lı ğı na ya ka -
lır ya kal maz. Ken di için de za ten hız la yoz la şı yor. Öy le cid di po li tik
uf ku, de mok ra si kül tü rü de yok. Çok ego ist! Ade ta “beni�sev�me�yen
öl�sün” di yor. Sev gi yi bi le zor la ger çek leş tir me ye ko yu lu yor. Cid di
bir ya ra tı cı lı ğı yok. Bü tün ya pa bil di ği par ti nin mil yon lar ca in sa nın
eme ği ne da ya lı, bü tün bir ta ri hin ürü nü  olan de ğer le ri kes tir me ci,
kor ku tu cu yön tem ler le ele ge çir me! Bu na en gel teş kil eden le ri ken -
di ne gö re komp lo cu yön tem ler le bi tir me! So nuç ta ken di ni çok kı sa
sü re de mil yon la rın eme ği üze ri ne tek ege men ha li ne ge tir me.

Şim di bu ne dir? Ki şi li ğin du ru mu na ba kı lır sa ol sa ol sa ka tı fe o -
dal bir des po tik ola bi lir. Bir ka pi ta list ve ya bir bur ju va si ya sal ön -
de ri bi le ola maz. On dan da ge ri. He le bir bur ju va de mok ra tı hiç ola -
maz. Bir köy lü de mok ra tı da ola maz. Ne den böy le ol du? Ne re den
ba kar sak ba ka lım bu bi linç li bir  ajan mı, de ğil. Sö mür ge ci li ğin aja -
nı mı dır, de ğil. Ye di ya şın dan iti ba ren böy le oluş muş, böy le ge liş -
miş. Ai le de bu la ma dı ğı nı, top lum da sağ la ya ma dı ğı güç len me yi, iti -
ba ri par ti de ger çek leş ti ri yor.

İş te, Bol şe vik par ti sin de ger çek le şen bun dan baş ka bir şey de -
ğil dir. Bu na “küçük�Sta�lin” ör nek le ri de di ye bi li rim. Bu yo ğun bir
ger çek lik ti ve dün ya ça pın da ya şan dı. As lın da bu na kar şı ba şa rı lı
bir aşa ma yap tı rı la ma dı. Ne re den ba kı lır sa ba kıl sın bu ki şi lik ler
bir bi ri ni bes le di. Ni te kim Bol şe vik par ti si  için Sta lin dö ne min de
şu söy le nir: “İki�yüz�lü�in�san�lar�par�ti�si.” Yü zey de müt hiş al kış la -
yan, ama için de ra hat sız. Ça vu şes ku’da da bu çok açık ça ken di ni
di le ge tir di. As lın da bu na mü na fık tip de mek da ha doğ ru  olur. Ya -
nın da bü yük şak şak, zor du ru ma gir di mi de, so nu na ka dar iha -
net... Şim di bu ön len me li dir. Ken di ör ne ğim de de bu nu uy gu la -
ma ya ça lı şı yo rum. Bağ lan tı la rın, bağ lı lık la rın bü yük bir kıs mı
böy le.

Bu bağ lı lı ğa kar şı yım. Hep si dü rüst, öy le il le mü na fık ol mak
için, iki yüz lü ol mak  için bağ lan mı yor lar. Ki şi lik le ri an cak bu ka dar
bağ lı lı ğı kal dı ra bi li yor. Köy lü den gel me bir bağ lı lı ğın ne ka dar de -
ğe ri ola bi lir ki! Yü re ğin de yüz de dok san ken di ni ya şar, yüz de onu -
nu var sa köy de ana sı  için, var sa Al lah’ı için dir. Ama esa sın da kü -
çük bir mül ke da ya lı ken di ne sev da sı var dır. Bu sos ya lizm de ğil,
kü çük-bur ju va zi nin bağ lı lık tar zı dır. Ve her an de ği şe bi lir. Tan rı sı nı
öve bi lir de, iha net te ede bi lir ve ni te kim edi yor da.

İş te, be nim uy gu la dı ğım yön tem bu ki şi li ği aş ma ça re le ri dir. Par -
ti yi sos ya list leş tir me ted bir le ri, öz gür lü ğü de rin leş tir mek tir. Öy le
bir ki şi lik ya ra ta cak sın ki, ger çek leş miş bir ki şi lik ol sun. Ya pay-kul
bir ki şi lik de ğil, dü şü nen ve ka rar ve ren bir ki şi lik. Bu ne çok ben -
cil-bi rey ci ola cak, ne kul ola cak. Ne ken di ni bü tü nüy le in kar ede -
cek, ne de ken di si ni her şe yin sa hi bi gö re cek.

Ça re yi bu ra da gö rü yo rum ve bu ko lay bir ger çek leş tir me de ğil -
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dir. Bel ki de ça ba la rı mın yüz de dok sa nı nı bu al mak ta dır. TC’nin
açık sa va şı mı na har ca dı ğım ça ba yok de ne cek ka dar az dır. Ama
kad ro nun bu ni te li ği nin ge liş me si ol ma sa PKK bi ter.

Or du sü rek li leş ti mi ege men,
sö mü ren sı nıf du ru mu na dö nü şe bi lir

Sos ya lizm mü ca de le si ay nı za man da em per ya list dö nem de ki bü -
yük hay van laş ma ya kar şı mü ca de le dir.

Han gi ca na var ken di nes lin den bu ka dar in sa nı öl dür müş tür?
Bu en bü yük ca na var! Bu nun baş ka hiç  izah edi lir bir ya nı yok -

tur. Bu en teh li ke li hay van laş ma dır.  Eğer sos yal ve sos ya list mü ca -
de le yi ge liş tir mek is ti yor sak, bu tür bi rey ci li ğe, bu tür ca na var laş -
ma ya kar şı mü ca de le yi ke sin ve re ce ğiz. Ni te kim her din de de böy -
le dir. Hı ris ti yan lık, is la mi yet vb. bir çok din ler baş lı ba şı na böy le bir
ama cı el de ger çek leş tir mek  için mü ca de le eder ler. Hep za li me, hep
eli kan lı ya, hep ada let si ze ve hep hır sı za kar şı mü ca de le eder ler.

İş te, sos ya lizm bu nun en ge liş miş bi çi mi dir. Sos ya list par ti de
bu nu en çok ge liş ti ren ay gıt tır. Tek ya pa mam, grup la ya pa mam bu -
nu en ge liş miş bir par tiy le ya pa rım. Hat ta dev let ge re kir se dev let le
ya pa rım. Dev le tin sa vu nu la cak tek bir ya nı var sa o da; bi rey ci lik le -
re, den ge siz ik ti dar sa hip le ri ne kar şı sa va şım ver mek  için ge rek li -
dir. Bu nun dı şın da dev let hiç bir bi çim de sa vu nu la maz. Za ten sos ya -
list te o ri de bu or ta ya ko nul muş tur. “ Ezen,�sö�mü�ren�ha�len�du�ru�yor�-
sa” der, “zoru�uy�gu�la.” Bu nun dı şın da zo run hiç bir man tı ğı yok tur.
Şa şırı yo rum! Ne den bu ka dar or du lar? Or du lar bir za fer  için ge re -
ke bi lir. On dan son ra da ğıt. İş te ka zan dın, ne di ye sü rek li or du yu
bes li yor sun?

Özel bir  araç ola rak or du sü rek li leş ti mi ege men, sö mü ren sı nıf
du ru mu na dö nü şe bi lir. Or du lar bu ris ki ta şı yor. Hal kı her an or du la -
şa bi le cek bir dü zey de tut ma, sö mü rü cü le rin, bas kı cı la rın tar zı na ka -
şı da en et ki li ted bir dir.

Me se la, he men ordu ay gı tını da ğıt, bü rok ra si yi da ğıt,  özel is tih -
ba ra tı da ğıt, hal kı, bi re yi güç len dir. “Ya�teh�li�ke�ler” var di ye cek si niz.

Bi rey le ri ni o ka dar güç len dir ki, “kalkın�va�ta�nı�sa�vu�nun” de din mi,
o sa vun ma gü cü nü  esas al sın lar. En gü ve ni len bü rok ra tik ve or du
ay gı tın dan da ha faz la o in san lar va ta nın ve eme ğin sa vun ma sı nı
ger çek leş ti re bi lir ler. Sov yet ler de bu ol ma mış tı.  Özel ay gıt çok ge -
liş ti ril miş tir. KGB müt hiş ge liş miş, kı zıl or du müt hiş ge liş miş, Sov -
yet bü rok ra si si müt hiş ge liş miş. Şim di, “Kızıl� or�du�be�la�bir� ol�du”
di yor lar. En ka zı bi le be la. Öy le ola ca ğı açık tı. Çün kü sis tem le bağ -
daş maz. Ha bu, bur ju va lar, fe o dal ler  için fark lı dır. On lar kor kar lar.
Hep sö mür dük le ri  için, gün lük bas kı uy gu la dık la rı  için, gün lük ola -
rak bas kı ör gü tü ne de ih ti yaç la rı var dır. Ama sos ya list le rin bu na ih -
ti yaç la rı yok. Bir yer de ki bir sos ya list ön der sü rek li bu ay gıt la rı sü -
rek li yet kin leş ti ri yor sa on dan kork mak ge re ki yor. Bu sos ya list te o -
ri ye ters tir. 

Pe ki hiç sa vun ma ol ma ya cak mı? Sa vun ma ola cak, ama  özel ay -
gıt lar bi çi min de ol ma ya cak.  Özel ko mu tan la rın eli ne ver me ye cek -
sin. Ver din mi, iş te bi zim par ti nin için de ki yet ki yi ele ge çi ren ye ni
yet me mi li tan lar gi bi  olur. 

Be nim en uy gun gör dü ğüm mo del şu: He men her ke sin PKK be -
nim dir, ama hiç kim se nin PKK be nim dir de me di ği bir du ru mu ya -
ra tı yo rum. Ama PKK tü müy le se nin dir. Bü tün PKK be nim dir, ama
ay nı za man da hiç bir şey be nim de ğil dir. Bu, PKK’yi  özel ay gıt ola -
rak gör me mek tir.

Bir yet ki mi ve ril di eli ne, o yet ki ör ne ğin; “şu�böl�ge�de�dev�ri�mi�şu
ka�dar�ge�liş�tir” yet ki si dir. “Orada�al�tı�ay�lık�sü�re�için�de�şu�ba�şa�rı�yı
sağ�la.” Ora da da “derebeylik�kur” an la mın da sa na ve ri len bir yet ki
de ğil dir. Ve par ti ay gı tı da o an lam da sa na ve ril me miş tir. Za ten sos -
ya liz min yet ki an la yı şı da ben ce böy le ol mak du ru mun da. Ye ri ne
ge ti ril me si ge re ken bel li bir gö rev kar şı lı ğın da, bel li bir ör güt ara cı -
nı ça lış tı ra cak sın o gö rev ile bir lik te o gö rev li yi de ala cak sın. Ör ne -
ğin, sek re ter lik kur mu gi bi bir gö re vi  ömür bo yu bir ki şi ye ver di mi
bit ti, git ti. De ğiş mez sek re ter ler, de ğiş mez araç lar, ke sin lik le ege -
men ve sö mü rü cü sı nıf la rın tar zı nın et ki le ri dir. Ve ma a le sef re el
sos ya lizm de bun lar ger çek leş miş ve sür dü rül müş tür. Ya pıl ma sı ge -
re ken bu nun aşıl ma sı dır. Aşıl ma sı da im kan sız de ğil dir.

Ni te kim halk la rın de ne yi mi ne bi raz bak tı ğı mız da, böy le  özel
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araç la ra faz la bağ lı de ğil ler dir. Halk lar hiç bir za man ege men ler gi bi
– eğer üzer le rin de des pot lar, za lim ler, sö mü rü cü ler ol ma sa–, faz la
si lah lan ma ge re ği duy maz lar.  Özel araç lar,  özel ör güt ler, giz li ör -
güt ler ya rat ma ih ti ya cı duy maz lar. Giz li ör güt ler ki min işi dir?  Özel
bas kı araç la rı kim le rin iş le ri dir? Ha ni bir söz var “hain��kurt” de ni -
lir? Ya ni ken di sin den kor kan la rın işi dir. Baş ka la rı na hak sız lık yap -
mış tır on dan. Azın lık tır lar. Bir de düş man la rı çok tur. Ne den? Çün -
kü düş man ya rat mış lar dır. Bir sos ya list bu nu yap maz. Sos ya lis tin
ken di ni halk tan ko ru ma sı na ge rek yok tur.

Sov yet de ne yi min de, bu ka dar or du ve bü rok ra si ay gı tı nın ge liş -
ti ril me si ni sa de ce ken di ni ABD em per ya lizm den ko ru mak te me lin -
de ge liş ti ril di ği ni kim se söy le ye mez. Ha yır, yüz de dok san ken di
top lum la rı na kar şı ge liş ti ril miş tir. Bü tün bu olu şum lar Sov yet top -
lu mun dan giz liy di. İs tih ba rat ör gü tü, or du ol duk ça ay rış mış tı. Ve
so nuç; çü rü me ve yoz laş ma... Bü tün bun la rın hep si yan lış.

Em per ya lizm ko şul la rın da bi le ol sa, biz PKK’yi bir mo del ola rak
ge liş ti ri yo ruz. Hiç bir za man re el sos ya list mo de lin uy gu la dı ğı yön -
tem ler le ha re ket et mi yo ruz. Et sek, za ten müm kün de ğil ayak ta kal -
ma mız. Be nim bul du ğum tek ça re, bi re yi hem ide o lo jik, hem de mi -
li tan ola rak güç len dir mek tir. Çün kü pa ra nın ço ğu ka pi ta list te dir, bi -
rey ci li ğin en ço ğu nu on lar ve rir. İş te, sen öy le bir mo del ger çek leş -
ti re cek sin ki, pa ra dan da, bi rey ci lik ten de da ha üs tün ola cak. Ni te -
kim PKK  Kürt, Kür dis tan top lu mu na ka nıt la dı. Uy gu la nan her tür lü
mil li yet çi lik, her tür lü fe o dal uy gu la ma  Kürt hal kı na bir şey ver me -
miş tir. Ama PKK mo de li bir li ği ver miş tir, mo ra li ver miş tir, güç lü
in sa nı ver miş tir, kah ra man in sa nı ver miş tir. İş te PKK’nin gü cü bu -
ra da yat mak ta dır.

Ço ğul cu luk de ni li yor, ben ise ço ğul cu luk tan zi ya de, “topluma
çok�ge�rek�li��olan�ku�rum�laş�ma�dü�ze�yi�ni�ya�rat�ma” di yo rum. İde o lo jik
ve mo ral ku rum mut la ka ol mak du ru mun da. Ne dir ide o lo jik mo ral
ku rum? Bu na ne ad ko yar sak ko ya lım, top lum da te mel de ğer yar gı -
la rı nın ge liş ti ril me si ve gö ze til me sin den so rum lu bir ku rum. Bu te -
mel de kur du ğu muz bir sis tem var. Bir ba şa rı ya da za fe re de gi dil di.
Şim di onu ku rum laş tır. Bu bir ikin ci si sa vun ma ku ru lu me se la ola -
bi lir. Dik kat ede lim, sa vun ma ku ru mu bir or du de ğil, çok az sa yı da

bir uz man ke sim den olu şa bi lir.  Kırk-el li ki şi lik bir ku rum sü rek li
sa vun ma du ru mu nu gö ze te bi lir ler.

Me se la, ge rek ti ğin de yir mi dört sa at için de or du yu top la ma. Ama
or du su yok  özel ara cı yok, sa de ce ku rul var. İş te eko no mik ku rul ola -
bi lir mec lis ve ya. Bu nun gi bi kül tür le il gi li ola bi lir, çev rey le il gi li ola -
bi lir. Ama ger çek iş le ri  olan ku rul lar dır. Dik kat ede lim, bu ra da kla sik
an lam da bir dev let yok tur. Ya ni elin de bu ka dar yet ki, bu ka dar ser ma -
ye de ğil. Ke sin el le ri ne çok güç, çok ser ma ye ve çok ki şi yi ver me ye -
cek sin. Sa de ce ya ra ta cak, ken di si ni ya şa ta cak ka dar bi raz pa ra ve re -
cek sin ve ge rek li ol du ğu ka dar ele man ve re cek sin o ka dar. Me se la, bi -
ri si dik ta tör lük kur mak is te se ku ra maz. Çün kü gü cü yok tur. Sa vun ma
ko mi te si  kırk el li ki şiy le sı nır lı dır dar be ya pa maz. Mo ral ku rum yi ne
den ge len miş tir, gü cü sı nır lı dır. Ço ğul cu luk ve ya sos ya list de mok ra si
de di ği miz bu olu yor. As lın da bu na “sosyalist�re�ka�bet” de mek ge re kir.
Fark lı eği lim ler den çok, tek mo no li tik bir zih ni yet doğ ru de ğil dir. Do -
ğa çok kar ma şık bir  olay. İn san do ğa sı ise da ha kar ma şık bir  olay.

El bet te ka pi ta lizm den da ha faz la sos ya lizm de ra ka be tin, dü şün ce
öz gür lü ğü nün ve grup laş ma öz gür lü ğü nün ol ma sı ge rek ti ği ne emi -
nim. Ni te kim bu ku rum lar bu hak la rın gü ven ce le ri ol mak  için var -
dır lar. Bi rey ini si ya tif sa hi bi ol sun, bi rey ya ra tı cı ol sun di ye bu ku -
rum la ra ge rek sinm du yul muş tur. Yok sa “mürşidin�her� şe�yi�ne�uya�-
cak�sın.” Ha yır! Faz la güç lü olur sa bu sof ta lık, yo baz lık  olur. Bu da
den ge len miş tir. Mo de li öy le ge liş ti re cek sin ki ku rum lar ke sin lik le
ini si ya ti fi bas tı ran de ğil, ini si ya ti fi ve ya bi re yi ge liş ti rir özel lik te ol -
sun lar. İş te, sos ya list de mok ra si, an cak bu şe kil de ge li şe bi lir.

Ka pi ta liz mi aş mak ta bu mo del le  olur. Gü nü mü zün en bü yük ca -
na varı ka pi ta liz min ta ken di si dir. Top lum da ki çe liş ki le ri za ten bü -
yüt müş tür.

Top lum  ile do ğa ara sın da bü yük bir uçurum var

Şu an da çe liş ki top lu mun için den çı kıp do ğa ile çe liş ki ye dö nüş -
müş tür. Ve en teh li ke li si de bu dur. Yi ne çe liş ki sa de ce sı nıf lar ara sı
ol mak tan çık mış, ka pi ta lizm top lu mun tü mü ne yö nel miş tir. Do ğa ya
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yö nel miş tir. Ca na var sa de ce sı nıf laş ma yı sö mü rü yü sağ la mak la kal -
mı yor, do ğa yı tah rip edi yor. Ye ri gö ğü bi le del di. Ne re dey se do ğal
den ge al tüst ola cak ve top lum bit ti ril me nok ta sı na ge ti ri li yor. Her
ta raf be ton laş tı, ya şa nı la cak yer kal ma ya cak. Nü fus pat la ma sı bel ki
de yer yü zü ne sı ğı la maz bir du rum ya ra ta cak. Ba zı il ginç has ta lık lar
çı kı yor. İn san lı ğı teh dit  eden ye ni has ta lık lar sü rek li boy ve ri yor.
Bun lar hep si ka pi ta list ca na va rın or ta ya çı kar dı ğı çe liş ki ler dir.

Çe liş ki ler; 19. yüz yı lın, hat ta 20. yüz yı lın ilk ya rı sın dan çok da -
ha aşı rı bi çim le re kay dı. 19. yüz yı lın ka pi ta list çe liş ki si  emek-ser -
ma ye ve ya pro le ter ya-bur ju va, bi raz da sö mür ge halk lar la sö mür ge -
ci dev let ler ara sın da ki çe liş kiy di.

20. yüz yı lın bu ikin ci ya rı sı na bak tı ğı mız da, bu çe liş ki ler ar tık
bir an lam ifa de ede mez ha le gel miş ler dir. Sı nıf laş ma teh li ke si pek o
ka dar önem li de ğil. Yi ne sö mür ge ci lik te o ka dar faz la cid di ye alı na -
maz. Var sa sı nır lı dır. Çe liş ki da ha ge nel leş ti ve ye ni bi çim le re ka -
vuş tu. Ba na gö re em per ya liz min ve do la yı sıy la içer di ği ka pi ta liz -
min gü nü müz de ki en teh li ke li yan la rı yol aç tı ğı çe liş ki ler top lu mun
tü mü nü he def le me si dir. Ge liş tir di ği sö mü rü ve yö net me tek nik le ri o
ka dar müt hiş ge liş ti ki; ör ne ğin te kel ci li ğin ge liş me dü ze yi, hol -
ding leş me bir de bu na med ya yı ek le sek bil gi yö ne ti mi çok ge liş miş
ür kü tü cü tek nik ler dir.

As lın da ne re dey se top lu mun tü mü tes lim alın mış du rum da. Sı nı fı
de ğil top lu mu, şüp he siz sı nı fı da için de ol mak üze re. Ama bü tün
top lum üze rin de şim di oy na nı yor. Her sı nı fı üze rin de de ği şik oy nu -
yor.  Cins üze rin de de ği şik oy nu yor. Ço cuk lar üze rin de müt hiş oy -
nu yor. Ka dı nı müt hiş kul la nı yor. Hat ta or ta ser ma ye sı nı fını çok de -
ği şik kul la nı yor. Do la yı sıy la çe liş ki hem ge nel leş ti hem de kap sa mı
çok bü yü dü.

Glo bal leş me de rken  olay ka pi ta list-em per ya liz min bü tün dün ya -
yı bir ah ta pot gi bi pen çe si ne al ma sı dır. Si lin dir gi bi her şe yin üze -
rin den ge çi yor. El bet te bu na yol  açan tek nik te ki ge liş me ler var. Yi -
ne med ya ile ola ğa nüs tü et ki le me son el li yıl için de ge li şen bir du -
rum dur. Bu sa nıl dı ğın dan da ha faz la in san lı ğın hay rı na de ğil, so nu -
na yö ne lik teh li ke le ri be ra be rin de ge tir miş tir.

Çe liş ki yi şöy le for mü le ede bi li riz: Ezi len, sö mü rü len sı nı fın di -

ğer sö mü rü cü sı nı fa, ezi len hal kın  ezen sö mür ge ci dev le te kar şı ta -
bi ri de ğil de, bu nu da içe re cek bir bi çim de top lum sal güç le ve ya
top lu mun biz zat ken di siy le  onun üze rin de çok kü çük bir azın lı ğın
ola ğa nüs tü med ya ku rum la rı ve di ğer tek nik ola nak la rı bir leş ti rip
bir yö ne tim gü cü ne ulaş ma sı ara sın da dır.

Bu gün ABD’nin sü per güç ol ma sı di ye bir kav ram ile ri atıl mış tır.
Bu ye ni ni zam al tın da ger çek ten dün ya top lu mu bü yük bir teh li ke
al tın da. Birinci çe liş ki bu. İkin ci çe liş ki top lum la do ğa ara sın da çok
bü yük bir uçu rum olu şa gel miş tir.

Son el li yıl da ya pı lan tah ri bat sa nı rım in san lı ğın baş lan gı cın dan
gü nü mü ze ka dar kin den da ha faz la.

Do ğa kir li li ği ta ri hin hiç bir dö ne min de bu ka dar ol ma mış tı. Sa -
de ce kir li lik de ğil, do ğa nın el den gi di şi var. Tür ler yok olu yor. Bit -
ki ler ve hay van la rın müt hiş bir hız la tü ken me du rum la rı söz ko nu su.
Ha va kir le ni yor, buz lar eri yor, yer kü re de ki ısı ora nı git tik çe ar tı yor.
Ar tık ya şa dı ğı mız yer ler ne re dey se çö le dö nü şe cek. Bü tün bun lar
az bir teh li ke yi ifa de et mi yor.

Ar tık bu teh li ke ler, sı nıf teh li ke si ni  kırk kat ge ri de bı ra kan du -
rum la rı ifa de edi yor. Her şey den ön ce in sa nın di ren me özel lik le ri
yok edi li yor. Mo ral dü ze yi dü şü rü lü yor.

İş te  stres!
Be ton lar da ya şa ya ya şa ya in san lar ne re dey se bö ce ğe dö ne cek!

İş te, ka pi ta lizm in san la rı bö cek le re dö nüş tür müş tür. Bu ka pi ta lizm -
den, an cak bu bek le nir. Ye ni sos ya list te o ri ler ve prog ram lar ge liş ti -
ri lir ken mut la ka bu ko nu lar da tar tış ma lar ge liş tir mek ge re ki yor.

Dik kat edi lir se bu nun  için sos ya list mo del ala bil di ği ne ge liş ti ril -
me li dir. Bu mo del in sa nı ge liş tir me mo de li dir. Ben ce bu mo del le
bir lik te in san her şe yi kont rol al tı na ala bi lir. Nü fu su kont rol al tı na
ala bi lir si niz. Top lu mu ke sin lik le bu na inan dı ra bi lir si niz. Ka pi ta lizm
top lu mu inan dır maz, top lu mu baş tan çı ka rır, kul la nır ve har car.
Ama sos ya lizm öy le de ğil dir. İnan dı rır ve her şe yi gö nül lü yap tı rır.
Teh li ke bü yük tür. Me se la, kar bon di ok si ti azal ta lım de yin ce her kes
uyu yor, çün kü var sın hem nü fus az ol sun hem de gı da ile bes le ne -
lim.

Müt hiş asa lak ve tü ke ti ci bir top lum ya ra tıl mış tır. Her kes da ha
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faz la ye mek, da ha faz la tü ket mek is ti yor. Tü ke tim ca na var la rı! İle -
ri de her kes bir tü ke tim ca na va rı na dö nüş tü ğün de, tü ke ne cek dün ya
kal ma dı ve o za man bir bi ri ni yi ye cek ler.

Evet, bi lim sel sos ya list mo del ile ne do ğa tah ri batı, ne de top -
lum da ki acı ma sız lık lar ger çek leş ir. Nü fus plan la na bi lir. Eko no mi
ol duk ça plan lı den ge le ne bi lir. İş te, sos ya lizm gü nü müz de tü ke tim
çıl gın lı ğı na, do ğa tah ri ba tı na kar şı, top lu mun glo bal med ya ta ra fın -
dan ve bu nun gi bi bir çok has ta lık lar ta ra fın dan  esir alın ma sı na kar şı
mü ca de le nin adı dır.

19. yüz yıl sos ya lizm an la yı şı ke sin lik le yet mez. O her za man ka -
tı “sınıfa�kar�şı�sı�nıf,�sö�mür�ge�ci�li�ğe�kar�şı�ulu�sal�kur�tu�luş” bun lar bi -
raz ge rek li, ama  esas iti ba riy le öne çı kan yü zü sos ya list de mok ra si -
yi ge liş tir mek tir. Bü yük çev re tah ri ba tı na ve tü ke tim çıl gın lı ğı na
kar şı mü ca de le yi ge liş tir mek esas tır. Bu sos ya liz min ye ni prog ra mı
ola bi lir. Böy le bir prog ram hem sos ya liz min en ya lın ifa de si ola -
cak tır, hem de in san lık kur tu lu şu nun ta ken di si ola cak tır.

Bu an lam da sos ya lizm in san lı ğın tek ge le ce ği dir.
Es ki den sos yal leş me de ni lir di. Biz şimdi buna sos ya lizm di yo -

ruz. Sos yal leş me dur du mu hay van laş ma baş lar. Ve ka pi ta lizm ko -
şul la rın da da en teh li ke li ca na var lar ye ti şir. Do la yı sıy la sos ya list
mü ca de le ka pi ta list-em per ya list dö ne min bu aşa ma sın da tek kur tu -
luş yo lu dur. Ol maz sa ol maz ko şu lu dur! Bu ka dar ge nel leş miş bir
hay va ni leş me dur du ru la maz sa in san lık bi ter. Ve bu an lam da sos ya -
lizm de ıs rar in san ol mak ta ıs rar dır di yo rum.

Gü nü müz de sos ya list ham le nin
ba zı ye ni özel lik le ri

Ge le nek sel le şen 1 Ma yıs emek çi sı nı fın bir lik, da ya nış ma ve
mü ca de le gü nü ne ve re ce ği miz en an lam lı kar şı lık; bu sı nı fa öz gü
dün ya gö rü şü ve pra tik uy gu la ma sı hak kın da ih ti ya ca ce vap ve ren
te mel tu tum lar ko nu sun da net ve ka rar lı ol mak tır. Bu nun uy gu la ma
gü cün de ol mak gö rev ola rak kar şı mız da dur mak ta dır.

Bu gü nü en an lam lı ve ol duk ça da yo ğun ve kit le sel ola rak kut la -
mak, re el sos ya liz min çö zü lü şü ile bir lik te ne re dey se iti bar dan dü -
şen ve ya dü şü rül mek is te nen sos ya liz me da ha yet kin bir ta nım ve -
re bil mek gö re vin ba şa rı sı  için ka çı nıl maz dır. Bu nu ya par ken ta rih
ve gün cel lik te in sa na öz gü te mel so run lar ka dar çö züm yol la rı nı gö -
re bil mek, ona uy gu la ma gü cü ka zan dır mak öne min den bir şey yi tir -
me di ği gi bi bu, bel ki de her ge çen gün da ha iyi an la şı la cak ve bü tün
gö rev le rin önün de, adı na  acil ve er te le ne mez de di ği miz iş le ri mi zin
ba şın da ge le cek tir.

Hiç şüp he siz re el sos ya liz min çö zü lü şü, ka pi ta liz min so run la rı nı
azalt ma mış tır ve ya id dia edil di ği gi bi  onun za fe ri an la mı na gel me -
miş tir. Ter si ne onu da ha da ağır la şan ve al tın dan çı kıl maz so run lar la
yüz yü ze bı rak mış tır.

De ni le bi lir ki, gü nü müz de hiç bir dö nem le kı yas lan ma ya cak ka -
dar çü rü me ala met le ri ni mev cut ka pi ta lizm ser gi le mek te dir. En
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iyim ser yo rum cu lar bi le, ne re dey se ta ri hin dur du ğu nu söy le ye bi li -
yor lar. Bel ki ba zı la rı bu na “kapitalizmin�son�suz�za�fe�ri” de di ye bi lir,
fa kat bü tün işa ret ler kı ya me te ya kın bir son suz luk ol du ğu nun da ha
ka bul edi le bi lir bir ger çek ol du ğu nu gös te ri yor. İn san lı ğı öy le eşi
gö rül me miş bo yut lu bir tü ke tim çar kı içi ne al dı, onu öy le bir ko şuş -
tur may la ne fes ala maz du ru ma ge tir di ki, ne re ye çar pıp tü ke te ce ği
kes ti ri le mi yor. Bu na lı mın, ka ram sar lı ğın te me li iş te bu olu yor. 

Ge nel de bü tün sö mü rü cü, bas kı cı sı nıf lar, özel de ise  onun en gö -
zü ka ra, acı ma sız sö mü rü cü sı nı fı ve  onun da yan dı ğı sis tem ola rak
ka pi ta list-bur ju va zi, as lın da kı lık da de ğiş tir se, gü nü müz de en ge -
rek siz le şen ama bir o ka dar da top lu mun ba şı na be la  olan bir ko nu -
ma çok tan gir miş bu lun mak ta dır.

Ekim Dev ri mi  için, er ken do ğum ya pan bir dev rim ol du ğu, do la -
yı sıy la  ağır bün ye sel has ta lık lar üze ri ne in şa edi len ve çö zül mek ten
kur tu la ma yan bir sos ya lizm bi çi mi ne yol aç tı ğı çok ça söy le nir.

Biz bu nu ta ri hin da ha da es ki dö nem le rin de ger çek le şen dev rim -
le ri ne de uy gu la ya bi li riz. Her önem li al tüst oluş ta ve ya dev rim de az
çok en sol ve en ra di kal bir dev rim ci ik ti da ra te mel teş kil  eden sı nıf,
en alt ta ki ve en zor ko şul lar için de ça lı şan sı nıf olu yor. Kö le ler,
serf ler ve da ha son ra iş çi ler bi raz de ği şen ko şul lar la kı lıf de ğiş tir -
miş  emek sı nıf la rı dır.

Ege men sı nıf la rın da kı lık de ğiş ti re rek gü nü mü ze ka dar gel dik le -
ri ni bi li yo ruz. Ka pi ta list-em per ya liz min bu na ila ve et ti ği, sı nıf la rı
şe kil siz leş tir me, bu yö nüy le de mü ca de le ede mez du ru ma ge tir me,
bu nun  için çok sis tem li bir psi ko lo jik, ide o lo jik, kül tü rel sa va şı mı
ve ba sın-ya yın ala nın da ki tek nik ge li şi mi de iyi kul la na rak yay gın -
laş tır ma sı dır. Da ha sı top lu mu ne fes ala maz du ru ma ge ti re cek bir
bom bar dı ma na ta bi tu ta rak bu nu yü rüt me si dir.

İl ginç tir; es ki den ege men ler ger çek ten ateş li si lah lar la, bom ba -
la ma lar la top lum la ra diz çök tür me ye ça lı şı yor lar dı. Gü nü müz de
ise bu tip sa va şım la ra ar tık ge rek si nim yok, bu nun ye ri ne ruh sal,
ide o lo jik, kül tü rel bom bar dı man lar çok da ha et ki li ol muş tur. Mev -
cut tek nik de bu na ol duk ça im kan su nu yor. Do la yı sıy la sı nıf sal lı -
ğın ve her tür lü  ayırt edil me si ge re ken le rin içi çe ka rış tı rıl ma sı ve
bu nun la da her şe yin çok sin si, hi le li, sö mü rü cü, bas kı cı (gö rün -

mez) bir sı nı fın em ri ne koş tu rul ma sı da ha da im kan da hi li ne gir -
miş bu lu nu yor.

Eğer gü nü müz de net ve iyi çi zil miş sı nır lar da hi lin de bir sı nıf tan
bah se de mi yor sak, bu nun çok önem li bir ne de ni de bu dur. As lın da
emek ol gu su,  onun kay nak lan dı ğı sı nıf, muh te va ve şe kil de ği şik li -
ği ne uğ ra sa da ke sin böy le dir. Ama da ha çok kı lık de ğiş ti ren ve bir
an lam da ken di ni ge nel leş ti re rek bü tün top lu ma sız dı ran ege men sö -
mü rü cü sı nı fa iyi ta nım ge tir mek ge re ki yor.

Kö le sa hip le ri, top rak sa hip le ri, fab ri ka sa hip le ri bi çi min de ki
kla sik sı nıf ta nım la ma sı yet mi yor.

Or ta-bur ju va zi, kü çük-bur ju va zi vb. ta nım lar da yet mi yor.  Eğer
sos ya liz mi iyi an la mak is ti yor sak, sı nıf tah lil le ri ne, gün cel ger çek li -
ği dik ka te  alan ta nım lar ge tir mek ge re kir. Özel lik le Tür ki ye gi bi bir
ül ke de da ha re jim ku ru lur ku rul maz, “Biz�sı�nıf�sız,�im�ti�yaz�sız�bir�kit�-
le�yiz” di ye bir ide o lo jiy le baş lan gıç ya pıl mış sa, bu ye ni du rum, da -
ha da bü yük  önem ta şır.

Ka ba bas kı yön tem le ri ye ri ni ide o lo jik, psi ko lo jik ola na  terk et -
miş tir ve ka rı şık lı ğı kö rük le yen de bu ol mak ta dır. Med ya im pa ra -
tor lu ğu de ni len ba sın-ya yın te kel le ri en kud ret li hü küm dar lar dan
da ha teh li ke li bir bi çim de top lu mu yö ne te bil mek te dir ler. Tek ni ğin
üre tim de ki ye ri bi raz da ha ge liş miş tir. Es ki nin ka ba ka fa-kol eme ği
ye ri ne –ki yi ne te mel de bu na da ya lı da ol sa–, üre ti mi ye ni tek nik le -
rin yö ne ti mi ne ve rip ka fa-kol eme ği ni et ki siz leş ti re bil miş tir. Ya ni
emek çi in sa nın ol duk ça dü şün sel ve kol eme ği ne da ya lı ya nı nın za -
yıf la tıl ma sı söz ko nu su dur.

Ade ta mev cut te kel le rin ge liş tir di ği bi lim sel-tek nik dev rim le
“sen�faz�la�ge�rek�li�de�ğil�sin” di yor in sa na. Mu az zam iş siz lik, bi raz da
ka pi ta liz min bu özel li ği ne bağ lı ola rak or ta ya çı kı yor. Bur ju va zi ne -
re dey se top lu mu ge rek siz  ilan ede cek. As lın da ge rek siz  olan, mev -
cut ka pi ta liz min ken di si dir. Ama eli ne ge çir di ği o mu az zam ege -
men lik, yö ne tim, et ki le me ay gıt la rı ne de niy le top lu ma, “sen�ge�rek�-
siz�sin” di yor ve ka bul et ti re bi li yor. 

Da ha da faz la sı ge ze ge ni mi ze pen çe si ni ge çi rip  onun so lu ğu nu
ke si yor. İş te ye şi lin im ha sı bir an lam da in sa nın so lu ğu nun ke sil me -
si dir.
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Ge ze ge ni mi zin ça tı sı nı uçu ru yor lar.
Ozon ta ba ka sı nın de lin me siy le dün ya mız her tür lü teh li ke ye  açık

ha le ge ti ri yor. Öte yan dan  atom teh li ke si her an bir mah şe ri ger çek -
leş ti re bi lir. Ön le ne mez ba zı has ta lık la rın or ta ya çık ma sın dan –kan -
ser,  AİDS gi bi– ve ol duk ça den ge siz bü yü yen bir nü fu sun in san lı ğı
ne re ye gö tü re ce ği, dün ya yı ne ha le ge ti re ce ği kes ti ri le me yen so nuç -
la rın dan hiç şüp he siz mev cut ka pi ta lizm so rum lu dur. Git tik çe bu
so run la rı da ha da ağır laş tı rı yor ve kap sam lı bir bu na lım ha li ne ge ti -
ri yor. Hem ru hi, hem fi zi ki an lam da in san lı ğın ne fe si nin tü ke til me si
söz ko nu su.

İn sa nın te mel ya şam kay gı la rı yok edi li yor, es te tik yok edi li yor,
din ve fel se fe nin ro lü yok edi li yor.

Kör le şen bir in san lık du ru mu, cü ce le şen, ka rın ca la şan in san yı -
ğın la rı ger çek bir teh li ke olu yor. Bu nun al tın da ya tan sis tem, glo bal
ka pi ta lizm olu yor. 

Ye ni bir ide o lo ji ye,
te mel bir öğ re ti ye ih ti yaç var dır

Bu na çok id di a lı bir kar şı lık  olan sos ya lizm ise yet mez li ğe düş -
müş tür. Şim di bu nun ne de ni tar tı şı lı yor.

Tek rar em per ya list-ka pi ta list sis tem le ba şe de bi le cek ide o lo jik bir
yet kin leş me na sıl sağ la nır?

As lın da tar tış ma nın üze rin de yo ğun la şa ca ğı sa ha bu dur. Mev cut
ka pi ta liz mi sa vun mak de mek, in san lık  için mah şe ri ka bul et mek,
onun ge le ce ği ni yok et mek, il kel in san lık ka dar bi le ol gun ola maz
nok ta sın da onu kö tü bir mah ku mi ye te dü şür mek de mek tir. Mev cut
tü ke tim top lum la rı nın çıl gın lık la rı, ger çe ğin böy le bir ta nı mı nı yap -
ma mı zı ko lay laş tı rı yor.  Eğer in san lık ya şa ya cak sa –ki en az di ğer
do ğa ka nun la rı ka dar in san lık ka nu nu na gö re de öy le olu yor–, bu
mev cut du rum ka bul edi le mez. Du ru mu tar tış mak ve çö züm yo lu na
ulaş mak, adı na is ter bi lim sel sos ya lizm di ye lim, is ter se şu dü zey de
ger çek le şen sos ya lizm di ye lim, bir ide o lo ji ye, te mel öğ re ti ye ve
bun la rın uy gu la ma sı na ih ti yaç gös te rir.

İyi bi li yo ruz ki bi lim sel sos ya lizm bir gün de doğ ma dı. Yal nız bir
ül ke de ne yi mi nin ürü nü de ğil dir. Hat ta Av ru pa ka pi ta liz mi nin bir
ürü nü de de ğil dir. Bü tün top lum sal laş ma sü reç le rin de, özel lik le de
dev rim sel al tüst  oluş dö nem le rin de en ra di kal dö nü şü mün sa hi bi
olan sos yal ke si min eği li mi sü rek li sos ya liz min ge li şi mi ne yö ne lik
dü şün ce yi ve ey le mi or ta ya çı kar mış tır. Bu an lam da, top lum sal laş -
may la ge li şen bir dü şün ce ve pra tik tir. Ka pi ta list dö nem bu dü şün ce
ve ey le me da ha bi lim sel bir an la tım gü cü ka zan dır mış tır. Git tik çe
bi lim sel sos ya lizm for mü lü ne ula şıl mış tır.

Hiç şüp he siz bü tün top lum sal sis tem ler de ol du ğu gi bi, bi lim sel
sos ya liz min de ye ter siz lik le ri ve yan lış lık la rı ola bi lir. Vah şi ka pi ta -
lizm dö ne min de ki bir Fran sız Dev ri mi’nde bi le en ra di kal ke si me
ko mü nist ler de ni li yor du. Yi ne da ha son ra bur ju va dev rim le ri nin
hep sol ke si mi sos ya list ler di, ko mü nist ler di. 1848, 1870 Pa ris Ko -
mü nü de ne yi min de ko mü nist ler et ki li dir.  Ekim Dev ri mi’nde ik ti da rı
alı yor lar. Da ha son ra bu, ol duk ça yı ğın sal bir ha re ket ha li ne ge le bi -
li yor. Şüp he siz sos ya lizm bu dö nem de bi raz da ha bi lim sel leş miş tir.
Ama bu nun sos ya liz min ni hai sö zü ol du ğu da söy le ne mez. Re el
sos ya list ül ke le rin “Erkenden�ko�mü�niz�me�ulaş�tık” şek lin de ta nım la -
ma la rı ger çek çi de ğil dir.

Şu nu şim di da ha iyi an lı yo ruz: Bü tün te mel dev rim ler de uç ve -
ren ve emek ten ya na  olan her ha re ket bi raz sos ya list içe rik te dir ve -
ya sos ya liz me ha zır lan mış tır.

Da ha kö le ci dö ne min en te mel baş kal dı rı la rın dan bi ri  olan Spar-
taküs’ün çı kı şın dan baş la ya lım he men her önem li dev rim sel sü reç -
le re ka dar hep si nin mü ca de le ye, do la yı sıy la sos ya list mü ca de le ta ri -
hi ne bir kat kı sı gö rü lü yor.

İs lam dev ri mi bi le, res mi is lam ile mu ha le fet te ki is lam ara sın da
ge çen mü ca de le bi le böy le özel lik ler ta şı mak ta dır. Bu na Sün ni-Ale -
vi mez hep ça tış ma sı da de ni le bi lir. Ör ne ğin, en ra di kal Hz. Ali ci
ke sim as lın da –bi raz da dö ne me gö re– bir sos ya list ve ya sol ke sim -
dir. Ger çek le şen is lam, sün ni ke sim ve ya res mi is lam dır. Ken di ne
gö re böy le bir ayı rı ma ra hat lık la ta bi tu tu la bi lir.

En sağ ke sim ler den en ra di kal sol ke sim le re ka dar, bu,  Ekim
Dev ri mi’nde de, Fran sız Dev ri mi’nde de böy le dir. Yi ne  Ekim Dev -
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ri mi’nin de sağ cı la rı ve or ta yol cu la rı var dır. En ra di kal Bol şe vik
hiz bi de ni len ke sim ko mü nist ler olu yor. 

Şu çı kı yor or ta ya: İn san lık ta ri hi ka dar sos ya lizm ve ko mü nizm
mü ca de le si bir ger çek tir.

Fa kat abar tı lı yak la şım la ra, ör ne ğin çok kı sa bir sü re için de
ken di akı mı nı ege men  akım, dün ya ça pın da ba şa rı ya gi den  akım
ola rak de ğer len dir me ha ta sı na sık sık dü şü lü yor. Ha ni, bi raz da
pey gam ber ce; en son din, en son söz bi çi min de de ğer len dir me le re
gi di li yor. Top lum sal ge liş me de sür dü ğü ne gö re her önem li aşa -
ma nın sö zü as lın da ye ni ge liş me le re gö re aşı lı yor. Son söz ol ma sı
şu ra da kal sın, es ki miş bir söz ola rak ka lı yor. Ama bu de mek de -
ğil dir ki, söy le nen söz le rin bir öne mi, an la mı yok tur. Ni te kim is la -
mi yet, bur ju va-li be ra liz mi ve ya sos ya lizm ye ri ne ve dö ne mi ne gö -
re hay li önem li ge liş me le re yol aç mış lar dır. Ta ri he önem li mi ras -
lar bı rak mış lar dır. Bu an lam da ke sin bo şa git me miş ler dir. Top -
lum sal ge liş me ve öz gür lük bi raz da bu mü ca de le le rin sa ye sin de
sağ lan mış tır. Özel lik le sos ya lizm mü ca de le si, bu ko nu da en te mel
ge liş me nin adı dır. Emek ten ya na, üre tim den ya na, ya ra tı cı lık tan
ya na  olan bü tün ge liş me ler, en çok bu ide o lo jik ba kış açı sı al tın da
in san lı ğı iler let miş tir.

Gü nü müz de kap sam lı bir kar ga şa nın, bu na lı mın ya şan dı ğı nı söy -
le ye bi li riz. Ka pi ta lizm ken di ni ev ren sel çap ta ve çok ge nel bir sis -
tem ola rak de ğer len dir me id di a sın da dır ki, bu id di a sı es ki den de
var dı. Re el sos ya liz min ken di yet mez lik le ri so nu cu ve ken di eliy le
çö zü lü şü ona bu id di a sın da da ha güç lü ol ma fır sa tı da ve ri yor. Fa -
kat be lir til di ği üze re, bu id di a nın ter si söz ko nu su dur.

Git tik çe ağır la şan bu na lım sos ya liz me da ha faz la ih ti yaç du yu -
yor.

Sos ya lizm siz ol mak de mek, ha va sız kal mak de mek tir.
Her za man kin den da ha faz la ağır la şan bu na lı ma, do la yı sıy la or -

ta ya çı kan so run la ra çö züm, yi ne top lum sal lık ta bi lim sel ifa de si ni
bu lan sos ya lizm de ara na cak tır. De va sa bo yut lar da ki yı kı ma, yi ne
al tın dan çı kıl maz so run la ra ka pi ta liz min ken di içe ri sin de çö züm
bul ma sı müm kün de ğil dir.

Öy le bi lim sel-tek nik dev rim ler le bu so run lar çö züm le ne mez. Ka -

pi ta liz min hiz me tin de ki bi lim sel-tek nik dev rim sis te min için de bu -
lun du ğu bu na lı mı da ha da de rin leş tir mek ten öte ye so nuç ver mez. 

Çö züm, yi ne sos yal ger çek lik te,  onun sos ya lizm yö nün de dir. 
Ama na sıl bir sos ya lizm?
İs ter te o rik, is ter se ger çek le şen yö nüy le sos ya liz min yet kin leş ti -

ril me ye ih ti ya cı var. Ta ri hin de ki ek sik lik le ri göz den ge çi rip gi der -
me ye ih ti ya cı ol du ğu ka dar gü nü mü zün çok kar ma şık, kap sam lı
bu na lı mı nı ger çek çi de ğer len di rip ken di çö züm gü cü nü da yat ma ya
ih ti ya cı var dır. Dü şün sel çö züm le me ler den tu ta lım psi ko lo jik mo -
ra le ce vap teş kil  eden yak la şım la ra ka dar, si ya si üst ya pı nın ele alı -
nı şın dan eko no mik ye ni den dü zen le ni şe ka dar ye ni po li ti ka lar ge -
liş ti ril me dik çe, “nasıl�bir�sos�ya�lizm” so ru su na yet kin bir ce vap ve -
ri le mez.

Baş lar ken de be lirt ti ği miz gi bi ka pi ta lizm den kay nak la nan te mel
so run lar la dün ya so luk suz bı ra kıl mak is te ni li yor,  onun ça tı sı de li ni -
yor. Mah şe ri çağ rış tı ran teh li ke, mu az zam tü ke ti ci top lum sal has ta -
lık, böy le ce ka rın ca la şan, cü ce le şen, ade ta kum ta ne le ri ha li ne ge -
len in san so nu cu nu or ta ya çı ka rı yor.

Tek rar in sa nın iti ba rı nı ia de et me si ni,  onun bi lin ci ni, ah la kı nı,
do ğay la ba rı şık ol ma sı nı, do ğay la çe liş ki si nin de rin leş ti ril me si ni
im kan da hi li ne so kan bir sos ya list yak la şı ma, pers pek ti fe ih ti yaç
var dır.

Şu her za man kin den da ha güç lü söy le ne bi lir: Ka pi ta list-em per -
ya list sis te min, in sa nın do ğay la kur du ğu den ge yi çok teh li ke li bir
yı kım çe liş ki si ne dö nüş tür dü ğü gi bi, top lum sal ör güt le ni şi de in san -
lı ğı tü ket me iliş ki si ne ka dar gö tür müş tür. Ya ni bu iki te mel glo bal
çe liş ki ye yol aç mış tır.

İş te mev cut sos ya lizm bu iki te mel çe liş ki ye ce vap ver mek le
ken di ni doğ ru ta nım la ya bi lir. İn sa nın do ğay la iliş ki le ri ni –ki bu -
na çev re iliş ki si de de ni li yor– doğ ru çö züm le mek, ye şil lerin, çev -
re vb. ha re ket le rin çe şit li bi çim le ri nin as lın da çok re for mist çe di -
le ge tir mek is te dik le ri so ru na, dev rim sel bir çö züm da yat mak
şart tır.

Yi ne özün de cü ce le şen, ka rın ca la şan em per ya list top lum mo de li -
ne kar şı nü fus plan la ma sın dan tu ta lım üre tim plan la ma sı na, üst ya -
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pı nın ye ni den dü zen len me si ne ve in sa nın psi ko lo jik, ah la ki yön den
ye ni den ta nım lan ma sı ka dar hep si ge rek li dir. Böy le si ne kap sam lı
bir çe liş ki ye de çö züm gü cü ola bil me si, sos ya liz mi gün cel leş ti re bi -
lir. Do la yı sıy la dar sı nıf ta nım la ma sı ile ye ti ni le mez. 

19. yüz yıl da ki gi bi bir iş çi sı nı fı kal ma mış tır

Mev cut sos ya liz min bir çık ma zı da bu ra da dır. So ru na 19. yüz yıl
ana liz le riy le yak la şı lı yor, “şöyle�iş�çi�sı�nı�fı,�böy�le�iş�çi�sı�nı�fı” de ni li -
yor. As lın da böy le bir sı nıf kal ma mış tır ve ya ka pi ta liz min dar an -
lam da bir sı nıf sö mü rü süy le ye tin di ği çağ geç miş tir.

Dar an lam da da sö mü rü var dır, ama çok da ha ge nel leş miş ki, biz
bu na iş te bi lim sel-tek nik dev rim ve  onun ba sın-ya yın dün ya sın da yol
aç tı ğı ge liş me ler le top lu mu tut sak al mış tır de dik. Öy le hır sız lık yön -
tem le ri, bas kı yön tem le ri ge liş miş ki, 19. yüz yıl la kı yas la na maz bi le.

Do la yı sıy la o dö ne min ana liz le riy le gü nü mü zü de ğer len dir mek,
ger çe ği ka rış tır mak de mek tir. Sos ya list tar tış ma lar da bi raz bu var,
ki bu da sığ lı ğı ifa de  eder. Bu du ru mun de ğer len di ril me si sa vaş
yön tem le ri ne de, ya ni tak tik so ru na da  ışık tu tar. Es ki tak tik ler gü -
nü müz de ye ter li de ğil dir. Na sıl ki top lum bü tün sel bir bas kı, sö mü -
rü cen de re si ne alın mış sa, bü tün top lu mu il gi len di ren mü ca de le bi -
çim le ri ni de ge liş tir mek ge re ke cek tir.

Ka pi ta list-em per ya list sis tem bü tün in san lık  için do ğal den ge yi
boz muş tur. Do la yı sıy la çok ge niş top lum sal ke sim le re hi tap et me yi
bi len pers pek tif le re ih ti yaç var dır. Ya ni ye ni bir sos ya list prog ram,
onun da yan dı ğı sağ lam bir ba kış açı sı ve ey le me in dir gen miş tak -
tik ler na sıl ol ma lı dır so ru la rı na ce vap ver di ği oran da sos ya lizm bir
kez da ha ken di ni yet kin leş tir miş ve re el so run la ra çö züm gü cü ol -
du ğu nu gös ter miş ola cak tır.

İş te böy le si ne bir tar tış ma ger çek çi dir. İn san lı ğın ka de ri ne de rin -
den bağ lı olan lar, in sa ni so run la ra en te mel de yak la şım gös ter mek
is te yen ler bu ne den le de sos ya liz me da ha da de rin le şen bir il giy le
yak la şa cak lar dır; yet kin leş ti re rek, ye ni so run la ra ce vap üre te rek
yak la şa cak lar dır. 

Gö rev ler önü müz de dur mak ta dır. Ko nu yu tar tış ma da kı sır lık ve
es ki söy lem le ye tin me var. Tar tış ma yı da ha da ye ni le mek ge re ki yor.
Bu ne den le ye ni bir sos ya lizm ta nı mı –gün cel le şen an la mın da–,
onun prog ram sal, ey lem sel, tak tik ifa de si üze rin de du ru la bi lir. Bu
te mel de ye ni sos ya list par ti ler ku ru la bi lir ve kit le sel ey lem tür le ri
ge liş ti ri le bi lir. Bi lim sel-tek nik dev rim de, sos ya list ba kış açı sı al tın -
da so run la rın çö zü mü  için et kin ola rak uy gu la ma gü cü ha li ne ge ti ri -
le bi lir. Bu yak la şım lar ke sin lik le en ya kın bir sü reç için de sos ya liz -
me  olan il gi yi ar tı ra cak, te mel çö züm kay na ğı ol du ğu nu gös te re cek
ve en kap sam lı çü rü me dö ne mi ne gir miş  olan ka pi ta liz me kar şı uy -
gun bir sos ya list dö ne mi or ta ya çı ka ra bi le cek tir. 

Par ti miz PKK, bu ko nu da re el sos ya liz min olum suz so nuç la rı na
ba şın dan iti ba ren kar şı ta vır ge liş ti re rek or ta ya çı kan bir ha re ket ol -
du ğu ka dar,  onun olum suz et ki le ri ni ken di için de yan sıt ma mış, böy -
le bir sos ya liz min ol duk ça ku sur lu ol du ğu nu gö re bil miş, ama bu na
rağ men sos ya liz me  olan inan cı nı ve yak la şı mı nı kay bet me miş bir
ha re ket tir de.

Bu nu özel lik le ba ğım sız ve ol duk ça da id di a lı bir bi çim de “Kür-
distan” di ye ta bir edi len en ge ri bir ül ke nin il kel top lu mu na ve  onun
top lum sal ko şu lu na uy gu la mış, bun da da önem li so nuç la ra yol aç -
mış bir güç tür. Bu te mel de şe kil le nen bir par ti dir.

PKK de ne yi mi bu an lam da, dün ya ça pın da ka pi ta list-em per ya -
lizm le den ge ye ula şan re el sos ya liz min ken di iç tı ka nık lı ğı ne de niy -
le çö zü lü şe git ti ği ve bun dan do la yı sos ya liz min ol duk ça iti bar dan
dü şü rül mek is ten di ği bir dö nem de en bü yük sos ya list ey le me ve
onun ide o lo jik hat tı na ula şa bi len bir ge liş me ha re ke ti dir. Bu ko nu -
muy la bi raz da ge ri ci lik dö nem le rin de çok az ayak ta ka lan ama bir
o ka dar da şe ref li, onur lu bir ye re sa hip  olan ha re ket le re de ben zi -
yor.

Ta bii ki, ege men res mi dü zen hük mü nü ala bil di ği ne ko nuş tur du -
ğun da ve bu ko şul lar da her ke sin ge ri ci li ğin ka na dı-ko lu ara sı na
koş tu ğun da, kav ga mey da nı nı  terk et me yen, bu ko nu da ki id di a sı nı
sür dü ren her ha re ket, yi ğit ha re ket tir. Ay nı za man da in san lık adı na
ko nuş ma yet ki si ne de sa hip  olan bir ha re ket tir.

Her bü yük öz gür lük ha re ke ti, böy le si ne ev ren sel çap ta tu tu cu -

38 39



luk dö ne mi ne ba şa rıy la kar şı lık ver di ği oran da yal nız için den
doğ du ğu ül ke ve hal kın ko şul la rı na çö züm ge tir mek le kal mı yor,
bu nun la bir lik te in san lık ide a li nin söz cü sü de ola bi li yor. Ni te kim
bir dö nem ler hı ris ti yan lık, bir dö nem ler is la mi yet, yi ne bir dö -
nem ler Fran sız ve  Ekim dev rim le ri böy le bir misyona so yun du lar
ve kü çüm sen me ye cek söz cü lük ro lü ne de la yı kıy la kar şı lık ve re -
bil di ler.

Şim di baş lan gıç ta ha zır ol ma sak da ve ol duk ça ulu sal çap ta bir
ha re ket ol du ğu mu zu söy le sek de, mev cut ulus la ra ra sı ko şul lar, böl -
ge sel ge liş me ler PKK söz cü lü ğü nü ev ren sel çap ta bir sos ya lizm
söz cü lü ğü ne,  onun tem si li ne doğ ru gö tür mek te dir, ade ta onu bu na
zor la mak ta dır. Baş lan gıç ta bu nu böy le bek le mi yor duy sak da hız la
de ği şen, kar ma şık la şan ko şul lar böy le bir gö re vi par ti mi zin önü ne
koy muş sa, hiç şüp he siz bun dan  onur du yu lur. Fa kat önü mü ze ko nu -
lan gö re vin doğ ru kav ra nıl ma sı nı, ken di mi zin kat kı sı nın ne ola bi le -
ce ği nin isa bet li de ğer len di ril me si ni de  şart kı lar.

Or ta do ğu sa ha sı, ta rih te bir çok ide o lo ji nin, özel lik le din le rin
in san lık adı na or ta ya çı kıp id di a lı ey lem ler ge liş tir di ği bir sa ha dır.
Onun in san lı ğın olu şu mu na be şik lik et me si, bü tün te mel uy gar lık -
la rın bu sa ha da vü cut bul ma sı, Or ta do ğu top lum sal ger çek li ği nin
in san lı ğın ge li şi min de ki ye ri ni or ta ya ko yar. Ha len bu ra da ki in -
san lı ğın o ka dar zor du rum da kal ma sı na, yi ne em per ya liz min bu -
na lım la rı nı en yo ğun ya şa ma sı na rağ men çö züm ko nu sun da id di a -
lı ol ma sı te sa dü fi de ğil dir.

Bir yer de bu na lım ne ka dar ağır laş mış sa, dev rim sel çı kı şın da
ora lar da o den li ge li şe ce ği ni ta rih bir çok ör nek olay la açık la mak -
ta dır. Or ta do ğu’nun en ge ri böl ge si  olan Kür dis tan ül ke si ve yi ne
en unu tul muş, in san lık tan çı ka rıl mış hal kı  olan Kür dis tan hal kı –
ki ta ri hin en es ki top rak la rı ol ma sı iti ba riy le in san lı ğın da be şik li -
ği ni ya pan bir ger çek li ğin ifa de si dir–, şim di tek rar ya şa ma gö zü nü
aç ma ya ça lı şı yor. Ya şa ma gö zü nü açar ken, baş lan gıç ta ki in san lı -
ğın ge li şi min de ki dev adım la ra ben zer bir adım la bu nu ger çek leş -
tir mek is ti yor. Bu bi raz da PKK’ye na sip ol muş tur,  onun bü yük lü -
ğün de ifa de si ni bul muş tur.

Par ti miz bu an lam da ta rih bi lin ci ka dar, gün cel ger çek li ğin sos -

ya liz me yük le di ği ro lün de bi lin cin de dir. Ona söz cü lük et me ye
ça lış mak ta dır. Bu ko nu da en ter nas yo na list özü ka dar, ulu sal özü -
nü de seç kin bir bi çim de or ta ya koy muş tur. Çok de ğer li şe ha det -
ler le sö zü nün eri ol du ğu nu ka nıt la mış tır. Ken di hal kı nı öz gür leş -
tir me ye gö tü rür ken in san lı ğı da öz gür leş tir di ği ne, bu ko nu da te -
mel bir  adım at tı ğı na inan mak ta dır. Onu bi le rek yap mak ta dır.

Pkk bir emek hareketidir

Ni te kim PKK, bü tün ta rih sel sü reç le rin de ulus la ra ra sı ge ri ci
komp lo la ra uğ ra yan bir ha re ket tir. San mı yo rum bu ka dar ge niş çap -
lı ulus la ra ra sı bir komp lo baş ka bir ha re ke tin çev re sin de oluş sun.
Onun ayak ta ka lan en güç lü sos ya list ve yi ne ulu sal kur tu luş ha re -
ke ti ol ma sı ne de niy le ulus la ra ra sı komp lo nun ge liş me si ne yol aç tı.
Ama di ren di, ezil me di. Her ye ni ham le sin de sos ya lizm söz cü lü ğüy -
le, sa vaş ta ki ka rar lı du ru şuy la ye nil mez li ği ni is pat lı yor. Ye nil me si
şu ra da kal sın za fe re bi raz da ha yak laş tı ran ba şa rı lı adım la rıy la dö -
ne min sa de ce doğ ru, güç lü ha re ke ti de ğil, ay nı za man da bü tün bun -
la rın al tın da ya tan te mel özel lik ola rak sos ya list bir ha re ket ol du ğu -
nu ka nıt lı yor.

Hiç şüp he siz ta rih bi lin ci, çağ bi lin ci da ha da bi lim sel bir ifa de -
ye ka vuş tu rul ma lı dır. Yi ne so run la rın çö zü mü ne de rin li ği ne ye ni
ce vap lar üre til me li dir. Ye ni te mel ler de  emek par ti si ne, sos ya list
de mok ra si ye, dev let- halk ey lem li li ği ne ta nım lar ge liş ti ril me li dir.
Ken di so mut pra ti ği miz de ise kap sam lı bir  halk ha re ke ti çok çe şit -
li tak tik ler le or ta ya çı ka rıl mış tır.

Par ti miz kur tu luş yo lu nu bü tün top lu mun öz gür leş me si ne, özel -
lik le sa de ce en yok sul la ra de ğil, di ğer top lum sal ke sim le re de açı -
yor. Eme ğin sö mü rü sü ne, ka dı nın kö le leş ti ril me si ne ve yi ne mez -
hep far kı nın ve mil li çe liş ki le rin yol aç tı ğı bas kı la ra kar şı çok kap -
sam lı öz gür leş ti ri ci ve çö züm le yi ci yak la şım lar ge liş ti re bi li yor.
Zor luk la rı na ve yet mez lik le ri ne rağ men, ge liş me si ni sür dü rü yor ve
eme ğe say gı te me lin de eme ğin sa hip le ri nin par ti si ol ma yı  esas alı -
yor. İn san so yu na ya ra şır en kah ra man ca, fe da kar ca ki şi li ği ve ya -
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şam tar zı ko nu su hiç bir par ti de ele alın ma dı ğı kap sam da ele alın mış
ve bu nun ce vap la rı o den li ge liş ti ril miş tir.

Bir PKK ger çek li ği ni ya şa yan in san lık, kur tul muş in san lık de -
mek tir.

Biz bu nu da ha en kü çük çap ta ger çek leş tir miş du rum da yız. Ken -
di hal kı mız  için bu nu tam ba şa rı ya ulaş tı rır sak, çok iyi bi li yo ruz ki,
in san lık adı na bu, de va sa bir ka za nım dır. Ni te kim bi rey de ger çek le -
şen kur tu lu şu, halk ta ger çek le şen kur tu lu şa dö nüş tür me si ni bil dik.

Bir halk ta ger çek le şen kur tu lu şu, in san lık ta ger çek le şe cek bir kur -
tu lu şa dö nüş tür me ül kü sü ne her za man kin den da ha faz la bağ lı yız.

İn san lı ğa ina nı yo ruz, in sa na la yık ya şa mın ol du ğu nu da bi li yo -
ruz.

Bu na çok de rin den bağ lı ol du ğu muz  için, ya şa mı mı zı bel ki de
hiç bir par ti de gö rül me ye cek bir bi çim de in san lı ğa adı yo ruz.

Bu ka dar top lum sal lı ğı ya şa yan, bu nun  için bu ka dar fe da kar lı -
ğı ve ce sa re ti ge liş ti ren bir ha re ket ol sa ol sa en öz lü bir sos ya list
ha re ket ola bi lir. Ni te kim bu nun şe re fi PKK’nin pa yı na düş müş
bu lu nu yor. Par ti mi zin bu te mel özel li ği ni hiç şüp he siz gö zü mü zün
be be ği gi bi ko ru ruz. Bü tün şe ha det ler bu te mel de dir, bu nun için -
dir. Bü yük di re niş ler ve fe da kar lık lar, hep bu sağ lam öz sa ye sin de
or ta ya çık tı ğı gi bi, bu özü ko ru mak  için var dır lar. Biz de bu inanç -
la or ta ya çık tık ve bü yü dük. Ken di bü yük lü ğü mü zün de bu özü
da ha faz la ko ru mak ve yet kin leş tir mek le müm kün ol du ğu na, bu
ko nu da gö rev li ol du ğu mu za da ina nı yo ruz. Bu nun de rin bi lin ci
için de yiz. Yi ne bu nun ka rar lı lı ğı ve uy gu la ma sı en üst bo yut ta dır.

Ça lış ma tem po su, vu ruş tar zı de di ği miz bir yak la şım ol duk ça
ge liş miş tir. Ön der lik çö züm le me siy le, “kendinde�hal�kı�ger�çek�leş�-
tir,�ken�din�de�ye�ni�in�san�lı�ğı�ger�çek�leş�tir,�bu�nun��için�ken�di�ni�in�san�-
lı�ğın�ide�a�li�ha�li�ne�ge�tir,�bu�nun��için�ne�ge�re�ki�yor�sa�onu�yap” çağ rı -
sı na kü çüm sen me ye cek bir ce vap ve ril miş tir.

Çok az sa yı da bir par ti gü cü ta ra fın dan kav ra nı lan bu ger çek ler,
bun dan son ra her za man ar tan bir iv mey le dal ga dal ga hal kı mı za,
böl ge halk la rı na ve in san lı ğa yan sı ya cak tır. Sos ya lizm ül kü sü nün
yü ce li ği ne bağ lan mak, ona bi lim sel yak laş mak te mel gerçekliği-
miz olu yor.

Bu te mel de or ta ya çı kan ve gü nü mü zün ge liş kin par ti si ne dö -
nü şen sos ya list ha re ke ti miz, bun dan son ra da hiç şüp he siz da ha
yet kin ce, ka rar lı ca ve ba şa rı lı bir bi çim de amaç la rı na doğ ru yü rü -
ye cek tir. Bu nun  için di yo ruz ki;  emek, bir lik, da ya nış ma ve mü ca -
de le gü nü 1 Ma yıs’a en olum lu kar şı lı ğı ver miş tir. Bü tün dün ya
emek çi le ri ne bağ lı lı ğı mı zı sür dür mü şüz; on la rın ta ri hi ne ve gün -
cel li ği ne  olan inan cı mı zı gös ter mi şiz. Bu te mel de de ge le ce ği mi zi
en iyi bir şe kil de ka rar laş tır dı ğı mı zı söy lü yo ruz. 

Ya şa sın bü tün emek çi le rin bir lik, da ya nış ma ve mü ca de le gü nü
1 Ma yıs! 

1 Mayıs 1993

42 43



Yeni devrimler dönemine giriyoruz

Ame ri ka ha len ulus la ra ra sı stra te ji nin im pa ra tor lu ğu dur. Bu im -
pa ra tor lu ğun böy le bir ulus la ra ra sı stra te ji sin de Tür ki ye ve ya Tür ki -
ye yö ne ti mi önem li bir yer tu tar. Bal kan lar, Kaf kas ya, Or ta do ğu ko -
nu sun da  Türk yö ne ti miy le stra te jik dü zey de ba zı iliş ki le ri ola cak tır.
Hat ta bu il gi si da ha da ar ta cak tır. Bu iliş ki nin art ma sı de mek, bu -
nun çok vaz ge çil mez, çok ka lı cı ola ca ğı an la mı na gel mez. Tam ter -
si ne il gi si nin art ma sı kuş ku lu ka rak te riy le de il gi li dir. Bı rak mı yor,
ama her an elin den ka ya ca ğı nı bi le rek al ter na tif ler pe şin de dir. Çok -
ça söy len di ği gi bi, özel lik le de TC baş ba ka nı ta ra fın dan “bizi� çok
des�tek�li�yor�lar;�bi�ze�ilk�de�fa�bu�ka�dar�ulus�la�ra�ra�sı�il�gi�yük�sek,�stra�-
te�jik�öne�mi�miz�an�la�şıl�mış�tır” de ni li yor.  Evet, an la şıl mış tır ama se -
nin gi di ci ol du ğu nu da bi li yor lar.  İşin ar tık ajan lar la ida re edi le me -
ye ce ği ni gör dük le ri  için yan ted bir ler ge liş ti ri yor lar.

ABD’nin bi raz an la yı şı böy le. Stra te ji si için de, “ TC’nin�yı�kı�lı�şın�-
dan,�tas�fi�ye�sin�den�yer�mi�dört�sa�at�ön�ce�de�bir�sa�at�ön�ce�de�en�bü�yük
öze�ni�gös�te�re�ce�ğiz” di yor, ama di ğer yan dan çok de rin so ru işa ret le riy -
le “ne�ya�pa�bi�li�rim” te la şı için de de ola cak tır ve ni te kim olu yor da.
PKK’yi bir no lu te rö rist  ilan eder ken, bir yan dan da onun la çok do lay -
lı ve ya di rekt bağ lan tı la rı dü şü nü yor. Ken di iş bir lik çi le ri ni se fer ber
edi yor, on la rı en üst dü zey de da vet edi yor. Bir çok iri li-ufak lı ajan la rı nı
dev re ye so ku yor. Biz de ılım lı bir ka nat ya rat mak  için sö zü mo na ye şil
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ışık ya kı yor. Ilım lı bir ka na da ba yı lı yor. Çok ıs rar la bu nun pe şin de dir.
Hat ta en çok “terörist�PKK” de di ğin de bi le ade ta yal va rır ca sı na

“bir� ılım�lı�PKK�ya�rat” tu tu mu na gir me var. Bu,  onun ne ka dar sı -
kış tı ğı nı gös te rir, ne ka dar bir si ya sal güç ola rak bi zi ta nı ma ya ya -
kın ol du ğu nu or ta ya çı ka rır. Bu yak la şım te me lin de ya rın  öbür gün
sa vaş çı gü cü müz de da hil PKK’yi ta nı mak tan ge ri dur ma ya ca ğı nı,
iliş ki ara mak tan vaz geç me ye ce ği ni ra hat lık la be lir te bi li riz.

ABD stra te ji sin de, böy le bir dev rim sel yük se li şin il gi siz lik le kar şı -
la na ca ğı nı,  onun dev ri me sa de ce “teröristtir” bi çi min de boğ ma yön -
tem le riy le kar şı lık ve re ce ği ni san mak bü yük ek sik lik ler içe rir. Dev ri -
min de içi ne gir me ye ça lı şa cak tır. Ilım lı ka na dı şim di den  esas al dı ğı -
nı söy lü yor. Bu nu ba şa ra maz sa bu se fer içi ne gi re rek böy le ılım lı bir
ka nat ya rat ma ya ça lı şa cak tır. Za fer den on yıl son ra da, el li yıl son ra
da ya şar sa bu tu tu mu nu sür dü re cek tir. Bun dan da kuş ku muz yok.
Ama kuş ku muz yok di ye de ta bii ki du ru mu gör mez lik ten ge le me yiz.

Stra te ji si, iliş ki si, ama cı ne dir iyi gö re ce ğiz. Bu te mel de on dan
kork ma ya ca ğız, iliş ki len mek ten de kork ma ya ca ğız. Ama emel le rin -
den, ni yet le rin den, em per ya list sö mü rü cü de ğer le rin den en di şe le ne -
ce ğiz. Onu çok iyi ta nı ya ca ğız ve bu po li ti ka sı nı şim di de on yıl ve ya
el li yıl son ra da ol sa her za man gö re rek kar şı ko ya ca ğız. Hat ta onu
iliş ki ye çe ke ce ğiz. Onu bi raz da ha an la mak,  onun yıl lar ca yü rüt tü ğü
onur suz po li ti kay la he sap laş mak  için iliş ki le ne ce ğiz, yük le ne ce ğiz.

Dö ne min en bü yük im pa ra tor luk gü cü  ABD’yi gö zar dı et mek,
onu bü tün yön le riy le de ğer len dir me mek ol maz.  Onun in ka rı he le
hiç ol maz. Bu nu onun la iliş ki ha lin dey ken de gö re ce ğiz, iliş ki siz lik
ha lin dey ken de gö re ce ğiz. İliş ki siz lik ha lin dey ken de mü ca de le et -
mek, en iyi iliş ki dö ne mi ne gir dik de di ği miz de bi le mü ca de le et -
mek çok önem li dir. Ni te kim em per ya lizm ha bi re ken di ni ye ni le yip
gö tü rü yor sa, dev ri mi mi zin de ken di si ni ye ni le me si ve her dö nem de
sa va şa bi lir kıl ma sı  onun bü yük lü ğü nün, ba şa rı sü rek li li ği nin ke sin
bir ge re ği dir.

Çok  açık ki, em per ya lizm var dır, em per ya lizm si lin me miş tir. Bir
za man lar  Türk so lun da bu söy lem yay gın dı, şim di ne re dey se ar tık
em per ya liz min adı bi le geç mi yor ve ya du yul mu yor. Çok sa kat bir
em per ya lizm an la yı şı, şim di ne re dey se “emperyalizm�yok�tur” an la -

yı şı na dö nüş müş tür.
Em per ya lizm var dır ve hem de da ha içe hük me de cek ve ya in sa -

nın yü re ği ne, bey ni ne bi le gi re cek ka dar in cel miş, yo ğun laş mış bir
tarz da var dır. Ka ba as ke ri, ka ba si ya si bas kı, yi ne ka ba eko no mik
sö mü rü dö ne min de ol ma ya bi lir, ama on la rın da üs tün de in sa nı bir
kül tür süz lü ğe, in sa nı bir duy gu suz lu ğa, in sa nın gü dü le ri ni bir ayak -
lan dır ma ya, in sa nı hay van laş tır ma ya gö tür me an la mın da bir em per -
ya list ge liş me var dır.

Em per ya list ge liş me yi bu yö nüy le gö re bil me li yiz. İn sa nın do ğa -
sı, in sa nın çev re si, in sa nın ru hu ve özel lik le in sa nın ta ri hi üze rin de
bü yük bir sal dı rı ha lin de dir. Son yıl la rın çev re kir li li ği di ye ta bir
edi len do ğa yı tah rip et me, do ğa yı ne re dey se ya şa nıl maz ha le ge tir -
me, em per ya liz min sal dı rı sı nın acı ma sız lı ğın dan dır.

Yi ne ta ri he, ta ri hi de ğer le re sal dı rı var dır. Sö zü mo na Ame ri kan cı
em per ya list ya şam bi çi miy le bütün ah la ki de ğer ler, in san lı ğın ger -
çek ten her şe yi  olan ta ri hi de ğer le ri “tarihsizlik” ve ya “tarihin�so�nu
gel�miş�tir” adı al tın da unut tu rul ma ya ça lı şı lı yor.

So nu ge len ta rih mi dir?
So nu ge len ve ya tü ke nen, ta rih siz le şen em per ya lizm mi dir?
Yok sa in san lık mı dır?
Bu nu iyi gör mek ge re kir. Ru hu, vic da nı ka rar tı yor. Sa de ce kâr

üze ri ne in şa edil mi yor em per ya lizm. Ka ba an lam da sö mü rü var,
ama in sa nın şim di ye ka dar keş fe dil me miş ru hu nu keş fe dip pa za ra
sun ma, ka dı nı müt hiş pa zar la ma, in sa nın duy gu la rı nı pa zar la ma du -
ru mu söz ko nu su. Ya rat tı ğı mü zik bi çim le riy le duy gu la rı pa zar la ma,
ye ni ya şam bi çim le ri adı al tın da gü dü le ri pa zar la ma, gü dü ti ca re ti
yap ma en çok bu em per ya list dö nem de or ta ya çık tı.

Glo bal leş me, kü re sel leş me adı al tın da halk la rın  ulus ger çe ği ni,
halk la rın kül tür ger çe ği ni, halk la rın ru hu nu bi tir me, bu de ğer le re
sa vaş aç ma ve di ğer yan dan ise bir  avuç ulus la ra ra sı vur gun cu ya,
ulus la ra ra sı te kel ci ye, koz mo po lit ku rum laş ma ya sı nır sız im kan ya -
rat ma en çok bu em per ya lizm üze rin de ha yat bul du ve ya sal dı rı bu
ka dar ge li şe bil di.

Gö rü lü yor ki, em per ya lizm de bir ge ri le me ve ya yok ol ma de ğil,
tam tersine bir ge liş me var. Yi ne bir em per ya list siz leş me de ğil, bir
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em per ya list de rin leş me, bir em per ya list içe gir me,  alan ge niş let me
söz ko nu su.

El bet te her ge liş me na sıl ro ta sın da çö zü lüş işa ret le ri ni ta şı yor sa,
em per ya liz min de bu an lam da bir sö nü şü, bir yok olu şu dü şü nü le bi -
lir. Do la yı sıy la em per ya list leş me ye ri ne em per ya list siz leş me baş lar.
Bu nun da kar şıt bir eği lim ola rak ge liş ti ği ni gör me mek müm kün
de ğil dir. Em per ya liz min bir yö nüy le za yıf la ma sü re ci ne gir di ği,
özel lik le ül ke le rin ol duk ça ba ğım sız laş ma sı, halk la rın es ki siy le kı -
yas lan ma ya cak bir ya şam bir li ği ne doğ ru yol al ma la rı bir em per ya -
list ge ri le me nin ifa de si dir.

Özel lik le bir ulu sal kur tu luş sa vaş la rı dö nem le ri, yi ne eme ğin çok
ka ba sö mü rü lüş dö nem le ri ağır lık lı ola rak 19. yüz yı la  denk ge lir, di -
ğe ri 20. yüz yı la  denk ge lir. İki bü yük aşa ma da em per ya liz min sö mü -
rü sü ve si ya sal bas kı bi çi mi ge ri le til miş tir. Bü yük ih ti mal le 21. yüz -
yıl, em per ya liz min in san ka fa sın da, in san ru hun da, in san kül tü rün de
ya rat tı ğı tah ri bat la rı gi der me yüz yı lı ola cak tır. Özel lik le do ğa yı tek -
rar ya şa nı lır ha le ge tir mek, da hil edil me si ge re ken nü fus ar tı şıy la baş
ede bil mek, ta rih siz li ği ve ya ta ri hi de ğer le rin tü ke til me si ni dur dur -
mak, in san ru hu nun bo ğul ma sı nı dur dur mak, ka dı nın ol duk ça me ta -
laş tı rıl ma sı nı ve ya cin sel li ğin me ta laş tı rıl ma sı nı en gel le mek ve sö -
mü rül me si ni dur dur mak, ka dı nı in sa ni hiz me te aça bil mek, tek rar in -
san kül tü rü, ta ri hi ve do ğa sıy la ba rış tır mak bu yüz yıl da ba şa rı la cak
gö rev ler dir. Yi ne ka dı nın öz gür leş ti ril me sin de ile ri bir ge liş me ya rat -
mak, ya şa mak, 21. yüz yıl dev rim le ri nin önem li bir ama cı ola rak da -
ha şim di den ken di ni da yat tı ğı nı ra hat lık la be lir te bi li riz.

Bu an lam da dev rim ler dö ne mi so na er mi yor, ter si ne da ha in ce,
de rin lik li dev rim ler dö ne mi ne gi ri yo ruz.

Ya da dev rim le rin ka ba sı nıf sal ve ulu sal mü ca de le dö ne mi ni ge -
ri de bı ra kıp, de rin lik li sos yal dev rimler, kül tü rel dev rimler, ruh sal
dev rimler ve mo ral dev rim le ri dö ne mi ne gi ri yo ruz. Bun lar da en az
as ke ri, si ya si ve eko no mik dev rim ler ka dar de ğer li dir.

İn sa nın ruh sal dev ri mi ol ma dan, in sa nın sos yal dev ri mi ol ma dan,
in sa nın do ğa sal dev ri mi ol ma dan na sıl sağ lık lı bir dev rim den ve ya
ya şam dan bah se de bi li riz?

Do la yı sıy la em per ya liz min de rin leş miş, iç sel leş miş sal dı rı la rı na

kar şı de rin leş miş, ruh sal laş mış, mo ral leş miş, ah la ki leş miş, ta ri hi leş -
miş, kül tür leş miş dev rim le re ih ti yaç var dır. Bu nun ça ğı nı ya şı yo ruz
di ye bi le ce ği miz dev rim ler dö ne mi söz ko nu su.

Hiç şüp he siz em per ya lizm de es ki si gi bi ka ba sal dı rı kuv vet le riy -
le  halk dev rim le ri nin, in san la rın sos yal ya pı la rı nın üze ri ne gel me -
ye cek. De ği şik yön tem ler bi çi min de ge le cek ve ge li yor da. Tek ni ğe,
bi li min bul gu la rı na da ya nı yor ve böy le ce mu az zam bir psi ko lo jik
yö ne tim da ya tı yor dün ya ya. Dün ya da bi lim sel yö ne tim ku ru yor,
tek nik yö ne tim ku ru yor, tek ni ğin ge liş ti ril me siy le in sa nı tut sak et -
me yi  esas alı yor. Ato mu ar tık kul la na ma ya cak. Çün kü kul lan sa bu
dün ya ken di si  için de ya şa na maz ha le ge le cek.

Yi ne faz la yer iş gal et me si ne ge rek yok. Ni te kim iş gal edil me dik
yer kal ma dı ve hem de ge rek kal ma dı. De ği şik bir iş gal ci li ği ge liş -
tir me, de ği şik bir si lah tek ni ği ni kul lan ma bu ne den le em per ya lizm
açı sın dan zo run lu. Ni te kim he def ler dev re de dir. İş te psi ko lo jik sa -
vaş. Bu an lam da bu yön tem ler çok de rin lik li ola rak kul la nı lı yor ve
kul la nı la cak da.

Sa vaş la rın da ha da be yi ne ta şı rıl ma sı, ru ha ta şı rıl ma sı söz ko nu -
su. Ye ni be yin bağ lı lı ğı, ruh bağ lı lı ğı ge liş ti ril miş, da ha da ge liş ti ril -
me ye ça lı şı la cak. Do la yı sıy la be yin dev ri mi, ruh dev ri mi ve  onun
yön tem le ri de söz ko nu su ola cak.

Ba ğım sız dü şün me ye te ne ği, ru hu nu sat ma ma, te mel in sa ni de -
ğer le ri mu ha fa za et me dev ri mi. Bu na mu ha fa za kar lık dev ri mi de
di ye bi li riz.

Çün kü in san lık yok edil mek is ten di mi, sen mu ha fa za ede cek sin.
Do ğa tah rip edil di mi, bu nu uy gun tek nik ler le ön le me sa va şı mı nı
ve re cek sin. Sos yal grup la rın, ulus la rın za man sız tas fi ye si ne, di lin
ve kül tü rün bo zul ma sı na kar şı du ra ca ğız. İn sa nı mu az zam bir  stres
içi ne, ger gin lik içi ne it mek, ger çek ten ne re dey se ye ni bir has ta lık
tü rü dür. Hat ta bü tün has ta lık la rın ana sı olu yor  stres. Cin sel bo zuk -
lu ğun bir so nu cu ola rak  AIDS gi bi has ta lık lar ge li şi yor.

Bü tün bun la ra kar şı se nin bir in sa nı kur tar ma özel li ğin ola cak. 
Stres bir em per ya lizm ol gu su dur.
Bu ye ni has ta lık lar em per ya lizm ol gu su dur. On lar la mü ca de le et -

mek, an ti-em per ya list mü ca de le dir. Bu nun bi çi mi ni bu la cak sın. Ni -
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te kim  AIDS  için ça ğın ve ba sı de ni li yor; bu, cin sel sap kın lık tan kay -
nak lan mış tır. Doğ ru cin sel an la yış la bu nu ön le ye ce ğiz ve za ten em -
per ya list bi lim adam la rı da bu nu söy lü yor.

De mek ki dev rim bu nun da tek doğ ru ça re si dir. Em per ya list ge liş -
me ta bi a tın dan kay nak la nan çok sa yı da has ta lık var.  Stres de di ği miz
olay,  ağır bir has ta lık tır. Bu, an cak ye ni bir top lum sal sta tüy le ve ya
dü zen le niş le, ya ni dev rim le aşı la bi lir. Bu nun ye ni tek ni ği ni bu la ca ğız.

Sos ya lizm  için yep ye ni te o rik bir dö nem açı lı yor. 
Sos ya list te o ri ye, 19. yüz yıl de ğer len dir me le riy le kat kı sağ la ya -

ma yız. Di ğer bir de yiş le, 19. yüz yıl sos ya lizm de ğer len dir me le ri ni
ve te o ri le ri ni ez ber le mek le, yi ne 20. yüz yıl da ki em per ya lizm ve
ulu sal kur tu luş dev rim le ri ça ğın da ki de ğer len dir me ler le sos ya list
te o ri yi zen gin leş ti re me yiz. Ta bii bun la rı ez ber le ye rek iyi bir sos ya -
list ol du ğu mu zu da söy le ye me yiz. Sos ya liz me, 21. yüz yı la ve ya
için den geç ti ği miz sü re ce iliş kin so run la rı or ta ya koy mak la, bi raz
da ha de rin leş ti ril miş ge liş me le ri gör mek le ye tin me yen, bu nun la bir -
lik te bu so run la ra kar şı koy ma nın ve çö züm gü cü ol ma nın yön tem -
le ri ni ge liş ti ren bir te o riy le an cak bir kat kı sağ la ya bi li riz.

Evet, bu dö ne min te o ri si ne ih ti yaç var, ama es ki yi bütünüyle in -
kar et me me li yiz. Yi ne es ki par ti an la yış la rı nı, es ki sa va şım an la yış -
la rı nı in kar et me den, dö ne me gö re par ti an la yış la rı nı,  onun mü ca de -
le tak tik le ri ni zen gin leş tir mek sos ya liz me kat kı ola rak dü şü nül me li -
dir. Sos ya liz min sa vaş tak tik le ri ne kat kı ola rak ye ni tak tik le rin ge -
liş ti ril me sin den bah se dil me li dir.

Bü tün bun lar gös te ri yor ki, te o ri ve pra ti ğin uğ ru na mü ca de le te -
me lin de sos ya lizm ça ğı nın so na er me si, sos ya liz min ye nil me si de -
ğil, tam ter si ne  onun ye ni len me si, ke sin ye ni te o ri le rin ge liş ti ril me -
si ve en önem li si de ye ni pra tik ler le ha ya ta ge çi ril me si, çok ya ra tı -
cı, çok ye ni lik çi an lam da bu na güç ye ti ril me si söz ko nu su dur. Bu
an lam da em per ya liz me ve  onun en baş tem sil ci si ne kar şı mü ca de le
ka dar, sos ya liz min tem si li ye ni bir aşa ma ya gi ri yor.

Sov yet ler’de ki re el sos ya liz min çö zü lü şü, her şe yin bi ti şi de mek
de ğil dir. Ora da sos ya liz min ka za nım la rı da ha de ği şik bi çim ler de
ken di si ne yol aça cak. Yi ne dün ya nın iri li-ufak lı bir çok ül ke sin de,
hal kın da ulu sal ve sos yal ka za nım lar bu dö ne min ya ra tı la bi le ce ği ni,

sos ya liz min za ten ya ra tı cı özü nün bi lim sel ifa de si nin bu nu ge rek li
kıl dı ğı nı, sos ya liz min bu ol du ğu nu or ta ya çı ka rı yor. Ni te kim ken di
de ne yi mi miz de de bu nun müm kün ola bi le ce ği ni çok çar pı cı bir bi -
çim de gös ter miş bu lu nu yo ruz.

Hiç şüp he siz he def le di ği miz ül ke yi de bu bağ lam da de ğer len dir -
mek zor de ğil dir.

ABD böy le baş ak tör, baş im pa ra tor luk ro lü nü oy nar ken, Al man -
ya sı da boş dur maz. O her za man, 19. yüz yıl da ol du ğu gi bi 20. yüz -
yıl da da em per ya list leş me ye il gi duy muş ve in san lı ğın ba şı na iki
bü yük dün ya sa va şı ve iri lik-ufak lı bir çok sa va şı be la et miş tir. Bir -
çok fa şist ge liş me ka dar, hal kın soy kı rı mı na ka dar, be la ol ma ya ka -
dar gi de bil miş tir. Yal nız Ya hu di soy kı rı mın da de ğil, bir Er me ni
soy kı rı mın da da İt ti hat ve Te rak ki’nin ar ka sın da Al man des te ği ni
gör me mek müm kün mü dür? Bı ra ka lım onu, gü nü müz de
Kürdistan'daki soy kı rım da bi le Al man ya’nın des te ği ni gör me mek
müm kün mü dür? Ger çek ten hem ken di için de, hem dı şın da ki soy kı -
rım lar da Al man em per ya liz mi nin pa yı nı çok iyi gör mek ve yer li ye -
ri ne oturt mak bü yük bir  önem ta şır.

Bir Ja pon ya to par lan dı, ye ni ya yı lı yor dün ya ya. Ya yı lır ken bu fa -
şist re ji mi bes le mek  için Ame ri ka’dan, Al man ya’dan ge ri dur ma -
ma ca sı na na sıl ça ba har cı yor? Eko no mik yön den bağ la ya yım der -
ken, na sıl ken di ni Or ta do ğu’ya ta şır ma ya ça lış tı ğı nı iyi gör mek ge -
re kir. Geç uya nır ama çok kö tü so nuç lan dı rır.

Rus ya’da ki bo zul ma yı bi le doğ ru de ğer len dir mek bü yük  önem
ta şı yor. Rus ya bir em per ya list mi dir? Re el sos ya liz min çö zü lü şüy le
bir lik te Rus ya’da ge li şe cek  olan em per ya lizm mi dir, yok sa ye ni bir
sos ya list ge liş me mi dir? Rus po li ti ka sı nın çe liş ki li ka rak te ri ni iyi
de ğer len dir mek ge re kir. Re el sos ya liz min çö zü lü şü nün ta ma men bi -
tiş ol ma dı ğı, do la yı sıy la bir yan dan sos ya list güç le rin var lık la rı nı
ge liş tir me si, di ğer yan dan mil li yet çi ve ya ka pi ta liz me he ves li de di -
ği miz güç le rin çe kiş me si söz ko nu su. Bun la rın çe liş ki le ri, özel lik le
em per ya list ül ke ler le iliş ki ge liş tir me le ri öne alı nı yor. Yi ne bun la rın
Bal kan lar’da, Kaf kas ya’ya, Or tado ğu’ya yan sı ma sı nı iyi in ce le mek
ge re kir.

Ar tan bu em per ya list çe kiş me ler or ta mın da Kür dis tan dev ri mi nin
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na sıl çı kış bu la bi le ce ği ni, bu çe kiş me ler den na sıl ya rar la na bi le ce ği -
ni iyi kes tir mek ge re kir. Bu an lam da re el sos ya liz min çö zü lü şü,
söz ko nu su em per ya list ül ke ler de çe lişkileri hız lan dır mış tır. Mut la ka
es ki sta tü ko dö ne min den da ha el ve riş li ge liş me ye, çö zül me ye yat -
kın bir du ru mu iyi de ğer len dir mek, yi ne ABD’nin “yeni� ni�za�mı”
de ni len ni zam sız lık ta, kar ga şa lık ta dev ri min yol al ma şan sı nın da ha
faz la ya ka lan dı ğı bir dö ne mi iyi gör mek ge re kir.

Ay rı ca böl ge miz Or ta do ğu ül ke le rin de de bir ta kım ge liş me ler
var. Ne re dey se eze li düş man gö zü ken  Arap-İs ra i lo ğul la rı nın ça tış -
ma sı nın uz laş ma ya gi der bir du ru mu ya şa dı ğı gö rü lü yor. Bu nun
tam bir ba rış, uz laş ma ça ğı ge ti re me ye ce ği ni be lirt mek ge re kir. İs -
ra i lo ğul la rı ve ya bu nun si yo nist bi çim le ni şi öy le ko lay ca  salt bir
İs ra il’le sı nır lı kal maz. Si yo nizm dün ya nın et ki li, yön len di ri ci bir
gü cü dür. Fi lis tin le,  Arap ül ke le riy le ye tin mez; et ki sa ha sı nı ha bi re
ar tı ra cak tır. Ta bii Tür ki ye üze rin de de ne ka dar et ki li ol du ğu nu,
Tür ki ye yö ne ti mi için de ne ka dar ağır lı ğı nın ol du ğu nu, ne ka dar
onun efen di si ol du ğu nu bi li yo ruz. Bu nu bü tün Tür ki cum hu ri yet le -
re yay mak is te di ği ni, hat ta yay dı ğı nı da bi li yo ruz. Yi ne bir çok
Arap yö ne tim gü cü nün de ona na sıl da yan dı ğı nı bi li yo ruz. Do la yı -
sıy la söz ko nu su çe liş ki le rin bir an da uz la şa ma ya ca ğı nı, hat ta bu
çe liş ki li ka rak te rin de rin le şe rek de vam ede ce ği ni gör mek ge re ki -
yor. Ama bir uz laş ma nın da ge rek li ol du ğu, çün kü mev cut güç
den ge sine,  Arap ve İs ra il ger çek li ğin de yi ne mev cut yö ne tim le rin,
ör güt le rin ve on la rın mü ca de le bi çim le ri nin ar tık yet me di ği or ta ya
çı kı yor. Bu nun an lam sız laş tı ğı or ta ya çı kı yor. Ne Arap lar gün dem -
le ri ne koy duk la rı gi bi İs ra il’i top tan yok ede bi lir ler, ne de İs ra il ar -
tık bü tün Arap la ra diz çök tü re bi lir. Do la yı sıy la iki ta raf  için de tam
bir za fer den bah set mek müm kün de ğil. İş te bu da uz laş ma de di ği -
miz dö ne me ze min su nu yor. So nuç, ba rış gö rüş me le ri. Ne tam İs -
ra il’in da yat tı ğı, ne de Arap la rın da yat tı ğı ko şul lar tam ger çek le şe -
bi lir. Or ta bir yer de bu lu şa cak lar. Bu nun iki li, çok lu gö rüş me le ri ni
ya pı yor lar. Öy le bi tir me an la mın da sa vaş la ra faz la yö ne le me ye -
cek le ri gi bi, ka lı cı,  uzun va de li, stra te jik bir ba rı şın da ol ma ya ca ğı -
nı vur gu la mak ge re ki yor.

Bu da ha çok ka rar sız lık dö ne mi nin ka rar sız bir uz laş ma ha li dir.

Bu du rum her an bo zu la bi lir. Uz laş ma ge li şe cek, fa kat için de bir çok
ça tış ma to hum la rı nı da ba rın dı ra cak. Na sıl uy gu lan dı ğı nı ve na sıl
bo zul du ğu nu gün be gün gö rü yo ruz.

Bu na do ğu dan bir  İran’ın du ru mu nu da ek le mek ge re kir.  İran da
es ki den be ri ge rek  Arap ya rı ma da sın dan, ge rek Ana do lu’dan, ge rek
Kaf kas ya’dan ve ge rek se Or ta As ya’dan ge len güç ler le ken di ni ça -
tış ma için de bul muş tur.  İran- Irak ça tış ma sı bu nun ta ri hi bir de va mı
ni te li ğin de dir. Tür ki ye ile çe kiş me si yi ne ta ri hi bir te mel de dir. Bu -
nun mez hep sel ifa de si o ka dar önem li de ğil. Sa va şım si ya si dir ve
ta ma men ara la rın da ki çe liş ki ler le bağ lan tı lı dır. Tür ki ye’yle ko lay
uz la şa maz; özel lik le hiç öy le gü ve ni lir bir dost luk te sis ede mez. Yi -
ne gü nü müz de özel de  Irak re ji miy le, ge nel de  Arap dün ya sıy la ka lı -
cı bir dost lu ğa ula şa maz. Ara la rın da bü yük çe liş ki ler var dır. Do la -
yı sıy la böl ge mi zin çe liş ki li güç le rin den bi ri ol ma ya aday dır. Mev -
cut yö ne ti miy le ol du ğu gi bi, da ha ön ce ki şah lık yö ne ti min de de
böy ley di. Ya rın da ha faz la böy le ola bi lir. Ama so run la rı yü zün den
sa va şı faz la kö rük le ye mez, ge liş ti re mez. Ta bii uz laş ma yı da faz la
ya şa ya maz. Bu nu da gör mek ge re kir.
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kapitalizmle
uzun soluklu bir mücadele gerekiyor

İn san ge liş me si nin, ta sa rım gü cüy le ya kın dan bağ lan tı sı var dır.
İn san sal ge liş me nin ta sa rım ve ya di ğer bir de yiş le dü şün ce ve  onun
ira de si, ruh sal du ru mu üze rin de ki et ki le şi mi ol ma dan pra tik ya şam
ge li şe mez. İn san söz ko nu su ol du ğun da ön cel lik le böy le bir ta sa rı -
ma, dü şün sel ge liş me ye ih ti yaç var dır. Hay van ni çin hay van dır?
Kal dı ki on lar da da az çok me yil ka bi lin de bir şey ler var dır ki yü -
rür ler, yok sa bir hay van taş gi bi yu var lan maz. Ama in san, top lum -
sal laş ma ya baş la dı ğın da ke sin lik le dü şün ce yö nü  ağır ba san bir va -
rol ma ola yı dır.

Bun la rı şu nun  için söy lü yo rum: Pra tik leş me dü ze yi niz dü şün ce -
den kop muş tur ve bu da oldukça teh li ke li dir. Çün kü il kel ya ra tık la -
rın dü ze yi nde olma teh li ke si ni ta şır.  Ağır do ğal so run lar kar şı sın da
in san dü şün cey le ce vap ve ri yor ve öy le bir va rol ma ola yı sü rüp gi -
di yor. Ken di için de ki top lum sal so run la rı da yi ne dü şün ce gü cüy le
çöz me ye ça lı şı yor. Kı sa ca dü şün ce, ta sar la ma, ha yal et me ol ma dan
ya şam ol maz.

Ne re dey se dü şün me yi unut muş su nuz ve ya dü şün ce di ye bel le -
dik le ri niz ya şam dan ko puk tur. Da ha so mut söy ler sek, bi zim dev -
rim ci bir ya şa mı mız var ve si zin dü şün ce niz on dan ko puk tur. Dev -
rim ci ey lem  için ne ka dar ve na sıl dü şün ce so ru su na la yı kıy la ce vap
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ve re me miş si niz ve  hâlâ da ve re mi yor su nuz. Bu nun ne ka dar teh li -
ke li bir ya nıl gı ol du ğu nu uyar mak açı sın dan söy lü yo rum.

De mek ki top lum sal var lık böy le dü şün ce ön ko şu lu nu ge rek ti ri -
yor. Şim di biz bu ra da in san lı ğın dü şün ce ta ri hi ni kap sam lı ola rak
aça cak de ği liz. Bu ra da ta rih bo yun ca in san lı ğın dü şün sel ge li şi mi ni
ir de le mek gi bi bir so ru nu muz da yok. Bu bir aka de mik ko nu dur,
bu ra da bu na faz la yer ver mek ge rek siz dir. İs te yen böy le bir ta ri hi
araş tı rıp in ce le ye bi lir. Za ten dü şün ce ta ri hi bü yük bir  ders ola rak
tüm aka de mik üni ver si te çev re le rin de oku tu lur.

Dü şün ce ta ri hi nin ba zı ana du rak la rı var dır. Şim di bu na kı sa ca
ge çe bi li riz. Baş lan gıç ta in san da çok ge ri bir dü şün ce dü ze yi ve hat -
ta dü şün ce nin il kel, pri mi tif di ye ta bir edi len bir bi çi mi var dı. O da
da ha çok si hir, bü yü ve din le rin or ta ya çı kı şın da ken di ni di le ge ti rir.
Ge rek si hir ve bü yü, ge rek se de din sel akım lar as lın da dü şün ce nin
baş lan gıç bi çim le ri dir. Din de bir dü şün ce dir, ama bi lim sel lik di ye
ta bir et ti ği miz di sip li nin ol duk ça ge ri sin de bir du ru mu ifa de edi yor.
Ama  hâlâ din var lı ğı nı sür dü rü yor, -sür dü re cek de. Si hir ve bü yü de
var dır. Bu nun ne de ni şu: Bun lar in sa nın var lı ğıy la bağ lan tı lı dır.

Bir in san bü tü nüy le bi lim sel ola bi lir mi?
Bü tün ha re ke ti ni bi lim sel lik te me lin de gö tü re bi lir mi? Ta bii bun -

lar ay nı za man da fel se fik so run lar dır. Bu ko nu da id dia var ve ol -
duk ça bi lim sel dü zey de ge li şi yor. An cak ha ya lin, dog ma nın, di nin
de or ta dan kal ka ca ğı nı dü şün mek pek ola sı gö zük mü yor. Bu da in -
sa nın ta bi a tın da giz li dir. İn san do ğa sı ge rek ti ği ka dar ha ya le, dog -
ma ya, kut sal de ğer ler di ye ta bir edi len di ni ko nu la ra, hat ta ah la ka,
mo ra le ke sin yer ver mek zo run da dır. Özel lik le mo ral di ye ta bir et ti -
ği miz du rum ger çek leş me den in sa nın sağ lık lı ge liş me si ve hat ta ya -
şa ma sı ol duk ça so run lu ola cak tır.

Sos ya lizm ide o lo ji sin de ki tı ka nık lık da mo ral den kay nak lan mış -
tır.

Di ni ve mo ral so ru nu nu doğ ru ele ala ma ma sı re el sos ya liz min
çö zü lü şü nün en te mel ne de ni ol sa ge rek. Ya ni ne ka dar bi lim sel lik,
bi lim sel dü şün ce ge rek liy se de,  hâlâ bu nu ka ba ma ter ya lizm de ol -
du ğu gi bi “her�şey�re�çe�te�ye�gö�re�ge�li�şir” de mek, in sa nı ta nı ma mak
de mek tir. Re el sos ya lizm de bi raz ka ba ma ter ya lizm uy gu lan dı. Or -

ta ya çı kan so nuç, ol duk ça kö tü bir çö zü lüş tür. Hiç şüp he siz bun dan
çı ka rı la cak çok faz la  ders ola cak tır.

İn san top lu mu ne den böy le dir?
Ni te kim di ya lek tik bu ko nu ya bi raz açık lık ka zan dı rı yor. Di ya -

lek ti ğin te mel ya sa la rı var.  Eğer bun lar ka ba ma ter ya lizm le sap tı rıl -
maz sa, ya ni sos ya liz min bu gü ne ka dar ta nı dı ğı mız ha li ni aşa bi lir -
sek, ken di mi zi an la ma gü cü müz da ha da ar tar. Bi lim sel li ği böy le
tek ba şı na ele al dı ğı mız da, en az di ni dog ma lar ka dar teh li ke ar ze -
der.

De ter mi nizm ve ya ka ba ma ter ya lizm de de ni len ka tı bir bi lim sel -
lik in sa nın ya ra tı lı şı na pek uy gun düş mü yor.

Şim di biz bu ra da fel se fe ye gi riş yap mak is te mi yo ruz. Ya ni ruh
mu ön ce ge lir mad de mi; bi linç mi mad de yi be lir ler, mad de mi bi -
lin ci be lir ler gi bi fel se fik so ru la rı bu ra da ir de le mi yo ruz. Bi lim ne
ka dar ge liş miş se de bun la ra he nüz tam çö züm bu la ma mış tır. Fi zi -
ğin, bi yo lo ji nin, hat ta psi ko lo ji nin kay det ti ği son ge liş me ler bu so -
run la rın hiç de ba sit ol ma dı ğı nı gös ter mek te dir.

Mad de zer re cik le ri nin duy gu lu var lık lar  olup ol ma dı ğı bi le tar tı -
şı lı yor. Hat ta bir nok ta dan son ra mad de-ener ji dö nü şü mü, yi ne ruh-
mad de ka rı şı mı ade ta si li ni yor. Han gi si di ğe rin den ön ce ge lir? Da ha
da de rin leş ti rir sek, as lın da fi zi ğin öte si –ki bu na me ta fi zik de ni li -
yor– ve ya ru hun öte si –ki bu na da tan rı de ni li yor–, son de re ce in san
haf sa la sı nın ala ma ya ca ğı du rum lar dır. Ya ni in san da bir iza fi yet, as -
lın da ol duk ça da sı nır lı lık var. Her ne ka dar ken di ni tan rı ye ri ne ko -
yu yor sa da in sa nın öy le ola ma ya ca ğı, ol sa bi le yi ne ken di ni di ya -
lek ti ğin ya sa la rı na uy dur mak tan kur tu la ma ya ca ğı söy le ne bi lir. Dü -
şün sel ge liş me nin mad di et ki le şi mi önem li dir ve bu ya şa mı be lir ler. 

An cak çok mad de ci ol mak ka dar, çok faz la ruh sal ke sil mek de
için den çı kıl maz du rum lar ya ra tı yor.

Bu gün ça ğı mız da en te mel so run bu dur. Gö rü nüş te bu, ilk in sa nın
or ta ya çı kış so ru nuy du, ama şim di ki in sa nın da so ru nu dur. İlk in san -
da ola ğa nüs tü kav ram lar, kuv vet ler, dü şün me ve ta pın ma var. Bu bi -
raz çö züm len di, fa kat şim di de es ki si ni arat ma ya cak cins ten teh li ke -
ler var ve ona bi lim sel çö züm ler ara nı yor. Ara la rın da pek az  fark ol -
du ğu gi bi, bel ki de şim di ki so run lar in san lı ğın bir kaç on bin yıl ön ce -
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ki so run la rın dan da ha ağır dır. As lın da bu ra da in sa nı da ha da ele al -
mak müm kün dür; hat ta  onun dü şün sel ya nıy la mad de yi, do ğa yı içi çe
ele ala bi li riz. Fa kat bu ko nu mu zu  aşar. Şu an da fel se fe ye çok faz la
gi riş yap mak ko nu muz çer çe ve sin de zo run lu ve ya ge rek li de ğil dir.
Ama ta bii fel se fey le bağ lan tı sı nı kur ma dan da ede me yiz.

İde o lo ji ve mo ral ilk in sa na da
son in sa na da ge rek li dir

Hiç kim se PKK ha re ke ti nin güç lü bir ide o lo jik te me li ol ma dı ğı nı
san ma sın. Ter si ne, hem de en ge liş kin dü zey de bir ide o lo jik te me le
sa hip tir. Gö rül dü ğü gi bi de ne re el sos ya liz me, ne de şu ve ya bu
ide o lo ji le re ben zi yor. Biz de di na mik ge liş me si ni sür dü ren bir ide o -
lo jik yak la şım söz ko nu su dur. An cak ide o lo jik ge liş me de yip geç -
me mek ge re kir.

İde o lo jiy le bağ lan tı nı zı ko pa rır sa nız hay van la şır sı nız.
Za ten ha li ha zır da ken di ni zi kont rol ede me me ni zin en te mel ne -

de ni cid di bir ide o lo jik ze mi ni ni zin ol ma yı şı dır. İn san siz den ür kü -
yor; çün kü ide o lo ji siz si niz. Es ki den “dinsizsiniz,�ah�lak�sız�sı�nız” de -
ni lir di. Ah lak sız in san, fe la ket bir du ru mu, yi ne din siz in san çok
teh li ke li bir du ru mu ifa de  eder ve hep si ni de top lum la net le ye rek en
ağır ce za yı ve rir di. Şim di ide o lo ji bü tün bu kav ram la rın ye ri ni tu tu -
yor. Özel lik le biz de ide o lo ji ar tık ol maz sa ol maz bir ko şul dur. Ka ba
ma ter ya list ide o lo ji den, re el sos ya liz min şu ve ya bu ger çek leş me
dü ze yin den bah set mi yo rum. Çok te mel bir ih ti yaç tan, ide o lo jik ih ti -
yaç tan bah se di yo rum. Üs te lik bu yal nız şim di ve ya PKK’li ol du ğu -
nuz  için ge rek li de ğil, ev vel- ahir ge rek li dir. İlk in sa na da ge rek li dir,
son in sa na da ge rek li ola cak tır, ama çağ lar bo yu de ği şik lik gös te rir.

Eğer bu gün  halk ola rak biz, her ke sin çok ça la net le di ği, ken din den
nef ret et ti ği bir dü zey dey sek, bu ide o lo ji den, ya ni ken di mad di ger -
çek li ği ko nu sun da dü şün ce, mo ral de ğer ler den yok sun ol mak tan
kay nak la nı yor. Dü şün sel ve mo ral gü cü nü ken di mad di ger çek li ğiy le
bağ lan tı lı ele ala bi len bir  halk ol say dı, ke sin lik le mev cut dü ze yi söz -
ko nu su ol maz dı. Bu du rum “sömürgecilik� ta�ri�hi�bo�yun�ca�hal�kı�mı�zı

şu�ve�ya�bu�bi�çim�de�ide�o�lo�jik�mo�ral�den�ko�par�mış�tır” di ye de an la tım -
da bu lu na bi lir. Ama mü him  olan bu du ru mun ger çek leş me si dir.

Her ke sin çok ça söy le di ği, “halkımız�ca�hil�dir,�dü�şün�ce�siz�dir” sö -
zü ye ri ne, en ge nel de şöy le di ye ce ğiz: Hal kı mız ide o lo ji siz dir, mo -
ral siz dir ve bu te mel kav ram lar dan ko pa rıl dı ğı  için de hay van lık
dü ze yi ne ge ti ril miş tir. Ve is te nil di ği ka dar sö mü rü lür, is te nil di ği ka -
dar bi ni lir, is te nil di ği ka dar öl dü rü lür ve bu na kar şı se si de hiç çık -
maz. Çık sa da hiç kim se cid di ye al maz.

Be nim ken di mi ger çek leş tir me du ru mu mu dü şü nün.  Eğer ben
bü yük ses ola bil diy sem, bu nun en te mel ne de ni ken di mi ide o lo jik
ola rak ge liş tir mem dir. Dik kat edi lir se as lın da ben ka ba si lah la iş
yap ma dım. Yi ne pa ray la da iş yap ma dım.

Be nim iş yap ma tar zım ide o lo jiy le dir.
Be nim bü yük ve ol duk ça mad di ger çek li ği mi ze uy gun dü şün ce

gü cü ol mam, dü şün ce üret mem ve onu uy gu la ma gü cü ne ken di mi
var dır mam be ni bü yük bir pat la ma ya dö nüş tür dü.

Ne den bu ka dar et ki li ola bi li yo rum? Top lum da ki,  Kürt ger çe ğin -
de ki ide o lo ji siz lik, mo ral siz lik du ru mu nu ken di şah sım da çö züm le -
di ğim ve bu çö züm le ken di mi ger çek leş tir me dü ze yim de mad di
ko şul la rıy la ol duk ça uyum lu ol du ğu  için şu an da mu ci ze ka bi lin de
de ğer len di ri li yo rum. Za ten her ta rih sel çı kı şın mü ci ze vi ka rak te ri
bu ne den le dir.

Bir  Arap Ya rı ma da sı’nda ki is la mi yet ön ce si Arap la rın mad di du -
ru mu nu gö zö nü ne ge ti re lim ve ya Av ru pa’da Fran sız Dev ri mi ön ce -
sin de ki mad di du ru mu, hat ta  Ekim Dev ri mi ön ce si Rus ya’da ki
mad di du ru mu gö zö nü ne ge ti re lim –bun lar bil di ği miz ba zı dev rim -
ler ol du ğu  için söy lü yo rum–, gö re ce ğiz ki, ger çek ten bü yük bir ide -
o lo ji den uzak lık, mo ral siz lik var ve ya çok dar bir çı kar gru bu nun
top lu mun ge ne li ni hi çe sa yan,  onun  için ol duk ça da ce ha let, mo ral -
siz lik an la mı na ge len bir hü kü met le ri var dır. Bu na dik ta da, zu lüm
ida re si de de ni le bi lir. Bi ri le ri çı kar, tam da bu sü reç te ide o lo ji den,
mo ral den ko pan la rın ide o lo jik, mo ral ön cü lü ğü ne so yu nur ve o tek
ve ya bir kaç ki şi de ol sa, kı sa bir sü re de bü yük bir top lum sal pat la -
ma ya dö nü şür. İş te bu nun adı da dev rim dir.

Hz. Mu ham med’in bü yük lü ğü ne dir?  Onun çok ka ba ve il kel
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top lum sal ko şul la ra sa hip  olan dö ne mi ne ile ri bir dü şün ce ve mo ral -
le kar şı lık ver me si dir. Din sel kı rın tı la rı top la ya rak –o za man ki dü -
şün ce ler din sel söz cük ler le ifa de edi lir di– Ku ran’da bir leş ti ri yor ve
bu nu üs tün bir mo ral le su nu yor. Böy le ce bü yük bir is la mi pat la ma
ger çek le şi yor. O za man ki Arap la rın mad di var lı ğı çok ge ri ve dü -
şün ce yi bil mi yor lar. Bu ne den le çok ko lay ca ve ba sit çı kar lar uğ ru -
na in san lık dü şü rü lü yor. Ay rı ca bu na ben zer çok la net li du rum lar
var. İş te bu çı kış bu na çö züm bu lu yor.

Fran sız Dev ri mi sı ra sın da da pro le ter leş me de, aris tok ra si nin
asa lak lı ğı da en ta ham mül edi le mez bo yut la ra var mış tı. Bir ta raf
üst ten hay van laş ma yı, di ğer ta raf alt tan hay van laş ma yı ya şı yor. El -
bet te ki bu na bü yük bir ide o lo jik, mo ral çı kı şıy la kar şı lık ve ri le cek -
ti. Ni te kim bu dö ne min fi lo zof la rı da en bü yük dü şü nür ler ve ah lak
ku ru cu la rı dır. Bu nun so nu cu ise Fran sız Dev ri mi’dir.

Rus Dev ri mi’nde de bu de vam  eder. Rus ya’da da ha da ge ri ko -
şul lar da hem üst te, hem alt ta bir hay van laş ma ya şa nır. Bu na da çok
ra di kal bir sos ya list yak la şım la,  onun dü şün ce ve mo ral liy le kar şı lık
ve ri lir. Bu da bü yük bir dev rim  olur.

Kür dis tan ger çek li ği de bi raz bun la ra ben zi yor. Tam bir hay van
re ji mi söz ko nu su. Üst ten uy gu la nan hay van ca bir yö ne ti me, alt ta
kat la nan da hay van la şı yor. Biz bu nu gör dük ve bu nun han gi dü şün -
ce ve mo ral le aşı la ca ğı nı kes tir me ye ça lış tık. So nuç ta da çok cid di
bir pat la may la Kür dis tan dev ri mi di ye ta bir et ti ği miz ge liş me or ta -
ya çık tı. Yok sa gü cü mü zü ne re den al dık? Biz pa ray la, es ki top lum -
sal alış kan lık lar la, hat ta top lu mun sı nıf ve ta ba ka la rı na ör güt len miş
ol duk la rı bi çi miy le da yan ma dık. Tam ter si ne hep si ni pa ram par ça
et tik. Çün kü hep si düş müş, dü şü rül müş tü. Bi zim sun du ğu muz, ger -
çek ten hem ken di ger çek li ği ni doğ ru de ğer len dir me, hem de on dan
çı kış yap ma ya en uy gun dü şün ce ve mo ral olu yor.

Bu nu ba si te ala maz sı nız, çün kü ger çe ği niz or ta da dır. Ben bu ne -
den le si ze her gün ya şa ma ye ter li dü şün ce ve mo ral le yak laş ma nı zı
söy lü yo rum. Ama  hâlâ dü şün ce gü cü nüz, mo ra li niz ken di ni zi bi le
kur tar ma ya ye ter li de ğil. Ken di ni zi bir za val lı ol mak tan kur ta ra mı -
yor su nuz. Han gi ni zin üs tün mo ra li söz ko nu su ve dü şün ce si mad di
ko şul la rı nı ce vap lan dır ma ya ye ter li dir? Bun lar ol ma dı ğı  için si ze il -

ke siz si niz, ga fil si niz di yo rum. Si zin çö zü mü, özel lik le ön der lik çö -
zü mü nü ya ka la ya ma ma nız, si zi ge ri den ve hat ta sah te bir PKK’li
ya pı yor. Bu yüz den de ge li şe mez si niz; çün kü ge liş me nin ka nun la rı
var.

De mek ki, ge nel de dü şün ce ve özel de de  onun ide o lo jik bi çi mi
söz ko nu su dur. Ya ni dü şün cey le ide o lo ji ara sın da bir bağ lan tı ku ru -
la bi lir.

Dü şün ce; ge nel ta sa rım lar, ge nel fi kir ler dir.
İde o lo ji ise; bir top lu mun mad di ko şul la rı na uyar lan mış, o top lu -

mun çı ka rı ola rak dü şü nül müş ve hat ta for mü le edil miş dü şün ce ler -
dir.

Bir top lu mun ger çek li ği ni is ter iler le me, is ter ge ri let me ve ya mu -
ha fa za kar lık yö nün de ki bir yak la şı mı,  onun dü şün ce si ni ifa de edi -
yor. Ge ri ci ide o lo ji ler, bir de ile ri ci ide o lo ji ler var dır. Yi ne mu ha fa -
za kar lık var dır, de ğiş ken lik ya rat ma ya ça lı şan lar var dır. İde o lo ji ler
so mut top lum sal dü zey le ilin ti li dir.

Ta rih bo yun ca ide o lo ji le rin de bir ge li şi mi var dır. Di ni ide o lo ji ler
şu ve ya bu top lum da, şu ve ya bu dü zey de ge li şir. Bu sü rüp gi der.
Ay rı ca fel se fik ya nı  ağır ba san ide o lo ji ler var dır. İş te bu ra da fel se fe
ka te go ri si ni de an la ma lı yız. Fel se fe din den çık ma dır ve ya di nin bel -
li bir ge liş me aşa ma sın dan son ra kar şı mı za çı kar. Ya ni  onun da en
az din ka dar es ki bir ta ri hi var dır.

Fel se fe nin far kı bi lim sel li ğe da ha ya kın ol ma sı dır.
“Allah�var�dır,� şöy�le�bu�yur�du” de mez de “doğa�var�dır,� şöy�le�dir”

di ye an la tım da bu lu nur. Ya ni fel se fe ba zı dog ma lar dan fark lı ola rak
do ğa ger çek le ri ne gö re dü şün ce ge liş ti rir. Din le bir çok ben zer yö nü
var dır. Bir bir le ri ne ka rı şır lar, ama fark la rı da var dır. Fel se fe bi raz
do ğa ger çe ği ni de ğer len dir me ye ça lı şır, din ise ta ma men –ta ma men
der ken, hiç do ğa yı gör mez de de mi yo ruz– baş lan gıç tan iti ba ren bir
do ğa üs tü il ke ye da ya nır. “Şu�tan�rı,�tan�rı�nın�şu�sö�zü” der ve do ğa yı,
mad di ya şa mı dü zen le me ye ça lı şır. Unut ma mak ge re kir ki, bu da
bir dü şün ce dir. Tü müy le do ğa üs tün de bi ri si, bir tan rı ol du ğu  için
de ğil de, mo ral ya nı  ağır ba san bir dü şün ce, sa bit bir dü şün ce güç
ve ri yor.

“Tanrı” fik ri ne za man, na sıl oluş tu?
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Bir çok ev re den ge çer ve tan rı kav ra mıy la ne yin kas te dil mek is te -
nil di ği ha len tam ta nım lan mış de ğil dir. Bi li mi en çok ge liş ti ren bir
einstein’da da tan rı fik ri var dır. Her il kel do ğa kuv ve ti ni bir tan rı
gi bi gö ren ki şi de de bir tan rı fik ri var dır. Ama ara la rın da  fark var -
dır. “Doğayı�yö�ne�ten�kuv�vet” ve ya “doğa�ka�nun�la�rı” di ye bir ta nım -
dan bi lim de bah se di yor. De mek is te di ği miz, “Tanrı-Al�lah” kav ra mı
bi le he nüz ge li şi mi sür dür mek te dir ve ya sür dür mek ten ge ri kal ma -
mak ta dır. Ama her şe yi böy le bir fik re bağ lı ola rak ele  alıp, ge li şi -
mi ni böy le  izah et mek pek müm kün gö rün mü yor. Bu ra dan dev re ye
fel se fe gi ri yor. Fel se fe bi raz da ha bi lim sel li ğe ya kın dır ve do ğa nın
ge li şim esas la rı nı be lir le me ye ça lı şır.

Bi lin di ği üze re bir çok fel se fi  akım var dır. İde a list akım lar, ma ter -
ya list akım lar ve on la rın kul lan dık la rı yön tem ler... Bir yan dan me -
ta fi zik, fi zik öte si yak la şım lar la  izah et mek is te yen ler, di ğer yan dan
ma ter ya list yak la şım lar la  izah et mek is te yen ler var. Di ya lek tik da ha
çok ma ter ya list fel se fey le bağ lan tı lıy ken, me ta fi zik ise da ha çok
ide a list fel se fey le bağ lan tı lı dır.

Bun la rı da bu ra da faz la aç mı yo ruz. Ama hep si nin az çok bir top -
lum sal ge liş mey le bağ lan tı sı var dır. İn san lı ğın ilk dö ne min de de,
şim di de var dır. Önem li  olan in sa nın ge liş me sin de di nin ve ya fel se -
fe nin ro lü nü gör mek ve ne an lam ifa de et ti ği ni bi le bil mek tir. Ya ni
siz şim di di ne gö re mi, fel se fe ye gö re mi dü şü nü yor su nuz, bu nu an -
la ma lı sı nız. Dü şün ce te me li niz din sel mi dir, fel se fik mi dir, an la ma -
nız ge re kir. Ta bii bu ra da bir ka te go ri de bi lim sel dü şün ce dir. Bi lim -
sel dü şün ce, di ne gö re de, fel se fe ye gö re de mad di ya şa mı da ha ob -
jek tif  izah  eder. Ya ni “iki�ke�re�iki��dört��eder” gi bi bir id di a sı var dır.
Öy le bir ni te li ğe sa hip tir. Adı üze rin de, bi lim sel dü şün ce ve ya top -
lum sal bi lim ler; fi zik bi li mi, kim ya bi li mi, bi yo lo ji bi li mi, hat ta
eğer öy le de ni lir se –ki ba zı te mel eği lim ler bu lun ma ya ça lı şı lı yor–
psi ko lo ji bi li mi.

Bi lim sel dü şün ce nin di ğer le ri ile far kı ne dir?
Bi lim sel dü şün ce di ğer le ri ne gö re ev re nin, do ğa nın, top lu mun

bir ala nı nı da ha iyi ta nım la ya bi lir. Ne den ve so nuç la rıy la bir lik te
izah edi le bi lir du rum da ele alı yor. Ta bii bu da in sa na bir tür kuv vet
ver miş tir. Bi li me gö re dü şün mek şu an da te mel dir ve in san bu nun la

iler le mek te dir. An cak din de ta rih bo yun ca in sa nı iler let miş, ayak ta
tut muş tur. Fel se fe de ay nı ro lü oy na dı ve ha len de oy nu yor. Sa de ce
bi lim sel lik te bir ge liş me var dır. Bi lim ön ce den de, in san edi mi, ey -
le mi baş lar baş la maz da var dı. Ya ni in san av cı lık ya par ken, ba zı ilk
ta rım fa a li yet le ri ni ge liş ti rir ken bi lim var dı. Bu fa a li yet ler de ki bi -
lim sel yön ne dir? İş te “ben�şöy�le�avı�ma�yö�ne�lir�sem,�şöy�le�vu�rur�sam
avı�mı�dü�şü�rü�rüm” de mek de bi lim sel bir yak la şım dır. Ya da “şu�tar�-
la�yı�şöy�le�eker�sem,�kar�şı�lı�ğın�da�şu�nu�alı�rım” yak la şı mı da bi lim sel
bir dü şün ce dir ve in san lık ta ri hi ka dar bir geç mi şi var dır. Ya ni bi -
lim sel lik yal nız gü nü mü ze öz gü bir du rum de ğil dir. Ama gü nü müz -
de çok sis tem li dir ve çok de ği şik alan lar da ol duk ça ge liş miş tir.

İn san lı ğın baş lan gı cın da di nin ye ri da ha ağır lık tay ken, gü nü müz -
de bi raz sı nır lan dı rıl mış gi bi gö zü kü yor. Yi ne fel se fe, or ta çağ da,
ilk çağ lar da ve hat ta ka pi ta liz min ilk dö nem le rin de ağır lık lı ola rak
var lı ğı nı sür dü rür ken, şim di ikin ci sı ra ya düş müş tür ve ya öy le gö -
zü kü yor. Bi lim ise baş lan gıç ta sı nır lıy ken, şim di her şey bi li me gö -
re dü şü nü lü yor ve za ten bu da önem li bir so run.

Gü nü müz de bi li min özel lik le yol aç tı ğı tek nik, aca ba in sa nı ne
ka dar im ha ya gö tü rü yor di ye tar tı şı lı yor.

Bu gün bi li min tah rik et ti ği ve ya yol aç tı ğı tek nik ge liş me, in san
top lu mu nu en az di ni dog ma lar ka dar, yi ne ba zı fel se fi bağ naz lık lar
ka dar teh dit edi yor. Hat ta de ni le bi lir ki, ya kın dö nem de en çok da
bi li me da ya lı tek nik, in san so nu nu ge ti re bi lir.  Eğer ted bi ri alın maz -
sa, tek nik in sa nı yu tan ca na var lar ya ra ta bi lir. Ni te kim  atom bir ca -
na var dır ve ya bu gün çev re yi tü müy le tah rip  eden ca na var tek nik tir.

Es ki den de ca na var lar var dı, ama in san lar o ca na var la ra kar şı
ken di le ri ni ko ru ya bi li yor lar dı. İlk çağ lar da, in san lı ğın baş lan gıç dö -
nem le rin de ken di ni ko ru ya bi len in san, şim di tek nik ca na var la rı na
kar şı ken di ni ko ru ya mı yor. Hat ta ola sı bir kaç yüz yıl son ra ki tek ni -
ğin ca na var la rı da ha teh li ke li ola bi lir. El bet te ki in san bu ra da ken di -
ni sa vun ma yı bi le cek tir.

Ge nel lik le in san lar ya şa dık la rı dö ne mi, son çağ ola rak de ğer len -
di rir ler. Ken di için de bu her za man böy le gö zük se de as lın da böy le
de ğil dir, de ğiş ken lik esas tır.  Evet, de ğiş ken lik di ya lek tik bir il ke ge -
re ği dir, ama bu nu da doğ ru de ğer len dir mek ge re kir. De ğiş ken lik,
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ger çek le şe ni gör me mek an la mı na gel mez. Bir dö ne min te mel ge liş -
miş lik dü ze yi, de ğer le ri var dır, on lar gö rül dü ğün de, de ğiş ken li ğin
bir an la mı ola bi lir. Ak si hal de “her�şey�de�ği�şi�yor” der sen, bir pa lav -
ra cı olur sun. Sa nı yo rum biz de de de ğiş ken lik bi raz pa lav ra cı lık bi -
çi min de an la şı lı yor. De ğiş ken li ği an la ya bil mek  için ka lı cı ola nı
gör mek ge re kir. İn san lık ta ri hi ka dar ka lı cı  olan, hiç de ğiş me ye cek
de ğer ler var dır. Ama bir de de ğiş me si ge re ken de ğer ler var dır. Böy -
le bir de ğiş ken lik ve ya fel se fi an la yı şın sa hi bi ol ma lı yız. 

Kı sa ca, gö rül me si ge re ken hu sus lar şun lar dır: İn san sal ge liş me de
dü şün ce ve ide o lo ji ler, is ter si hir, bü yü ve din sel, is ter fel se fi ve bi -
lim sel dü zey de ifa de edil sin, ke sin lik le ya şam la içi çe  olur. Ya şam
bu di sip lin ler ol ma dan yü rü mez.

İn san ta sar la dı ğı, ken di ni fel se fik kıl dı ğı, ken di ni bi lim sel kıl dı ğı
oran da in san dır.

Ama ne re den ne re si ne ağır lık ve rir; ne re den ne re si ni  esas  alır;
ne re de de ği şik lik ge çi rir; ne re de ne ka dar han gi ide o lo jik bi çi me ih -
ti yaç var; ne re de ne ka dar  onun ger çek leş me di sip li ni ne, mo ra li ne,
ah la kı na ih ti ya cı var? Bun lar doğ ru tes pit edi lir se, o top lum sağ lık -
lı dır, o top lum öz gür dür, o top lum ken di ni ya şa tır. Ama be ce re mez
ve ide o lo jik so ru nu nu, mo ral so ru nu nu hal le de mez se, o top lum dü -
şer. Hü küm dey ken dü şer, dü şer ken de da ğı lır ve eri yip gi der.

Şim di bi zim  Kürt top lu mu da bi raz dü şen bir top lu mu ifa de edi -
yor.  Kürt top lu mu dü şen ve da ha da kö tü sü da ğıl mak la yüz yü ze
olan bir top lum dur. Çün kü ide o lo jik, mo ral dü ze yi yı kıl mış bir top -
lum sal ger çek lik tir.

Tam da bu nok ta da PKK ne dir?
PKK, ide o lo ji si ve mo ra li yı kı lan  halk ger çek li ği nin ön ce lik le

ide o lo ji yi ve mo ra li bul ma ha re ke ti dir.
Bu nu çok iyi an la mak ge re kir, çün kü ki lit bir an la ma sa hip tir.

Ama ben si zin top lum sal lık la ba ğı nı za ba kı yo rum ve ya de ği şim den
ne kas tet ti ği ni zi an la ma ya ça lı şı yo rum. Ha li ni zi es ki köy lü le rin so -
pa kal dı rıp de ği şik lik is te me si ne ben ze ti yo rum. So pa ye ri ne eli ni ze
bir si la hın geç me si, tek nik bir fark lı lık ya ra tı yor, yok sa an la yış ta
hiç bir  fark yok. Köy lü de so pa yı kal dı rır ve sal la ya rak “ ulan�ben
üze�ri�ne�ge�li�rim,�yı�kıl�kar�şım�dan” der, ama da ha son ra Don Ki şot’un

yel de ğir men le ri ne sal dı rı sı gi bi bo şa çık mak tan kur tu la maz. Unut -
ma yın ki, bir ço ğu nun si la hı sal la ma sı bu na ben zi yor, hat ta da ha da
teh li ke li dir. Çün kü si lah la Don Ki şot’luk yap tın mı, ya nar sın. Za ten
bu nu deh şet le kar şı lı yor ve ön le mek is ti yo ruz. Siz le ri “silahlı�Don
Ki�şot�lar” ol mak tan çı kar mak şu an da en te mel gö rev le ri miz den sa -
yı lır.

Pe ki bu nu na sıl ön le ye ce ğiz? İş te söy le di ğim gi bi, ön ce lik le top -
lum sal dü şü şü mü zü, da ğıl ma mı zı ön le ye cek dü şün ce gü cü nü, ide o -
lo ji yi ve bun la rı üs tün bir ira dey le ser gi le ye cek mo ra li ya şa ma bağ -
lı lık la gös ter mek ve ya şam sal kıl mak la ön le ye ce ğiz. Bu na ih ti ya cı -
nız da var dır. Ay rı ca ben baş ka çö züm de gö re mi yo rum.

Bir çok ide o lo ji bu id di a ya sa hip tir. Ör ne ğin, ça ğı mı zın ge li şen
bi lim sel dü ze yi ne bağ lı ola rak mo dern de di ği miz ide o lo ji ler var dır.
Ne dir bun lar? Bur ju va zi nin sos yal ger çek li ği ne bağ lı ide o lo ji ler di -
ye de ta bir ede bi le ce ği miz mil li yet çi lik ve  onun ver si yon la rı. Li be -
ra lizm, dev let çi lik ve ben ze ri bir yı ğın  akım, şu  ekol, bu  ekol di ye
de be lir le dik le ri ide o lo ji ler var. Ama bun lar ara sın da en te mel özel -
lik mil li yet çi lik ola rak ta nım la na bi lir. Da ha ön ce ki ide o lo ji ler ise
top lum sal lık la bağ la rı sı nır lı ol du ğu öl çü de ulu sal dü ze yin ge ri sin -
dey di ler. Da ha çok ce ma at le ri, aşi ret top lu luk la rı nı  esas alır lar dı.
Ai le bi çi min de ce ma at ler oluş muş tu. Tan rı ide o lo ji le ri, hat ta fel se fe
okul la rı bi le dar bir ce ma a tin çı ka rı nı  esas alır dı ve esas ta da on la -
rın ide o lo ji siy di, yok sa bü tün top lu mun de ğil.

Bur ju va zi bir  adım da ha ge li şen bir sı nıf tır ve en azın dan ken di si
için bir  ulus ön gö rür. Bir ulu sal pa zar, bir ulu sal sı nır, bir ulu sal
dev let ön gö rür. Bu da ifa de si ni mil li yet çi ide o lo ji nin ger çe ğin de or -
ta ya çı ka rır. Nedir mil li yet çi ide o lo ji? Bur ju va zi bir top lu mu yü cel -
tir, bu top lu mun bir ulu su nu yü cel tir.  Ulus olun mak zo run da dır.
Çün kü bur ju va zi nin ulu sal dev le ti ne, ulu sal kül tü rü ne, ulu sal top -
rak la rı na ih ti ya cı var. Bu doğ rul tu da mu az zam bir ulu sal dev let dü -
şün ce si, mu az zam bir ulu sal kül tür dü şün ce si, ulu sal eko no mi dü -
şün ce si, ulu sal par ti ler, da ha baş ka ulu sal  olan bir sü rü bo yut ge liş -
ti ri lir. Bu da mu az zam bir mil li yet çi lik tir. Ni te kim de ği şik ne den ler -
le fa şiz me doğ ru ka yış vardır. Bir Hit ler en ge liş miş şo ven mil li yet -
çi li ği tem sil  eder ve “Alman�en�yü�ce�si�dir,�bü�tün�di�ğer�ırk�lar�aşa�ğı�-
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lık�tır” der. Bur ju va zi nin ide o lo jik ge liş me si nin var dı ğı en teh li ke li
nok ta bu dur.

El bet te ki ide o lo ji le rin top lum sal lık la, top lum sal sı nıf lar la ba ğı nı
gö zar dı et mek müm kün de ğil dir. Ge nel de in san la bağ lan tı lı dır ama
özel de in san top lu mu nun, ya ni sı nıf sal laş ma nın ge liş me siy le de
ide o lo ji le rin bağ lan tı sı var dır. Bir çok ide o lo ji nin ge nel de top lum la
ve özel de  onun sı nıf la rıy la ba ğı nı gör me mek müm kün de ğil dir. İş te
bur ju va zi nin de böy le bir ide o lo jik ge liş me si var dır ve  hâlâ bu ge -
liş me bü tün hı zıy la sür mek te dir. Li be ra lizm de, dev let çi lik de mil li -
yet çi li ğin baş ka bir bi çi mi dir.

Bu na kar şı bur ju va zi nin  ikiz kar de şi ve ya onun la bir lik te ta rih te
yay gın ca çı kan emek çi sı nıf, pro le tar ya di ye ta bir edi le ne  denk ge -
len bir ide o lo jiy le or ta ya çı kıl mak is te ni li yor. Bi lin di ği üze re, bu na
da sos ya list ide o lo ji de nil di. Sos ya list ide o lo ji nin de kö ke ni es ki ye
da ya nır. Ta rih bo yun ca na sıl mil li yet çi lik aris tok ra si ye, hat ta kö le
sa hip le ri sı nı fı na ka dar da yan dı rı lır sa, sos ya lizm de en ezi len le re,
pleb le re, serf le re ka dar da yan dı rı la bi lir.

Pleb le rin Spar ta küs’le bir sos ya lizm de ne me si, serf le rin de or ta
çağ da bir sü rü sos yal ko mün de ne me si var dır. Ama ge li şi mi ni 19.
yüz yıl da bi lim sel sos ya lizm di ye de de ğer len di ri len dö ne min de ya -
ka la mış tır.

Ya ni her ça ğın ken di ne gö re bir sos ya liz mi var dır.
Ör ne ğin is la mi yet te de Hz. Ali ve ya Ale vi lik ge nel de bi raz is la -

mın sos ya liz mi dir. Or ta çağ da he men her di nin ken di ne gö re sos ya -
li ze ol muş bi çi m le ri var dır. Hat ta bu, ilk çağ lar da da söz ko nu su dur.

Ka pi ta lizm ça ğın da or ta ya çı kan, ge nel de ki bi lim sel ide o lo jiy le
bağ lan tı lı ola rak bir de sos ya liz min bi lim sel li ği var. Di ğer sos ya lizm -
ler den ayır mak  için ge li şen sos ya liz me bi lim sel sos ya lizm de ni li yor.

Ne den bi lim sel?
19. yüz yıl za ten bir bi lim yüz yı lı dır ve bi li min ken di si ni his set -

tir me di ği hiç bir  alan yok tur. Bu ge li şim sos yal bi lim le re de et ki de
bu lu nu yor. Do la yı sıy la sos yal bi lim le rin en öz lü ifa de si ola rak sos -
ya lizm or ta ya çı kı yor. İş te bi lim sel sos ya lizm ve ya sos ya liz me bi -
lim sel lik adı bu yüz den ta kı lı yor. Bu faz la önem li de ğil dir. 

Sos ya lizm, ide o lo ji ler ta ri hin de en bi lim sel ol ma id di a sın da dır.

Bu nun da ba zı ne den le ri var dır ve en te mel ne de ni de  emek sı nı -
fı na bağ lı lı ğı dır. Ege men sı nıf lar ya lan söy le mek, ger çek çi ol ma -
mak zo run da dır. Ama  emek sı nı fı ger çek çi ol mak, ya ni bi lim sel ol -
mak zo run da dır. Çün kü ya la na, baş ka la rı nı sö mür me ye ih ti ya cı
yok tur. İş te bu ne den le  emek sı nı fı bi lim sel li ğe yat kın bir sı nıf tır.
Bu iza fi ola rak da böy le dir.

Za ten, in san ge nel ola rak her za man ütop ya la ra muh taç tır. An cak
ütop ya lar gü düm de ğil dir. Kal dı ki, sos ya liz min de üto pist özel li ği -
ni dü şün me mek müm kün de ğil dir. As lın da her ide o lo ji bir ütop ya -
dır ve sos ya lizm de öy le bir ütop ya ol mak zo run da dır. Re el sos ya -
lizm bu nu aş mak is te di ve ya sos ya liz mi ütop ya sız, mo ral siz gö tür -
mek is te di, fa kat so nuç çö zü lüş ol du. Bu sos ya list ide o lo ji nin özü ne
ters ge len bir sap tır ma bi çi mi ola rak da dü şü nü le bi lir. Her sap tır ma -
da ol du ğu gi bi ba şa rı sız lı ğa uğ ra ma sı ka çı nıl maz dı.

Sos ya list ide o lo ji nin ta ri hin de önem li du rak lar

Şim di bi lim sel bir ide o lo ji ye ih ti yaç var mı dır ve ya bir ide o lo ji
bi lim sel ol mak zo run da mı dır so ru la rı na açık lık ge ti re lim.

İn san dü şün ce si gi de rek bi lim sel le şi yor. Do la yı sıy la na sıl ki fi -
zik te, kim ya da ya da di ğer ekol ler de bir bi lim sel leş me ora nı var sa,
sos yal dal lar da da bir bi lim sel leş me ora nı var dır. Ama na sıl ki bi lim
te mel do ğa ka nun la rı ko nu sun da tü müy le ken di ni  dört dört lük bir
iza ha ka vuş tu ra ma mış sa, top lum sal bi lim de çok da ha iza fi dir. Ken -
di si ni ta ma men bi lim sel leş tir me si müm kün de ğil dir. Çün kü top lu -
mun ken di si za ten ha ya li bir özel li ğe sa hip tir; ta sa rım dır, ruh tur,
bu nu  dört dört lük bir for mü le sığ dır mak müm kün de ğil dir. Ge nel de
in sa nın ken di si tü müy le bi lim sel ola rak üre ti le cek bir var lık de ğil -
dir. İn san  eğer böy le ele alın mak is te nir se, fa şiz min saf Al man ır kı
ya rat ma sı gi bi bir du ru ma gö tü rür ki, bu da en teh li ke li si dir. Hat ta
bu sos ya lizm de bi raz de nen di ve çö zü lü şü ya rat tı.

Fa şizm çok er ken çö zül müş bir bur ju va ide o lo ji si dir.
Re el sos ya lizm de bir sos ya list sap tır ma ol du ğu  için çö zül dü. Re -

el sos ya lizm de ruh suz, me ka nik iş le yen bir top lum bi re yi ya ra tıl -
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mak is te nil di.
Sos ya lizm kav ram dü ze yin de in sa nın top lum iliş ki le ri ni en öz gür

be lir le me yön te mi ola rak da ta nım la na bi lir. Top lum sal ger çek lik ten
ko pan,  onun üs tün de yer  alan, bas tı ran, sö mü ren ne var sa ona kar şı -
dır. Ama böy le ola yım der ken de, “toplumda�her� şey�bir� ta�ra�ğın
diş�le�ri�gi�bi�bir�bi�ri�ne�ben�ze�mek�zo�run�da�dır” de mek de do ğal ge liş -
me yi in kar dır. Çün kü hiç bir do ğa ge liş me si böy le de ğil dir. Bu ne -
den le öz gür ka tı lım en doğ ru su dur.

Top lum sal ka tı lım ye te nek le re ve ça ba ya gö re ol ma lı dır.
Za ten sos ya lizm de böy le ta nım la nı yor. Bu nun ye ri ne bü rok ra tik

ka tı lım, em re gö re ka tı lım, ön ce sin den “iki�ke�re�iki��dört��eder” gi bi
bir ka tı lım in sa nın do ğa sıy la bağ daş mı yor. Ni te kim bağ daş ma dı ğı
da re el sos ya liz min da ğıl ma sın da gö rü lü yor. Kö le ci, fe o dal dö nem -
de bir bi rey ken di ni top lu mun çok üs tün de bir ye re, tan rı ye ri ne ko -
yu yor du, şim di de pat ron ye ri ne ko yu yor. Böy le tan rı lar na sıl aşıl -
dıy sa, pat ron da aşı lı yor. Ama sos ya lizm de in sa nı me ka nik leş tir -
mek, ol sa ol sa bir sap tır ma dır, bir öz gür lük dü ze yi de ğil dir.

Ezi len le rin ge nel de sos ya list dü şün ce, eşit lik, öz gür lük an la yış la -
rı 19. yüz yıl da  Marks-En gels ta ra fın dan ge liş ti ri le rek bi lim sel bir
ifa de ye ka vuş tu rul du.  Marks-En gels’in ge liş tir dik le ri sos ya liz min
bu bi lim sel ifa de si bir kat kı dır ve ka zan dır dık la rı var dır. Sos ya list
ütop ya yı, sos ya list ge le nek le ri, özel lik le ide o lo jik ola rak bi lim sel
bir ifa de ye ka vuş tur muş lar dır. Bu an lam da kul lan dık la rı ze min ler
Fran sız fel se fe si, İn gi liz ik ti sat po li ti ka sı ve Al man ta rih sel ma ter -
ya liz mi gi bi güç len me da ya nak la rı dır. Ya ni bun la rın hep si ni dü şü -
nür ler ve so nuç ta ol duk ça bi lim sel bir ifa de ye ka vuş tu rur lar. Ken di
sos ya lizm le ri ne de, di ğer le rin den far kı nı koy mak  için “bilimsel”
der ler. Bu önem li bir aşa ma dır ve kü çüm se ne mez.

Bir yan dan sos ya lizm ide o lo ji si ni böy le net leş ti rir ve bi lim sel leş -
ti rir ken, di ğer yan dan bu nu ör güt le mek is te di ler. komünist Li ga, 1.
Ko mü nist En ter nas yo nal’i kur du lar. Bun lar iş çi sen di ka laş ma sı na
gö tür dü ve iş çi sı nı fı na bi raz bi linç, ör güt ka zan dır dı. Fa kat tam ik -
ti da ra ge ti re me di. Paris ko mü nü bir de ne mey di, fa kat ba şa rı ya
ulaş tı rı la ma dı.

Bü tün bun la ra Lenin’in sos ya liz mi po li tik leş ti re rek bir ile ri  adım

da ha at tır ma du ru mu var dır. “Bolşevik de ne yim” di ye de ta bir edi -
len Le nin ön cü lü ğün de ki sos ya list dev rim de pra tik-po li tik bir ge liş -
me aşa ma sı var dı.

Le nin’in sos ya liz me en önem li kat kı sı onu po li tik leş tir me si dir.
İde o lo ji den po li ti ka ya bü yük bir sıç ra yı şı ger çek leş tir miş tir. Bi -

lin di ği üze re Le nin’in bir dev rim te o ri si var dır. Em per ya list dev rim
te o ri sin de, “en� za�yıf� hal�ka�dan� kı�rıl�ma” be lir le me si var dır. Bu nun
ön cü par ti si, ön cü par ti nin sa va şım tak tik le ri  olan ayak lan ma, ge ril -
la üze ri ne de ğer len dir me le ri var dır. Ay rı ca pro le tar ya dik ta tör lü ğü
te o ri si söz ko nu su dur. Bun la rı hem kav ram laş tı rı yor, hem prog ram -
sal laş tı rı yor ve hem de bir par ti ön cü lü ğüy le ör güt leş ti ri yor. Hat ta
bu nu dev let leş tir me ye ka dar gö tür dü. Da ha son ra ki sü reç te –özel -
lik le Sta lin dö ne mi ve da ha son ra sı– bu nu dev le ti ge liş tir mek bi çi -
min de ger çek leş tir di ler.

Sta lin’in bü tün yap tı ğı sos ya list dev le ti ge liş tir mek ti. Bu du rum
o ka dar iler le til di ki ve ya o ka dar tek bo yut lu ele alın dı ki, ide o lo ji
ne re dey se po li ti ka için de, hat ta eko no mi için de eri til di. İde o lo jik ve
mo ral bir güç ola rak par ti dev let için de yok ol du, tü ke til di. Kal dı ki
par ti de, dev let de tü ke ti le bi lir.  Marks ve En gels’de bu nun öl çü le ri
ve ri li yor. Dev let ön ce ge rek li dir ama dev let ten çık mak da ge rek li -
dir. Yi ne par ti or ta dan kal kar ama amaç la rı na ulaş tık tan son ra kal -
kar. Par ti de, dev let de bir ge çiş ara cı dır.

Sov yet de ne yi min de par ti or ta dan kalk tı ve dev let ol du. İde o lo ji or -
ta dan kalk tı, dış po li ti ka ve iç po li ti ka dü ze yi ne in dir gen di. El bet te ki
ide o lo ji yi po li ti ka için de böy le erit mek, tü ket mek bü yük teh li ke ler
içe rir. Ni te kim bu or ta ya çık tı. Mu az zam po li tik leş miş bir Sov yet sis -
te mi nin ve hat ta par ti or ga nı nın, bir dev let or ga nı nı, yi ne bir par ti sek -
re ter li ği nin bü tün gü cü dün ya ça pın da elin de bu lun dur ma sı, ka pi ta liz -
min da ha ge ri si ne düş mek gi bi bir du ru ma yol aç tı. Bu bir sap ma dır. 

Evet, ne re den ba kı lır sa ba kıl sın pro le tar ya dev le ti ne ih ti yaç var -
dır, ama bir par ti nin ken di si ni bu ka dar dev let leş tir me si, ken di var -
lık ne den le ri ne  ters düş me si bir sap ma dır. İş te Sov yet ler de bu de -
rin leş ti ve so nuç tı kan ma ya gö tür dü. Bu tı kan ma nın da do ğal ola rak
git ti ği yer çö zü lüş ol du.

Bu nu dün ya  hâlâ ya şı yor. Bir dö nem le rin sos ya list sis te miy le
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em per ya list sis te mi di ye ay rıl mış bir dün ya gö rün tü sü var dı. Ne re -
dey se yet miş yıl böy le de ğer len di ril di. Ay rı ca bu da pro le tar ya dev -
rim ler ça ğıy la ni te len di ril di. Sov yet de ne yi mi nin çö zü lü şün den son -
ra bu kav ram la rın bi ti ril di ği gö rü lü yor. Pro le tar ya dev rim ler ça ğı
de yi mi, pro le tar ya dik ta tör lü ğü kav ra mı pek kul la nıl mı yor. Hat ta
ku ru lan re el sos ya list dev let ler var dı ve on la rın da aşıl dı ğı söy le ni -
yor.

Gü nü müz de or ta ya çı kan ye ni bir du rum tar tı şı lı yor. Her ne ka -
dar bu na “kapitalizmin� za�fe�ri” de ni li yor sa da, bu pek de yüz yı lın
ba şın da ki ka pi ta lizm de ğil dir. Çok fark lı bir du rum dur ve za ten an -
la şıl ma ya ça lı şı lı yor.

Dev let leşerek sos ya liz m amacına ulaşamaz

Sos ya liz min po li tik bir gü ce dö nüş me so run la rı nı bi raz gör mek
ge re ki yor. Za ten bu so run lar çö züm len me den ye ni den ku ru luş
müm kün de ğil dir. Her ide o lo ji de ol du ğu gi bi, sos ya lizm de el bet te
ki ik ti dar so ru nu na doğ ru yak la şa cak tır.

İde o lo ji ler dev let leş mek, ik ti dar laş mak ve top lum lar da yer edin -
mek is ter ler.

Bu on la rın do ğa sı ge re ği dir. Ama so run bu nun ne re ye ka dar ve
na sıl ola ca ğı dır. Do la yı sıy la sos ya lizm dev let ol mak is ti yor di ye
kim se suç la ya maz. Emek çi ler le hi ne el bet te dev let ol mak is te ye cek -
tir. Za ten te mel erek le rin den bi ri si de bu dur. Ama her şey dev let ol -
mak la hal le di le bi lir mi? İş te bu ra da so run lar or ta ya çı kı yor.

Dev let le şe rek sos ya lizm ama cı na ula şa maz.
Dev let leş mek sos ya liz min ba sit bir ama cı ola rak an la şı lır sa da ha

doğ ru dur. Ba zı sos ya list amaç lar var dır ve dev let eliy le ye ri ne ge ti -
ri lir. Ge ri ci li ği bas tır mak ve dış em per ya list teh li ke yi bo şa çı kar -
mak  için dev let ge rek li dir.

Ama her şe yi dev let ten bek le mek sos ya liz mi sap lan tı ya gö tü rür.
Ni te kim bu her şe yi Al lah’tan bek le mek gi bi bir şey  olur. Din ler

de baş lan gıç ta an lam lı dır ve çok çar pı cı bir ih ti ya ca ce vap ve rir ler.
Bir dev let din le de baş lar ve dev let  olur. Ama son ra dan bi ri si çı kar,

di ni yal nız bir Al lah’a in dir ger ve “ Allah'ın�göl�ge�si�be�nim” der. İş te
mo nar şik bir sul tan, gö rül me miş bir dik ta  olur. Sos ya lizm de bu na
ben zer. Dev let ol ma sı ge re kir ve baş ta çok da de mok ra tik tir. Son ra
her şe yin üze rin de bir ge nel sek re ter ve “enternasyonalizm”le bir -
lik te ol du dün ya ça pın da bir li der!

Bü tün her şey dev let le ol du ve so nuç ta Al lah ye ri ne ko nu lan bir
ge nel sek re ter ve ya  onun po li tik bü ro su or ta ya çık tı!

İş te sap ma bu dur.
Bu te mel de içi mi ze ba ka lım: Bi raz par ti yet ki si ni eli ne  alan can

al mak da da hil, her şe ye hük me di yor. Bun la rı biz de ya şa nan so mu -
tu gös ter mek, bir ide o lo ji ik ti dar laş tı mı teh li ke le ri ni be lirt mek  için
söy lü yo ruz. Sov yet ler’de bu çok yay gın ca ya şan dı ve bu na yol  açan
bi raz da ilk sos ya list uy gu la ma lar dı.

As lın da Sov yet ler’de ilk uy gu la nan vah şi bir sos ya list uy gu la ma -
dır ve da ha ön ce bir ör ne ği yok tur.

Sta lin’in ki şi sel özel lik le ri ne baş ka et ken ler de ek le nin ce, dev le ti
böy le bir abart ma ve sos ya liz mi ne re dey se dev le tin iç ve dış po li ti -
ka sı, eko no mi siy le sı nır lı tut ma du ru mu ya şan dı.

Va rı lan nok ta ise, “sosyalizm�ola�maz” so nu cuy du.
İş te ye ni sos ya lizm tar tış ma la rı po li ti kay la içi çe böy le ele alı na -

bi lir.
Sos ya lizm ve po li ti ka iliş ki si, sos ya lizm ve dev let iliş ki si da ha

ön ce de ele alı nı yor du. Le nin za ma nın da da ik ti dar, dev let me se le si,
et nik de mok ra si so ru nu çok iş len di ve ol duk ça da sı nıf esa sı na gö re
ma kul çö züm ler bu lun du. Dö ne mi ne gö re bu çok önem li bir po li tik -
leş mey di ve in san lı ğın da kur tu luş ütop ya sı nı teş kil et ti. Ya rat tı ğı
bü yük ca zi be ala nıy la sos ya liz me  olan bü yük il gi 20. yüz yıl bo yun -
ca de vam et ti.

Bu ne den böy ley di? Ge rek ide o lo jik ola rak, ge rek po li tik ola rak
in san lı ğa ve re ce ği ger çek ten ko ca man bir dün ya var dı. Üs te lik ütop -
ya sı ka dar ger çek leş me du ru mu da söz ko nu suy du ama sap tı rıl dı.

Na sıl sap tı rıl dı?
Her şey Sov yet çı kar la rı, Sov yet çı ka rı için de de her şey Rus çı -

ka rı, Rus çı ka rı için de de her şey bü rok ra si  için, bü rok ra si için de de
her şey bir par ti çı ka rı,  onun için de de mer ke zin, po lit bü ro nun ve
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de sek re te rin çı ka rı için di. So nuç ta bü tün in san lık bir eli tin hiz me ti -
ne koş tu rul mak is te nil di.

Sos ya liz mi böy le kul lan mak is te di ler, ama ta bii ki bu nun yü rü -
me ye ce ği açık tı. Za ten sos ya liz min özü de bu na ters ti ve ni te kim
çö zü lüş çok hız lı ol du. Bu ne re dey se kim se nin bek le me di ği ve  fark
et me di ği şe kil de ge liş ti. Ya şa nan ge liş me ler sos ya liz min özü ne çok
ay kı rı ol du ğu  için, bu an la şı lır bir şey dir. Bir gün de de çö zü lü şü ne
şaş ma mak ge re kir, çün kü do ğal ola nı da böy le ol ma sı dır. Bu ara da
be lir te lim ki, dik ta sı da çok ezi ciy di.

Bu sap ma çok teh li ke liy di. Bi zim içi miz de bi le baş lan gıç ta bir
ki şi bir hiç tir, ama par ti er ki ni ele ge çi rin ce bir ca na var olu yor. Ben
ken di pra ti ği miz de böy le yüz ler ce si ni gör düm. Sov yet ler’de bu bi -
raz da ha mo dern ce ve ge nel de ol du. Bu du rum da ge rek li  olan, sos -
ya list ide o lo jiy le güç-erk iliş ki si ni, po li ti ka iliş ki si ni çok sağ lam ele
al mak tır.

Na sıl sağ lam ele alı na bi lir?
İde o lo jik saf lı ğı çok iyi gö zet mek le  olur.
Po li ti kay la ide o lo ji nin bo zul ma ma sı ge re kir.
Po li ti ka nın dar bir sı nı fın ve ya dar bir eli tin çı ka rı na, –hat ta şu

an da ya şa nan ha liy le bir sı nıf sal çı kar da de ğil– ki şi sel, züm re sel çı -
kar la ra  alet edil me me si ge re kir.

Bu nun  için ne ge re ki yor?
İde o lo jik bir or gan ge re ki yor.
Bu gün pek de be ğen me di ği miz, mol la lar re ji mi de di ği miz bir

İran’da Ayetullah ku ru mu var dır. Şah gi bi dev bir po li tik gü cü bi le
ala şa ğı ede bi le cek gü cü var dı ve  onun bü tün kuv ve ti ide o lo jiy di.
“Ayetullah”  esas iti ba riy le ide o lo jik bir or gan dır. Aye tul lah lar iş le ri -
ni ide o lo jiy le yü rü tür ler ve ni te kim şu an da da son de re ce et ki li ola -
bi li yor lar.

İş te sos ya lizm de bu yok tu. İde o lo jik or gan, is ter ba sı nıy la, is ter
söz cü le riy le, is ter ide o log la rıy la öne mi ni yi tir di. İde o log lar tü müy le
dev le tin ba sit pa pa ğan la rı du ru mu na düş tü ler ve Sov yet ler’de “iç
çı�kar�bu�dur,�dış�çı�kar�bu�dur” de yip her ke si ya la na  alet ol ma ya ça -
ğır dı lar. So nuç ta ide o lo ji böy le ce iha ne te uğ ra dı. Oy sa sos ya list
ide o lo ji nin bü tün in san lı ğa hi tap et me du ru mu var. Ni te kim  İran

Aye tul lah la rı bi le “biz� is�la�mı�yal�nız� �İran� �için�de�ğil,�bü�tün� in�san�lık
için�dü�şü�nü�yo�ruz” di yor lar ve bu yan kı da bu la bi li yor. Sov yet ler’de
de baş lan gıç ta en ter nas yo na lizm bü tün in san lık için di, ama son ra -
dan tü müy le Sov yet çı kar la rı na, Rus çı kar la rı na ve ya bir eli tin çı ka -
rı na dö nüş tü rül dü.

Bu nun ön le ne bil me si  için hem ulu sal, hem ulus la ra ra sı dü zey de
ke sin ide o lo jik ol ma ya ih ti yaç var. Bu en ter nas yo na lizm le çö züm -
len mek is te nil di ve en ter nas yo nal ler ku rul du. Fa kat yi ne de Sov yet
de ne yi mi ni böy le ol mak tan da kur ta ra ma dı lar. Bu ko nu da hiç rol
oy na ma dı lar de me ye ce ğiz, ama so nuç bir sap lan tı ve  onun çö zü lü -
şü dür.

De mek ki sos ya list ide o lo ji nin an la mı nı, ge re ği ni, po li ti ka dan
far kı nı or ta ya koy mak ge re kir. Dik ta ya, züm re sel çı kar la ra  alet ol -
ma ma lı, emek çi le rin ve on la rın şah sın da da bü tün in san lı ğın ge le ce -
ği açı sın dan rol oy na ya bil me li dir.

Sos ya lizm ta rih le, ge le cek le, ütop yay la, bi lim le, ger çek leş me dü -
ze yiy le, ön gö rü len ge liş me he def le riy le bağ lan tı sı nı sü rek li dü şü -
nen, tar tı şan, gö ze ten ve böy le ce ger çek bir be yin ro lü nü oy na yan
bir doğ rul tu da ol ma lı dır. Bir ulu sa, dar bir sı nıf sal çı ka ra bağ lı ol -
ma yan, eme ğin tem sil ci si  olan sı nıf la ra –in san lı ğı il gi len dir di ği ve -
ya hak kın, ge liş me nin bun la rın şah sın da sağ la ma bağ lan dı ğı oran -
da– bağ lı  olan, bir sı nıf ba kış açı sın dan ba ğı nı ko par ma yan bir or -
gan ola rak ken di si ni ge liş tir me si ge re ki yor. Ulu sal ger çek li ği gö zar -
dı et me yen ama ken di ni bir ulu sal çı ka ra da boğ ma yan, her ulu sa
adil yak la şan –bu na ulus la rın ken di ka de ri ni ta yin hak kı il ke si de ni -
lir–, yi ne de mok ra tik ola bi len, dik ta yı dar bir züm re nin çı ka rı ola -
rak gör me yen, dik ta yı ve ik ti dar ara cı  olan dev le ti, hak sız sö mü rü
or gan la rı nı or ta dan kal dır mak  için ol du ğu ka dar, ye ni den dü zen le -
me bi çi min de dö nüş me ye uğ rat ma yı  esas  alan ve bu na ben zer bir -
çok sağ lık lı dü şün ce yi, pro je yi ve  onun ah la ki esas la rı nı dü şü nen
bir or gan ola rak iş lev gör me li dir.

İn san yal nız bir kal kın ma ola yı de ğil dir. Re el sos ya lizm de ne re -
dey se ka pi ta lizm le ya rı şı yor adı al tın da in sa nı sü rek li yi yip- içen bir
hay va na dö nüş tür dü ler. Ni te kim Sov yet çö zü lü şün de her kes dük -
kan la ra ko şu yor du. Hat ta şu ra sı na bu ra sı na gı da mad de le ri ni dol -
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dur mak Sov yet in sa nı nın te mel bir özel li ği ha li ne gel miş ti.  Evet,
eko no mik ge liş me ge re ki yor ama in san la rın gö zün de tü müy le “şu-
rama�bu�ra�ma� yi�ye�cek-içe�cek� sı�kış�tı�ra�yım” gi bi bir hay van laş ma ya
dü şü rür sen, o sos ya lizm de ğil dir.

İş te sos ya liz me ge rek li  olan bir de mo ral yö nü var dır. Ger çi din -
ler de “insan�tü�müy�le�mo�ral�le�ya�şar,�kut�sal�il�ke�ye�gö�re�ya�şar” der -
ler. Ama bü tü nüy le böy le ol ma sa da, as lın da mo ral şart tır. Za ten in -
sa nı ala bil di ği ne mad di yat la do yur ma ya ça lış tın mı, doy maz. İş te
do ğa nın tah ri ba tı, top lu mun ke mi ril me si, in sa nın kan ser leş me si, bu
tü ke ti ci top lum ka lıp la rı yü zün den dir.

Bu gün Av ru pa’da ge liş miş ka pi ta list ül ke le rin ge liş miş tü ke ti ci
top lu luk la rı ol ma sı dır. O ka dar tü ke ti ci top lu luk lar ha li ne gel miş ler -
dir ki, do ğa ar tık da yan mı yor. Bu tü ke ti ci top lum ka lıp la rı na ar tık
dün ya da dar gel di ği gi bi, da ha da de vam edi yor. Bun la rın üze ri ne
bir de kan ser leş me baş lı yor. Kan ser leş me ger çek an lam da kan ser
has ta lık la rı ol du ğu ka dar, bir de ge nel de kan ser leş me var. Bu na
ben zer bir çok ulu sal has ta lık ol duk ça ge li şi yor. Bu nun so nu cu ba ğı -
şık lık ka za nan kan ser ve ya  AIDS gi bi ben zer has ta lık lar or ta ya çı -
kı yor. Bü tün bun lar tü ke tim den ile ri ge li yor. İş te bir cin sel tü ke tim
de  AIDS’e yol açı yor. O da bir has ta lık ve tü ke ti ci top lu mun ka lıp -
la rın dan ile ri ge li yor. Ya ra tı lan ger gin lik,  stres ve ben ze ri şey ler ka -
çı nıl maz ola rak bu na yol açı yor. Hat ta da ha da ye ni has ta lık lar ge li -
şi yor. Çün kü in sa nın bu tü ke ti ci top lum ka lıp la rı na kar şı di ren me
gü cü yok edil miş tir.

Böy le şey ler baş ka ta ri hi dö nem ler de de var dı. Ve ba vb. has ta lık -
la rın za man za man yay gın lık ka zan dık la rı gö rül müş tür. Bü tün bun -
lar ke sin lik le top lum sal dü şü rül mek le bağ lan tı sı  olan şey ler dir. Di -
ren me gü cü yi ti ri lin ce –ki bu mo ral gü cü dür– in san çö zü lür.

Bi zim hal kı mız da tü müy le bir kan ser gi bi dir.
Çün kü di ren me ve mo ral gü cü yı kıl mış tır.
Ve her tür lü has ta lık kol ge zi yor. Za ten in san la ra sağ lık lı in san de -

mek  için bin şa hit ge re ki yor. Ben ger çek ten hep si ni has ta lık lı gö rü yo -
rum ve bü tün dev rim ci li ği mi bu has ta lı ğa bu laş ma mak  için yü rü tü yo -
rum. Be ni öl dür se niz de as la o in san lar gi bi ya şa ya mam. Mo ral men,
ru hen has ta lar, fi zik sel ola rak has ta lar. Do la yı sıy la el le tu tu lur bir yan -

la rı yok, za val lı laş mış lar. Sağ lık lı hiç bir ya şam la rı yok ve mo ral sı fır.
Za ten kül tü rü, di li tah rip edil miş, bit miş tir. Şim di bu ka dar has ta lı ğı ya -
şa mış bir top lum la sen “yaşayabilirim” der sen, ken di ni sap tır mış olur -
sun.

İş te te mel so run lar bun lar dır ve bu nun sos ya lizm le na sıl aşı la ca ğı
gün de me ge li yor. Re el sos ya lizm de ki gi bi aşı la ma ya ca ğı açık tır.
Ka pi ta lizm de ki gi bi kar nı nı do yur ma yı  esas alır san, in san la rı ka pi -
ta liz min ya rat tı ğı in sa nın da ha da ge ri sin de ki bir ya ra tı ğa dö nüş tü -
rür sün. Bu ger çek re el sos ya lizm de or ta ya çık mış tır. Ta bii mo ra li
kı rar san, de mok ra si yi ge liş tir mez sen ka pi ta lizm den da ha ge ri ko -
şul lar or ta ya çı kar ve se ni ge ri de bı ra kır.

Bu nun en te mel ne de ni, de di ği miz gi bi, re el sos ya liz min de mok -
ra si ve mo ra li ge liş ti re me di ğin den, ka pi ta list tü ke tim ka lıp la rı nı
aşa ma dı ğın dan do la yı dır. Do la yı sıy la ide o lo ji ye  ters düş müş tür. 

Sos ya list ide o lo ji ke sin lik le ka pi ta liz min norm la rı nı in san lık  için
esas gö re mez. “Kapitalizm�bu�ka�dar�ve�ri�yor,�ben�de�bu�ka�dar�ve�re�ce�-
ğim” di ye mez. Sen ba zı la rı nı hiç ver me ye cek sin, ol ma yan ba zı şey le -
ri de ve re cek sin. Bu nu araş tı rıp, bul mak ge re kir ve bu nu bul mak sos -
ya liz min so ru nu dur. Ka pi ta lizm çev re yi kir le ti yor, do ğa yı kir le ti yor,
top lu mu kan ser leş ti ri yor. Sen de bu nu ön le ye cek ça re ler bu la cak sın.
Yok sa, “kapitalizmden�da�ha�çok�üre�ti�yo�rum” adı al tın da do ğa yı, çev -
re yi kir le tir sen, mo ra li, de mok ra si yi bo ğar san, bu sos ya lizm ol ma dı ğı
gi bi ka ri ka tü rü bi le ola maz ve ol ma dı ğı da or ta ya çık mış tır.

Ke sin lik le sos ya liz me ih ti yaç var dır.
Baş lan gıç ta, kö le lik ça ğın da ve or ta çağ lar da ol du ğu gi bi gü nü -

müz de de ege men sö mü rü cü sı nı fa ve  onun tem sil ci le ri ne kal sa, da -
ha ön ce söy le di ği miz gi bi or ta ya çı ka cak ca na var lar ilk çağ lar da ki -
le rin he sap la na maz mis liy le üs tün de ola cak tır. Ni te kim bu ca na var -
lar şim di den  işin için de dir ler ve in san lı ğı ke mi ri yor lar. Bu ne den le
baş lan gıç ta us ta lar, na sıl “kapitalizme�kar�şı�çö�züm�sos�ya�lizm�dir” di -
ye ol duk ça id di a lı ve üs tün mo ral le bir ya şam için de  olup  onun sa -
va şı mı nı ver di ler se, sen de ay nen öy le ola cak sın

Gü nü müz de ge li şen bu ca na var lı ğa kar şı da ha et kin bir sos ya lizm le
ce vap ve re cek sin. Bu na sıl bir ce vap tır? El bet te ki ra hat lık la ve ri le bi lir
bir ce vap tır. Çün kü ka pi ta liz min tü ke tim ve tah rip ka lıp la rı aşı la maz de -
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ğil dir. Ama bu mü ca de le, hem de mo ral mü ca de le si ni ge rek ti ri yor. Ye -
ni den ör güt len me ler, prog ram lar ve bu nun en gin tar tış ma la rı ge re ki yor.
Yok sa “sosyalizm�çö�zül�dü�ve�do�la�yı�sıy�la�if�la�sı�ka�nıt�lan�dı” de mek za ten
ka pi ta list ide o lo jik sal dı rı yı gös te rir ve şu an da yay gın  olan da bu dur.

Ka pi ta lizm, ken di si nin sos ya lizm ta ra fın dan mah ku mi ye ti ni suç -
suz lu ğa dö nüş tür mek  için bü yük ça ba için de dir.

As lın da 20. yüz yıl bo yun ca  ağır yar gı la ma lar ge çir di ve mah kum
edil di. Ger çek te aşıl ma sı o ka dar zor de ğil dir. Ama bi li nen ha ta lar
ne de niy le ve bi raz da ça ğı nın tam gel me yi şi yü zün den bu mah ku -
mi yet tam bir ka pi ta list aşın may la so nuç lan ma dı ve ka pi ta liz min
öm rü bi raz da ha uza dı.

Ama hiç kim se ka pi ta liz min öm rü nün yüz yı lın ba şın da kin den
da ha faz la ve ya sağ lık lı ol du ğu nu san ma sın.

Da ha ön ce “kapitalizm�yüz�yı�lın� so�nu�na� var�ma�dan�aşı�lır,� hat�ta
ko�mü�niz�me�de�ula�şı�lır” de mek, bir ha ta, bir abart may dı. As lın da bu
bir ütop ya nın sap tı rıl mış bi çi miy di. Çün kü re el sos ya lizm bir ya nıy -
la ka pi ta liz min da ha ge ri sin de bir ko nu mu ifa de eder ken, di ğer ya -
nıy la da ko mü niz mi kur du ğu nu id dia edi yor du. Bu abart ma ve sap -
ma yı re el sos ya lizm ger çe ğin de gör mek müm kün dür.

As lın da ka pi ta lizm le da ha  uzun so luk lu bir mü ca de le ge re ki yor.
Us ta lar bu mü ca de le nin yüz yıl lar ca sü re ce ği ni söy lü yor lar dı,

ama ka pi ta liz min ta ri hi ne re dey se bin yı lı bu la cak.
Sos ya liz min ge li şim ta ri hi de bir kaç bin yı lı bul sun. Bun dan çe -

kin me me li yiz. Çün kü her şe yi bir kaç on yı la sığ dır mak, sos ya liz -
min ta ri hin de pek müm kün de ğil dir.

Sos ya liz min ta ri hi nin in san lık ta ri hi ka dar es ki ol du ğu nu söy lü -
yo ruz ve ge le ce ği de öy le ola cak tır.

Ama bu böy le dir di ye de gü nü mü zün ka pi ta liz mi ne kar şı ide o lo -
ji siz ve ya  onun mü ca de le si,  onun ik ti dar sa va şı mı ol ma dan ge çi re -
me yiz. Ama ve re ce ği miz mü ca de le nin na sıl ve ne re ye ka dar ola ca -
ğı nı te mel bi çim le ri ve tak tik le riy le bul mak zo run da yız.

Bu nun  için gün cel sos ya lizm tar tış ma la rı ge re ki yor. Bu tar tış ma -
lar ka pi ta liz min in san lı ğa da yat tı ğı so run la rı ön ce lik le ele al ma lı dır.
Ya ni ezi len ulus lar baş ta ol mak üze re in san lı ğı, ezi len sı nıf la rı yı kı -
ma gö tü ren, bü tü nüy le do ğa yı tah rip  eden, hat ta ka pi ta list top lum la -

rın ken di için de bi le böy le bir tah ri ba tı ger çek leş ti ren gi di şi ni ön le -
yen bir tar tış ma ya ih ti yaç var dır. Kı sa ca gü nü müz de ya pıl ma sı ge -
re ken, re el sos ya liz min çö zü lü şün den son ra kap sam lı bir tar tış ma -
dır. Ya ni bir dö nem git ti, ye ri ne baş ka bir dö nem na sıl ge ti ri lir? Bu -
nun tar tış ma lar la ay dın la tıl ma sı ge re kir.

Dik kat edi lir se, sos ya liz min ta ri hin de bü yük tar tış ma lar var dır.
Müs lü man lık ta bi le Ale vi lik-Sün ni lik tar tış ma la rı bir yer de sos -

ya lizm-ka pi ta lizm tar tış ma sı na ben zer. Sün ni lik ta rih bo yun ca res -
mi ve ege men bir dev let bi çi mi ola rak Ale vi li ği na sıl sin di rip, bir
mez he be dö nüş tür dü ve o mez hep de da ğa sı ğın dıy sa, gü nü müz de
sos ya lizm de res mi ka pi ta lizm ta ra fın dan böy le bas tı rı lı yor, mez -
hep leş ti ri li yor, ka dük leş ti ri li yor ve ya şan maz di ye bir hü küm le top -
lu ma gös te ril mek is te ni li yor.

İş te bir an lam da is la mın sos ya liz mi de di ye bi le ce ği miz Ale vi lik, dev -
le te na sıl bağ lan mak, na sıl dev rim ci özün den bo şal tıl mak is te ni li yor sa,
ay nı şe kil de ka pi ta liz min de sos ya liz me bir sal dı rı sı var dır. Ka pi ta lizm
bu sal dı rıy la bir kaç mev zi ka za nı yor ve bu nun la va ro lan sos ya liz mi de
ken di si ne bağ la mak is ti yor. As lın da bi raz bağ la mış. Me se la bir Tür ki -
ye’de bü tün es ki sos ya list kad ro lar ka pi ta liz min hiz me ti ne koş tu rul muş,
tıp kı Ale vi le rin ba zı tem sil ci le ri nin koş tu rul ma sı gi bi. Hat ta PKK’nin
için de bi le ba zı la rı dev le tin hiz me ti ne koş tu rul mak is te ni li yor.

Bu du rum ta rih bo yun ca böy ley di ve gü nü müz de de böy le dir.
Ama böy le dir di ye, biz, is lam dev ri mi nin zül me, sö mü rü ye kar şı
olan yön le ri ni na sıl gör mez lik ten ge le mez sek, sos ya liz min de ev -
ren sel çap ta sö mü rü ye, zül me kar şı ve hat ta in san lı ğın top ye kün bir
teh li key le kar şı laş ma sı na kar şı  olan yön le ri ni gör mez lik ten ge le me -
yiz. Bu du rum da mut la ka ya pı la cak iş ler var dır.

Ye ni bir en ter nas yo nal
sos ya liz me çı kış yap tı rır

Ta rih te ol du ğu gi bi sos ya lizm en der li-top lu bir bi lim sel ifa de ye
ka vuş tu ru la bi lir. Gü nü mü zü de ğer len dir di ği miz de, da ha ön ce va ro -
lan iki kam pın aşıl dı ğı gö rü le cek tir. Şim di Gü ney, Ku zey kam pı de -
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ni li yor ya da baş ka tür lü kav ram laş tı rı lı yor. Bi raz bir sis tem gi bi
ken di ni ida re  eden, ka pi ta liz me kar şı on dan ra hat sız lık du yan ne
ka dar in san lık var sa –ki bu na ezi len ulus lar, sı nıf lar ve çev re ci ler
da hil dir– bun la rın hep si nin or tak pay da sı nı bul mak ge re ki yor. Tıp kı
sos ya lizm ta ri hin de Bi rin ci En ter nas yo nal ben ze ri. Bu nun ba şar mak
is te di ği, bir ulus tan de ğil, bü tün ulus lar dan iş çi le rin bir li ği ni ve da -
ha çok da ide o lo jik bir li ği ni kur mak tı ve as lın da bu nu ba şar dı.

İkin ci En ter nas yo nal bi raz kit le sel le şen ve ik ti da rı ya ka la mak is -
te yen bir ku ru lu şa sa hip ti, ama bu nu ba şa ra ma dı ve za ten bu ne den -
le de aşıl dı. Ye ri ne ge li şen Üçün cü En ter nas yo nal, dev let leş miş sos -
ya liz min en ter nas yo na liz miy di. Ama o da dev let leş me yi kö tü kul -
lan dı ve sos ya liz min dev let le iliş ki si ni doğ ru çö ze me di ği  için aşıl dı. 

İş te, şim di de ye ni bir en ter nas yo nal ku ru lu şa ih ti yaç var dır.
Za ten mev cut tar tış ma la rın dü ze yi de gi de rek bu nu gün de me ge -

ti re cek tir.
Na sıl bir sos ya list en ter nas yo nal ol ma lı dır?
Ku ru la cak bir sos ya list en ter nas yo nal bü tü nüy le ev ren sel çap ta

in san lı ğın du ru mu na, her ulu sa, hat ta her kı ta ya, böl ge ye uyar lan -
mış da ha prog ra ma tik bir sos ya liz mi ve hat ta her ulu sa, ulu sun için -
de sı nıf sal du ru ma uyar lan mış bir sos ya liz mi ön gör me li dir. Ya ni bu
ye ni den bir ku ru luş dö ne mi de mek tir ve bu aşa ma lar ha lin de  olur.
Za ten sos ya lizm il ke si bu dur. Bir yer de bir aşa ma sağ la nır ken, di ğer
yer de baş ka bir aşa ma sağ la na bi lir.

Me se la ide o lo jik bir lik dö ne mi, dev let leş me dö ne mi, bi rin ci de -
ne me si nin so run la rı ne de niy le aşıl ma dö ne mi, da ha sağ lık lı bir sos -
ya liz me git me dö ne mi gi bi dö nem ler sa yı la bi lir. Bun la rı ya dır ga ma -
mak ge re kir, bun lar sü rüp gi der ler.

Önem li  olan sos ya liz min so run la rı nı gün cel li ği için de doğ ru ya -
ka la mak tır. Bun la rı ana hat la rıy la, sos ya lizm ve dev let, sos ya lizm
ve kal kın ma, sos ya lizm ve mo ral, sos ya lizm ve ulu sal so run, sos ya -
lizm ve kül tür, sos ya lizm ve eko no mi, sos ya lizm ve re el sos ya lizm,
sos ya lizm ve ütop ya, sos ya lizm ve bi lim, sos ya lizm ve din, sos ya -
lizm ve ai le, sos ya lizm ve ka dın, sos ya lizm ve ulus la rın ken di ka -
der le ri ni ta yin hak kı, sos ya lizm ve de mok ra si, sos ya lizm ve par ti
iliş ki le ri di ye sı ra la mak müm kün dür. Bü tün bun lar ye ni den tar tı şıl -

mak du ru mun da dır.
Ya ni sos ya list ide o lo ji nin ken di si ni ye ni den kav ram sal laş tır ma sı,

gi de rek bu kav ram lar açık lı ğa ka vuş tuk tan son ra prog ram sal laş tır -
ma sı, prog ram sal laş tır dık tan son ra ye ni den ör güt le me si ve ey le me
ge çir me si ge rek mek te dir. Ka çı nıl maz ola rak ge liş me böy le dö nem -
ler le ola cak tır. Şim di lik bel ki faz la id di a lı gi bi bir du rum yok ve ba -
zı sığ, yü zey sel tar tış ma lar var ama gi de rek, tıp kı Bi rin ci  En ter nas -
yo nal’de, ikin ci sin de, üçün cü sün de ol du ğu gi bi dör dün cü sü de, be -
şin ci si de ge li şe bi lir.

Sos ya list ide o lo ji ve  onun ik ti dar laş ma sı nı, po li tik leş me si ni ana
hat la rıy la ele alır ken, şim di de ken di ger çe ği mi ze dö ne bi li riz. Bu ra -
da po li ti ka kav ra mı na da açık lık ge ti re lim. Sa nı yo rum en çok zor -
lan dı ğı nız bir ko nu da po li ti ka dır. Siz po li ti ka yı kav ram ola rak ta -
nım la ya ma dı ğı nız gi bi, po li tik ge liş me di ye bir du ru mu da faz la ta -
nı mı yor su nuz. As lın da ide o lo ji  için de du rum böy le dir. Ben ide o lo -
jik kav ra ma açık lık ge tir me ye ça lış tım. Si zin bu nu kav ra ma ya, ken -
di ni ze gö re so nuç çı kar ma ya, ken di ni zi ide o lo jik leş tir me ye ne ka -
dar gü cü nü zün ol du ğu nu her kes ken di ge liş me sin de gö re bi lir.

Ama şu nu çok açık ça söy le dim ki; ide o lo jik ge liş me yi sağ la ma -
dan hay van lık tan kur tu la maz sı nız. Ay rı ca bu top lum da ken di ni ide -
o lo jik leş tir mez se da ğıl mak tan kur tu la maz. İde o lo ji siz bir top lum,
il kel, has ta lık lı ve çö zü len bir top lum ol mak tan ke sin lik le kur tu la -
maz. Bir ki şi  için de ta nı mı ya pıl dı ğı, ge re ği ko nul du ğu gi bi dir. Siz
ken di il kel ka fa nız la, gü dü le ri niz le bı rak dev rim yap ma yı, ken di ni zi
bi le ya şa ta maz sı nız.

Be nim bü tün gü cüm, üs tün lü ğüm ken di mi ide o lo jik ola rak ya rat -
mak tan kay nak la nı yor.

Ni te kim ile ri ide o lo jik du ru mum be ni ön der ya pı yor. İde o lo jik
ön der lik dü ze yi, top lum sal ger çek li ği çö züm le di ği, özel lik le çö -
züm le me le ri mi zin ol duk ça bi lim sel sos ya liz min ya ra tı cı bir uy gu la -
ma sı ol du ğu  için be ni bi le da ha da güç len dir miş tir. Ta ma men ide o -
lo jik tir ve böy le bir ide o lo ji bir de po li tik leş mek le bir lik te yü rü tü -
lür se, bu çok bü yük bir kuv vet  olur.

İş te bu ra da po li ti ka ta nım la na cak olur sa, ide o lo ji den top lum sal lı -
ğa bir ge çiş aşa ma sı dır. Po li tik leş me ise dü şün ce nin güç ha li ne gel -
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me si, ör güt len me si, pro pa gan da ha li ne gel me si ve top lu ma mal
edil me si dir. İde o lo jik ön der lik top lum  için ge rek li  olan dü şün ce yi
or ta ya çı ka rır ve onu doğ ru esas lar da ta nım lar. Bun dan son ra  onun
ya yıl ma so ru nu ör güt len mek le gi de ri lir. Ör güt sel mer kez ler, ör güt -
sel iş le yiş ler so nuç ta kit le yi ken di ne kat tı ğı oran da bir gü ce dö nü şür
ve bu da po li tik leş me dir.

Po li tik leş me yi, ide o lo ji nin ön gör dü ğü nü biz prog ra mın te mel be -
lir le me le rin de di le ge tir miş tik.  Eğer kit le sel le şir se, -ki bu da ör güt le
olur ve ör güt bu nu ya par ken de ey lem li li ğe baş vu rur. Ey lem ler hem
as ke ri, hem de si ya si ni te lik te ola bi lir. As lın da biz biz zat ateş li ve
si lah lı ol ma ya po li tik di ye lim.

He men şu nu da be lir te lim ki; as ker lik de tam po li ti ka dır. Hat ta
as ker lik po li ti ka nın yo ğun laş mış ifa de si dir. Hiç kim se as ker li ği po -
li ti ka dan ay rı bir ku rum ola rak gör me me li dir. Po li ti ka nın da ha da
yo ğun dü ze yi, si lah la, as ker lik le ya pı lan bi çim dir.

As ker lik ge liş miş po li ti ka dır.
Po li ti ka dan fark lı ve  onun ye ri ni tu tan bir özel li ği yok tur. As lın -

da po li ti ka da ge liş miş, yo ğun laş mış dü şün ce dir, ide o lo ji dir. Da ha
doğ ru su top lu ma mal edil miş dü şün ce du ru mu dur.

Me se la  Kürt ger çek li ği ne uyar la dı ğı mız da, Kürt le rin  ulus ol ma -
ya, ulu sal kur tu lu şa ih ti yaç la rı ol du ğu or ta ya çı kar. Ulu sal kur tu -
luş  için bir ör güt len me ye, ör güt  için sö mür ge ci ör güt len me yi ve
dev le ti red det me ye, bu nun  için de ey le me ih ti yaç var dır. Ya ni ey -
lem li bir ör güt ol mak ka çı nıl maz dır. Şim di bun lar ide o lo jik be lir -
le me ler dir ve bu be lir le me le ri uy gu la ya lım. Ön ce par ti si ni ku ra -
lım,  onun ör güt len me si ni ve ey le mi ni ge liş ti re lim. So nuç ta or ta ya
çı kan bir po li ti ka dır ve bir po li tik güç tür. Te mel çı kar lar, te mel
ön gö rü ler mad di güç  olur. Ya ni “ne�ka�dar�hal�ka�ver�dim,�ne�ka�dar
ör�güt�kur�dum,�ne�ka�dar�ey�le�me�ge�çir�dim” di ye so rup ge re ği ni ye -
ri ne ge ti rir sen, bu an lam da da po li tik olu yor sun, po li tik le şi yor sun
de mek tir.

De mek ki, po li tik leş mek, ço ğu nu zun san dı ğı gi bi la fa zan lık de -
ğil dir. Ne ka dar kit le ör güt le diy sen, ne ka dar in sa nı eğit tiy sen, ne
ka dar yö ne te bil diy sen, o ka dar po li tik sin. Te mel ulu sal çı kar, ulu sal
ör güt, ulu sal dev let, ulu sal dev rim gi bi kav ram lar ide o lo jik ola rak

ifa de edi lir ve prog ram la ra da bağ la nır. Ge ri si pra tik tir ve bu na da
tak tik de ni lir. Pro pa gan da ya pın, ör güt le yin, bir-iki gös te ri dü zen le -
yin, bir kaç bü yük ey lem ger çek leş ti rin. İş te bu da pra tik, po li tik ça -
lış ma dır, po li tik leş me dir. Bu nu ya par sa nız po li tik le şir si niz. Bu an -
lam da po li tik leş mek, ide o lo ji den,  onun doğ ru la rın dan güç len me ye
doğ ru dö nü şüm dür.

Sos ya lizm de ön der-mi li tan ger çe ği

Bu ra da ken di mi ör nek ve re bi li rim. Ön ce doğ ru la rı be lir le dim: İl -
kin ulu sal so run; ulu sal so run da par ti, ulu sal so run da par ti prog ra mı
ve ulu sal so run da bu na ben zer di ğer ba zı te mel be lir le me ler ya pın ca
he men pro pa gan da ya geç tim.  Kürt top lu mu nun ha ya ti doğ ru la rı
var dır. Bun lar  için ba ğır dım ça ğır dım. İş te bu pro pa gan da dır, aji tas -
yon dur. Ar dın dan bu yet me di ği  için ör güt len me ye yö nel dim ve bi ri -
le ri ne tem sil ci, bi ri le ri ne ko mi te ler oluş tur ma, bi ri le ri ne gös te ri dü -
zen le me, bi ri le ri ne si lah ve re rek il ke le ri ko nuş tur ma gö re vi ve ri yo -
rum. Bu da po li tik, gi de rek as ke ri ha re ket ol du ve ben bir ide o log -
dan bir pro pa gan da cı, bir aji ta tör, bir ey lem ci ol dum. Ge nel lik le
ide o log ma sa ba şın da bir şey bu lup or ta ya çı ka rır ve mi li tan lar da
bu nu ya yar. Ama gö rü yor su nuz ki, biz de mi li tan lar faz la ol ma dı ğı
için, ide o lo ji yi or ta ya çı ka ran da, onu ya yan da ne re dey se bir dir.
Biz de  uzun sü re böy le ol du. Ta bii on la rın tam kav ra na ma ma sı, sı -
nır lı ya pıl ma sı, ide o lo jik-po li tik so run lar ve ya po li ti ka nın ör güt sel
so run la rı ola rak ay rı so run lar dır. Ama dik kat edi lir se biz de ki ge liş -
me şa ha ne bir bi çim de bi re yin ken di ni top lu mu na gö re, hal kı na gö -
re ön ce ide o lo ji leş tir me si, da ha son ra onu bir par ti ila nı na ka dar gö -
tür me si ve  onun da ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek  için son de re ce uy -
gun tak tik ler le ha re ket et me si, teh li ke den  uzak alan la rı bul ma sı tar -
zın da dır.

Ta bii bu, müt hiş bir eği tim al ma dan ger çek leş mez, çün kü sen
ide o lo ji yi in sa na an cak eği tim le ve re bi lir sin. Eği tim ol ma dan, in san
biz de da ğıl mış bir hay van lı ğın sı nı rın da sey re den bir za val lı dır. Bu
ne den le eği ti me yük le nip, onun la güç le ne cek sin.  Eğer in sa nı ve ya
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ken di ni hay van laş mak tan kur tar mak is ti yor san, il kel, bas kı gö ren,
sö mü rü len bi ri si ol mak tan çı kar mak is ti yor san eği te cek sin. Eği tim,
se nin pro pa gan da gü cü ol man, se nin ör güt gü cü ol man ve ba zı in sa -
ni dü şün ce ve ruh ye te nek le ri nin açıl ma sı için dir. Bu da ken di ni et -
ra fın da ay dın lat ma, ör güt le me ve ey le me ge çir me bi çi min de gös te -
rir. Ger çek te o za man eği til miş, ör güt len miş bi ri si ol dun de mek tir.
Ta bii böy le bi ri si de po lik tik tir, ge re kir se as ke ri dir.

Po li ti ka nın, as ker li ğin ide o lo jiy le bağ lan tı sı ve ide o lo ji nin de
top lu mun dü şü rül müş hay van sal dü ze yiy le bağ lan tı sı çok açık tır.
Kürt ger çe ğin de bu da ha da so mut tur.  Kürt top lu mu ide o lo ji den,
mo ral den ko pan, da ğı tı lan, eri ti len bir top lum dur. Onu to par la yan
bir ide o lo ji, bu ide o lo ji nin bir ki şi de çok güç lü bir tem si li ni bu la bil -
me si, ar dın dan çok za yıf da ol sa bir par tiy le yü rü tül me si çok ta ri hi
bir ih ti ya cı kar şı la dı ğı  için top lu ma hız la ta şı rıl ma sı ve tam bir kur -
ta rı cı ha re ke te dö nüş tü rül me si ba şa rıl mış tır. Bu ne den le her kes ona
ko şu yor. Bu, sı ra dan bir eği tim, sı ra dan bir ey lem li lik le çok iş yap -
ma ya gö tü rür; çün kü bu ta ri hi bir ih ti yaç tır.

De mek ki, po li ti ka yı da ha doğ ru an la ma lı sı nız. Po li ti ka nın ide o -
lo jiy le, ide o lo ji nin top lum sal çö zü lüş dü ze yiy le ba ğı nın varol du ğu
ve onu aş mak la gö rev li ol du ğu; po li ti ka nın da bu nun te mel ara cı ol -
du ğu açık tır. Ya ni ide o lo ji söy ler, po li ti ka ya par ve ya ide o log söy -
ler, mi li tan ey le me ge çer. Hat ta as ker se niz da ha da vu ru cu bir bi -
çim de ey le me ge çer si niz. Ama ken di ba şı na ey lem ci lik olur sa, an -
cak bir köy lü nün so pa sal la ma sı gi bi sal lar sa nız kay be der si niz. Bi -
lin di ği gi bi köy kav ga cı lı ğın da bü tün köy lü ler, bü tün aşi ret ler za yıf
dü şer ler. Çün kü ide o lo ji le ri yok tur, amaç la rı yok tur, te mel top lum -
sal erek le ri ve he def le ri yok tur. Bu du rum da  Kürt kav ga cı lı ğı ken di
ken di ni bi ti ren bir kav ga cı lık tır.

Ya şa mı nız da ço ğu nuz pro pa gan da ya par, ama bu pro pa gan da la -
rın dü ze yi te mel ide o lo jik özel lik ler den yok sun ol du ğu  için de di ko -
dur, la fa zan lık tır. Me se la ben de çok ko nu şu yo rum ama çok da ba -
şa rı lı yım. Çün kü be nim ko nuş ma la rım tü müy le top lu mun te mel çı -
kar la rıy la bağ lan tı lı dır. Hiç bi ri si be ni de di ko du ya ve te mel çı kar lar -
dan ay rı bir söy le me gö tü re mez. Za ten ben bu na fır sat ver mem. Bü -
tün ko nuş ma la rım te mel çı kar lar la bağ lan tı lı dır, do la yı sıy la hem iyi

bir pro pa gan da cı yım, hem de iyi bir ide o log ve so nuç ta da ol duk ça
et ki li yim.

Siz ne den et ki li ola mı yor su nuz? Çün kü faz la ide o lo jik de ğil si niz.
İde o lo jik ol ma dı ğı nız gi bi bir de de di ko du bi çi min de bir pro pa gan -
da yön te mi niz var. Ça lış ma la rı nız da köy lü ler, ah bap-ça vuş lar gi bi
kal dı ğı nız  için faz la ge li şe mi yor su nuz. So nuç ta mi li ta nın dü şük,
eği tim siz, ör güt süz, za yıf dü ze yi, ide o lo ji den uzak laş mış dü ze yi or -
ta ya çı kı yor.

Bu nun si lah lı mü ca de le ye yan sı tıl ma sı ise, si la hı key fin ce kul la -
nan, tak ti ğe ge le me yen, tak tik dı şı mi li tan ger çe ği olu yor. Çün kü
de di ğim gi bi, bu ra da ide o lo ji yol gös te rir. Ne pro pa gan da yı, po li ti -
ka yı, ne de ör gü tü bi li yor ama eli ne si lah al mış tır. Bu du rum da ta bii
ki ken di ni vu rur. Ni te kim ço ğu böy le yap tı. Oy sa bu nu aş ma nın yo -
lu çok açık tır. Hal kı dü şü ren var sa, ona kar şı ide o lo jik bir dil ve
onun po li tik tar zı nı ya ka la mak ge re ki yor. Bi li yor su nuz ki, her şey
si lah la ol maz. Si la hın bi le kul la nı la bil me si  için ön ce ör güt ge re kir.
Çün kü her kes si la hı ken di ba şı na sı kar sa “keyfim�is�ter�se�si�la�hı�kul�-
la�nı�rım,� kul�lan�mam�da,� ey�lem�ya�pa�rım� yap�mam�da” der se, bu en
teh li ke li so nuç tur ve böy le ol ma ma sı  için de ör güt ge rek li dir. Ya ni
ön ce ör güt lü ola cak sın; ön ce prog ra ma bağ lı, par ti ye bağ lı bir ör güt
ola cak sın. Bu na gö re di sip lin ka zan mış bir ör güt olur sa ve bu nun da
te mel amaç lar la bağ lan tı sı iyi ku ru lur sa ba şa rı dan söz edi le bi lir.

Şu an da ben, “ulusal-sı�nıf�sal� amaç�lar,� �ölüm-ka�lım�lar� ol�maz�sa
ben�ola�mam” di yo rum. Siz de be ni an la mak is ti yor sa nız, ben her
şey den ön ce bir ide o lo gum, te mel ulu sal amaç la rı gö ze ti yo rum ve
her ke si ulu sal ama ca bağ la rım, -bu nu söy le rim, bu nu gö ze ti rim. İş -
te ulu sal ön der bu de mek tir ve gü cü mü de bu ra dan alı yo rum. Par ti
ge rek li dir di yo rum ve par ti il ke si ni gö ze ti yo rum. Par ti ör gü tü, par ti
için mi li tan ge re kir di yo rum ve ya ra tı yo rum. İş te te mel ulu sal dü -
zey, par ti mi li tan lı ğı nın si ya sal dü ze yi şöy le ola cak tır; şöy le pro pa -
gan da cı, şöy le güç ola cak ve par ti çiz gi si nin şöy le ör güt len me si
ve ya yü rü tül me si ola cak, di yo rum. Bu yak la şım la da ha son ra as -
ker lik de ya pı la bi lir; ni za ma ge li nir, di sip lin ka za nı lır, si lah doğ ru -
la ra gö re ve ye rin de kul la nı lır. Bu da iyi bir as ke ri çiz gi de mek tir.
İyi bir as ke ri mü ca de le nin ger çek leş me si, or du de mek tir. Kı sa ca bu
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so run la rı böy le içi çe gö rür se niz, doğ ru la ra da ha da hük me de bi lir si -
niz.

Dün ya yı kamp la ra böl mek
ger çek çi de ğil ve bu aşıl mış tır

Kür dis tan dev ri mi  için gün cel po li tik du ru mu da bi raz  izah et -
mek ge re kir se he men be lir te lim ki, biz bu nu es ki den çok kap sam lı
ya pı yor duk, hat ta re el sos ya liz me gö re ya pı yor duk. Bu ne  ayıp, ne
de yan lış tı. Ama şim di ay nı şe kil de ya pa ma yız. Me se la ma ni fes to -
muz da, “dünya�şöy�le�bir�dün�ya�dır,�bir� ta�ra�fın�da�şöy�le,�di�ğer� ta�ra�-
fın�dan�şöy�le�şey�ler�var�dır,�şöy�le�ka�pi�ta�list-em�per�ya�list,�şöy�le�sos�ya�-
list�ve�ulu�sal�kur�tu�luş�güç�le�ri� �olan�bir�dün�ya” di ye an la tı lı yor. El -
bet te ki biz şim di bu ta nı mı aşı yo ruz.

Özel lik le 1990’lar dan son ra böy le ta nım la ma lar faz la ger çek çi
ol mu yor. Dün ya bi raz glo bal leş miş bir ta bir le de ğer len di ril mek is -
te ni li yor. Ama biz doğ ru su nu na sıl ko ya bi li riz? Ba zı la rı bu nu Gü -
ney-Ku zey çe liş ki si di ye or ta ya ko yu yor lar. Bu da ka ba an lam da bir
kav ram sal laş tır ma dır ve dün ya yı böy le Gü ney-Ku zey di ye ayır mak
da faz la ger çek çi de ğil. Ama ge nel an lam da te mel çe liş ki dir der sek
–ki böy le bir kav ra ma ih ti yaç var dır–, ola bi lir. Te pe de em per ya list,
te kel ci ka pi ta list yön len di ri ci sis tem gü cüy le, bun dan çı ka rı bo zu -
lan la rın du ru mu, Gü ney-Ku zey çe liş ki si bi çi min de di le ge ti ri le bi lir.
Ezen-ezi len ulus lar ve ya sö mü ren-sö mü rü len sı nıf lar bi çi min de de
kav ram laş tı rı la bi lir. Ben ce o ka dar önem li de ğil.

Fa kat or ta ya şu çık tı: Re el sos ya lizm de ol du ğu gi bi, Gü ney’i iki
ku tu ba  ayır, hat ta iki ku tup için de her şey Sov yet ler’e, Sov yet ler’in
dış po li ti ka sı na bağ la ve on dan son ra “her� şey�bu�na�bağ�lı�dır” de!
Ya da “artık�em�per�ya�liz�me�kar�şı�mü�ca�de�le�de�bu�na�bağ�lı�dır�ve�kim
bu�na��ters�dü�şer�se,�o�sos�ya�list�de�ğil�dir” de! Ger çek ten de geç miş te
böy le ya pıl dı. Za ten ha ta lı ve teh li ke li  olan da bu ra sıy dı.

Her şey Sov yet çı kar la rı, Sov yet çı ka rı için de de Rus çı ka rı için -
di. Her şey gi de rek bir po litbü ro nun de ğer len dir me le ri ne ka lır sa, iş -
ler son de re ce teh li ke li  olur. Bu nun da em per ya lizm le ba şa rı lı bir

mü ca de le du ru mu ola ma ya ca ğı açık tır. Bun la rın gö rül dü ğü gi bi
Gor ba çov şah sın da, Re a gan gi bi bir tu tu cu nun uşak lı ğı na so yu na bi -
le ce ği an la şıl mış tır. Yelt sin gi bi bi ri si gi di yor ve ka pi ta liz min dö -
kün tü le rin den ya rar lan ma ya ça lı şı yor. Bu nun ne den le ri ni bi raz aç -
ma ya ça lış tık.

Ar tık böy le bir dün ya de ğer len dir me si faz la an lam lı de ğil dir. Ya -
ni dün ya yı böy le kamp la ra böl mek ve ara la rı na bü yük me sa fe ler
koy mak faz la ger çek çi de ğil dir. Za ten bun dan ka pi ta liz min ya rar
gör dü ğü açık tır.

Biz da ha ön ce re el sos ya liz min de ğer len dir me le ri nin ge nel de bir
sos yal mü ca de le ler ta ri hi ni de tı ka dı ğı nı söy le miş tik. Ay nı za man da
sos ya list mü ca de le yi de tı ka dı ve ka pi ta liz me alt mış-yet miş yıl lık
bir ne fes al ma sü re ci ver di. Böy le bir ay rış ma, böy le ke sin sı nır lar
koy ma, Ber lin du var la rı ör me ye ri ne içi çe kal say dı so nuç ulus lar ve
halk lar açı sın dan da ha olum lu olur du. Kal dı ki, sos ya liz min du var -
la ra ih ti ya cı yok tur. Ak si ne du var la rı yık ma ya ih ti ya cı var dır. Ama
bü tün sos ya list ül ke ler, ka pi ta list ül ke ler den, hat ta on la rın mil li yet -
çi lik il ke sin den da ha ka lın du var lar ör dü ler. Çün kü sos ya lizm ken -
di si ni ka le ler le mu ha fa za et me ye ça lı şa cak bir re jim de ğil dir. Ka le -
ler or ta çağ da var dır. Yi ne ka pi ta lizm ku rul du ğun da ka pi ta list dev -
let ler ken di sö mü rü alan la rı nı mil li yet çi çit ler le ko ru mak is te di ler
ve güm rük du var la rı nı yük selt ti ler. İş te sos ya liz min bun lar dan da ha
ka tı ka le ler kur ma sı, du var lar ör me si yan lış bir se çim ol du ğu gi bi,
ya pıl ma sı ge re ken tam ter si ne ka pi ta list du var la ra hü cum et mek ti.

Ka pi ta lizm in san la rı sı nıf, ka bi le vb. şe kil ler de böl müş, bir çok
kast ya rat mış tır. Bun la ra sos ya list de mok ra siy le, sos ya list ini si ya tif -
le yö nel mek en doğ ru su dur. İş te böy le sos ya list in san lar ye tiş ti ri le -
cek ve bu in san lar her ta ra fa bı ra kı la cak tı. Ame ri ka, Av ru pa tü müy -
le ka pi ta list tarz da ken di in sa nı na hük met ti ve bu ka pi ta liz min hiç
de sa hip ol ma dı ğı bir gü ce ulaş ma sı na yol aç tı. Bu ta ma men Sov yet
sos ya liz mi nin an lam sız du var lar ör me si ya se ti yü zün den olu şa bil di
ve bu yet miş yıl bu nun so nu cun da çok şe yi kay bet tir di.

Şu an da bu aşı lı yor. Bu nu kö tü ola rak da gör me mek ge re kir.
Sov yet ler çö zü lür ken, ora da sos ya liz min kı rın tı la rı hiç yok tu di -
ye me yiz. Tam ter si ne ka pi ta liz min so run la rı ağır la şı yor de dik ve
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bu doğ ru la nı yor. Ay rı ca da ha sağ lık lı bir sos ya list ze mi nin or ta ya
çı kı şı da söz ko nu su dur. Bu şim di da ha iyi an la şı lı yor. Bü rok ra si -
le rin yı kı lı şı da ha iyi bir ge liş me olu yor ve in san lar tek rar bir bir -
le ri ne ka tı lı yor lar. Bu ka tı lım ge rek li dir. Çün kü iki ta raf ara sı na
uçu rum lar örü lür se,  atom bom ba sıy la in san lık teh dit edi le bi lir,
bir ka pi ta list çıl gın ra hat lık la ato mu da kul la na bi lir. Ni te kim
Ame ri ka ta ra fın dan kul la nıl dı. Bu da in san lı ğın so nu de mek tir.
Sırf  atom teh li ke sin den ötü rü bi le ol sa in san la rı na sıl ko ru ya cak -
sın? Sı nıf mü ca de le si ni Ame ri ka’nın gö be ği ne ka dar uza ta cak sın
ve in san lı ğı öy le içi çe ya ya cak sın ki, bir  atom bom ba sıy la ka pi ta -
lizm  için alı na cak bir he def ol ma sın. Ya ni  atom si la hı nı iş lev siz
du ru ma ge tir me nin tek yo lu, sos ya liz mi ge nel leş tir mek ve her
ulu sun ma lı ha li ne ge tir mek tir. Sa de ce bu teh li ke bi le, böy le
kamp la ra bö lün me nin pek de doğ ru ol ma ya ca ğı nı, sos ya list  atom
bom ba sı, ka pi ta list  atom bom ba sı gi bi saç ma lık la ra yer ve ri le me -
ye ce ği ni ge rek ti rir.

Sos ya liz min in san lı ğın top tan bir ma lı ol ma sı nı her yer de ki in sa -
nın, ka pi ta list ül ke ler de ki in san la rın, ezi len ül ke ler de ki in san la rın,
ma lı ol ma sı nı ve bun la rın böy le “bir�ta�raf�şu�ka�dar�sos�ya�list,�bir�ta�-
raf�da�bu�ka�dar�sos�ya�list�de�ğil�dir” di ye de ğil de den ge li bir ba kış
açı sı nın ol ma sı nı ge rek li kı lar.

Bir sos ya list dev let bi le ola bi lir sin ama her kes le iliş ki le rin
olur. Hat ta Ame ri ka’yla da iliş ki le rin  olur. Bu iliş ki ler tes li mi yet
ya da ka pi ta lizm is te mek de de ğil dir. Bun lar iliş ki dir, tak tik tir ve
her za man da ge rek li dir. Bu iliş ki de hem o se ni et ki ler, hem sen
onu et ki ler sin. O se nin için de bir iş bir lik çi-ka pi ta list ler gru bu ya -
rat mak is ter, sen de  onun için de bir sos ya list  grup ya rat mak is ter -
sin. O sa na bağ lı  olur, sen ona bağ lı olur sun ve bu da ha sağ lık lı -
sı dır. Bu kit le sel sa va şım la ra, im ha sa va şım la rı na fır sat ver mez
ve bir de ge nel bir ge liş me ye yol  açar. Sa de ce bir ulu sun ge liş me -
si ne de ğil, bü tün ulus la rın bir lik te ge liş me si ne ola nak sağ lar.
Sov yet ler’de sos ya lizm le ge li şen da ha çok Rus ulu su ol du, di ğer
ulus lar ge ri kal dı, hat ta Sov yet ler’in dı şın da di ğer bir çok yer ler -
den de ge ri kal dı. Ama sos ya liz min özün de bir ulu su, hat ta bir
ulu sun için de bir sı nı fı di ğe ri nin aley hi ne ge liş tir mek yok tur.

Den ge li in sa ni ge li şim, den ge li sos yal ge li şim, sos ya lizm de esas -
tır.

Sosyalizm bir nitelik,
insanın kendisini sosyalleştirme sorunudur

Bu bağ lam da as lın da gün cel po li tik du ru mu de ğer len dir mek ge -
re ki yor. İş te “şu� ka�da�rı� kamp�laş�ma�dı” di ye üzün tü ye gir me ye de
ge rek yok. Es ki den dün ya nın üç te bi ri si sos ya lizm di! Her şey den
ön ce dün ya nın üç te bi ri, dör te bi ri ve ya al tı da bi ri sos ya list tir, di ye
bir kav ram da faz la ger çek çi de ğil dir. Sos ya lizm ni ce lik ler so ru nu
de ğil dir Dün ya nın üç te bi ri ve ya al tı da bi ri sos ya list ol du di ye ken -
di mi zi kan dır ma ya ca ğı mız açık tır.

Ger çek te sos ya lizm bir ni te lik, bir in sa nın ken di si ni sos yal leş tir -
me so ru nu dur.

On in san ken di si ni mü kem mel sos ya list yap sın, bel ki de dün ya -
nın al tı da bi rin den da ha iyi bir sos ya list dün ya or ta ya çı ka bi lir.

Bu ne den le sos ya lizm coğ ra fik bir kav ra ma in dir ge ne mez. Hat ta
“bu� ka�dar� in�san� sos�ya�liz�min� et�ki�sin�de�dir” de mek de sos ya liz min
ba şa rı sı nı gös ter mez. Sos ya liz min ba şa rı sı ger çek leş ti ri len in san la
gös te ri le bi lir. Bu da ni ce lik sel de ğil, ni te lik sel bir so run dur. Sos ya -
liz min çok güç lü tem si li ni ya pan on ki şi lik bir mer kez, on mil yon
ap tal laş mış sos ya list ten ve ya ka pi ta liz min et ki si al tın da ki bü tün in -
san lar dan da ha güç lü dür. Her ulu sun için de böy le mer kez oluş tu ru -
lur sa, bu dün ya nın al tı da bi ri nin sos ya list ol ma sın dan da ha de ğer li -
dir. Bu hem müm kün dür, hem de doğ ru olan dır. Böy le kav ram la ra
ih ti yaç da var dır. Ya ni sos ya list in sa nı  ulus ay rı mı yap ma dan her
yer de or ta ya çı kar mak ge rek li dir.

Üs tün sos ya list sis te mi ve ya bu te mel de halk la ra hük me den,
halk la rın ka de ri ni yön len di ren, ni te lik li in sa nı den ge li ola rak, ger -
çek ten ide o lo jik esas la rı dik ka te ala rak ge liş ti ren ve bu nu ulus la ra -
ra sı bağ lam da da  atom bom ba sı gi bi ka pi ta liz min in san lı ğa da yat tı -
ğı bir sü rü baş ka bü yük teh li ke le re kar şı ku rum laş tı ran, po li tik leş ti -
ren par ti ler da ya nış ma la rı nı, en ter nas yo nal ifa de le ri ni de ge liş ti rir -
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ler se, bu da ha ön ce ki re el sos ya lizm de ne yi min de ol du ğu gi bi “bu
ka�da�rı�nı�kur�tar�dık,�da�ha�da�şu�ka�da�rı�nı�ka�tı�yo�ruz” gi bi abart ma lar -
dan da ha an lam lı dır. Ta bii bu sos ya lizm her yer de güç lü ola bi lir de -
mek de ğil dir. Ama so ya liz min bir yer de çok güç lü, bir yer de hiç ol -
ma ma sı teh li ke li dir ve bu bir sap ma yı ifa de  eder, tü müy le sos ya list
ola maz. Ya ni sos ya lizm öy le bir ide o lo ji dir ki, bir ta raf tan top tan
so ya lizm, di ğer ta raf tan top tan fa şizm gi bi bir du ru ma yol aç tın mı,
onu ken di elin le bo şa çı kar mış olur sun. Bu bir par ti  için de ge çer li -
dir. Bir bö lü mü çok sos ya list, bir bö lü mü çok köy lü olur sa o par ti yi
bi tir din de mek tir. Ya ni sos ya liz min özün de den ge li ge liş tir mek var -
dır.

Be nim sos ya list li ği me de bak tı ğı mız da, par ti için de sos ya list bir
par ti ya rat mak  için ne ka dar bü yük bir sa vaş ver di ğim ve Kür dis -
tan’da PKK ön cü lü ğün de bir sos ya list ge liş me ye yol aç mak  için
ken dim le bir lik te ne ka dar at ba şı gö tür dü ğüm gö rü le cek tir. Sos ya -
liz min ge re ği böy le dir.

Me se la, ben de bü rok ra tik bir sos ya list ola bi li rim! Tü müy le bü -
rok ra tik  olan  Türk so lu gi bi iki laf söy ler ge ri si ni bı ra kı rım ve ya bir
klik ola bi lir ve ge ri si ni sü rü gi bi de ida re ede bi li rim! Ama sos ya -
lizm an la yı şım bu nu ka bul et me di ği  için, bun la ra ken dim de as la yer
ver mem.

Sos ya lizm ge nel ola rak bü tün bir par ti nin sos ya list dü ze yi ni ifa -
de  eder.

Bir par ti nin sos ya list dü ze yi, kit le nin öz gür lük dü ze yi ni yan sıt -
ma lı ve bu nu ulus la ra ra sı ala na da böy le ta şır ma lı dır. Ben de ken di -
mi böy le bir sos ya list ta nım la ma ya bağ lı ola rak ele al dı ğım  için
doğ ru ve yet kin bir sos ya list ola bil dim. Bü tün bü rok ra tik sos ya list -
ler yı kı lır ken, hat ta bü tün dev let baş la rı bi le yı kı lır ken, be nim ken -
di mi na sıl güç len dir di ğim den alı na cak çok faz la  ders var dır. Za ten
her kes “klasik�sos�ya�lizm�yı�kıl�dı,�sta�li�nizm�yı�kıl�dı�ama�sen�son�sos�-
ya�list�ola�rak�ayak�ta�na�sıl�kal�dın” di ye so ru yor. Hal bu ki bi zim na sıl
bir sos ya list ol du ğu mu zu an la mı yor lar. Biz re el sos ya list le ri, bü rok -
ra tik sos ya list le ri, fe o dal sos ya list le ri, kü çük-bur ju va sos ya list le ri
hiç ta nı mı yo ruz bi le ve ya on lar la uzak tan-ya kın dan ala ka mız yok -
tur. Tam ter si ne PKK bün ye sin de on lar la çok şid det li bir mü ca de le

yü rü tü yo ruz. Sos ya list ge çi nen bir yı ğın PKK ağa sı, kü çük-bur ju va -
sı, köy lü sü var. Biz hep si ne kar şı aman sız bir mü ca de le ver dik. So -
nuç ta ger çek le şen PKK sos ya liz mi dir. Ni te kim bu da ya şı yor.

Çö züm le me dü ze yiy le, ger çek leş me dü ze yiy le PKK’nin ne re -
dey se ulus la ra ra sı rol oy na yan bir güç du ru mu na gel di ği ni her kes
bi li yor, -bu nu ger çek leş tir dik. Doğ ru bir sos ya list an la yış la ön der lik
tem si li,  halk tem si li, par ti tem si li, de mok ra si tem si li mü kem mel ya -
pıl dı. İn sa nın te mel so run la rı na, ka pi ta liz min da yat ma la rı na doğ ru
kar şı lık ve ril di. İş te bu da bir ge liş me dir.

Çö züm dü ze yi miz ve  onun ger çek leş me dü ze yi nin bir an lam da
sos ya liz min za fe ri ni teş kil et ti ği ni çok ra hat lık la söy le ye bi li riz. Bu -
nu ne siz ne de düş man in kar ede bi lir. Çün kü bu nu na sıl ger çek leş -
tir di ğim or ta da dır, -is pat lı dır. Bu an la yış lar la, bu tu tum ve dav ra nış -
lar la, bu mü ca de le tar zıy la ger çek leş tir dim.

Ben de bir in sa nım, ama na sıl bir in san? İde o lo jik bağ lan tı sı, pra -
tik po li ti kay la bağ lan tı sı, ka pi ta lizm le mü ca de le bağ lan tı sı, ezi len
in san la rı yü celt mek le bağ lan tı sı, ya ni dü şü ne bi le ce ği niz ka dar dü -
şü nün, bir çok bağ lan tı sı  olan in san. So nuç ta ger çek le şen sos ya liz mi
çö züm le me PKK so mu tun da,  Kürt  halk ger çek li ği için de, gi de rek
böl ge de de ek ti li ola bi len, ulus la ra ra sı alan da da yan kı sı  olan bir
ge liş me dir. Kı sa ca ulus la ra ra sı po li tik du rum ve PKK’de çö züm len -
me ve ger çek leş me dü ze yi ne iliş kin de bun lar söy le ne bi lir.

Bu an la tım da kof bö bür len me le re yer ol ma dı ğı gi bi, “artık� sos�-
ya�lizm�çö�zül�dü�–ki� �Türk�so�lun�da�bu�çok�be�lir�gin�dir–,�ge�ri�ye�ka�lan
ka�pi�ta�liz�min�yo�lu�dur” di ye rek ko şan ko şa na, koş tu ran koş tu ra na bir
du ru ma da yer yok tur. Biz ne es ki si ka dar ku ru lan sos ya lizm den
sar hoş tuk, ne de çö zül dü ğün de mo ra li miz düş tü. Tam ter si ne ken di
yo lu mu za da ha iyi ve an lam lı yük len dik. Çö züm le me le ri mi zin de -
ğe ri nin yük sek ol du ğu na, bu nun da ha da ger çek leş me si ge re ken bir
sos ya lizm ol du ğu na hem inan dık, hem bil dik ve hem de ıs rar et tik.
So nuç ta sah te ve ya bü rok ra tik sol cu luk da, re el sol cu luk da aşıl dı
ve bir da ha ken di ni to par la ya ma dı. Ama biz her gün ge liş me üze ri -
ne ge liş me kay det tik. Bu hız la gi der sek, ger çek ten beş-on güç lü
sos ya list, bi zim ön der lik tar zı nı  esas alır sa ne  Türk fa şiz mi ka lır, ne
Or ta do ğu ge ri ci li ği ka lır. Hat ta da ha da id di a lı sos ya list ler çı kar sa,
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ay nı tar zı ve tem po yu on lar da dö ne me ve ye re gö re uy gu la yıp, uy -
gun mü ca de le tarz la rıy la yü rü tür ler se, bu da ko ca man bir en ter nas -
yo nal  olur.

Biz son de re ce al çak gö nül lü ol ma ge re ği ni du yu yo ruz, ama ba zı -
la rı bu ger çek le şen bi çi me bi le bağ lı ol ma yı bi lir ler se, bir en ter nas -
yo nal de ğer ifa de et me me si dü şü nü le mez. Bi zim Kür dis tan so mu -
tun da ger çek leş tir di ği miz dü zey ra hat lık la bir Or ta do ğu so mu tu na
ta şı rı la bi lir. Za ten Tür ki ye’ye he men ta şı rı la bi lir. So nuç ta bu da
ulus la ra ra sı ala nın sar sıl ma sı de mek tir. Bir Bol şe vik de ne yi min den
da ha faz la ta rih te ye ri ni bu la bi lir.

Ama şim di biz bir ulu sal dü zey le, hat ta par ti mi zin içiy le uğ ra şı -
yo ruz. Bı rak di ğer ulus la rın bün ye si ni, hat ta  Kürdistan'ın di ğer çe -
şit li po li tik dü zey le ri ni, biz ken di iç dü ze yi mi zi ge liş tir mek le uğ ra -
şı yo ruz ve doğ ru su da bu dur. Hat ta PKK için de ben bir ki şiy le uğ -
raş tım, ken dim le uğ raş tım, mi li tan la uğ raş tım. Ni te kim bu en doğ -
ru su ve en so nuç alı cı sı ol du.

Üretiyor, yaşıyor ve doğru mücadele ediyoruz

Çö züm le me ler son de re ce bi re ye in dir gen miş tir; ne re dey se bi re -
yin en in ce de tay la rı na ka dar inil miş tir. Bu nun doğ ru bir  tarz ol du -
ğu or ta ya çık mış tır. Za ten sos ya lizm en çok in san la il gi le nen, dog -
ma lar dan  uzak ve in sa nı bü tün yön le riy le gö rül me si ne ola nak sağ -
la yan bir ide o lo ji dir. Biz de bu na böy le an lam ver dik ve uy gu la dık.
So nuç ta, kör dü ğüm  olan, hay van laş ma nın eşi ği ne ge ti ri len bir in -
san dan, gi de rek yü ce len, çö züm ka bi li ye ti ha li ne ge len bir in sa na
PKK için de ula şıl mış tır. PKK için de bu in sa na ulaş tık ça ulu sal dü -
ze ye ulaş ma, ey le me ulaş ma, en gad dar fa şist  özel sa va şı aş ma ger -
çek leş miş tir. Bu bü yük bir ge liş me dir. Bu nun is pa tı ya pıl mış tır.
Ulus la ra ra sı bü yük de ğe ri de bu ra dan ile ri ge li yor. Çün kü da ya tı lan
Türk  özel sa va şı nın ar ka sın da Av ru pa, Ame ri ka, Or ta do ğu ge ri ci li ği
var ve bun lar sa at be sa at bu kir li sa va şın ba şa rı sı nı bek le di ler. Do -
la yı sıy la bi zim PKK için de yü rüt tü ğü müz sa vaş bü yük bir en ter nas -
yo nal sa vaş tır. Hem ulu sal, hem en ter nas yo nal yö nü var dır. Ulu sal

yö nü sö mür ge ci li ğin ulu sal im ha yö nü ne, en ter nas yo nal yö nü de fa -
şist  özel sa va şı bes le yen bü tün güç le re yö ne lik tir. Ta bii ki bu, bü -
yük bir en ter nas yo nal de ğer de dir.

İn san içi miz de ay nı za man da üre tim sağ lar.
Bu in sa nın ide o lo jik, po li tik üre ti mi, par ti nin ye ni den üre ti mi dir.
Çün kü par ti mi zin te mel aşa ma la rın da ya ra tı cı yak la şım var dır.

Her dö ne min ger çek çi de ğer len dir me si, gö rev le rin be lir len me si,
ona gö re in sa nı mı zı eği tip ye tiş tir me ve sa vaş tır ma söz ko nu su dur.
So nuç, PKK’yi ye nil mez kı lan bir ör güt ve ya bir par ti ola rak ge li şi -
mi nin sü rek li leş me si dir. İçin de doğ ru mi li tan an la yı şı, doğ ru ön der -
lik an la yı şı var; bu gi de rek doğ ru bir ko mu tan lık an la yı şı na, as ke ri
an la yı şa gö tü rür.  Eğer bu yak la şım tüm bu yön le riy le de rin den sür -
dü rü lür se çok bü yük bir or du ya da yol aça bi lir.

Kür dis tan’da ge li şe cek bü yük bir  halk or du su, Or ta do ğu’yu sar -
sa cak bir  halk or du su dur. Bu or du de mok ra si yi, sos ya liz mi ve so -
nuç ta en ter nas yo na liz mi ge ti rir.

Bun lar ge li şi yor; önem li  olan bu nun bi zim ta ra fı mız dan is pat lan -
ma sı dır. Me se la, ben ken di mi bü yük bir is pat ola rak da gö rü yo rum.
Sos ya liz me bağ lı lı ğım, ken di mi böy le is pat la mam dır. Sos ya list in -
san, ken di ni böy le is pat lar sa, bu bü yük bir ce vap tır. Ni te kim yal nız
ken di ulu sal ger çek li ği miz için de de ğil, ulus la ra ra sı ger çek lik için -
de de her kes bi zi ger çek sos ya list ola rak ta nım la ya bi li yor.

Ka pi ta list le rin hep si bü tün ça ba la rı na rağ men ge liş me mi zi, biz -
zat bi zim şah sı mız da yü rü tü len mü ca de le yi en gel le me ye güç ye ti re -
mi yor lar. Ha ni sis tem da ğıl mış tı, sos ya lizm göz den düş müş tü!  Eğer
bu doğ ruy sa be ni ni ye ön le ye mi yor lar? Çün kü ben ken di mi doğ ru
üre ti yo rum, doğ ru ya şa tı yo rum, doğ ru mü ca de le et ti ri yo rum. Da ra -
cık bir yer de yim, ama önem li  olan be nim ken di mi doğ ru ye tiş tir -
mem, ken di mi ide o log laş tır mam, po li tik leş tir mem, halk laş tır mam,
in san laş tır mam dır. Bu nun so nu cu hiç kim se nin ön le ye me ye ce ği bir
ge liş me dir. Yi ne bu nun, ka pi ta liz min ken di ni en çok ba şa rı lı gör dü -
ğü son beş-on yı lın en bü yük ge liş me yı lı na dö nüş me si dir.

Sö zü mo na re el sos ya lizm çö zül dü ve ka pi ta lizm za fer ka zan dı. 
Ama bir de biz ka zan dık ve bu te sa düf de ğil.
As lın da ka za nan ka pi ta lizm ol ma dı ve kay be den de sa de ce sos -
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ya liz min çü rü ğü ol du.
Yi ne de bi zim gi bi zor be la ya şa tıl mak du ru mun da ka lan, hem

kap ta lizm ta ra fın dan, hem de sos ya lizm ta ra fın dan onay lan ma yan
ama bun la rın çö zü lüş sü re ci ni iyi bir fır sat ola rak de ğer len di ren bir
ha re ket te ger çek bir sos ya list çı kı şın ya ka lan ma sı ba şa rıl mış tır. Bu -
nun çok uy gun mü ca de le tak tik le riy le bir lik te gö tü rül me siy le, PKK
ön der li ğin de ger çek leş ti ril miş tir.  Eğer iha net edil mez se, bu dü zey
ta ma men za fer ka za na cak bir dü zey dir.

İn sa nı en doğ ru yo rum la yan bir sos ya list ki şi lik le biz bu gü ce
ulaş tık.

Bu bü yük bir in san lık za fe ri dir.
Bu nun sı ra dan bir uy gu la ma sı nı siz ya pın, bin ler ce uy gu la yı cı sı

çık sın. Bu nun za fer bo yu tu nu va rın siz ken di niz dü şü nün. Ama ça -
lı şa cak sı nız. Sos ya lizm ça lış mak de mek, te o ri de mek, tak tik de mek,
in san laş mak de mek tir. Özel lik le bi zim ki gi bi hay van laş tı rıl mış bir
or tam da en bü yük in san id di a sı, in san çö zü mü, in sa nın ye ni den
ken di ni ger çek leş tir me si de mek tir. Bi zim mo de li mi zi ve ya ger çek -
leş tir me tar zı mı zı bi raz uy gu la ma gü cü nüz ol sun, o za man ka zan -
ma nın dü ze yi nin na sıl ge liş ti ği ni gö re cek si niz. Ama bu da de di ğim
gi bi bi lim sel dir, ira de dir, dü şün ce gü cü dür, pra tik tir, te o ri dir ve ey -
lem dir. Bun la rı bir lik te ve içi çe ola rak ka nun la rı na çok uy gun, stra -
te jik ol du ğu ka dar tak tik esas la rı na da son de re ce bağ lı ol ma yı bi le -
rek ele ala bi lir se niz, siz sağ lam bir mi li tan sı nız ve bu mi li ta nı da
hiç bir güç dur du ra maz. Be ni dur du ra ma dık la rı gi bi.

Ta bii ki bir in sa nın ta rih sel ro lü sı nır lı dır. Onu do ğa üs tü kı la maz sın
ve bü tün yüz yıl la rı onun la ta şı ya maz sın. Bir in sa nın ta ri hi ro lü var dır,
an cak onu oy nar ve ge ri si ni di ğer le ri ta mam lar. Hat ta gü nü müz de ön -
der lik bir ku rum dur,  onun ro lü var dır. Mi li tan lık da bir ku rum dur ve
onun da ro lü var dır. Her kes ro lü nün ge rek le ri ni yer li ye rin de oy nar sa,
bu iş da ha ba şa rı lı  olur.  Eğer bir  ayak ko par sa to pal la ma  olur. Bu ne -
den le biz her ke sin ro lü nü oy na dı ğı bir par ti yi  esas alı yo ruz. Par ti nin
cep he si, or du su, kit le ça lış ma sı, as ke ri ça lış ma sı, iç ör güt le me si, ide o -
lo jik net li ği, po li tik doğ rul tu su böy le den ge li bir bi çim de gö tü rü lür se,
bu par ti nin ve ya ön der lik ku ru mu nun ba şar ma ma sı dü şü nü le mez.

İş te ger çek le şen PKK de ne yi mi bu dur.

Bü tün yön le riy le an la ya ma ma nız si zin ek sik li ği niz dir. Ger çek le -
şen bir du ru mun va rol du ğu nu söy lü yo rum si ze.

İş te ben ulus la ra ra sı alan da ya şı yo rum.
Be ni ne den ye rim den bir san tim bi le ge ri le te mi yor lar? Ak si ne

her gün da ha faz la et kin li ği mi ge liş ti ri yo rum. Çün kü dün ya de ğer -
len dir me mi, iliş ki de ğer len dir me mi doğ ru ya pı yo rum. Ger çek çi bir
sos ya list tim. Ne re de na sıl ha re ket ede ce ği mi, ne re de han gi tak tik
ge liş ti re ce ği mi, ne re de na sıl dost luk esp ri si ni da ya ta ca ğı mı, ne re de
na sıl it ti fak ko ya ca ğı mı, ne re de na sıl kar şı ko ya ca ğı mı ger çek çi
yap tım. Ru hum la, bi lin cim le, uy gun adım lar la ya pı yo rum.

Ba şa rı yo rum, ba şa rı yo rum ve ya şı yo rum. “Sen�bir�mü�ci�ze�sin,�ha�-
yal�sin” di ye mez si niz.

Ben son de re ce bi lim se lim.
Ger çek le şe nim!
He pi ni ze gö re, Kür dis tan ger çek li ği ne gö re, ulus la ra ra sı ger çek -

li ğe gö re ol duk ça ya şa ma ya yüz tut muş bi ri si yim. PKK de bi zim le
bir lik te böy le ol ma ya ça lı şan bir par ti dir.  Eğer bu ba şa rı sı nı ge ri let -
mez, ba zı la rı iç te ve dış ta onu ba şa rı sız lı ğa uğ rat maz, bi zim  tarz gi -
de rek da ha da ga le be ça lar ise, bu tam bir za fer dir.  Eğer bu nu bu
yön le riy le gö re bi lir se niz, el bet te si ze dü şen so rum lu luk lar ola cak tır.
İde o lo jik-po li tik ve ör güt sel dü ze yi ge re ken ney se, siz den onu is te -
ye cek tir. Bu na doğ ru kar şı lık ver di niz mi, iyi bir ka tı lım cı olur su -
nuz. İyi bir ka tı lım cı da, iyi iş ya par ve ba şa rı yı sağ lar. Ama  eğer
bun la rı gö zar dı eder se niz, el yor da mıy la so run la rı gör me den, çö züm
yo lu na ken di ni koy ma dan ko lay ca “zafer� gel�sin” der se niz bu da
müm kün de ğil dir.  Eğer bi lim sel ide o lo jiy le, ör güt len mey le ba ğı nı zı
ko pa rır sa nız, za fer şu ra da kal sın, siz an cak  ağır bir ye nil gi nin ne de -
ni olur su nuz. Ve ken di niz le bir lik te çok şe yi, çok ki şi yi de gö tü re bi -
lir si niz. Ni te kim ço ğu nuz da ger çek le şen de bu dur.

Bu gün PKK’de ulaş tı ğı mız dü zey, hem çok yet kin, hem de ta ri hi
bir ide o lo jik-po li tik ger çek leş me dü ze yi dir.

Özel lik le ulus la ra ra sı ger çek lik le kı yas la dı ğı mız da, çö zü len re el
sos ya lizm ve res mi ko mü nist par ti le rin ade ta yok ol ma sı na kar şı lık
bü yük güç ka za nan ve gi de rek da ha id di a lı  olan bi zim par ti miz gö -
rü le bi le cek tir. Biz ken di mi zi abart ma ya ca ğız ama her hal de en ter -
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nas yo na liz me uy gun ve en id di a lı par ti ler den bi ri si yiz. Za ten ge li şe -
rek ba şa rı ya gi de cek

Kür dis tan dev ri mi bir Or ta do ğu dev ri mi dir!
Or ta do ğu dev ri mi de ulus la ra ra sı an lam iti ba riy le en ge liş kin ve

en so nuç alı cı bir dev rim ola cak tır.
Bü tün bun la rı de ğer len di rir ken, din sel ide o lo ji de gü nü müz de et -

ki li ol mak is ti yor, şek lin de ki hu sus la rı faz la in ce le me ge re ği ni duy -
ma dım. Hat ta bu hu sus ken di ni gün cel leş ti rip par ti leş ti ri yor, hız la
ik ti da ra da gi di yor. Bun lar da ol duk ça tar tış ma ya de ğer hu sus lar dır. 

Özel lik le Or ta do ğu’da ye ni bir is la mi uya nış ve ya dev let leş me
şek lin de bir ge liş me ya şa nı yor. Ta bii bu da ger çek is lam la, gün cel
so run lar la, sı nıf sal ve ulu sal so run lar la bağ lan tı la rı için de kap sam lı
bir tar tış ma ko nu su ola rak ele alı na bi lir. Ay rı ca bur ju va mil li yet çi li -
ği, bu nun da kü çük-bur ju va ve iş bir lik çi mil li yet çi li ği var dır. Bun -
la rın tü rev le ri dün ya ge ne lin de ol du ğu gi bi, Or ta do ğu’da, özel lik le
Kür dis tan’da son de re ce et ki li ol mak is ti yor lar. Bun la rın da ide o lo -
jik, po li tik, ör güt sel yön le riy le ne an la ma gel di ği ni geç miş te ol du ğu
gi bi, bu gün de da ha iyi gö re bi li riz. Özel lik le Gü ney’de ger çek le şen
bir iş bir lik çi dev let çik mo de li, yi ne bir yı ğın re for mist ta lep için de
bu lu nan lar var dır. Es ki den bun la rı çok eleş tir dik ve bun lar doğ ru
eleş ti ri ler di.

Şim di bu eleş ti ri le ri da ha da gün ce leş ti re bi li riz. 
Ha re ke ti miz kar şı sın da na sıl bir ko num la rı var dır; bun la ra na sıl

yak la şa ca ğız? İs la mi ha re ke te, kü çük-bur ju va mil li yet çi le re, iş bir -
lik çi “modern” fe de re dev le te, Tür ki ye fa şiz mi ne yö ne lik po li tik
ola rak na sıl yak la şa ca ğız? Si ya si çö züm yo lu di ye ta bir edi len
kav ra mın po li tik çö züm le me im ka nı ne dir, var sa bu ne ye bağ lı dır,
han gi as ke ri dü zey de po li tik çö züm ge çer li dir? Tür ki ye’ye bir
aşa ma ola rak fe de ras yon da yat ma sı han gi an lam da ger çek çi dir?
İçe rik ola rak na sıl bir fe de ras yon laş ma ola bi lir? Tür ki ye’nin de -
mok ra si siy le,  onun mü ca de le siy le iliş ki si ne dir? Bu an lam da Tür -
ki ye so lu ve ya Tür ki ye dev rim ci güç le ri nin ge liş me si ne an lam
ifa de  eder, ne et ki de bu lu na bi lir, on la rı na sıl bir ge liş tir me ye ta bi
tut ma lı yız?

Bun la rın hep si ay rı baş lık lar ha lin de kap sam lı ola rak in ce len me si

ge re ken hu sus lar dır. Yi ne em per ya lizm le,  onun Av ru pa sı’yla, Ame -
ri ka sı’yla, hat ta Or ta do ğu böl ge sin de ki çe şit li dev let ler le po li tik
iliş ki ler ne an la ma ge lir? İliş ki siz lik doğ ru mu dur? Doğ ru de ğil se,
po li tik iliş ki bir tes li mi yet iliş ki si gi bi gö rül me ye cek se,  onun doğ ru
bi çi mi ne dir? Po li tik iliş ki yi tes li mi yet bi çi min de ele  alan iş bir lik çi
fe de re dev let ör ne ği ve ya baş ka bir yı ğın kü çük-bur ju va ku ru luş ye -
ri ne, ba ğım sız lı ğın dan, öz gür lü ğün den ta viz ver me yen, Tür ki ye’yle
de, böl ge dev let le riy le de ve ABD’yle de iliş ki ku ra bi len doğ ru tu -
tum ne dir?

Bü tün bu ko nu lar da hem kav ram lar, hem de pra tik ge liş me dü ze -
yin de de ğer len dir me le re gi ri le bi lir. Ya pı lan de ğer len dir me ler de ge -
liş ti ri le bi lir. Bu hu sus la ra faz la ay rın tı sıy la gir mek is te mi yo ruz. Bi -
ze ge rek li  olan da ay rın tı lar de ğil, bu esa sın or ta ya ko nul ma sı dır.
Kal dı ki, bir çok de ğer len dir me de ay rın tı yı da koy mu şuz. Par ti bu
ko nu da hay li güç lü bir de ğer len dir me ka bi li ye ti ne sa hip tir ve bu ol -
duk ça da bel ge len miş tir. Ta bii par ti da va sın da id di a lı olan la rın ek -
mek-su ka dar bu na ih ti yac la rı var dır. Bu na ula şıp, ken di le ri  için de
ge re ken so nuç la rı çı ka rır lar. Biz den is te ni len çok tan ve ril miş tir. Ye -
ter ki par ti li mi li tan lar olun ma sı bi lin sin.

Hiç kim se PKK’nin bir ço ğu nun san dı ğı gi bi ken di li ğin den ve ba -
zı ey lem ler le yü rü yen bir ha re ket ol du ğu nu id dia ede mez. Üs te lik
ya pı lan la rın da pek as ke ri bir ha re ket ol du ğu na  emin de ği lim. Cid di
bir ge ril la nın bi le yü rü tül dü ğü ne şim di ye ka dar ben faz la “ olur” de -
me dim, “öyle�ya�pıl�mış�tır” da de mi yo rum. Ba zı ça ba lar var dır, ama
bun la rın da ke sin lik le PKK’nin ön gör dü ğü bir dü zen le me ye ih ti ya cı
var dır. Bu nu baş ta da söy lü yor duk, şim di de vur gu lu yo ruz.
PKK’nin ka bul ede ce ği as ke ri çiz gi ve ör güt len me si kar şı mız da
hâlâ bir so run ola rak dur mak ta dır.

Bun la rın ya nın da kit le ör güt len me si de bir so run dur. Hat ta bu sa -
ha nın ide o lo ji nin ta şı rıl ma sı an la mın da da so ru nu var dır. Bir ba sın-
ya yın or gan la rıy la ide o lo ji nin pro pa gan da ve aji te edil me si cid di bir
gö rev dir. Par ti ga ze te le ri nin doğ ru kul la nıl ma sı, ide o lo jik içe ri ğe
uy gun rol üst len me si sı nır lı dır. Mu az zam ba sın-ya yın ola nak la rı mız
var, fa kat kul la nıl mı yor, ye te rin ce ör güt len me ye, pro pa gan da ya dö -
nüş tü rü le mi yor, bir  araç ola rak de ğe ri de faz la tak dir edi le mi yor.
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İde o lo jik so run bağ la mın da bu nu da gör mek ge re kir; ya ni ide o lo ji yi
yay ma or ta mı bu bağ lam da ele alın ma lı dır. Şu an da ne re dey se te le -
viz yo nu bi le ola cak ve is te nil di ği ka dar rad yo su da ola bi lir. Ba sı nı
za ten var dır ve le ga li te si de, il le ga li te si de – yurt içi ve  yurt dı şın da
önem li im kan lar var dır– iyi kul la nıl ma lı dır.

Po li tik ola rak da mu az zam ge liş me du rum la rı or ta ya çı kar tıl mış -
tır. Mil yon lar ca kit le po li tik leş me ye  dört göz le ve ade ta aç lık de re -
ce sin de il gi du yu yor. İyi bir par ti tem sil ci si on la rı hız la po li tik ör -
gü te ka vuş tu ra bi lir. Her alan da  halk ik ti dar laş mak,  onun tem si li ne
ulaş mak is ti yor. De mok ra tik tem si li ni, par ti tem sil ci li ği bi çi min de
gö tür mek ge re kir. Ar tık is te yen di le di ği ka dar ör güt ku ra bi lir. De di -
ğim gi bi çö zü mün ola nak la rı son de re ce var dır.

Gö rü yor su nuz ki,  PKK’nin ide o lo jik-po li tik ger çek leş me dü ze yi
yal nız ulu sal ve hat ta ta rih sel dö ne me ha iz bir ge liş me de ğil, böl ge -
sel ve ulus la ra ra sı an la mı da  olan, dos tun da düş ma nın da ol duk ça
say gıy la kar şı la dı ğı bir dü zey dir. Ta bii ki siz bu par ti nin mi li tan la rı
ola rak, hep sin den da ha faz la bu dü ze yi gör mek, bu dü ze yi bü tün
ide o lo jik-po li tik esas la rıy la kav ra mak ka dar, en in ce tarz da çö züm -
le me le ri ne ulaş mak, en önem li si de  onun ba şa rı ve ger çek leş me dü -
ze yi ni, ken di ni ze uy gu la ya rak, bir de ken di niz den çı kış yap tır mak
ve böy le ce par ti nin ide o lo jik-po li tik ger çe ğiy le bü tün leş mek ar tık
ta mam lan ma lı dır. Bu nu ger çek leş ti rir se niz, si zin  için ba şa rı sı çok
yük sek  olan eş siz bir ge liş me  olur. Böy le mi li tan lar dan ye ni den
mü te şek kil  eden bir par ti za fe rin en te mel gü ven ce si ol du ğu ka dar
önün de ki za fer yü rü yü şü nü de ke sin ti siz ta mam lar. 

ABD ve TC ben den hiç bir za man
“yü rüt tü ğü müz mü ca de le te rö rizm dir” 

sö zü nü duy ma ya cak tır

Da vid e.  korn: Kür dis tan İş çi Par ti si Ge nel Baş ka nı; say gı de -
ğer Bay Ab dul lah Öca lan! Bir kaç yıl ön ce Ame ri ka Bir le şik Dev -
let le ri  için yap tı ğım dip lo ma si gö rev le rin den emek li ol dum. Bu ara -
da da sık sık  Irak’ta ki  Kürt so ru nu üze ri ne ya zı lar yaz dı ğım gi bi,
son za man lar da da ay nı şe yi Tür ki ye’de ki Kürt ler  için ya pı yo rum. 

Şim di PKK hak kın da araş tır ma ya pıp, bir ya zı yaz mak is ti yo -
rum. Şu nu da be lirt mek is ti yo rum; ben ce PKK, ulus la ra ra sı ba sın
ta ra fın dan çok ba sit bir şe kil de ta nı tı lıp su nul muş tur. Bu ya zım  için
si zin le bir mü la kat yap mak is te dim. Ma a le sef bu es na da Or ta do -
ğu’ya bir zi ya ret ya pa ma ya ca ğım dan do la yı, ya zı lı ola rak so ru la rı -
mı ha zır la mak zo run da kal dım. Bu dü şün cey le so ru la rı ha zır la dım.
Ce vap la rı nız  için mü te şek kür ka la ca ğı mı şim di den söy le ye bi li rim.
Ya nıt la rı nı zın uzun lu ğu nu si ze bı ra kı yo rum. Bu ri ca mı, ka bul ede -
ce ği ni zi umu yor ve şim di den te şek kür edi yo rum. 

Ab dul lah Öca lan: İl gi le ri ni ze te şek kür ler Sa yın Da vid E.  Korn.
İlk de fa Ame ri kan dev le tin de gö rev al mış bir dip lo mat ve  Kürt hal -
kı nın du ru mu üze ri ne ya zı lar ya zan bir ki şi ola rak, PKK üze ri ne
gös ter di ği niz bu il gi de ğer li dir, an lam lı dır.

Baş lan gıç ta da be lirt ti ği niz gi bi, ger çek ten par ti miz hak kın da
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ulus la ra ra sı ka mu o yun da en hak sız ve ters yüz edil miş gö rüş ler ge -
liş ti ril mek is ten mek te dir. Hiç şüp he siz siz ler de çok iyi bi li yor su nuz
ki, bu ka dar olum suz gö rüş le rin ge liş ti ril me sin de, ABD’nin ağır lık lı
bir ye ri var dır.

He men ha tır la ta yım ki, bu gün CIA’nın baş kan yar dım cı sı, ulus la -
ra ra sı alan da te rö riz min en bü yük tem sil ci si ola rak par ti mi zi ile ri sü -
rüp, ra hat lık la çe şit li ko mis yon lar da bu gö rü şü sür dür mek te dir. Bu
bay, sı ra dan bir ki şi de ğil dir. CIA’nın da dün ya ça pın da ne den li et ki li
bir ör güt ol du ğu nu bi li yor su nuz. Hiç bi zim le gö rüş me den ve ya ger -
çe ği mi zi araş tır ma dan, araş tır sa da tek yan lı ola rak böy le teh li ke li gö -
rüş ler be yan et me si, ger çek ten ulus la ra ra sı te rö riz min en bü yük kur -
ba nı  olan bir hal kın; kut sal di ren me hak kı nı kul lan mak tan baş ka hiç -
bir ama cı ve uğ ra şı sı ol ma yan PKK’nin, böy le de ğer len di ril me si hem
bü yük bir ta lih siz lik, hem de sı nır ta nı ma yan bir düş man lık tar zı dır.

Soy kı rım sü re ci ni ya şa yan bir hal kın, sa de ce ve sa de ce ulu sal
kim li ği ni ve ulu sal-de mok ra tik ta lep le ri ni ile ri sür mek ten baş ka bir
so ru nu yok tur. Bu ko nu da soy kı rı ma kar şı di ren me si, ne den ulus la -
ra ra sı te rö rizm ol sun ki? Bu hak sız de ğer len dir me, an cak sı nır ta nı -
ma yan em per ya list bir gö rüş ola bi lir. Bu nun ada let le, in sa ni yet le ve
hat ta nor mal si ya sal ger çek lik le ala ka sı yok tur.  Ağır töh met al tın da
bu lun dur ma yı ma ri fet sa yan ult ra em per ya list bir gö rüş tür.

Sa yın CIA yar dım cı sı çok iyi bil mek te dir ki, bu gün te rö riz min en bü -
yük kur ba nı  olan bir hal kız. Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve  Türk bar bar lı ğı, ta -
rih ten be ri çok iyi bi lin mek te dir ki, halk la rın ve kül tür le rin soy kı rım gü -
cü dür. Mut lak in sa ni ye tin ge rek le ri ni, hü ma niz min ge rek le ri ni, ken di
kut sal ya şam hak kı nı, kim li ği ni ve soy ko ru ma hak kı nı, böy le ters yüz
bir gö rüş le, en  ağır bir suç la may la de ğer len di ri yor. Takd i ri ni ze bı ra kı yo -
rum ki, bu gö rüş ne re dey se ABD’nin res mi gö rü şü dür. Ve siz de ya kın -
dan ta nı mak ta sı nız. Ger çek ten de ABD’nin dev let ola rak çı kar la rı nın,
bu gö rüş ler le ne ka dar bağ lan tı lı ol du ğu nu an la ma ya ça lı şı yo rum. Bu te -
mel de so ru la rı nız, be lirt ti ği miz gi bi, PKK’nin bu çok ba sit ve yan lış ta -
nı tı mı nı bir öl çü de gi de re bi lir. Öy le ina nı yo rum ki, bu yan lış de ğer len -
dir me le re ve re ce ği miz ce vap lar la kıs men de ol sa bu aşı lır, te la fi edi lir. 

Bu ve si ley le de bi raz da ha doğ ru ya ya kın an la yış lar için de ola ca ğı -
nı zı uma rım. Siz ler le bir lik te Ame ri ka’nın biz ler hak kın da ki gö rüş le ri -

nin bi raz da ha ger çek lik pa yı nı tem sil  eder du ru ma ge le ce ği ne inan cı -
mı be lirt mek is ti yo rum. Tek rar il gi le ri ni ze te şek kür le ri mi su nu yo rum. 

Bireyin gelişimini engelleyen tüm ideolojilere tepkiliyiz

– Sa�yın�Öca�lan,� ulus�la�ra�ra�sı� ba�sı�nın�bü�yük�bir� kıs�mı,�PKK’yi
“ay�rı�lık�çı� ör�güt”�ola�rak� yan�sıt�ma�ya�de�vam�edi�yor.�“Ba�ğım�sız� bir
mark�sist-le�ni�nist� dev�let”� kur�ma�yı� amaç�la�dı�ğı�nı� söy�lü�yor.�Özel�lik�le
ba�ğım�sız�lık�ger�çek�ten�PKK’nin�bir�ama�cı�mı�dır?�Ay�rı�ca�mark�sizm
ve�le�ni�nizm�PKK’nin�ide�o�lo�ji�si�mi�dir?

– Par ti mi zin ıs rar la ay rı lık çı bir ör güt ola rak de ğer len di ril me si ve
ne pa ha sı na olur sa ol sun, her şe yiy le ay rı bir dev let pe şin de koş tu ğu
bir abart ma dır. Yi ne ben zer kla sik ko mü nist par ti ler le eş tu tul ma sı
da ye rin de ol ma yan bir de ğer len dir me dir. Par ti mi zin ide o lo jik ve si -
ya si çiz gi si, söy len di ği gi bi kla sik ko mü nist tarz da de ğil dir.  Eğer
öy le ol say dı, re el sos ya liz min çö zü lü şüy le bir lik te çö zü len par ti ler
gi bi, biz de çok tan çö zül müş ola cak tık. Son ulus la ra ra sı ge liş me ler,
özel lik le Sov yet sos ya liz mi nin çö zü lü şü bi le, bi zim böy le de ğer len -
di ril me me miz ge rek ti ği ni çok açık ça or ta ya ko yu yor.

Kal dı ki, par ti mi zin baş tan iti ba ren sos ya lizm den yo la çık tı ğı doğ ru -
dur, ama bu, bi lim sel te mel de ol ma sı na dik kat et ti ği miz bir sos ya lizm -
dir. Biz, top lum la rın da bi lim sel ola rak tes pit edi le bi le ce ği ne ina nı yo -
ruz. Gi de rek bu ko nu da ken di mi ze öz gü bir sos ya lizm an la yı şı nı ge liş -
ti ri yo ruz. Ne tür bir sos ya lizm ol du ğu nu in ce le ye rek an la mak müm -
kün dür. Bu hem bi zim, hem de bi zim le il gi le nen çev re ler açı sın dan
böy le dir. Ken di ide o lo jik gö rüş açı mı zı ge liş tir me yi, in san lık ve top lum
an la yı şı mız ge re ği do ğal say mak ge re kir. İde o lo ji siz top lum lar da, ide -
o lo ji siz halk lar da yok tur. İçin de bu lun duk la rı ger çek lik le re uy gun ola -
rak, bir çö züm yo lu ola rak her han gi bir ide o lo ji yi be nim se ye bi lir ler. 

Açık ça söy le ye yim; re el sos ya lizm ve ona yön ve ren par ti ler,
Kürt ger çek li ği ni doğ ru de ğer len dir me dik le ri gi bi, in kar edil me sin -
de ve hat ta TC’nin bu ka dar güç len di ril me sin de de en te mel mal ze -
me yi sun du lar.

Halk ve par ti ola rak biz bu sos ya lizm den, ko mü nizm den za rar
gör dük.
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Ama bu na rağ men, eşit lik ve öz gür lük an la yı şı mı zın güç lü ol du -
ğu na, de rin bir in san sev gi si ka dar, bu nun  eşit ve öz gür ce her hal kın
hak kı ola rak gö rü lüp ge liş ti ril me si ge rek ti ği ne her za man inan mak -
ta yız ve mü ca de le de edi yo ruz.

Aşı rı eşit siz lik le rin, hak sız lık la rın, yal nız ulus lar ara sın da de ğil,
hat ta sı nıf lar ara sın da da de ğil, din ler ara sı, mez hep ler ara sı, cins ler
ara sı, kül tür ler ara sı, kı sa ca sı ulu sal ve ulus la ra ra sı dü zey de ne ka -
dar öz gür leş me ye en gel teş kil  eden an la yış ve ta vır lar var sa, ona
kar şı, in sa nın özü ne uy gun ge liş ti ri len bir çiz gi miz var dır. Bu ara da
gi de rek çok teh li ke li bir hal  alan çev re kir li li ği ne, aşı rı nü fus ar tı şı -
na,  atom teh li ke si ne kar şı en ra di kal bir gö rüş sa hi bi ol ma yı bu sos -
ya lizm an la yı şı nın bir ge re ği ola rak sa yan, çok il ke li bir par ti ola rak
ken di ni ger çek leş tir mek is te yen ve böy le bir ide o lo jik çer çe ve ye sa -
hip  olan, ol ma ya ça lı şan bir ha re ket ola rak de ğer len di ril me miz da ha
ger çek çi ola cak tır. 

Ben çok kı sa ola rak, siz le re ne tür bir sos ya lizm an la yı şı na sa hip
ol du ğu mu zu tüm yön le riy le açık la ya cak du rum da de ği lim. Yıl lar ca
ön ce çok çe şit li de ğer len dir me ler ge liş tir dik, uma rım in ce ler si niz.
Ama sos ya lizm an la yı şı mı zın, es ki re el sos ya liz min ege men kı lın -
dı ğı ül ke ler de ki gi bi de mok ra si siz ola ma ya ca ğı nı, bi re yin ala bil di -
ği ne kü çül tül dü ğü, dev le tin ala bil di ği ne bü yü tül dü ğü bir sos ya lizm
ol ma dı ğı nı ra hat lık la be lir te bi li rim.

Hat ta bir çok ka pi ta list ül ke de ki ço ğul cu luk tan da ha ço ğul cu, de -
mok ra tik bir an la yı şa, dev le tin kla sik an lam da dev let ol mak tan çı -
ka rıl dı ğı bir an la yı şa sı kı sı kı ya bağ lı yız. Yi ne dev let ka pi ta liz mi ve
ona da ya nan sos ya liz mi de be nim se me di ği miz bir eko no mik yak la -
şım ol du ğu na; ki şi nin ye te nek le ri ni ser best çe ge liş ti re bi le cek bir
eko no mik dü zen le me ye ih ti yaç ol du ğu na ina nı yo ruz.

Bi re yin dev let adı na ge liş me si ni fren le yen tüm ide o lo ji le re bir
tep ki miz var dır.

Bu ara da her hal kın so nu na ka dar kül tü rel öz gün lü ğü nü ya şa ma -
ma sı nı, mo no lo tik bir top lum ya pı sı nın çok teh li ke li ol du ğu nu da
be lirt mek is te riz. Kı sa ca çok zen gin kül tür ve ye te nek le ri ni so nu na
ka dar ge liş ti ren bir bi rey an la yı şı, ol duk ça dik kat et ti ği miz ide o lo ji -
mi zin ge rek le rin den dir. Özel lik le dev le tin her şey ol du ğu –bi re yin

hiç bir şey ol du ğu ve ya bi re yin her şey ol du ğu–, top lum sal çı ka -
rların hiç bir şey ol du ğu yö nün de ki teh li ke li an la yış lar dan ol duk ça
uza ğız, tep ki du ya rız.

Top lu ma ge rek li ol du ğu ka dar bi rey sel hak lar, bi rey  için de ge -
rek li ol du ğu ka dar top lum sal ya rar lar ve ka mu dü ze ni, il ke ola rak
bağ lı kal ma ya ça lış tı ğı mız hu sus lar dır. Sa nı yo rum bu ka da rı ken di -
mi zi ta nıt mak  için ye ter li dir.

Ame ri ka ka dar fe de ra lizm is ti yo ruz

“Ayrılıkçılık” me se le si ne ge lin ce; biz her ne  şart al tın da olur sa
ol sun, “ayrı�dev�let” de di ret mi yo ruz.

Çok açık ça söy le mek is te di ği miz; bir hal kın te mel eko no mik,
kül tü rel, sos yal, si ya sal hak la rı nın sağ la ma alın dı ğı bir dev let mo -
de li dir. Ay nı dev let ça tı sı al tın da da bu hak lar kul la nı la bi le ce ği gi bi,
ay rı bir dev let ça tı sı al tın da da kul la nı la bi lir. Dev let bi çim le ri ni bu
ka dar ka tı bir bi çim de ya çok üni ter ya da çok ay rı lık çı bi çi min de
ni te len dir mek gü nü müz ger çek le ri ne de uy gun düş me mek te dir.
Ulus la ra ra sı ger çek lik fark lı dır.

Çok çe şit li si ya sal bir lik le rin git tik çe ge liş ti ği bir ça ğı ya şı yo ruz. 
ABD’nin ken di si de bir fe de ral dev let sis te mi dir. Ay nı ulu su teş -

kil et ti ği hal de, Al man ya da bir fe de ral dev let sis te mi dir. Yi ne ay rı
ulu su teş kil et ti ği hal de Bel çi ka iki mil li yet li bir fe de ras yon dur. İs -
pan ya ge niş oto no mi le ri  olan bir dev let tir. Ku zey Ame ri ka Dev let -
ler Bir li ği ge li şi yor. Av ru pa Bir li ği var, hat ta bir  Türk Bir li ği de ge -
li şi yor. Bu na Ba ğım sız Dev let ler Top lu lu ğu nu da ek le mek ge re kir.
Yi ne Rus ya için de ki fe de ras yon laş ma yı da iyi bir ör nek ola rak gö -
zö nü ne ge tir mek ge re kir. Bü tün bu ör nek ler halk la rın ay nı dev let
ça tı sı al tın da fe de ral bir sis tem le ba ğım sız ve öz gür ya şa ma sı nın
müm kün ol du ğu gi bi, ay rı dev let ler ha lin de ol sa lar bi le bu dev let le -
rin çe şit li bir lik ler, fe de ras yon lar bi çi min de bi ra ra ya gel me le ri de
müm kün dür. Ve gi di şat git tik çe bu yön de bir ev rim gös ter mek te dir. 

Bu ge nel ger çek li ği gö zö nü ne ge tir di ği miz de, PKK’nin her ha lü -
kar da, ay rı lık pe şin de koş ma sı ne ka dar ger çek çi de ğil se, Tür ki ye
Cum hu ri ye ti gi bi en fa şist bir dev le te ha kim  olan oto ri ter, top la yı cı
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üni ter bir ya pı için de de kal ma sı, bu nu ka bul et me si de o ka dar
müm kün de ğil dir.

Dik kat edi lir se mev cut üni ter dev let ya pı sı nı, as lın da 20. yüz yı lın
ilk ya rı sın da ki sos ya lizm den –ki o dö ne mi Sta lin tem sil edi yor du–,
en çok da Hit ler ve Mus so li ni’den et ki le nen Mus ta fa Ke mal ge liş -
tir di. Ke sin lik le de mok ra tik bir dev let ol ma dı ğı nı he pi niz bil mek te -
si niz. Hiç bir kül tü re öz gür lük yok tur. De mok ra si nin de sah te ve or -
du gü düm lü ol du ğu nu, bu gün her kes bil mek te dir.

TC’nin mev cut üni ter dev let ya pı sı, en an ti-de mok ra tik  olan ya -
pı lar dan bi ri si dir.

Sa de ce azın lık la rın,  Kürt ulu su nun hak la rı nı in kar et mek le, ta nı -
ma mak la kal mı yor. Ken di için de de hal kı na kar şı in san hak la rı nı en
aykırı olan, de mok ra si si nin ger çek ten bir gös ter me lik ol mak tan öte -
ye de ğe ri ol ma yan bir dev let ya pı sı dır. İş te biz –ki ne re den ba kı lır sa
ba kıl sın, bu fa şist bir dev let ya pı sı dır– böy le bir dev le te kar şı, ge -
nel de de Tür ki ye’nin bü tün sel ola rak de mok ra si si  için mü ca de le
ver mek te yiz. Bu mü ca de le ye “ayrılıkçı�mü�ca�de�le” de mek, ger çek -
ler le  alay et mek tir, cid di ye al ma mak tır. Bu na de mok ra si mü ca de le -
si, ulu sal de mok ra tik ta lep ler mü ca de le si de mek da ha doğ ru ola cak -
tır.

Dik kat edi lir se, Tür ki ye’nin bü tün si ya si ge liş me le ri mü ca de le -
miz le bağ lan tı lı ola rak ev rim gös ter mek te dir. Ke ma list re jim öy le
bir nok ta ya gel miş tir ki, özel lik le bu son Gü ney Kür dis tan’a yö ne -
lik ope ras yo nuy la bir lik te, ya re form lar doğ rul tu sun da ev rim gös te -
rip öm rü nü uza ta cak, ya dar üni ter ka lıp lar için de da ha da sı kı şa rak
çık maz dan çık ma za yu var la nıp gi de cek, ya da yı kı lıp gi de cek. 

Biz bu ne den le,  eğer Tür ki ye Cum hu ri ye ti, de mok ra tik ge liş me yi
re form lar yo luy la sağ la mak is ti yor sa, ha zır ol du ğu mu zu de fa lar ca
be lirt tik. Hat ta böy le bir de mok ra tik ge liş me nin en sağ lam gü cü, te -
mi na tı ola ca ğı mı zı söy le dik.

“İlle�ay�rıl�mak” di ye bir der di mi zin ol ma dı ğı nı siz le re de açık ça
söy lü yo ruz.

Kar şı ta raf ye ter ki ken di ne gü ve nip bir si ya si di ya lo ga  açık ol -
sun. Mev cut sı nır lar da hi lin de halk la rın eşit lik ve öz gür lü ğü ne ya -
kın so nuç lar alı na bi lir. Ulu sal de mok ra tik ta lep ler ile ri dü zey de for -

mü le edi le bi lir. Tür ki ye  için de mok ra si, ile ri dü zey de ge li şim gös te -
re bi lir. Biz “buna�va�rız” di yo ruz. Bu nu iki de bir ay rı lık çı lık ola rak
de ğer len dir me nin hiç bir an la mı yok tur.

Kal dı ki, en az tek ulus tan mü te şek kil bir Ame ri ka ka dar fe de ra -
lizm is ti yo ruz. Al man ya ka dar, İs pan ya ka dar bir de mok ra si ve
onun ge liş miş bir ge re ği ola rak fe de ral sis tem is ti yo ruz.

Bu nu is te mek ne den ay rı lık çı lık ol sun?
Da ha ilk adım la rı bi le at ma dan, bir hal kın kim li ği ni, adı nı bi le

ta nı mak is te me yen an la yı şın, ay rı lık çı ol du ğu, şo ve nist ol du ğu ra -
hat lık la söy le ne mez mi? Mil yon lar ca sa yı da ki bir ulu su, yi ne ta ri -
hin en es ki bir hal kı nın kim li ği ni bu ka dar in kar et mek, en da nis ka lı
ay rı lık çı lık de ğil mi dir? Ne den ger çek ler böy le gö rül me yip de bi -
zim çok ma kul, in sa ni hak mü da fa a mız, hak sa vun ma mız he men
ay rı lık çı lık di ye de ğer len di ril sin?

Siz ler de iyi gö rü yor su nuz ki, biz, tek ta raf lı oluş tu rul muş  ağır bir
yan lış, sap tı rıl mış de ğer yar gı la rıy la kar şı kar şı ya yız. Bu na is te nil -
di ği ka dar “katı�mark�sist-le�ni�nist�ide�o�lo�ji�ye�da�ya�nı�yor” de yin, is te -
di ği niz ka dar “en�te�rö�rist�ay�rı�lık�çı�ha�re�ket” de yin, tüm bun lar suç -
la ma dır. Ve hiç bir ger çek çi ya nı yok tur. Ger çek lik, da ha çok be nim
di le ge tir me ye ça lış tı ğım gö rüş ler le bağ lan tı lı dır.

Sadece halkımızdan fedakarlık istiyoruz

–�Sa�yın�Öca�lan,�son�yıl�lar�da�PKK,�Tür�ki�ye�Kürt�le�ri�nin�sem�pa�ti�-
si�ni� ka�zan�mış� ve� hat�ta� de�ni�le�bi�lir� ki� ak�tif� yar�dım�la�rı�nı� bi�le� alı�yor.
Bu�nu�ne�ye�bağ�lı�yor�su�nuz?

– Çok  açık ki, hal kı mı zın ta ri hi öz lem le ri ne çok sı nır lı da ol sa,
bir ce vap teş kil et me si ne bağ lı dır. Yi ne unut ma mak ge re kir ki,  Kürt
hal kı  için ilk de fa PKK mü ca de le sin de bü yük bir öz ve riy le, ge rek ti -
ğin de en zor ko şul lar da, tek ba şı na ha ya tı nı fe da  eden bin ler ce kah -
ra man in sa nın, ulu sal kim li ği  için, de mok ra si  için,  halk  için ha ya tı -
nı gö zü nü kırp ma dan ada ma sı, hal kın da bu nu gö rüp de ğer len dir -
me si bu il gi nin, des te ğin en te mel ne de ni dir.  Kürt hal kı ta rih te çok
de fa al da tıl dı. Do la yı sıy la, her ön de re he men inan mak is te mez. Ne
za man ki göz le riy le gör dü, ken di si  için en bü yük fe da kar lık ya pı lı -
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yor, en de ğer li can la rı kah ra man ca ver mek ten çe ki nil mi yor; iş te o
za man, bu ha re ke te va rı nı-yo ğu nu se fer ber ede rek des tek ve rir, yar -
dım cı  olur.  Olan da bu dur.

PKK, çok ye rin de tak tik ler le yir mi yı lı aş kın dır bir ge liş me yi
gös ter me siy le  Kürt ta ri hin de çok ça gö rü len ve bir kaç ay lık sü re
için de da ha kö tü bir so nu ca yol  açan il kel is yan cı lık ge le ne ği ni aş -
mış bir ha re ket tir.

He men is yan la bir lik te ye nil me özel li ğin de ol ma yan, tam ter si ne
bir ki şiy le, ken dim le baş lat tı ğım bu is ya nı gi de rek bo yut lan dı rıp,
bir ki şi nin is ya nı nı bir  halk sa va şı mı na ka dar ta şır ma ye te ne ği ni
gös ter me miz, hal kı mı zın bü yük hay ran lı ğı na hat ta mu ci ze vi ola rak
de ğer len dir me si ne yol aç mış tır. 

Bu Kür dis tan ta ri hin de ilk de fa ger çek le şen bir olay dır.  Eğer ger -
çek ten bu des te ğin de re ce si ni an la mak is ti yor sa nız bu ger çe ğin al tı -
nı çiz mek ge re ki yor.  Halk, bü tün is yan lar dan –ki he men ko lay ezi -
lip da ha kö tü bir sta tü ko ya yol aç mış lar dır– çe kin di ği  için ko lay
des te ği ni ver mez di. Yıl lar dır ol duk ça ba şa rı lı bir gra fik çi zen ha re -
ke ti mi zin ye nil mez li ği ni gör dük çe, ina nıl maz bir il gi ve des te ği or -
ta ya çık tı.

Yal nız 15 Ağus tos Atı lı mı’ ndan be ri, on bir yı lı ge ri de bı ra kan
acı ma sız bir te rö re rağ men –ki, bin ler ce in sa nı mız fa i li meç hul ci -
na yet ler bi çi min de kat le dil di, mil yon lar ca sı kö yün den göç et ti ril di,
aç bı ra kıl dı, yüz bin ler ce si iş ken ce den ge çi ril di, on bin ler ce si  hâlâ
tu tuk lu dur– bu  halk  hâlâ bü yük bir des tek le par ti yi her şe yiy le des -
tek li yor sa, bu par ti nin de bu hal ka la yık çok kah ra man ca bir ta ri he
sa hip ol ma sın dan ötü rü dür. Baş ka hiç bir ge rek çey le, ne den le bu
halk, bu par ti yi bu ka dar des tek le mez di.

Biz sa de ce hal kı mız dan fe da kar lık is ti yo ruz.
Bu hal ka, soy lu amaç lar dı şın da en ufa cık bir çı kar sun ma dık,

mad di men fa at le bağ la ma dık. Tam ter si ne, va rı nı-yo ğu nu ada ya cak
yü ce lik te, kut sal lık ta bir par ti yi, bin ler ce kah ra man şe hi di sun mak -
la, bu des te ğin özü nü ya ka la dık. 

Des tek len me mi zin al tın da ki en te mel ne den ler bun lar dır. Ta bii
ki, yay gın bir pro pa gan da ve ör güt len me fa a li ye ti miz bü tün mü ca -
de le bi çim le ri ni; ge ril la dan tu ta lım ba rış çıl mü ca de le kam pan ya la rı -

na ka dar, hep si ni uy gun bir şe kil de dev re ye koy ma mız, tak tik ola -
rak da her dö ne me öz gün doğ ru adım lar at ma mız, hal kı mı zın gü ve -
ni nin da ha da pe kiş me si ne yol aç mış tır. İkin ci bir et men ola rak, bu
yön lü bir ör güt ol ma ni te li ği ni sür dür me miz, hal kı mı zın il gi ve des -
te ği ni gi de rek ar tır mak ta dır. 

TC kürt olan her şeye düşmandır

–�Sa�yın�Öca�lan,��Türk�hü�kü�me�ti�ne�yap�tı�ğı�nız�si�ya�si�çö�züm,�“hay�-
di�ko�nu�şa�lım”�çağ�rı�la�rı�nı�za�ne�gi�bi�ce�vap�lar�al�dı�nız?

– Kar şı mız da ki re jim, taş du var lı bir ka rak te ri tem sil et ti ği  için,
ma a le sef çağ rı la rı mı zı duy mu yor ve ya duy maz lık tan ge li yor. Ade ta
du va ra ko nu şu yo ruz gi bi bir du rum söz ko nu su. Dün ya da da baş ka
bir re ji min bu ka dar ka tı ola ca ğı nı san mı yo rum.

Çok iyi bi lir si niz ki, ABD gi bi bü yük bir dev let, bir çok so ru na
du yar lı dır ve si ya sal yak la şır. Ama  Türk re ji mi, ta rih için de halk la ra
kar şı çok acı ma sız dav ran mış tır. En son ola rak da  Kürt hal kı nı yut -
mak ta o ka dar ka rar lı dır ki,  onun adı na tek bir se si bi le, ne ka dar in -
sa ni, de mok ra tik olur san ol sun din le mek is te me mek te dir. Din ler -
ken, su çüs tü ya ka la na ca ğı nı san mak ta dır. Bu ger çe ğin de al tı nı çiz -
mek zo run da yım. Bu hal kın var lı ğı nı ta nı ma mak, ta ri hi ni in kar et -
mek ge rek ti ği ni dü şü nü yor. Ta bii bu, ken di si nin ege men, bar bar ta -
ri hi, bü yük suç lu luk ta ri hi olu yor. Tüm bu ta rih bo yun ca hiç bir hal -
kın var lı ğı nı ta nı ma dı, so nu na ka dar sa vaş tı. İm ha ede ce ği ka dar
im ha et ti, im ha ede me di ği ne de en bü yük dar be yi in di re rek, ya kıp-
yı ka rak ge ri çe kil di. Ay nı po li ti ka yı,  Kürt hal kı na kar şı da uy gu la -
ma tu tu mu içe ri sin de dir. So nu na ka dar var lı ğı nı in kar et me de ve
yer le bir et me de ka rar lı dır. Ba şa ra maz sa çe ki lip gi de cek tir. En  ufak
bir in sa ni-de mok ra tik yak la şı ma, bu ta ri hi ge le nek ne de niy le iti bar
et mek is te mi yor. So run ke sin lik le bi zim açık la ma la rı mı zın, an la şı lır
ol ma ma sı ve ya çok  sert ra di kal ol ma sı de ğil dir. Ha yır.  Onun fel se -
fe sin de, ha yat gö rü şün de her han gi bir hal ka, kül tü re yer yok tur.
Onun  için bu  ka dar çıl gın ve vah şi dir.

Bi raz TC ve Os man lı yı ya kın dan ta nı yan lar, bir ege men lik bi çi -
mi ola rak ken di hal kı na kar şı bi le çok oto ri ter, an ti-de mok ra tik ol -
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du ğu nu tes pit eder ler. Özel lik le  Kürt hal kı na kar şı da ha da be te rin
be te ri bir an la yı şa sa hip tir. Çün kü on lar ca is yan ya pıl mış tır, hep si ni
de acı ma sız ca ez miş ler dir.

De mi rel’in de “bu�yir�mi�do�ku�zun�cu�is�yan�dır,�onu�da�eze�ce�ğiz” bi -
çi min de bir de ğer len dir me si var dır. Da ha bu gün bi le Şi li’de, “Tür-
kiye’de�bir��Kürt�me�se�le�si�yok�tur” di ye rek,  Kürt hal kı nı ve so ru nu nu
ta nı ma mak ta dır. Böy le olun ca da bi zim açık la ma la rı mı zın “beton-
dan�bir�du�va�ra” çar pıp ge ri dön me si ne şaş ma mak ge re ki yor. 

Ve ger çek ten ulus la ra ra sı  alan baş ta ABD ol mak üze re, stra te jik
çı kar lar ne de niy le te mel güç le ri de ar ka sı na alın ca, ne ka dar va him
bir tu tum la kar şı kar şı ya ol du ğu mu zu ve hiç bir in sa ni-de mok ra tik
çö züm çağ rı la rı mı zı din le me ye ce ği ni siz ler de tak tir eder si niz. Biz
ne ka dar olum lu ba zı re form la rı öner sek bi le, hiç duy mak is te mi yor.
Sa de ce PKK’yle de ğil, ke sin lik le si lah lı mü ca de ley le ala ka sı ol ma -
yan ör güt ler de var dır, on lar la da gö rüş mek is te mi yor. Çün kü için de
Kürt  olan her şe ye düş man dır. 

ABD’nin, özel lik le si zin va sı ta nız la gör me si ge re ken ger çek bu -
dur. Bu taş tan du var la rı bi raz yu mu şat mak  için ça ba la rı nı za ih ti yaç
var dır. Bu si zin gö re vi niz dir de. Çün kü ar ka sın da siz var sı nız; her -
hal de bu ka dar  sert ol ma sın dan ya na de ğil si niz. Çün kü bu, bü yük
bir in san lık su çu ve soy kı rım dır.

Vic da nı nı za hi tap edi yo rum!
İn sa ni-de mok ra tik  olan tu tum kim de dir; ki reç leş miş bir be yin,

be ton laş mış bir yü rek kim de dir? Siz tak dir et me li si niz. 

Halklarımız için federe sistem gereklidir

–�Sa�yın�Öca�lan,�di�ye�lim�ki��Türk�hü�kü�me�ti,��Kürt�azın�lı�ğı��için,�bir
fe�de�re�çö�zü�mü�gö�ze�al�dı.�Bu�çö�züm�et�ki�li��olur�mu?�Çün�kü�Kürt�le�rin
bü�yük�bir�kıs�mı�Gü�ney�do�ğu’nun�dı�şın�da,�İs�tan�bul,�İz�mir,�An�ka�ra�ve
di�ğer� ba�tı�met�ro�pol�le�rin�de� ya�şı�yor.� �Eğer� fe�de�re� çö�zü�mü,�Kürt�le�rin
acı�la�rı�nı�din�di�ren�bir�yol�ola�rak�gör�mü�yor�sa�nız,�na�sıl�bir�al�ter�na�ti�fi
ufuk�ta�gö�rü�yor�su�nuz?

– Ken di dev let mo de li ni zi göz ler önü ne ge ti re rek, bi zim bir fe de -
ral sis te mi ge liş tir me mi zin ger çek çi  olup ol ma dı ğı nı da ha iyi de ğer -

len di re bi lir si niz. Ve da ha de ği şik çö züm le rin de na sıl ge liş ti ril me si
ge rek ti ği ni an la ya bi li riz.

Her şey den ön ce, Kürt le rin ne re dey se ya rı sı nın Tür ki ye met ro pol
kent le ri ne ta şın dı ğı doğ ru dur. Ama  hâlâ sı nır la ra sa hip, ezi ci  Kürt
yo ğun luk lu bir Kür dis tan ül ke si nin de ol du ğu bir o ka dar ger çek tir.
Unut ma ya lım ki, da ha M.Ö. Kse ne fon’un On bin le rin Ri ca tın da, bu
ül ke nin adı nı be lirt me si ger çe ği var dır. Türk ler, an cak M. S. 10.
yüz yıl da bu ra ya ilk adım la rı nı ba sar. Bu ra nın da Tür ki ye ola rak de -
ğer len di ril me si nin ta ri hi yüz yı lı geç me mek te dir. Hat ta Kürt le rin
var lı ğı ta rih te dört bin yı lı ger çer ken Tür ki ye’nin var lı ğı ise son yüz
yıl için de bir  ulus ola rak ken din den bah set tir me ye ça lış tı ğı nı bil -
mek te yiz.

Bun lar da bir ya na, ör ne ğin siz ay nı ulus su nuz, ne den fe de ral bir
sis tem uy gu lu yor su nuz? Hem de 52 fe de re dev le ti niz var. O hal de,
ni ye ül ke si nin ve ken di si nin is mi, bel ki de in san lık için de en es ki
olan bir hal kın fe de re sis te mi ol ma sın? Ay rı ca met ro pol lerde çok
sa yı da in sa nı mı zın ol ma sı, eko no mik so run lar dan, iş ken ce ve bas kı -
dan do la yı dır. Bu Kür dis tan lı kit le ba tı da ki  Türk hal kı nın so run la rı -
nı da ağır laş tı rı yor. Ta bii ken di le ri de çok  ağır ya şam ko şul la rı al -
tın da ya şa mak ta dır lar.

Ge li şe cek bir fe de re sis tem, mil yon lar ca in sa nı bir çır pı da tek rar
ana va tan la rı na dön dü re cek tir. Av ru pa’da da iki mil yo na ya kın  Kürt
var. On la rın da bas kı ve eko no mik ne den ler le göç et ti ril di ği ni bi li -
yo ruz. Bir fe de re sis te mi nin ge liş me siy le on la rın da, Av ru pa’nın ba -
şı na so run ol ma dan, ken di ana va tan la rı na dö ne ce ği ne emi niz. Di ğer
ka lan Kürt le rin so run la rı de mok ra si çer çe ve sin de dü şü nü le bi lir.

Ge niş bir de mok ra si, Tür ki ye  için de ge çer li ol duk tan son ra, met -
ro pol de ki Kürt ler de ken di le ri  için  okul aça bi lir ler. Ba sın-ya yın ku -
rum la rı nı ge liş ti re bi lir ler. Bu na ne den şa şa lım ki? Böy le ol du di ye,
ne den en di şe ler du ya lım ki? Ge niş bir de mok ra si ge re ği, is te yen ba -
tı da ka lır, is te yen do ğu ya ge lir.

Fe de re sis tem; ta ri hi, top lum sal, si ya sal, kül tü rel ne den ler den do -
la yı ge rek li dir. Sa de ce de mog ra fik ola rak, nü fus da ğı lı mı na ba ka -
rak, fe de ral sis te min el ve riş li ol ma ya ca ğı nı söy le mek, ken di dev let
ger çe ği niz le de bağ daş ma dı ğı nı çok iyi bil mek te yiz.
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Baş ka bir bi çim dü şü nü le bi lir mi? Baş lar ken de vur gu la dı ğım gi -
bi, çe şit li bir lik bi çim le ri var dır. Kon fe de ras yon lar, gev şek bir lik bi -
çim le ri, yi ne oto no mi bi çim le ri var dır. Bü tün bun la rı, an cak si ya sal
di ya lo gu ge niş bir bi çim de ha ya ta ge çir mek le tar tı şıp so nuç lan dı ra -
bi li riz.

Bi zim kar şı mız da ki an la yış, taş du var dan örü lü ol du ğu  için,
han gi uy gun bi çim ler al tın da dev le ti ye ni den dü zen le ye ce ği mi zi
an la mak is te mi yor. Yok sa  Kürt hal kı nın ulu sal-de mok ra tik ta lep le -
ri ne uy gun bir dev let bi çim le ni şi ni ger çek leş tir mek ve bu nu ana ya -
sa ya ta şır mak im kan sız de ğil dir. Hat ta bu mev cut  ağır kri zin aşıl -
ma sı  için tek doğ ru yol dur. Unut ma ya lım ki, bu gün Tür ki ye dün -
ya da en  ağır eko no mik, sos yal, si ya sal kri zi ya şı yor. Ve ulus la ra ra -
sı sı nır la rı zor la ya rak te rö riz mi uy gu lu yor. Bu nu aş ma nın yo lu, si -
ya si di ya log la bir lik te ge li şe cek  olan ye ni bir dev let ya pı sı nın or ta -
ya çık ma sın dan ge çer. Bu nun dı şın da, Tür ki ye  için bir çı kış yo lu
yok tur. 

kutsal direnme hakkımızı kullanıyoruz

–�Sa�yın�Öca�lan,� hem� �Türk�hü�kü�me�ti,� hem�de�Bir�le�şik�Dev�let�ler
hü�kü�me�ti�PKK’yi�“te�rö�rist� ör�güt”ola�rak�ni�te�len�di�ri�yor.� �Eğer� si�zin
dü�şün�ce�le�ri�ni�ze�gö�re�bu�böy�le�de�ğil�se,�ne�dü�şü�nü�yor�su�nuz?

– Bi rin ci so ru nu za kar şı lık ola rak en bü yük te rö rist an la yı şın ve
uy gu la ma nın ne ol du ğu nu gös ter dik. Biz hiç bir hal kın, hat ta tek bir
ya ban cı nın bi le hak sız ye re bir dam la ka nı nı dök müş de ği liz. Ken di
ül ke miz de, mut lak in san ol ma nın bir ge re ği ola rak, kim li ği mi zin ta -
nın ma sı nı,  ulus ve  halk ola rak ba zı hak la rı mı zın ka bu lü nü is te mek -
ten, bu nun  için ge re kir se di ren mek ten baş ka ça re mi zin ol ma dı ğı nı
siz le re söy lü yo rum.

Te rö rizm bu nun ne re sin de?
Siz ke fil  olun, “ alın� si�ze� kim�li�ği�niz,� ulu�sal-de�mok�ra�tik� hak�la�rı�-

nız” de yin, ben bir an bi le, şid de te baş vur ma ma yı ta a hüt edi yo rum.
Ama siz, be nim hak la rı mı ba na ta nı ma yı ta a hüt ede mi yor su nuz,
ABD ta a hüt ede mi yor, Tür ki ye ta a hüt ede mi yor. Bi la kis TC  halk
ola rak “yoksun” ve “hiçbir�hak�ile�ri�sü�re�mez�sin” di yor. Bu nun  için

de ta rih ten gü nü mü ze ka dar, en zor ba, bar bar bir güç le bi zi soy kı -
rım dan ge çir mek ve yok et mek is ti yor. En bü yük te rö rizm bu de ğil
de ne dir?

Ba zı ger çek le ri  ters gör me ye ça lı şı yor su nuz.
Bir hal kın kut sal di ren me hak kı nı tem sil et mek ten baş ka hiç bir

so ru nu ol ma yan bir mü ca de le yi, en bü yük ulus la ra ra sı te rö rist güç
ola rak de ğer len di ri yor su nuz. Hak bu nun ne re sin de, ada let bu nun
ne re sin de, ger çek lik bu nun ne re sin de?

Bir hal kın var lı ğı nı in kar et mek, en soy suz, re zil bir ya şa mı ka -
bul et mek, si ze gö re uy gar lı ğın bir ge re ği mi dir?

Ame ri kan ba ğım sız lık sa va şın da son de re ce te rö rist an la ma ge le -
bi le cek bir çok ey lem bi çim le ri de ne di niz ve Ame ri kan ulu sal kur tu -
lu şu nu böy le sağ la dı nız. Bu yüz den be nim si zi te rö rist ola rak  ilan
et mem doğ ru mu dur?

Kal dı ki biz, siz ler ka dar da ba ğım sız bü yük bir dev let ol mak is -
te mi yo ruz. Bi zim is te di ği miz ay nı dev let ça tı sı da da hil ol mak üze -
re, ba zı te mel in sa ni ta lep ler dir. Bun la rın için de ken di ulu sal kül tü -
rü nü, di li ni ya şa ma ge çir me hak kı var. Yi ne si ya set yap ma, di le di ği
gi bi eko no mi si ni kur ma, ge liş tir me hak kı var. Bun la rı is te mek ne -
den te rö rizm ol sun?  Eğer, kar şı ta raf da “ben�bu�hak�la�rı� ver�me�ye
va�rım” der se, biz bir gün de şid de ti kar şı lık lı ola rak dur du ra bi li riz. 

Ye ter ki, üze ri mi ze soy kı rım amaç lı ge lin me sin, ara bu lu cu ol du -
ğu nu zu ka bul  edin.  Evet, her an dur dur ma ya ha zı rız.

Ger çek buy ken,  hâlâ kal kıp “ABD,�TC,� si�zi� te�rö�rist� �ilan�edi�yor,
bu�na�kar�şı�ne�der�si�niz?” de mek, ger çek ler le  alay et mek tir.

Ben bu söz le rin, en ger çek çi bi çim de ABD ve TC  için doğ ru ola -
ca ğı nı söy lü yo rum.

Te rö rist ol ma dı ğı mı zı söy le mek le ba zı adım la rı at mak  için sah te -
kar lık yap ma ya ge rek gör mü yo rum. Ve hiç bir za man da ken di mi zi te -
rö rist ola rak, si zin söy le mek is te di ği niz an lam da de ğer len dir mi yo rum.
Çok kut sal, çok kah ra man ca bir in san lık sa va şı mı nı ve ri yo ruz. Sa de ce
Kürt hal kı  için de ğil, Or ta do ğu’da çok sa yı da im ha edi len kül tür  için
de sa va şı yo ruz. He len kül tü rü, Er me ni kül tü rü, Sür ya ni kül tü rü,  Arap
kül tü rü ve Çer kez kül tü rü var. Bu nun gi bi iri li-ufak lı bir çok kül tür da -
ha var dır. Ya ni sa yı sız hal kın kül tü rel özerk li ği  için de bir sa vaş yü rü -
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tü yo ruz. Bu na, ne den “terörist” de nil sin? Bu nu ta nı ma yan kar şı ta raf -
tır. Zor la, acı ma sız ca bas tı ran TC’dir. Te rö rizm bu de ğil de ne dir?

İn san lık adı na yü rüt tü ğü müz bir sa va şı, as la le ke li bir mü ca de le
ola rak de ğer len di re mem.

Her şe yi ka bul ede rim, ama “yürüttüğümüz�mü�ca�de�le� te�rö�rizm�-
dir,�bun�dan�vaz�geç�me�ye�ha�zı�rım” gi bi bir sö zü, ABD ve TC ben den
hiç bir za man duy ma ya cak.

Türk özel savaşının en büyük destekçisi İsrail’dir

–�Sa�yın�Öca�lan,��İsrail’e�kar�şı�te�rö�rist�ey�lem�le�re�gi�ren�aşı�rı�Fi�lis�-
tin�ör�güt�le�ri�ile�PKK’nin�ne�gi�bi�bir�iliş�ki�si�var�dır�ve�ya�ne�gi�bi�bir
yar�dım�ver�mek�te�dir?�

– 1980’le rin ba şın da, sı nır lı ba zı iliş ki le ri miz söz ko nu suy du.
Ama FKÖ’nün özel lik le An ka ra’da bü ro açıl ma sıy la bir lik te, gi de -
rek biz den uzak laş tı ğı nı ve da ha 1982’ler den iti ba ren ken di ba şı mı -
za, Or ta do ğu’da  Kürt  halk top lu luk la rı için de ge liş tik. Biz her ne
ka dar iliş ki ge liş tir mek  için ça ba har ca dıy sak da Tür ki ye’nin da yat -
ma la rın dan do la yı Fi lis tin Kur tu luş Ör gü tü bi zim le iliş ki le ri ge liş -
tir me di. Ken di öz gü cü müz le var lı ğı mı zı sür dür mek te yiz.

İs ra il so ru nu na ge lin ce, bu nu bi raz da ha de ği şik an la mak ge re ki -
yor. Tür ki ye re ji mi nin ulus la ra ra sı alan da pa zar lan ma sın da ve
PKK’nin de yi ne ulus la ra ra sı alan da  ağır bir suç la ma al tın da bı ra -
kıl ma sın da bir kı sım İs ra il li nin –özel lik le Tür ki ye ile ir ti ba tı güç lü
olan la rın– bi rin ci de re ce de so rum lu lu ğu var dır. On lar, Tür ki ye’nin
ulus la ra ra sı alan da pa zar lan ma sın da ak tif gö rev al mış lar dır. En bü -
yük in san hak la rı ih la li ve en bü yük soy kı rım Tür ki ye’de dir. Ma a le -
sef, “İsrail�ile��dost��olan�tek�ül�ke�Tür�ki�ye’dir” di yen İs ra il, çe şit li bi -
çim ler de tüm gü cüy le üze ri mi ze gel miş ve Tür ki ye’nin tüm suç la rı -
nı da ört bas et miş ler dir.

Soy kı rı mı en  ağır ya şa yan bir  halk ola rak, Ya hu di hal kı nın, özel -
lik le İs ra il dev le ti nin önem li çev re le ri nin  Kürt hal kı na kar şı Tür ki -
ye ile iliş ki için de ha re ket et me si ni son de re ce teh li ke li bul mak ta yız.
İs ra il ol ma say dı, Tür ki ye tek ba şı na ulus la ra ra sı alan da bu ka dar
üze ri mi ze ge le mez di. İs lam ül ke le ri için de “sadece�Tür�ki�ye� be�ni

des�tek�li�yor” di ye, İs ra il bu ka dar maz lum, kut sal di ren me hak kı nı
kul la nan bir hal kın kar şı sın da ol ma ma lı dır.

Bi zim İs ra il’e kar şı yö nelt ti ği miz her han gi bir sal dı rı mız yok tur.
İs ra il’in tek ta raf lı  Türk re ji mi ni bu ka dar des tek le yip, üze ri mi ze

sal dır ma sı nı an la ya mı yo ruz. Bir an ön ce bu tu tu mun dan vaz geç me si -
nin da ha doğ ru ola ca ğı ka nı sın da yız. ABD’nin bi le öl çü süz üze ri mi ze
gel me sin de, sa nı yo rum ba zı İs ra il lo bi le ri nin de ke sin et ki si var dır.
Tür ki ye on la ra ba zı söz ler ve ri yor, on lar da Tür ki ye’nin söz le ri ne ka -
na rak ve ya ken di çı kar la rı na uy gun bu la rak, sı nır sız bir bi çim de üze -
ri mi ze ge li yor lar. Bu nu son de re ce sa kın ca lı, hak sız ve çok çek tik le ri
soy kı rı ma des tek ol du ğu nu, bu ve si ley le ha tır lat mak is te rim.

eroin ticareti büyük bir safsatadır

–�Sa�yın�Öca�lan,�Tür�ki�ye�ve�ba�zı�di�ğer�ül�ke�ler,�PKK’nin�ero�in�sa�-
tı�şıy�la�ken�di�ni�fi�nan�se�et�tik�le�ri�ni�söy�lü�yor�lar.�Bu�it�ham�hak�kın�da�ne
söy�le�ye�bi�lir�si�niz?

– Bu da en bü yük ya lan lar dan ve su çu nu ört bas et mek  için, kar şı
ta ra fa yük le mek küs tah lı ğın dan baş ka bir de ğer len dir me de ğil dir.
Ulus la ra ra sı uyuş tu ru cu ti ca re ti ne en ka pa lı  olan, ona en kar şı du -
ran, hat ta çok  açık söy le ye yim, içi miz de ne re dey se uyuş tu ru cu ya,
iç ki ye kar şı en ra di kal tav rı  olan ha re ket tir. Çok iyi bi li yor su nuz ki,
uyuş tu ru cu yu çe ken in san la rın da, uyuş tu ru cu ya  alet  olan in san la rın
da or ta ya çık ma sı mev cut ulus la ra ra sı sis tem ve maf ya tar zı dev let -
ler le ya kın dan bağ lan tı lı dır.

Bi ze ya pı la bi le cek en bü yük kö tü lük, PKK’yi uyuş tu ru ti ca re tin -
de bir  araç ola rak de ğer len dir mek tir. Te rö rizm id di a sı ne ka dar bü -
yük bir ya lan sa,  onun ikin ci ta mam la yı cı ya la nı da PKK’nin uyuş -
tu ru cuy la ir ti ba tı ol du ğu nu söy le mek tir. Ben çok iyi bi li yo rum ki,
biz de tek bir ki şi nin bi le uyuş tu ru cuy la uğ raş ma sı na im kan yok tur.
Biz uyuş tu ru cu dan nef ret edi yo ruz. Ve her kes bi zim gi bi ol say dı, bu
dün ya da tek uyuş tu ru cu kul la nan bir ki şi bi le kal maz dı. Do la yı sıy la
ti ca re ti de ol maz dı.

Bu ko nu da dik ka ti ni zi çek mek is te rim; da ha 1980’ler den iti ba ren
Türk po li si nin bir “tez”i ve bu “tez”e da ya lı bir ça lış ma sı var dı.
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Hal kı mı zın önem li bir ke si mi ni 12 Ey lül re ji miy le bir lik te göç
et ti ril me ye ça lı şır ken, Avu pa’dan muh te me len ge liş ti re ce ği miz mü -
ca de le yi ka ra la mak  için bir tu zak kur du. Yi ne ora da ki genç le rin
mü ca de le ye ka tı lı mı nı ön le mek  için af yon ti ca re ti ni yön tem ola rak
seç me si var dır.

İlk de fa siz le rin bu nu dik kat le de ğer len dir me si ge rek ti ği ni söy lü -
yo rum. Ger çek ten bu bir oyun dur ve mut la ka araş tı rıp so nuç la rı nı
öğ ren me li si niz.  Türk po li si nin  Kürt genç le ri ni, kur du ğu uyuş tu ru cu
şe be ke le rin de yay gın ola rak kul lan dı ğı nı bil mek ge re ki yor. Şu an da
bin ler ce si Al man ya’da tu tuk lu dur. Bun la rı ya pan da, yap tı ran da
Türk po li si dir. Ne den? Bir taş la bir kaç kuş vur ma mi sa li. Bir; bu
genç le ri uyuş tu ru cu ya alış tı rı yor. İki; bun la rın üze rin den sağ la dı ğı
ge li rin bü yük pa yı nı po lis ce bi ne in di ri yor. Kont rge ril la nın ge li ri nin
önem li bir kıs mı nın bu ol du ğu, Tür ki ye’de Jİ TEM de, ya ni jan dar -
ma is tih ba rat ör güt len me sin de tar tış ma ko nu su ya pıl mış tır. Cem Er -
se ver ola yın da bel ge le re de geç miş tir. Yay gın ola rak uyuş tu ru cu ti -
ca re tiy le ken di le ri ni fi nan se et tik le ri ni ken di le ri söy le mek te dir. Üç;
bu nun la mü ca de le le mi zi, iş te “Kürtler�uyuş�tu�ru�cu� şe�be�ke�sin�de�yer
alı�yor�lar” ka nı sı nı yer leş tir mek is ti yor lar. Bu genç ler  için de iş te
“PKK�ile�bağ�lan�tı�lı�dır” di yor lar. Do la yı sıy la “ PKK’de�uyuş�tu�ru�cuy�-
la�bağ�lan�tı�lı�dır” pro pa gan da sı ya pı lı yor.

Böy le me lun, va him bir ya nıl gı yı ulus la ra ra sı alan da or ta ya çı -
kar mak  için siz le re an la ta ca ğım. Pal me ci na ye ti de ben zer bir bi -
çim de ulus la ra ra sı alan da te rö rist ol du ğu mu zu is pat la mak  için, biz -
zat bu ka ran lık çev re ler ta ra fın dan dü zen len miş tir. TC ül ke mi zi
genç ler den bo şalt tı, uyuş tu ru cu ya bu laş tır dı ve bun la rı ulus la ra ra sı
ala na ta şır dı. Tek bir  Kürt gen ci nin,  Türk po li si nin des te ği ol ma dan
dün ya ya bu ka dar sav rul ma sı, uyuş tu ru cu tra fi ğin de yer al ma sı
müm kün de ğil. Bu pa sa port la rı her hal de ben ve ri yor de ği lim. İs ten -
se bir gün de gi diş yol la rı ka pa tı la bi lir. Kal dı ki bir ulu sal soy kı rım
po li ti ka sı ola rak, tüm genç le rin ül ke sin den bo şal tıl ma sı nı bu re jim
te mel po li ti ka yap tı. Bu nun di ğer bir bi çi mi de, ge ri ka lan genç li ği
de ta ri kat lar da ör güt le me si dir.

Bu gün Tür ki ye’de ba zı ta ri kat lar Hiz bul lah ben ze ri ör güt len me -
ler di ni te mel de PKK’ye kar şı çı ka rı lı yor. Bun da  Türk po li si nin pa -

yı bü yük tür. Bir, af yo na bu laş tı rı yor, iki, di ne, sah te ta ri kat la ra bu -
laş tı ra rak, genç lik po tan si ye li nin ulu sal kur tu luş mü ca de le mi ze ak -
ma sı nı en gel le me ye ça lı şı yor. Po li ti ka nın özü bu dur. Ma a le sef Av -
ru pa’da, çok sa yı da ya nıl tı cı bil gi yi Al man po li si ne de ulaş tı ra rak,
PKK’nin, et kin ola rak uyuş tu ru cu ti ca re tin de yer al dı ğı nı pro pa gan -
da edi yor lar. Bu, söy le di ğim gi bi,  ağır bir suç la ma dır. Ke sin lik le
uzak tan-ya kın dan iliş ki miz yok tur da de me ye ce ğim, şid det le bu nun
kar şı sın da yız.

Ulus la ra ra sı mah ke me ler de ka nıt lan sın, bir tek ger çek PKK’li
uyuş tu ru cu ya bu laş mış sa, ben si zin bü tün suç la ma la rı nı zı ka bul
ede rim. Ama bu tür tek bir suç la ma yok tur. Sa de ce, or tak pro pa gan -
da var, sap tır ma var ve genç li ği mi zin üze rin de bü yük oyun lar var -
dır. Siz de yi ne tak dir eder si niz ki, zen ci ler üze rin de de geç miş te
bu na ben zer oyun lar oy nan mış tı. İş te biz bu nun kur ba nı yız. Ger -
çek ler söy le di ğim gi bi dir.

Biz uyuş tu ru cu yu da, onu kul la na nı da, kul lan dır ta nı da her za -
man kı nı yo ruz. “En�çok�uyuş�tu�ru�cu�ya� ka�pa�lı,� �onun� ti�ca�re�ti�ne� ve
kul�la�nıl�ma�sı�na�kar�şı� �olan�bir�ha�re�ket�kim�dir,�bir� �halk�kim�dir?” so -
ru la rı na ce va bı mız; “PKK�ha�re�ke�ti�ve�hal�kı�mız�dır.”

ABD’de de değerli dostların olduğuna inanıyoruz

–�Sa�yın�Baş�kan,�Ame�ri�kan�ku�rum�la�rı�nın�çı�kar�la�rı�nı�ve�ya�şa�hıs�la�-
rı�nı�Tür�ki�ye’de�ve�ya�baş�ka�yer�de�PKK�hiç�he�def�seç�miş�mi�dir?

– Ke sin lik le şim di ye ka dar, di rekt bir ABD ku ru mu na ve kiş li le -
ri ne yö ne lik ey lem le ri miz ol ma mış tır ve he def se çil me miş ler dir.
Hat ta Kür dis tan’da ya ka la nan bir kaç Ame ri ka lı en iyi bir bi çim de
mi sa fir edi le rek da ha son ra bı ra kıl mış tır.

ABD ile hiç bir sa vaş için de ol ma dı ğı mız hal de, ABD’in ve is -
tih ba rat çev re le ri nin PKK’yi dün ya da en bü yük teh li ke ola rak
gör me si ne ben şa şı yo rum. Biz ABD’ye ne yap tık da, ABD bu
ka dar dün ya ça pın da üze ri mi ze ge li yor? Ol duk ça ga rip ve gö zü
dön müş bir ta vır. ABD ne hak la ken di siy le  açık ve ya giz li bir
sa va şı mı mız ol ma dı ğı hal de, bir bi re yi ne kar şı en kü çük sal dı rı -
mız söz ko nu su ol ma dı ğı hal de, bu ka dar üze ri mi ze ge li yor?
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Ger çek ten, ben bu nun ne den le ri ni si ze so ra rak an la mak is ti yo -
rum. Biz ne re de ABD’nin çı kar la rı na sal dır mı şız da, ABD de bi -
zim üze ri mi ze ge li yor? Her gün de meç üze ri ne de meç ve ri yor,
“Türkiye’nin�PKK’ye�kar�şı�mü�ca�de�le�si�ni�des�tek�li�yo�ruz.” Ne den?
Hak lı mı dır? Tür ki ye’nin  Kürt hal kı nın var lı ğı nı in kar et me me -
si ni, soy kı rı ma git me si ni is te mi yor san, o za man ne den des tek li -
yor sun? Hay di PKK’ye kar şı TC’yi des tek li yor sun, di ğer da ha
ılım lı  Kürt ör güt le ri var, hak ta le bin de bu lu nu yor lar, ne den on la -
rın bu ta le bi ni des tek le mi yor sun da sü rek li  Türk fa şiz mi ni des -
tek li yor sun? Bu, çok hak sız bir des tek le me ol du ğu ka dar,  Kürt
hal kı na ve par ti mi ze kar şı sal dır gan bir ta vır dır. De ğiş ti ril me si
ge re ki yor.  Kürt hal kı ken di ni iyi sa vu na mı yor di ye, ABD’ye
kar şı da sa vun ma sı nı iyi ya pa mı yor di ye, bu ka dar az gın ca sal -
dır mak mı ge re kir? 

ABD’de de de ğer li dost la rın ol du ğu na ina nı yo rum.
Si zin gi bi ger çe ği da ha ob jek tif öl çü ler için de de ğer len dir me ye

ça lı şan in san la rın az ol ma dı ğı nı da bi li yo rum, ama bu na rağ men,
ha kim dev let po li ti ka nız ola rak, çok hak sız bir ko num da ol du ğu -
nu zu, yıl lar dır “Türkiye’yi�des�tek�li�yo�ruz” adı al tın da çok teh li kel
bir soy kı rım po li ti ka sı na  alet ol du ğu nu zu, si ze ha tır lat mak is te -
rim.

Des te ğe ih ti ya cı  olan Tür ki ye de ğil dir. Ger çek ten de mok ra si ye
inan cı nız var sa, in san hak la rı na say gı nız var sa, yap ma nız ge re ken
tek şey; in san hak la rı nı sa vu nan, de mok ra si mü ca de le si ni ve ren
ha re ket ol du ğu mu zu gör me niz dir. Bel ki de ta ri hin ta nı dı ğı en bü -
yük soy kı rı ma kar şı kut sal var lı ğı nı ko ru ma ya ça lı şan  Kürt hal kı -
dır. En zor ko şul lar da mü ca de le ve ren ve ta rih te eşi ne en der rast -
la nan, bel ki de Ro ma’nın İsa’ya zul mün den da ha faz la zul mü uy -
gu la yan bu bar bar re ji me kar şı bu  halk adı na bu mü ca de le yi yü rü -
ten bir ör güt len me ne den des tek len me sin. Bu nu ya par sa nız, in san
hak la rı na kar şı da, de mok ra si ye kar şı da ve ulus la ra ra sı alan da da -
ha uy gar ca bir iliş ki bi çi mi nin ge liş me si ne de kat kı da bu lun muş
ola cak sı nız. 

Bu te mel de si zi ay dın lat tı ğı ma ina nı yo rum. Siz le rin de ge niş bir
çev re ni zin ol du ğu nu, on la rın da bu te mel de ay dın la tıl mış ola ca ğı na

ina nı yo rum. Siz ta lep et ti ği niz  için, ba zı ger çek le ri çok ya lın bir
bi çim de ce vap lan dır ma ya ça lış tım. Uma rım bun dan son ra ki ge liş -
me ler da ha sağ lık lı  olur. Ve siz ler le de da ha an la yış lı bir di ya log
için de bu lun ma im ka nı do ğar. Siz le ri se lam lı yor, say gı la rı mı su nu -
yo rum.
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İnsanı kurtarmak istiyoruz
ve asla kapitalizme teslim olmayacağız

Kür dis tan dev ri mi bu gün dün ya en ter nas yo na liz mi nin oda ğı na
otur muş tur. Bu ken di li ğin den ger çek le şen bir du rum de ğil dir. Böy le
ol ma sı nın te mel ne den le ri var.

Her şey den ön ce re el sos ya liz min çö zü lü şü ve ulu sal kur tu luş
dev rim le ri nin tam so nu ca doğ ru git me me le ri ve 1980’ler den son ra
dik kat ler Kür dis tan dev ri mi ne kay mış tır. Yi ne bu nun al tın da ulus la -
ra ra sı ger çek lik le bir lik te  Türk sö mür ge ci li ği nin de bü yük et ki si
gör mek ge re ki yor. Tür ki ye’nin bir NA TO ül ke si ol ma sı, yi ne Or ta -
do ğu’da bu ül ke ye önem li roll ler at fe dil me si mü ca de le mi zin de
önem li bir rol le bü rün me si ni or ta ya çı kar mış tır.

Kür dis tan dev ri mi nin ge li şi mi Or ta do ğu ül ke le ri nin de de bir
dev ri min ge liş me si an la mı na gel mek te dir. Hem de bir Fran sız ve
Ekim dev ri mleri aya rın da ulus la ra ra sı et ki si bü yük  olan bir dev rim.

Sa de ce coğ ra fi, si ya si ola rak de ğil, içe rik ola rak da re el sos ya liz mi
çö zü lü şe gö tü ren ne den ler ta ra fı mız dan çö zü lüp aşıl mış tır. Ger çek le şen
sos ya lizm de sos ya list ki şi lik ve sos ya list de mok ra si ya ra tı la ma mış tır.
Bun dan do la yı Kür dis tan dev ri mi, ev ren sel özel li ği  olan bir dev rim dü -
ze yi ne yük sel di. Za ten kla sik dev rim an la yı şıy la, re el sos ya liz mi ya ra -
tan par ti an la yı şıy la ha re ket et miş ol say dık ba şa rı ya gi de mez dik. Bi zim
re el sos ya liz min çö zü lü şün den son ra ba şa rı yı ya ka la ma mız, as ke ri, si -
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ya si ve dip lo ma si ça lış ma la rı mız dan çok ör güt sel ge liş me yi, ye ni bir
par ti ve ön der lik mo de li ni ge liş tir me miz den kay nak lan mak ta dır.

İn san lı ğı mı zı dün yay la, in san lık la, dev rim ci ha re ket ler le pay laş -
ma ya ha zı rız.

Üze rin de ya şa dı ğı mız Me zo po tam ya top rak la rı in san lı ğın do ğu -
şun da be lir le yi ci bir ye re sa hip tir. Te mel uy gar lık lar bu ra dan dün -
ya ya ya yıl dı. İn san lık bu top rak la ra çok şey borç lu dur. İn san lı ğın
bu gün ya şa dı ğı ka ran lık, ya şa nan top lum sal tah ri bat lar la bir lik te
dün ya nın ne re dey se ya şa nı la maz bir ha le gel me si, ye ni bir kur tu luş
uf ku na, fel se fe si ne ve dev rim ci ira de si ne bü yük ih ti yaç duy mak ta -
dır. Yi ne bu top rak lar çok sa yı da pey gam ber ve fi lo zof lar or ta ya çı -
kar mış tır.  Kür dis tan dev ri mi nin böy le ge liş me si  için ta rih, ade ta bir
kez da ha te ker rür et mek te dir.

Em per ya lizm in san lı ğa ay kı rı bir in san mal ze me si or ta ya çı kar -
mış tır. Bu, in san do ğa sı na ve ka rak te ri ne ters tir. Bu nu red edi yo ruz.
Hem de çok kök ten red edi yo ruz. Bi zim ve re bi le ce ği miz en te mel
ders kök lü in san lık der si dir.

PKK ha re ke ti ola rak ken di mi ze gü ve ni yo ruz. Tek nik le, zen gin -
lik le bir şey va at et mi yo ruz. “Şöy�le�eko�no�mik�kal�kın�ma�ya�pa�ca�ğız,
şöy�le�yer�al�tı�yer�üs�tü�zen�gin�lik�le�riy�le�bir�kat�kı�da�bu�lu�na�ca�ğız” de -
mi yo rum. Bi zim söy le ye bi le ce ği miz in san ol mak  için ya şa ya ca ğız
ve bun dan hiç bir za man vaz geç me ye ce ğiz.

Şu an ya şa nan ter sin den bir bar bar lık tır. Biz bu bar bar lı ğa kar şı
di re ni yo ruz. Ba şa rı lı ola ca ğı mı za da son de re ce ina nı yo rum. Bel ki
ba zı la rı  hâlâ bi zim dü ze yi mi zi gör mek is te me ye bi lir ler. Ken di bar -
bar lık la rı, acı ma sız te rö riz mi ye ri ne bi zi te rö rist  ilan ede bi lir ler.
ABD em per ya liz mi da ha dün Hi ro şi ma’yı, Na ga za ki’yi kor kunç bir
te rör le de de mi ye ce ğim, en bar bar bir si lah la yok et ti ler.

Mev cut du rum da bü tün ci na yet le rin ve kat li am la rın ar ka sın da
han gi sis tem var? En bü yük te rö rizm ki min sis te min de dir? Ki min
dev le tin de dir? Bun la rı de ğer len dir mek ten vaz geç me ye ce ğiz. En bü -
yük te rö rist le rin bun lar ol du ğu nu ıs rar la söy le ye ce ğiz.

“Ye�ni�dün�ya�ni�za�mı” as lın da in san lık ta ri hi nin ta nı dı ğı en bü yük
ni zam sız lık tır. Or ta da bir ni zam de ğil, çığ rın dan çık mış her tür lü
hak sız lık la, her tür lü do ğal den ge bo zuk luk la rıy la, top lum sal çü rü -

müş lük le git tik çe ağır la şan bir den ge siz lik var. Her kes bu den ge siz -
li ğin so nuç la rı nı şim di bi raz da ha iyi gö re bi li yor. Çü rü me ge liş miş -
tir, so run lar ağır laş mış tır. Şim di es ki  tarz bir mü ca de ley le ve ya kla -
sik  halk sa vaş la rı yön tem le riy le bir sü re ci tek rar la mak, de yim ye -
rin dey se “mo da sı geç miş tir.” Ke sin lik le ye ni in san lık dü ze ni  için
da ha ge liş miş, gün cel leş miş, in san lı ğın te mel prob lem le ri ne sos ya -
list ba kış açı sı nı hem fel se fi, mo ral ola rak hem de bi lim sel te mel de
çö züm ge ti ril me si ka çı nıl maz dır. Bu an lam da em per ya list ni zam sız -
lı ğa, dü zen siz li ğe kar şı ye ni bir en ter nas yo na lizm ka çı nıl maz dır.

Dev gi bi so run la rın kay na ğı ka pi ta list-em per ya list sis tem dir.
Em per ya list met ro pol le rin so run la rı es ki sin den da ha faz la ağır laş -
mış tır. Ne re dey se da ha de ği şik bir bar bar laş ma yı Av ru pa’nın, Ame -
ri ka’nın mer ke zin de gör mek te yiz. Ge ri bı ra kıl mış ül ke ler, nü fus
pat la ma sıy la, her tür lü has ta lık la ne re dey se ya şan maz bir ha le gel -
miş ler. İn san lı ğı 19 ve 20. yüz yıl lar dan da ha  ağır so run lar 21. yüz -
yıl da bek li yor. Do la yı sıy la es ki  tarz  halk sa vaş la rı ve ya kla sik dev -
rim an la yış la rı te me lin de de ğil de, in sa nı  esas  alan, in san do ğa sı nı
ve top lum içe ri sin de ki öz gür lük ko nu mu nu te mel  alan bir sos ya list
çı ğı rın, bir sos ya list ye ni len me nin ke sin ge liş me si ka çı nıl maz dır.

Ulu sal kur tu luş tan da ha faz la top lum sal, hü ma nist, in san cıl ve en -
ter nas yo nal bir par ti ha li ne gel mek  için gü cü mü zü se fer ber ede ce ğiz.
Çün kü in san lı ğın uf ku ka rar tıl mış tır. Bu uf ka açık lık ge tir mek ge re -
ki yor. Her za man dan da ha faz la şim di in san lık id di a la rı nı tem sil et -
mek du ru mun da yız. Ko şul lar ne ka dar  ağır olur sa ol sun bun da ıs rar lı
ol ma lı yız. Bu bi zi ye ni dö ne min en ter nas yo na liz mi ne gö tü re cek tir.
Kür dis tan dev ri mi her han gi bir dev rim gi bi gö zük se de bu gün gel di -
ği bo yut la önem li en ter nas yo nal et ki le ri or ta ya çı kar mış tır.

Sos ya liz me yo ğun sal dı rı lar var. Re el sos ya liz min çö zü lü şün den
son ra da sos ya liz me sal dı rı lar de vam et mek te dir. Gü nü müz Av ru pa sı
sos ya liz min me za ra gö mül me si  için bü yük ça ba har ca mak ta dır. Tıp kı
Fran sız Dev ri mi son ra sın da, res to ras yon dö ne min de gö rül dü ğü gi bi
bir dev ri mi ön le me his te ri si ne ka pıl mış tır. Aman sız bir sos ya lizm
düş man lı ğı ge liş ti ri yor. Av ru pa em per ya liz mi nin bu du ru mu Av ru pa -
lı lar da ka ram sar lık ya rat mış tır ve dev ri me  olan umut la rı za yıf lat mış -
tır. Fa kat sis tem le  olan çe liş ki ler bit miş de ğil, da ha da de rin leş miş tir.
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Ya pıl ma sı ge re ke nin bi lim sel sos ya liz min bir bi lim ola rak gün -
cel leş ti ril me si dir. Biz ken di pa ra ti ği miz de bu nu yap tı ğı mı za ina nı -
yo ruz. Bu an lam da da ğı lan sos ya liz min esa sı de ğil, dö ne me ce vap
teş kil et me yen, es ki dö ne min tak tik ve ba zı stra te jik ha ta la rı dır.

Sos ya liz min id di a la rı her za man kin den da ha çok in san lık  için ge -
rek li dir. İn san lık ya sos ya lizm le var ola cak ya da ka pi ta liz min bar -
bar lı ğın da yok  olup gi de cek tir.  Eğer in san lı ğın yok ol ma sı nı is te mi -
yor sak so nu na ka dar sos ya lizm de ıs rar lı ol ma lı yız.

Bu gün dün ya dev rim ci le ri san ki bi rer suç luy muş gi bi ken di le rin den
kuş ku du yu yor lar. Bu hiç de doğ ru bir tu tum de ğil dir. Ken di sin den
kuş ku duy ma sı ve utan ma sı ge re ken ler dev rim ci ler de ğil, em per ya -
listlerdir. Biz PKK ha re ke ti ola rak so nu na ka dar dev ri min bü yük hay -
kı rı şı nı ya pa bi li riz. Bu nu ya par ken kof bir bö bür len me yi de ğil, yi ne te -
o rik te mel le ri ol ma yan, ira de ye da ya nan bir çı kış ola rak da de ğer len -
dir mi yo rum. İn san do ğa sı bi zim ta ra fı mız dan çok iyi de ğer len di ril miş -
tir. İn sa nın te mel ka rek te ris tik özel lik le ri ne bü yük say gı du yu yo ruz.

Biz ka pi ta list-em per ya list sis te min tah rip et ti ği in sa nı kur tar mak
is ti yo ruz. As la bu ka pi ta liz me tes lim ol ma ya ca ğız. Bü tün dün ya
bir leş se, bü tün dev rim ler sön se de ken di in san lık id di a la rım ızla ka -
pi ta liz min da yat tı ğı ya şa ma kar şı so nu na ka dar di re ne ce ğiz.

Kür dis tan dev ri mi dar ulu sal bir dev rim de ğil dir. Gö rü nüş te ulu -
sal, özün de in san lık dev ri mi dir. Hat ta bu dev rim ba şa rı lır sa ulu sal
bir cum hu ri yet de ğil, bir in san lık cum hu ri ye ti dev rim dir.

Sı nır lar bi zim  için faz la önem li de ğil dir. Sı nır la rı ör mek di ye bir
so ru nu muz da yok tur. Ama in sa nın ve halk la rın ba ğım sız lı ğı  için
son de re ce aman sız bir  araç ve bu nun uğ ru na bü yük bir sa va şı mı -
mız sözko nu su dur. Biz fet he den in sa nı, fet het me si ge re ken hal kı or -
ta ya çı ka rı yo ruz. Bu sos ya list bi li me bü yük bir kat kı ve ka za nım dır.

Yi ne bu gün  Kürt ve  Türk hal kı ara sın da ki iliş ki le ri mi ze bak tı ğı mız -
da bir ka rı şık lı ğı gö rü yo ruz. Em per ya lizm iki  halk üze rin de de de ği şik
bi çim ler de iş bir lik çi le ri ne da ya na rak çok kar ma şık bir bas kı ve sö mü -
rü sis te mi oluş tur muş tur.  Türk sö mür ge ci li ği bu gün ta ri hin ta nı dı ğı en
es ki bir kül tü rü,  Kürt hal kı nı yo ket mek is ti yor. ABD ve Al man ya gi bi
ba zı dev let le rin stra te jik ve çok ben cil çı kar la rı bu in san lık ve kül tür
ha zi ne le ri ni bir da ha di ril me me ce si ne ta ri hin ka ran lık la rı na göm mek

is ti yor lar. Bi zim ya şa dı ğı mız sı ra dan bir sö mü rü ola yı de ğil dir. Salt bir
si ya si bas kı da de ğil dir. Ulu sal bas kıy la bi le  izah edi le cek bir du rum
de ğil dir. Ör ne ği gö rül me yen bir soy kı rım po li ti ka sı hal kı mız üze rin de
yü rü tül mek te dir. Em per ya lizm bu nu gör mek is te mi yor. Gör me di ği
için “Bos�na” di ye fer yat edi yor. “Çe�çen�ya” di ye is yan edi yor. Her gün
uy du ruk so run lar la ka mu o yun da ken di ima jı nı kur tar mak is ti yor. Ay nı
şe kil de  Kürt so ru nun da  da en iki yüz lü ve so nu na ka dar fa şist  Türk re -
ji mi ni des tek le ye rek bu soy kı rım da ki su çu nu bir tür lü gör mek is te mi -
yor. Ba tı’nın de mok rat la rı ve sos ya list le ri ken di ül ke le ri nin bu iki yüz -
lü lü ğü nü mut la ka gör me li dir ler. Bu ezi len  Kürt ve dün ya halk la rıy la
en an lam lı en ter nas yo na list da ya nış ma  olur.

Hiç bir suç soy kı rım su çu ka dar af fe dil mez de ğil dir.
Kür dis tan’da bir suç du ru mu var dır ve bü tün ka pi ta list ül ke ler bu

su ça bu laş mış tır. Bo şu na dün ya nın bir no lu te rö rist gü cü ola rak  ilan
edil mi yo ruz. Bun lar ya vuz hır sız mi sa li, hem en  ağır in san lık su çu -
nu iş li yor lar, hem de bi zi suç lu  ilan edi yor lar. Bu nun  için Av ru -
pa’da bü yük oyun lar dü zen len di. Ör ne ğin bir Pal me ci na ye ti NA TO
içi ge ri ci güç ler, Re a gen, ve  Kohl’un iş ba şın da ol du ğu bir dö nem de
bu ci na yet iş len di. Baş tan so na ka dar PKK’nin te rö rist  ilan edil me si
ve sos ya lizm düş man lı ğı nı kö rük le mek  için bu ci na yet iş len di. Bi zi
ayak ta ka lan tek mark sist-le ni nist ve dün ya nın en teh li ke li ha re ke ti
ola rak de ğer len di ri yor lar.

Biz bun dan ancak gu rur duyabiliriz. Al man ya’nın bi ze bu ka dar
sal dır ma sı bi zim bir kaç şid det ey le mi ger çek leş tir me miz den do la yı
de ğil dir. Biz den kor ku yor lar, sos ya lizm den kor ku yor lar. Bi zim şah -
sı mız da sos ya liz mi öl dür mek is ti yorlar ve bu nu ba şa ra ma dık la rı
için de öf ke le ni yor lar. Av ru pa’da al nı ak, sos ya lizm id di a la rı na kah -
ra man ca bağ lı  olan bir par ti ol mak tan gu rur du yu yo ruz.

Kür dis tan dev ri mi dar mil li yet çi bir dev rim de ğil dir. Kür dis tan
dev ri mi ay nı za man da bir Tür ki ye dev ri mi dir. Ba şa rı lan Kür dis tan
dev ri mi, ba şa rı lan Tür ki ye dev ri mi dir. Hat ta Or ta do ğu, Kaf kas ya ve
Bal kan dev rim le ri dir.

Biz Tür ki ye hal kıy la her za man  için iliş ki le ri mi zi ye ni den dü zen le -
me ye ha zı rız. Hat ta sı nır lar so ru nu nu gün de me ge tir me den, bel li bir
coğ ra fi bü tün lük için de halk la rın ta ri hi, kül tü rel ve si ya sal öz gür lük dü -
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zey le ri ni eşit lik te me lin de iliş ki le ri ye ni den dü zen le me ye ha zı rız. Te mel
de is te di ği miz  Kürt hal kı nın soy kı rı mı na son ve ril me si ve iliş ki le rin da -
ha in san ca ay nı top rak lar üze rin de dü zen len me si dir. Sö mür ge ci  Türk re -
ji mi bu ta le bi mi ze da ha faz la kan, da ha faz la şo ve nizm le ce vap ve ri yor.
Türk hal kı  ağır bir şo ven dal ga nın et ki si al tı na alın mış tır. En ter nas yo nal
bir yak la şım için de ol ma mı za rağ men, çok et ki li  olan  Türk şo ve niz mi
Türk hal kın da bu yön lü bir ge liş me nin or ta ya çık ma sı nı en gel le miş tir.
Is rar lı ça ba la rı mız  Türk hal kı nı bu doğ ru nok ta ya ge ti re cek tir.

Ken di top ra ğı mız da  Türk hal kıy la ör nek bir en ter nas yo na liz mi
ge liş ti re ce ğiz. Dar mil li yet çi li ğe düş me ye ce ğiz. Sı nır lar so ru nu nun
en gel ol ma sı na, fır sat ver me ye ce ğiz. “Şu�ka�dar�top�rak�se�nin�bu�ka�-
dar�top�rak�be�nim”, ken di de yiş le riy le “bir�ça�kıl�ta�şıl�bi�le�ver�me�ye�-
ce�ğiz� ve�ya�ala�ca�ğız” bi çi min de  ucuz tar tış ma la ra gir me ye ce ğiz.
Halk la rın öz gür lü ğü nü fet het tik ten son ra bi zim  için en ter nas yo na -
liz min en an lam lı sı ger çek leş miş de mek tir. Bu bir ye ni lik tir ve ba -
şa ra ca ğı mı za da ina nı yo rum.

Kür dis tan dev ri mi git tik çe da ha faz la ba şar ma, iler le me fır sat la rı
ya ka la mış tır. Ye nil gi işa ret le ri yok tur. Kür dis tan hal kı sa va şan bir
halk ger çe ği ne ulaş mış tır. Ulus la ra ra sı em per ya list sis tem yok edil -
me si ge re ken bir nu ma ra lı he def ola rak üze ri mi ze gel mek te dir. Çok
zor lu bir di ren me ver mek te yiz.  Eğer em per ya liz mi Kür dis tan cep -
he sin den sö ker sek dev ri mi miz  Ekim Dev ri mi aya rın da, hat ta on dan
da ha et ki li bir dev rim ola cak tır.

Kür dis tan dev ri mi,  Kürt hal kı nın kur tu luş umut la rı nı ye nil mez
kıl mak ve kur tu lu şu nu  adım  adım ger çek leş tir mek ka dar, böl ge
halk la rı na ve gi de rek bir çok ben zer ko num da ki halk la ra iyi bir ör -
nek dev rim ol mak ta dır. Yi ne da ha üst dü zey de bir sos ya list ye ni len -
me nin, ka dın dev ri mi nin, mo ral dev ri mi nin bu an lam da ye ni bir fel -
se fi ge li şi min im kan la rı nı or ta ya çı kar mak tır. Bel ki tam is te di ği miz
bir ge liş me yi ya şa mı yo ruz, ama in san lık  için, hal kı mız  için bü tün
dost la rı mız  için iyi bir ge liş me yi ya şa dı ğı mı zı açık tır.

Sos ya lizm ve
Pkk’de ge li şen ev ren sel çö züm

Emek çi le rin, ezi len le rin, sö mü rü len le rin, hiç şüp he siz bir dün ya -
sı, bir dün ya ya ba kış açı la rı, çı kar la rı, ona da ya lı da ya nış ma, ör güt -
len me ve mü ca de le le ri, ta ri hin baş lan gı cın dan be ri sü rüp gel mek te -
dir.

Sos ya liz min mü ca de le ta ri hi, in san lık va rol duk ça, de vam  edip
gi de cek tir.

Ol duk ça bi lim sel bir te me le ka vu şan bir in san top lu mu nun ya şa -
mı, gü nü müz de de bü yük çe liş ki ler için de çal ka lan mak ta dır. Çün kü
bir yan dan vah şi hay van la rı arat ma yan cins ten in san lık için de or ta ya
çı kan ca na var ca yak la şım lar, di ğer yan dan cen net ütop ya la rı na ulaş -
ma is tem le ri söz ko nu su dur. Top lum sal ül kü ler ka dar, top lu mun aley -
hi ne çok aşı rı bi rey ci çıl gın lık lar, zıt laş ma lar kes kin leş mek te dir.
Bun la rın içi çe ol ma sı ve ça tış ma sı çe liş ki le ri yo ğun laş tır mak ta dır.

Top lum sal lık, in sa na öz gü, on suz olun ma ya cak bir var lık bi çi mi -
dir. Za ten kav ga da bu ra da baş la mak ta dır.

Top lum sal lık ne ka dar bi rey  için ge çer li dir?
Bi re yin top lum için de ki öz gür leş me si, top lum  için ne ka dar ge -

rek li dir?
Çe liş ki nin özü bu. Bu nun  için çe şit li ide o lo ji ler, çok çe şit li çö -

züm le ri sü rek li ge liş ti re rek, gü nü mü ze ka dar, bi li me ya kın, sos ya -
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list yak la şım la ra ka dar ge le bil miş ler dir. Top lum sal çö züm le me sa -
de ce sos ya lizm le ol ma mış –ama bi lim sel ifa de ye en ya kı nı sos ya -
lizm olu yor–, da ha ön ce le ri de he men he men bü tün din ler, si hir ler,
hat ta  çok değişik dü şün ce ler, in sa nın top lum sal laş ma ger çe ği ne
olum lu ve ya olum suz yön ler de et ki de bu lun muş tur. Ge ri ci lik-ile ri -
ci lik kav ga sı, ka ran lık-ay dın lık dü şün ce si, dost luk-düş man lık yak -
la şım la rı hep bu çe liş ki nin ürü nü dür. Öy le an la şı lı yor ki, bu, in san -
lık ta ri hi bo yun ca sü rüp gi de cek tir.

Bu ge nel kav ram la rı şu nun  için be lir ti yo ruz: Özel lik le gü nü müz -
de hak sız, sö mü rü cü ko num da ki ki şi ler, sos yal sı nıf ve ya ta ba ka lar,
çı kar la rı nı ko ru mak, ken di le ri  için ıs rar cı ve bas kı cı bir te mel de ge -
liş tir dik le ri pro pa gan day la sos ya liz min so nu nun gel di ği ni ar tık
mut la ka ege men  olan, bu çı kar la rı di le ge ti ren yak la şım lar ol du ğu -
nu, bu nun da bir ka der ve ya ka çı nıl maz ol du ğu nu tek rar la mak is ti -
yor lar. Baş em per ya list güç ler, dev let ler, on la rın çe şit li dü zey ler de -
ki ide o log la rı fır sa tı ya ka la mış ken bu nu tüm güç le riy le, tam za fer
için ke sin leş tir me ye ça lı şı yor lar. 70 yıl lık re el sos ya liz min, as lın da
çok bü yük bir ge liş me yi ya şa yan sos ya liz min sa de ce bir tü rü nün
çö zü lü şü ve ya aşıl ma sı du ru mu nu bu id di a la rı da ha da güç len dir -
mek  için kul lan mak is ti yor lar.

Ta ri hin her dö ne min de böy le sü reç ler ya şa nır. Çı kar cı, sta tü ko cu,
çok  ezen ve sö mü ren den ya na  olan güç ler, “fırsattan�is�ti�fa�de” de yip
ken di çı kar la rı nın son su za dek ha kim ol ma sı ge re ki yor muş gi bi, bü -
tün hü ner le ri ni ko nuş tu rur lar. Dik kat edil mez se ba ya ğı ba şa rı lı da
ola bi lir ler. Bu an lam da sos yal mü ca de le ler açı sın dan, gün cel ger -
çek li ği bü tün yön le riy le de rin lik li kav ra mak önem li dir.

Dün ya in san lı ğı nın, ezi len-sö mü rü len ke sim le ri nin hiç şüp he siz
bir ya şam an la yış la rı, dün ya kav ra yış la rı ve  onun uğ ru na mü ca de le -
le ri ola cak tır. Ku ru lan sos ya lizm bu nun bir aşa ma sıy dı. Bu nun ön -
ce sin de Fran sız Dev ri mi’nde de var dı, Fran sız Dev ri mi ön ce sin de
de bü tün dev rim ler de, hat ta is lam dev ri min de de var dı. Bü tün bu
dev rim le rin en alt ta olan la rı, ezi len le ri ve sö mü rü len le ri ol du ğu gi -
bi, on la rın ra di kal dün ya gö rüş le ri ve ya sa va şım la rı da ol muş tur.
Ta rih bo yun ca he men her halk ta her ta rih ke si tin de bu çok yay gın ca
ya şan mış tır. Ta bii bun lar gü nü mü zün da ha be lir le yi ci  olan ger çek le -

ri ni gör me mi zi en gel le me me li dir. Ne abart ma cı, ne in kar cı yak la -
şım lar la, ger çe ği bü tün yön le riy le de ğer len dir mek ten  uzak kal ma -
ma lı yız.

Şu da söy le ne bi lir: Ezi len ler, emek çi ler her za man sığ dü şün me -
me ye, özel lik le po li tik-fel se fi dü şün me ye, bu ko nu da son de re ce
egemen ve sö mü rü cü ola nın iz le yi ci si bi çi min de bı ra kıl ma ya  özen
gös te ril miş tir. Ken di ba ğım sız ide o lo jik-po li tik ger çek lik le ri ni gör -
me mek ve dev rim le de ğiş tir me mek  için ya zor la, ya da kan dı rı la rak
alı ko nu lur lar. Gün lük ya şam en di şe le ri, git tik çe da ha da zor la şa cak
mad di ya şam ko şul la rı her za man emek çi le rin aley hi ne ka pa tı lır.

Bu, bu gün de çok ya şa nı yor. Ufuk lu ola ma mak, gü ne da ya tıl ma -
sı ge re ken adı mı da yat ma mak son de re ce yay gın dır. Ge rek dün ya da,
ge rek se Tür ki ye-Kür dis tan ger çe ğin de bu çok da ha so mut tur. Ve ta -
rih te ezi len le rin la net li ger çe ği de böy le or ta ya çık mış tır. Bu an lam -
da bi zim sık ça kul lan dı ğı mız “lanetli� �halk,� la�net�li�sı�nıf” ger çek li ği
de bu dur. Ken di ege men le ri nin, ken di ezen le ri nin kuy ru ğun dan, on -
la rın çı kar iliş ki le ri nin ağın dan kur tu la ma mak, hat ta bu na yal tak -
lan mak la net li bir  halk ve ya sı nıf ve ki şi ol ma an la mı na ge li yor. Bu
da her tür lü düş kün lü ğün, aşa ğı lan ma nın, hor-ha kir gö rül me nin te -
mel ne de ni dir.

Ken di ger çek li ği ni öz gür ce gö re me mek; ken di ha kim le ri nin, sö -
mü rü cü le ri nin, düş man la rı nın izin de yü rü mek, yal tak lan mak, hat ta
dal ka vuk luk yap mak, içi ne dü şü le cek en aşa ğı lık du rum dur. Ah lak -
sız lı ğın te me li de bu dur. Her tür lü kıt dü şün me nin, hat ta mad di ola -
rak as ga ri çı kar la rı nı bi le kar şı la ya ma nın da ne de ni ke sin lik le bu -
dur. Is rar la biz de bu nok ta da “iğrençlik,�al�çak�lık” ke li me le ri ni çok
yay gın kul lan dık ve ye rin de dir. Bun da son de re ce ıs rar lı yız. Bu an -
lam da sos ya lizm uf ku nu bü yük bir ka rar lı lık la sa vun mak, bu nu öz -
gür ce ve sa va şa rak yap mak önem li dir. Ya par ken dog ma tik ol ma -
mak, sap lan tı lar için de kal ma mak çok önem li dir.

Çün kü top lu mu bi lim sel an lam da an cak emek çi ler da ha iyi an la -
ya bi lir. Her  emek dı şı sı nıf; ya la na, her tür lü dog ma tiz me baş vu ra -
bi lir. Çok çe şit li uy dur ma la rı ka lı cı ide o lo ji ler miş gi bi, hat ta mut -
lak mış gi bi da ya ta bi lir. Ama ta ri hin her dö ne min de ol du ğu gi bi,
eme ğin sa hi bi olan lar,  onun so nuç la rıy la ya kın dan il gi le nen ler ise
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ye ni ve dev rim ci  olan ide o lo ji yi ge liş tir mek te zor luk çek mez ler;
bun da ka rar lı dır lar ve or ta ya da çı ka rır lar.

Yüz yı lı mı zı bü tü nüy le et ki le yen le ni nizm dir

Gü nü müz sos ya lizm tar tış ma la rın da en çok yet miş yı lı aş kın bir
sü re dün ya nın bü yük bir kıs mı nı et ki le yen, ku ru lup da bu gün çö zü -
len ve ya aşı lan sos ya lizm tar tı şı lı yor.

Bu na bir kez da ha de ğin mek te ya rar ola bi lir. Biz bu sos ya liz mi
ge nel ola rak da de ğer len di re bi li riz. Sos ya liz min her şe yi miş gi bi
gerçekleşen sos ya liz mi de ğer len dir mek bü yük bir dar lı ğı içe rir. Za -
ten le ni niz min de  esas iti ba riy le po li tik-tak tik ya nı  ağır ba san yak la -
şım la rı gö zö nü ne ge ti ril di ğin de, bu nu sos ya lizm ta ri hin de bir tak tik
aşa ma ola rak de ğer len dir mek en uy gu nu dur.

Ne dir bu aşa ma nın en te mel özel lik le ri? Ka pi ta list-em per ya liz -
min çok  açık çe liş ki le ri ve bu nun  için iki dün ya sa va şı nı da yat ma sı
var. Ön ce sin de de bir çok an lam sız sa vaş var. Dün ya nın halk lar
aley hi ne bö lü şül me si, emek çi ler üze rin de çok ka ba sö mü rü bi çim -
le ri nin sü rüp git me si, bu ara da bi li min, tek ni ğin çok hız lı ge liş me si,
emek çi le rin de bu te mel de hız lı bir uya nı şa, yi ne ulus la rın, halk la -
rın hız lı uya nı şa ve ulus laş ma ya yö nel me le ri ça ğın da le ni nizm bü -
yük bir öz gür lük ha re ke ti nin adı olu yor. Ger çek ten de çok bü yük
bir et kin li ğe yol açı yor.

20. yüz yıl le ni nist yüz yı lı dır.
Her ne ka dar gü nü müz de “gözden�düş�tü” de ni li yor sa da, as lın da

yüz yı lı bü tü nüy le et ki le yen le ni nizm dir.
Baş lan gı cın da iyi bi li yo ruz ki, bi lim sel sos ya lizm  Marx-En -

gels’le bü yük bir aşa ma kay det miş ti. Özel lik le dün ya gö rü şü da ha
bi lim sel leş miş ve ör güt len me ye doğ ru da yol al mış tı. Ama po li tik,
tak tik an lam da faz la ge liş miş de ğil di. Özel lik le Pa ris Ko mü nü de -
ne yi min de ol sun, bu na ben zer ba zı ayak lan ma lar da ol sun et ki si çok
sı nır lıy dı. Le ni nizm, ona bu po li tik tak ti ği us ta bir bi çim de yer leş -
tir di ve dün ya nın dev rim le de ğiş ti ril me si ne, sos ya list dev ri min ge -
liş ti ril me si ne bü yük bir iv me ka zan dır dı.  Onun ide o lo jik-mo ral

yön le ri ne hiç şüp he siz faz la ön ce lik ta nı ma dı ğı gi bi, es ki sö mü rü cü
dün ya nın ve en baş ta da ka pi ta list-em per ya liz min et ki le ri ni de çok
yön lü göz den ge çi rip çö züm le ye cek du rum da de ğil di.  Onun kur tar -
mak is te di ği; çok ka ba sö mü rü ve bas kı dü ze ni ni  aşıp emek çi ler,
halk lar  için bi raz da ha uy gun ya şam dün ya sı nı ya rat mak tı. As lın da
bun da da ba şa rı lı olun muş tur. 

Biz, bu an lam da re el sos ya liz min tü müy le çö zül dü ğü, ba şa rı sız
kal dı ğı nı söy le ye me yiz. Bu bü yük bir ya lan  olur.

Hiç şüp he siz sos ya lizm le bağ daş ma yan ye ter siz lik le ri, yan lış lık -
la rı faz la ol mak la bir lik te, emek çi le rin öz gür leş me sin de, mad di ve
ma ne vi ge li şim le rin de de bü yük bir aşa ma yı ifa de  eder. Ay nı bi çim -
de halk la rın ulus laş ma sın da ve öz gür, ba ğım sız ge li şi min de de le ni -
nizm ger çek ten ta ri hin en önem li bir aşa ma sı nı ifa de  eder. Sos ya liz -
min bu aşa ma sı, bu an lam da ol duk ça bü yük ba şa rı lar la do lu dur.
“Peki� çö�zü�len,� aşı�lan�gi�bi� gö�zü�ken�ne�dir?” de nil di ğin de, ken di ni
ye ni le ye me me si, gün cel leş ti re me me si, ye ni so run la rı ve çö züm yol -
la rı nı gö re me me si bi çi min de de for mü le edi le bi lir. Yüz yı lın baş lan -
gı cın da ki prog ram as lın da az çok Sov yet de ne yi min de uy gu lan dı ve
ba şa rıl dı.

Ör ne ğin as rın son çey re ğin de ko mü niz me bi le ulaş mak tan bah se -
di li yor du. Bu nun bir ha yal, bir abart ma ol du ğu nu da ha o za man gö -
re bi li yor duk. Ka pi ta list-em per ya list dün ya nın o ka dar güç lü ol du -
ğu, hat ta da ha ön ce ki kö le ci top lum bi çim le ri nin, özel lik le bi rey de
yay gın ya şan dı ğı bir sü reç te ko mü nist id di a lar dan bah set mek ken -
di ni abart mak, ya nılt mak tır. Ama bun dan an la şıl ma sı ge re ken; le ni -
nist tak ti ğin so nu na ve ya gö re vi ni ye ri ne ge ti re rek ye ni bir aşa ma -
nın eşi ği ne gel me si dir. 

İş te da ha ge çen ler de Tür ki ye’yi il ginç bir bi çim de do la şan bir
Gor ba çov var. Bu çö zü lüş işin de adın dan en çok bah se di len ki şi dir.
As lın da an la ya rak ve ya an la ma ya rak da ol sa bu çe liş ki yi ya şı yor.
Bel ki de söy le me ye ça lı şı yor. Faz la ka nıt la ma ya ge rek yok. Za ten
halk la rın ve emek çi le rin öz gür lük dü ze yi, 19. yüz yıl la kı yas la na -
maz bir bi çim de iler le di. 

Bun lar ta ma men bi lim sel sos ya liz min,  onun en önem li le ni nist
pra tik, tak tik ba şa rı la rı nın bir so nu cu dur. Bu sü reç te hiç şüp he siz
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ku ru lan par ti ler var. Özel lik le bu par ti le rin mü ca de le tak tik le ri söz-
konusudur. Hep si de le ni nizm de kap sam lı iş len miş tir. Ama gü nü -
mü ze doğ ru gel di ği miz de ar tık alın ma sı ge re ken me sa fe alın mış,
ula şıl ma sı ge re ken he def le re az çok ula şıl mış tır. Bu ne den le he def -
le ri be lir le mek ge re ki yor du. Bu da in san lı ğın gün cel du ru mu nu de -
ğer len dir mek, bun dan ya ni he def-prog ram la rı çı kar mak tı. Ya es ki
ko mü nist par ti le ri ye ni le mek, ya da ye ni le ri ni kur mak tı. Böy le ye ni
bir aş ma ya, ev re ye sos ya liz mi ulaş tır mak ge re ki yor du. Ge rek li  olan
buy du. Fa kat ye te rin ce ya pıl ma yan da buy du.

Bi raz da ya pıl ma sı zor du. Çün kü Sov yet ler’de ki dev let leş me dü -
ze yi bu na en gel dir.  Asıl çe liş ki bu ra da. Hiç şüp he siz sos ya liz min bu
aşa ma sı  için dev let leş me ge rek liy di. Bu in kar edi le mez. Ama dev -
let leş me nin bu ka dar abar tıl ma sı, bü yü tül me si sos ya liz min özüy le
çe li şir di.

Öy le an la şı lı yor ki, sos ya list bir dev le ti, hat ta pro le tar ya dik ta tör -
lü ğü nü kur mak sos ya list bir top lum kur mak de ğil dir.

Sos ya list bir in san ya rat mak ise hiç de ğil dir.
Ya nıl gı ve ya yan lış lık ağır lık lı ola rak bu ra da dır. İyi bir dev let

kur ma nın her şe ye ye ter li ola ca ğı sa nıl dı. Ne re dey se gü nü müz de
dev let çi lik an la yı şı en ult ra dü ze ye yük sel miş tir. He men her kes kut -
sal mış gi bi “devlet,� dev�let� çı�ka�rı” di yor. Ama il ginç tir ki, bu gün
her kes en çok da aşı rı dev let çi lik ten şi ka yet edi yor. En çok dev let çi -
lik ya pan lar, dev let çi lik ten en çok çı ka rı olan lar, bu gün dev let çi li ğe
kar şı çık ma ge re ği ni du yu yor lar. Bu sos ya liz min ne ka dar ge rek li
ol du ğu nu açık ça ve ken di li ğin den gös te ri yor.

Dev let leş me ye en çok kar şı du ran as lın da sos ya lizm di.
Hat ta dev le tin tü ke ni şi ni, sö nü şü nü te o rik ola rak ifa de et miş tir.

Di ğer bü tün sö mü rü cü ide o lo ji ler dev let çi li ğe çok kut sal yer ver di -
ler. Sos ya lizm yer ver mez. Ama tu haf tır, bu gün de en çok li be ral-
ka pi ta lizm yan lı la rı, dev le tin aley hi ne tar tış ma yü rü tü yor lar. İş te
Tür ki ye’de en çok ka pi ta list olan lar, özel leş tir me den, dev le tin kü -
çül tül me sin den bah se di yor lar. As lın da sos ya liz min yap ma sı ge re -
ken işi, hem de ya lan la, iki yüz lü ce bi raz da ha ken di ni sür dür mek
için ya pı yor lar.

De mek ki, her şey den ön ce ye ni-gün cel sos ya lizm, bu dev let çi -

li ğe kar şı, her han gi bir ide o lo ji den da ha faz la kar şı çık mak du ru -
mun da dır.

Dev le tin kü çül tül me si ni, sön dü rü lü şü nü ba şar ma sı, top lum üze -
rin de ki, hat ta bi rey üze rin de ki çok teh li ke li, an lam sız ve bel ki de
baş çe liş ki du ru mu nu gö re rek na sıl aşı la ca ğı nı gös ter me si ge re kir di.
Ya pıl ma yan bi raz bu olu yor. Hat ta Sov yet dev let ay gı tı bu an lam da
en te mel bir en gel le yi ci güç ola rak kar şı mı za çı kı yor. Hiç şüp he siz,
bun da es ki sö mü rü cü top lum la rın iz le ri var. Ka pi ta list-em per ya liz -
min da yat ma la rı et ki li ol muş tur. Ama sos ya list ira de nin bu nu aş ma -
sı  esas be lir le yi ci ne den dir. Bu so rum lu tu tul ma sı ge re ken hu sus tur.
Sov yet ler’de bi le as lın da bu gün özel leş tir me den, bi rey sel leş tir me -
den, li be ra lizm den bah se dil me si nin de ne de ni bu.

Öy le bir dev let ya ra tıl mış ki, top lum ne fes ala maz du rum da. Bu an -
lam da ya pı lan bel ki tü müy le ka pi ta liz me dö nüş de ğil. Za ten ka pi ta liz -
min bir bi çi mi. On ca dev let çi bi çi mi nin abar tıl ma sı bu na yol açı yor.
Dev let ka pi ta liz mi ni sos ya list san ma an la yı şı bu du ru ma ne den ol muş -
tur. Bun dan kur tul mak, bi re ye da ha faz la ağır lık ver mek, da ha faz la li -
be ra lizm, da ha faz la de mok ra si dir ki, bu, dev let ka pi ta liz mi nin aşıl ma -
sı dır. Yok sa ka pi ta liz min ge liş ti ril me si de ğil. Hiç şüp he siz bi rey sel ka -
pi ta liz me de,  özel ka pi ta liz me de yol alı na cak, ama tü müy le gi di şa tın
bu ol du ğu nu söy le mek ger çek le ri çar pıt mak tır. Ama bu tar tış ma da ha
bit me miş tir. Sov yet de ne yi mi bu açı dan yo ğun tar tı şıl ma ya de vam edi -
li yor. Onu iz le yen mo del ler de, ye ni adı mı bu lun ca ya ka dar tar tı şıl ma -
ya, göz den ge çi ril me ye de vam edi le cek tir. Ta bii so run, ku ru lan sos ya -
liz min sa de ce ken di ni göz den ge çir me si, ye ni le me si de ğil dir.

Ka pi ta list-em per ya list çe liş ki nin in san lı ğın ba şı na yığ dı ğı so run -
lar hiç de 19. yüz yı lın son la rın dan, yi ne 20. yüz yı lın baş la rın dan
da ha az de ğil dir.

İn san lık şim di her za man kin den da ha faz la bü yük fe la ket ler le
kar şı kar şı ya dır. Kont rol al tı na alı na ma yan top lum sal sü reç ler söz -
ko nu su. Özel lik le ka pi ta list eko no mi nin çev re yi, do ğa yı müt hiş tah -
rip et me si ne re dey se dün ya nın so nu nu ge ti re cek. Yi ne çok kont rol -
süz top lum ya pı sı nı dün ya ya sığ dı ra maz du ru ma ge ti ri yor. İde o lo -
jik, mo ral açı dan da in san la rı bü yük bir umut suz luk için de bı ra kı -
yor, çok an lam sız bir bi çim len me du ru muy la yüz yü ze ge ti ri yor. Bu -
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gün bu ko nu da ka pi ta liz min ide o log la rı da de ğer len dir me ge liş ti ri -
yor lar. Bu, şu an la ma ge li yor:

Ka pi ta lizm in san lık ta ide a lizm bı rak ma mış tır.
İd di a yı, umu du bi tir miş tir. Ta ri hin so nu de mek, in san da id di a nın,

umu dun tü ken me si de mek tir. Bu da eşit tir ka pi ta lizm.
Ka pi ta lizm ar tık  ufuk,  umut ver mi yor.
O za man tam da bu nok ta da ne ge rek li? İn san lı ğa  umut ve re cek

ide o lo ji. Bu da ol sa ol sa sos ya lizm dir.
Ken di so nu nu in san lı ğın so nuy muş gi bi, ken di ta ri hi nin so nu nu

in san lık ta ri hi nin so nuy muş gi bi gös ter mek her ege men ide o lo ji nin
bir özel li ği dir. Ken di sin den son ra hiç bir şe yin ola ma ya ca ğı nı söy le -
mek, ya şa ma la rı açı sın dan ge rek li dir de. Bu her önem li çağ da gö -
rül müş tür. Bir dö nem ler bel ki de Ro ma ken di ni en yı kıl maz dü zen
ola rak or ta ya ko yu yor du. Fe o dal im pa ra tor luk lar ha ke za öy le. Yi ne
bir çok ka pi ta list im pa ra tor luk lar da –bir ABD– ken di ni insanlığın
en son gi bi yut tur ma ya ça lı şı yor. Ama ge liş me do ğa nın bir ya sa sı -
dır. İn san lı ğın so nu nun gel me si bu ha liy le müm kün de ğil. Ne ev ren
al tüst olu yor, ne de in san çok cid di bir yı kım la has ta lık la kar şı kar -
şı ya dır. So run la rı, ide o lo jik-po li tik tir, sos yal, eko no mik tir. Çö züm -
le ri de, hiç şüp he siz ide o lo jik-po li tik; sos yal, eko no mik, kül tü rel ve
mo ral ola cak tır. Bu ra da ken di ni in san lı ğın ka de riy le en çok bağ lan -
tı lı gö ren,  onun ka de riy le il gi le nen, çöz mek  için ken di ni gö rev li
his se den tu tum lar, dav ra nış lar et kin ola cak ki, bun da da top lum sal -
lık, do la yı sıy la sos ya lizm en id di a lı ol ma sı ge re ken ve ol duk ça da
bi lim sel  olan ide o lo jik yak la şım dır.

Bu te mel de sos ya lizm ken di ni ye ni den for mü le ede bi lir.
Ka pi ta liz min gü nü müz de de ger çek ten ve re bi le ce ği faz la bir şey

yok. Me se la, ser best pi ya sa me ka niz ma la rı na bak tı ğı mız da, bü tü -
nüy le ran ta, fa i ze da ya lı bir sö mü rü cü ke sim oluş tur muş tur. Ka pi ta -
list ler da ha ön ce ki yüz yıl lar da üre tim le, ti ca ret le il gi le nir ler di. Şim -
di üre tim, ti ca ret, tek nik bir ta ra fa bı ra kıl mış, gün lük pi ya sa, fa iz
en deks oran la rıy la otu rup kal kı yor lar. Bu nun üre tim le hiç bir il gi si
yok. Ka pi ta lizm bu ka dar an lam sız, iş lev siz ha le gel miş tir. Ve bü tün
iri, te mel ka pi ta list ül ke ler de bu pi ya sa, bor sa oyun la rı ege men dir.
Bu da ka pi ta liz min tam ba şar dı ğı nı de ğil, bir hiç du ru mu na gel di ği -

ni, an lam sız laş tı ğı nı gös te rir. Bor sa oyun la rıy la ne re ye va rı la bi lir?
Bu ku ma rın bir bi çi mi dir. On dan alı yor di ğe ri ne ve ri yor. El de ğiş ti -
ri yor sü rek li. Bu da ku ma rın ta ke ni si dir.

De mek ki, ka pi ta lizm gü nü müz de tam bir ku mar oyu nu du ru mu -
na gel miş tir.

Ka pi ta lizm  için hiç ye ni ta nım lar yap ma ya ge rek yok. İyi bir ku -
mar cı lık dü ze ni, gü nü müz de ka pi ta liz mi çok iyi ifa de edi yor. O hal -
de tam da bu nok ta da, bu bü yük ku mar, in san lık üze rin de oy na nı -
yor. Tril yon lar dö nü yor in san lık üze rin de. Bu tril yon lar dün ya  için,
in san lık  için bir fe la ket tir; bü tün olum suz luk la rın  esas ne de ni dir.
Bu nu gör me mek, gö rüp de kar şı dur ma mak, in san lı ğın –Ne ron’dan
da ha teh li ke li bir bi çim de– ya kı lıp sey re dil me si ne eş tir. O hal de,
eğer in san lık tan  umut ke sil mi yor sa, in san lı ğın da ha umut lu ve idd -
di a lı ol ma sı na ina nı lı yor sa, hiç şüp he siz  onun ya rat ma ey le mi ne, bu
ku mar dü ze ni ni aş ma ya güç ye tir me si, yi ne bun dan ka çın mak şu ra -
da kal sın, bir tut ku ha lin de yük sek ide a lizm ve de mü ca de ley le bu -
na yük len me si ge rek ti ği açık tır.

ABD hem ya vuz hır sız,
hem de ya vuz te rö rist tir

Bu gün baş ta ha re ke ti miz ol mak üze re, dev rim ci ha re ket le re ya -
kış tı rı lan tek ad –san ki en bü yük teh li key miş gi bi– çok ucu be bir
bi çim de yan sıt tık la rı bir te rö rizm id di a sı dır.

Özel lik le ABD ide o log la rı ve po li ti ka cı la rı “terörizm” di ye rek
otu rup kal kı yor lar. Her şe yi bu söz cük le  izah et me ye ça lı şı yor lar.
As lın da en çok da ken di le ri ni bu söz cük le –te rö rizm le– de ğer len -
dir mek ge re kir.

En bü yük te rö ris tin ABD’nin po li tik ve eko no mik güç le ri ol du -
ğu nu söy le mek ye rin de dir.

Çün kü in san lı ğın ba şı na en be la  olan, en teh li ke li oyu nu oy na -
yan, do la yı sıy la da bas kı yı, iş ken ce yi en aman sız uy gu la yan bu bir
avuç bor sa te rö ris ti dir, po li tik te rö rist tir.

Çün kü el le rin de müt hiş yı kım si lah la rı var ve her gün teh dit ola -
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rak el le rin de bu lun du ru yor lar. Za man za man da göz le ri ne kes tir dik -
le ri güç le re, halk la ra kar şı kul la na rak te rö riz mi müt hiş uy gu lu yor -
lar. Bi raz da ya vuz hır sız mi sa li, ya ni hem bas tı rı yor, hem ken di ni
güç lü gös te ri yor. Hem in san lı ğın evi ni so yu yor, hem de in san lı ğın
sa hip le ri ni suç lu gös te ri yor.

Özel lik le PKK’ye ıs rar la da ya tı lan “Dünyanın� en� teh�li�ke�li� te�rö�-
rist� ör�gü�tü” suç la ma sı ile bu nu şim di da ha iyi an lı yo ruz. İn san lık
ai le si için de in san lı ğa bağ lı ola rak en bü yük öze ni gös te ren par ti mi -
ze, ABD’nin böy le “baş� te�rö�rist” de me si bir ger çe ği ifa de edi yor.
Ya vuz hır sız mi sa li su çu nu bi ze yı kıp ken di ni giz le mek is ti yor. Bu
ta ri hin her dö ne min de baş vu ru lan bir tak tik tir.

Ro ma’yı ha tır lar sak, o dö ne min ilk hı ris ti yan la rı ger çek ten ezi -
len le ri, maz lum la rı tem sil edi yor lar dı. Ne ron ise bir çıl gın dı. Ro -
ma’yı yık tı; o fu ka ra hı ris ti yan la rın ba şı na yık tı ve hep si ni as lan la ra
par ça lat tı. Bu ör ne ği gü nü müz de ABD’nin im pa ra to ru na ve  onun
yar dak çı la rı na uyar lar sak; yal nız bir Ro ma’yı de ğil bü tün dün ya yı
ve bu ara da ül ke mi zi, Tür ki ye’yi de ğil, bir çok baş ka ül ke yi ya kı -
yor lar. Kim yak tı? “PKK�te�rö�rist�le�ri.” Bir de böy le ken di le rin ce bü -
yük ba sın-ya yın gü cü ne da ya na rak “teröristler�şu�ra�yı-bu�ra�yı�yık�tı”
di ye bi li yor lar. Çok abart ma lı bir şe kil de çar pı ta rak ey lem le ri de
kul la na bi li yor lar.

Evet, Ne ron Ro ma  için hı ris ti yan la rı suç la dı, bun lar her gün, her
yer de bü tün in san la rı, in san lı ğı suç la ya rak ken di bü yük yık ma ha re -
ket le ri ni ört bas et me ye ve bu te mel de ömür le ri ni uzat ma ya ça lı şı -
yor lar. Bu ra sı çok önem li. Bu te mel de bü yük bir ide o lo jiy le sal dı rı -
ya gi riş me ge re ği var. Az çok par ti mi zin bu nu ya pa bi le ce ği or ta ya
çı kı yor. ABD’nin ide o log la rı, is tih ba rat şe be ke le ri, po li tik güç le ri
bu an lam da akıl lı dır lar, -tes pit eder ler.

Re el sos ya li zim bü yük ha ta la rı, ku sur la rı için de aşa ma ya pa ma -
ma sı ve bun da en ka rar lı ör güt le rin ba şın da PKK’nin yer al ma sı,
kont ro le alı na ma ma sı, id di a lı bir şe kil de ey le mi ni ya ra tı cı lık la sür -
dür me si ve ABD’nin en azın dan Or ta do ğu  için ge liş tir mek is te di ği
dü ze ne en gel teş kil et me si,  onun ku dur ma sı na ye ti yor.

Çok tu haf tır!
İsa’nın çı kı şı da bu top rak lar day dı.

Ro ma o za man bü tü nüy le dün ya ya ege men di. İsa, iki  elin par -
mak sa yı sı nı aş ma ya cak bir kü çük ha va ri gru buy la bir lik te Ku -
düs’te ve çev re sin de söz ey le miy le bu bü yük zul mü açı ğa vu ru yor -
du. Ta bii bu nun kar şı sın da Ro ma’nın bü yük ce za lan dır ma ha re ke ti -
ni bi li yo ruz: İsa’nın çar mı ha ge ril me si, da ha son ra ki ar dıl la rı nın da
are na lar da as lan la ra yem ya pıl ma sı. Ya ni çok güç lü  olan Ro ma’nın
bu na ih ti ya cı var mıy dı?  Evet.  Ufak bir ge di ğin bi le açıl ma sı Ro -
ma’yı böy le hun har ca ha re ket et mek zo run da bı ra kı yor du. Gü nü -
mü zün de bu na ben zer yan la rı var.

Biz ABD  için ne den bu ka dar bü yük teh li ke ola lım ki?
ABD em per ya liz mi “gedikler�me�se�le�si�ni” çok iyi bi lir.
Ni te kim le ni niz min de, dö ne min de em per ya liz min en za yıf hal -

ka sın dan bir ge dik aç ma ha re ke ti ol du ğu bi li ni yor du.
Gü nü müz de de de ni li yor ki, “PKK�em�per�ya�liz�min� en� za�yıf� bir

hal�ka�sın�dan�bir� ge�di�ği� �adam�akıl�lı� açı�yor� ve� bu�ge�dik�ten� teh�li�ke�li
bir�dün�ya�gö�rü�şü�ve�ya�şam� tar�zı� fış�kı�ra�bi�lir.” Bu nun  için, ta rih ten
al dı ğı tec rü bey le yük len dik çe yük le ni yor.

Ör ne ğin Tür ki ye gi bi, ta ri hin ta nı dı ğı en bar bar ve gü nü müz de de
çok fa şist bir re ji min sal dı rı ve im ha se fer le ri ni ye ter li gör mü yor. Hat -
ta “neden�er�ken�den�bi�ti�re�me�din?” di ye kı zı yor. Di ğer iri li-ufak lı em -
per ya list ül ke ler de Tür ki ye’yi ala bil di ği ne des tek le yip “neden�bu�te�-
rö�riz�mi�ön�le�ye�mi�yor�sun?” di yor. Kar şı çı kış la rı ba şa rı sız lık la rın dan dır.
Giz li den on yı lı aş kın dır bü tün güç le riy le des tek le di ler. Bü tün sal dı rı -
la rı na da tüm yön le riy le des tek ver dik le ri ni bi li yo ruz. Ama ar tık mız -
rak çu va la sığ mı yor. Tüm dün ya halk la rı gör dü ki, bu bir iş gal, is ti la -
dır. Ne re ye bun lar sal dı rı yor ve ki min des te ği var? Halk la rı na kar şı
da ha çok zor du ru ma düş me mek  için, gö rü nüş te de ol sa “karşıyız” di -
yor lar. Ama ken di ni en güç lü his se den Ame ri ka utan ma dan çok açık -
ça “destekliyoruz” di ye bi li yor du. Utan gaç ça da ol sa şim di “yeter,�ope�-
ras�yon�la�rı�ge�ri�ye�al” fi lan di yor. Bu nu söy le me si nin ne de ni ise, ba şa -
rı sız lık tır. Ay rı ca git tik çe ken di le ri açı ğa çı kı yor ve teh li ke bü yü yor.

Tıp kı Ro ma dö ne min de ol du ğu gi bi, hı ris ti yan lık gi de rek kök le -
şi yor.

Ken di le ri ise tüm o gör kem li lik le ri ne rağ men da ral dık ça da ra lı -
yor lar, ku dur duk ça ku du ru yor lar. Ne ron’un bü tün Ro ma’ya hük -
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met me si, im pa ra tor ol ma sı, hiç de Ne ron’un güç lü ol du ğu nu gös ter -
mez ve na sıl bir so nu ca git ti ği ni bi li yo ruz.

Şu an da baş em per ya list gü cün de du ru mu böy le dir.  Onun en
önem li yar dak çı sı, Or ta do ğu’da ki Ku düs va li si gi bi Ana do lu’da ki
va li si de zor du rum da. Ne ka dar çıl dı rır sa çıl dır sın faz la iler le ye mi -
yor. Do la yı sıy la iş te, PKK’ye “en�bü�yük�te�rö�rist�ör�güt” di ye bi li yor.
“Tek�bir�dün�ya�dev�le�ti� ve�ya� in�sa�nı� yar�dım�cı�ol�ma�ma�lı�dır” de me si,
bu ta ri hi özel lik ten ötü rü dür.

Böy le en gin bir ta ri hi açı dan ba kıl dı ğın da ABD’nin bu id di a sı
an la şı lır dır. Ta bii Ana do lu’da ki va li si, kıt-dar dü şü nür, bel ki çok
tah rip et mek is ter, ama ya rat tı ğı olum suz so nuç la rı gör me ye bi lir.
Av ru pa’nın da eleş ti ri le ri bu te mel de dir. An la şı lı yor ki, bu ka dar
dün ya nın baş kö şe si ne otur ma mız, as lın da  salt bir ulu sal kur tu luş
ha re ke ti özel li ğin den ötü rü de ğil, yi ne ma hal li bir şid det ör gü tü,
hat ta sos ya list ör gü tü ol mak tan da de ğil dir. Mev cut em per ya list sis -
te mi en teh li ke li ye rin den del di ği ve ken di le ri ne gö re çok kö tü bir
ör nek ol ma du ru mu nu sez dik le ri için dir.

Sol, Tür ki ye’de ke ma lizm dir

Ta bii ha re ke ti mi zin ge li şi mi de bi raz bu na uy gun. PKK’nin bir
in san lık ha re ke ti ol du ğu tar tış ma gö tür mez. Sos yal ide a le re da ha
baş lan gı cın dan iti ba ren ol duk ça bağ lı ve id di a lı dır.  Onun bi lim sel
an la mı na bü tün yön le riy le dik kat edi yor. Bu an lam da, tam bir  emek
ha re ke ti ol ma nın özel lik le ri ne sa hip ol ma ya ça lı şı yor. Yir mi yı lı aş -
kın dır, özel lik le as rın son çey re ği nin çö zü len, aşa ma ya pa ma yan re -
el sos ya liz mi ne kar şı aşa ma ya pan, en ön de ge len par ti ha re ke ti olu -
yor. Bu önem li. Ay rı ca lı ğı ve far kı bu ra da.

Ger çek ten aşa ma ya pa ma yan re el sos ya lizm,  PKK’nin baş tan iti -
ba ren eleş ti ri ye ta bi tut tu ğu sos ya lizm di.

Aşı rı dev let leş me si ni, bü tün dün ya nın sos ya list-ko mü nist par ti le -
ri nin dış po li ti ka sı nın bir ek len ti si ha li ne ge tir me si ni ka bul edi le -
mez bir yak la şım ola rak gö rü yor du. Bu ko nu da olum suz luk la rı gör -
dü.

Özel lik le TKP ger çe ğin de ve  Türk sol ger çe ğin de ki –hep si de re -
el sos ya lizm den et ki len miş ti– ol duk ça yük len di ler. PKK de çok yo -
ğun bir mü ca de le yü rüt tü. Bu 1970-80 ara sı bir an lam da re el sos ya -
liz min olum suz et ki le ri ne, dev let çi so la kar şı mü ca de ley di. Ni te kim
Tür ki ye’de bu, eşit tir kemalizm so lu bi çi min de ken di si ni gös ter -
miş tir.

Sol, Tür ki ye’de ke ma lizm dir.
Hâlâ da bu özel li ği ni aş mış de ğil dir. Bu da çok so mut ola rak bir

sos yal-şo ve nizm Tür ki ye’de aşı rı dev let çi lik ve ulu sal cı lık; yi ne
Kürt ger çe ği nin im ha sı na dek in kar edil me si, yok edil me ye rı za
gös te ril me si dir. Bu nun da yüz de yüz bir sos ya liz min in ka rı ol du ğu
açık. Yi ne baş tan be ri bu nun ku ru luş aşa ma sın da ki ke ma lizm le bağ -
lan tı sı ka dar, çö zü lüş sü re cin de de ke ma liz min en bü yük des tek çi si
ol ma sı, ev ren sel et ki le ri  olan bir ger çek lik tir. 

İş te biz bu ger çek li ğe yük len dik. Ku ru lan sos ya liz min bu en te -
mel yan lı şı sü reç le ge liş ti. Kal dı ki 1925’ler de gö rül me ye ça lı şıl dı.
Ko mü nist En ter nas yo nal için de ke ma liz me TKP tü rü yak laş ma nın
sos yal-şo ve nizm ol du ğu, sos ya liz min özüy le bağ daş ma dı ğı le ni nist -
le rin o za man bu na bir tak tik ola rak bak tı ğı, an cak da ha son ra bu -
nun bir tak tik de ğil ne re dey se ta ma mıy la bağ lı ka lı nan bir po li tik
tu tum ol du ğu or ta ya çı kın ca gün cel leş ti sü rek li leş ti ve so nuç ta sos -
ya liz min çö zü lü şü nün en baş ne den le rin den bi ri si ol du.

Ke ma liz min ken di si de bu an lam da re el sos ya lizm den en çok ya -
rar la nan re ji min olmaktadır.

Onun so lu da, en sos yal-şo ven sol dur. Do la yı sıy la sol, Tür ki -
ye’de ki emek çi hal ka hiç bir şey ver me miş tir. Ke ma lizm özün de ne
ka dar  halk kar şı tıy sa, so lun da sos yal-şo ven ni te li ği ge re ği o ka dar
kar şıt ola ca ğı açık tır. Bu açık lık gü nü müz de o ka dar açı ğa çık mış tır
ki, emek çi le ri, dini ide o lo ji ler bi le et ki le ye bi li yor,  umut ola bi li yor.
Sö zü mo na “en�ra�di�kal�so�lum” di yen ler zır nık ka dar emek çi ler dün -
ya sın da et ki li ola mı yor lar. So lun bu nu de ğer len di re me me si, ne den -
le ri ni or ta ya çı kar ma ma sı hay li dü şün dü rü cü dür.

Ta bii biz an la mak ta güç lük çek me dik. An la mak ka dar da et ki li
bir mü ca de ley le yük len dik ve PKK’yi PKK yap tık. PKK’nin ide o -
lo jik an lam da bel ki de söy le ne bi le cek en olum lu ve güç lü ya nı, ge -
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nel de re el sos ya liz min ve ke ma liz me yö ne lik yak la şım la rın da ki ha -
ta la rı na düş me mek, onu hem il ke de hem pra tik te kı ya sı ya eleş ti rip
aş mak ol muş tur. 1970-80 yıl la rı ara sın da bu nu çok güç lü yap tı ğı -
mız  için, da ha son ra sı nı ge tir me özü nü ko ru ya bil dik.  Eğer di ğer sol
grup lar gi bi olun say dı, hiç şüp he siz, 1980 son ra sı atı lım gös te ri le -
me ye cek ti. Di ğer grup lar za yıf ol duk la rı  için de ğil, ide o lo jik ola rak
sol-ke ma list ko nu mu aşa ma dık la rı  için ge liş me sağ la ya ma dı lar ve
emek çi ler le bir le şe me di ler.

Emek çi ler, bu gün bel ki de ev cil hay van lar dan da ha kö tü du rum -
da lar.

Dün ya nın hiç bir emek çi hal kı Tür ki ye’de ki emek çi  halk ka dar
dü şü rül me miş tir. Ne Af ri ka’nın, ne As ya’nın, ne La tin Ame ri ka’nın
halk la rı ve emek çi le ri nin hiç bi ri si Tür ki ye hal kı ka dar onur suz bir
du ru mu ya şa mı yor ve ya ya şa tıl mı yor. Özel lik le Tür ki ye hal kı adı na
dü şün mek du ru mun da olan la rın bu onur suz gerçeği bü tün yön le riy -
le kav ra ma la rı, müm kün se bir çö züm gös ter me le ri ge re ki yor. Hiç bir
yer de emek çi hal kın bu du ru ma dü şü rül dü ğü gö rül me miş tir. 

Ne den dü şü rül dü?
O za man bu nu TC ger çe ğin de, hat ta  Türk-ege men sö mü rü cü ger -

çe ğin de yer li ye ri ne oturt mak ge re kir. Bu otur tul ma dan bu gün da -
ya nıl maz bo yut lar da ki bas kı-sö mü rü or ta dan kalk maz.

Dün ya da –ken di le ri söy lü yor– en ko lay yö ne ti len emek çi ler,
Tür ki ye’de dir. En ko lay sö mü rü len ler, Tür ki ye’de dir. Bir emek çi
halk onur suz kı lı nır, la net li kı lı nır da, bu ka dar kı lın maz.

Biz Kür dis tan hal kı  için de ben zer de ğer len dir me ler yap tık. Bi -
zim ki da ha da ta ri hi dir, da ha da yo ğun dur. “Lanetli��halk” de me miz
ye rin dey di. Çün kü bu ka dar ko lay sö mü rül me ye, bas tı rıl ma ya rı za
gös ter mek, en la net li du ru mu ifa de  eder. Biz di ren di ği miz  için bu
la net li li ği yık tık, aş tık ve yü zak lı ol ma du ru mu bi raz sağ la nı yor.
Ama Tür ki ye’de bu yok. O açı dan ora da du rum da ha kö tü.

Emek çi le rin uf ku son de re ce ka rar tıl mış tır; ey lem le ri cı lız bi le
de ğil dir. Bu ra da ki emek çi ey lem siz dir, ki şi lik siz dir, amaç sız dır, id -
di a sız dır, ça re siz dir her yö nüy le. Kı rın tı la ra bi le ra zı dır, ama o da
ve ril mi yor. Her gün ken di le ri is ta tis tik le rin de gös te ri yor lar ki, na sıl
ya şa dık la rı bi raz mu ci ze dir.

Bel ki de bu an lam da  Türk  halk ger çe ği üze rin de dü şün mek, gü -
nü müz de çok ev ren sel bir ko num ar ze di yor. Bir emek çi sı nıf, bir
emek çi  halk ne den bu du ru ma düş tü, dü şü rül dü? Ne den bu du ru mu
böy le si ne si ne çe ke bi li yor; çe ke mi yor sa ne den kar şı ko ya mı yor?
Ol duk ça yal nız. Bu, Tür ki ye’de ki ay dın la rın, var sa sos ya list le rin,
her hal de bir çok sos yal bi lim ci nin dü şü ne ce ği bir ger çek tir, ko num -
dur.

Biz bu nu az çok an la dı ğı mı zı söy lü yo ruz. Özel lik le ken di  halk
ger çek li ği mi zi çöz mek le, as lın da  Türk  halk ger çek li ği ni de önem li
oran da çöz dü ğü mü zün far kın da yız. Za ten bu far kın da oluş tur ki,
dev ri mi mi zin en ter nas yo nal yö nü bü tün yön le riy le or ta ya çı kı yor.

İş te bu nun  için “PKK�dün�ya�nın�en�teh�li�ke�li�ulus�la�ra�ra�sı�te�rö�rist
ör�gü�tü�dür” di yor lar.

Bü tün iri li-ufak lı em per ya list-ka pi ta list güç ler, PKK ken di le ri
için çok ge rek li  olan Tür ki ye’yi teh dit et ti ği  için, Tür ki ye’nin des te -
ği ne koş ma ge re ği ni du yu yor lar. Çün kü en an lam sız bir  halk ger -
çek li ği var ve bu nun PKK ör ne ğin de ol du ğu gi bi  Kürt hal kı ger çe -
ğin de aşıl ma sı, teh li ke nin kat be kat bü yü me si an la mı na da ge lir.

De mek ki, bas kı ve sö mü rü nün bu ka dar an lam sız laş tı ğı, yo ğun -
laş tı ğı bir yer de bir hal kın öz gür leş me ye yö nel me si, bu den li teh li -
ke li ola bi lir.

Bu ra da bi zim Tür ki ye dev ri mi ne ba kı şı mız da çok  açık or ta ya çı -
kı yor. Kür dis tan dev ri mi nin bu ka dar Tür ki ye dev ri mi ni do ğurt ma -
sı, ay nı za man da ulus la ra ra sı alan da bir rol oy nu yor. Bu an lam da
sa de ce sos ya liz min ye ni aşa ma sı ko nu sun da umut lu ol mak, ufuk lu
ol mak ve ba zı çı kış yol la rı nı gös ter mek de ğil, onu hız la Tür ki ye’ye
ta şır dı ğı mız da, bir o ka dar da bu nu Or ta do ğu’ya yan sıt tı ğı mız da,
bu, mev cut şer, sö mü rü cü, bas kı cı güç ler  için hiç de az bir teh li ke
de ğil dir. Bu hem çok gün cel, hem de mut la ka hal le dil me si ge re ken
bir ba şağ rı sı dır!

Bu son Gü ney ope ras yo nun da açı ğa çı kan en önem li bir ger çek
de bu dur. 1992 ope ras yo nun da da bu açı ğa çık mış tı, ama bu son
ope ras yon bu nu bü tün dün ya ya gös ter di; PKK’yi de bü tün dün ya ya
ta nıt tı. Do la yı sıy la ABD’nin iki de bir ra por ya yın la yıp “PKK�en�te�-
rö�rist� ör�güt�tür” de me si bo şu na de ğil dir. PKK’nin et ki si ni kır mak,
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çok çar pık, fark lı bir şe kil de gös ter mek ih ti ya cın dan ile ri ge li yor.
Bu kuş ku gö tür mez.

Unut ma ya lım ki PKK’nin Gü ney Kür dis tan’a da ya yıl ma sı, Or -
ta do ğu’nun bir çok ül ke le riy le –is ter an lam lı iliş ki ler, is ter se ça tış -
ma lı bir bi çim de ol sun– yol ka tet me si cid di bir ge liş me dir. Ve pra -
tik te de po li tik so nuç al ma ya son de re ce yat kın dır. Sa de ce  ufuk ola -
rak, ide o lo jik ola rak, ör güt ola rak de ğil, pra tik ger çek le şen bir po li -
ti ka ola rak da her an bir ala nı dü şü re bi lir, bir alan da ken di po li tik
sis te mi ni ku ra bi lir. Bu em per ya lizm  için en az  Ekim Dev ri mi ka dar
ve ta rih te bir çok dev ri min baş lan gı cın da ol du ğu gi bi cid di bir ge liş -
me dir. Kı ya met bun dan ko pu yor. Tür ki ye’ye aşı rı des tek bu ne den -
le dir. Ta bii id di a lı dev rim ciler de ger çek ten id di a la rı na  denk bir ça -
ba yı gös te rir ler se, ba şa rı lı ol ma yı da ra hat lık la sağ la ya bi lir ler. Bu nu
ya şı yo ruz.

Hiç şüp he siz PKK’nin bu du ru mu bir baş lan gı cı ifa de edi yor.
PKK po li tik ola rak he nüz za fe re ulaş mış ol mak tan uzak tır. Yi ne
özün de ki çö züm le me le ri in sa na tü müy le özüm set mek ten uzak tır.
Bı rak in san lı ğa, da ha hal kı na bi le çok sı nır lı ola rak tam yan sıt ma -
mış tır. Hat ta bı ra ka lım hal kı na yan sıt ma yı, ken di içi miz de PKK mi -
li ta nı ol du ğu nu id dia eden le re bi le bu çö züm le me le ri ne ka dar yan -
sıt tı ğı mız her gün tar tı şı lı yor.

Yük sek bir çö züm le me gü cü nü or ta ya çı kar dık.
Özel lik le ye ni in sa nı na sıl ele al mak ge rek ti ği, bu nun ol duk ça

fark lı bir in san şe kil len me si ol du ğu an la şı lı yor. Ama bu nu he nüz
ör gü te ege men kıl mak, hal ka ha kim kıl mak ve bir sis tem ola rak in -
san lı ğa ta şır mak çok sı nır lı dır. De mek ki bu ra da önem li  olan  ufuk
ve ona ulaş ma nın çö züm le me gü cü, ye te ne ği dir. Bu gös te ril di. Par ti
he nüz bu ko nu da da ha ye ni de ol sa ol duk ça ka rar lı lı ğı nı ve gi de rek
ken di ni ge liş tir me id di a sı nı sür dü rü yor. Bu ay nı za man da de za van -
taj la rı nı, za yıf yön le ri ni de or ta ya ko yu yor. Çün kü baş lan gıç aşa ma -
sın da  olan her ha re ket teh li ke ler le kar şı kar şı ya dır. 

Za ten TC söz cü le ri nin kı ya me ti ko par ma sı da bun dan dır. “Bunu
bu�gün�ön�le�mez�sek” di yor, “hepinizin�ba�şı�na�teh�li�ke��olur,�hat�ta�PKK
te�rö�riz�mi�ev�ren�sel�bir�so�run�dur;�ev�ren�sel�so�ru�nu�çöz�mek��için�bü�tün
ev�re�nin� şer� güç�le�ri� ba�na� yar�dım�cı� ol�mak� zo�run�da� ve�ben� ta�ri�hi

ulus�la�ra�ra�sı�bir�mis�yon�yük�len�mi�şim.” Bu  özel sa va şın baş yü rü tü -
cü le ri “böylesi�bir�ba�şa�rı�ya�da�biz� ilk�de�fa� sa�hip�ol�mak� is�ti�yo�ruz”
di yor lar.

İl ginç!
Sa de ce Tür ki ye’nin bir mil li me se le si ni de ğil, dün ya nın bir te rö -

rizm me se le si ni PKK şah sın da çöz mek is ti yor lar.
Dün ya ya ör nek ola cak lar, ön cü lük ede cek ler! Çağ rı üs tü ne çağ rı

ya pı yor lar: “Bu�ka�dar�bü�tün�sis�te�min�çı�kar�la�rı�na�uy�gun�bir�sa�va�şı
yü�rü�tü�yo�ruz,� sis�tem�ka�yıt�sız� şart�sız� bi�zi� des�tek�le�me�li�dir!” Ken di le ri
biz zat bu nu söy lü yor lar. Böy le ce ger çe ği far kın da ol ma ya rak di le
ge ti ri yor lar.  Evet bu “terör” ken di te rö rizm le ri ni açı ğa çı kart tı ğı gi -
bi, halk lar  için de çok ge rek li  olan uf ku, ama cı ve di ren me im ka nı nı
or ta ya çı kar mış tır. Bu an lam da  eğer ıs rar edi lir se, halk la rın, özel lik -
le Or ta do ğu halk la rı nın içi ne bi raz ta şı rı lır sa –ki bi raz da ya pı lan
bu dur– so nuç ger çek ten önem li dev rim sel aşa ma ola bi lir.

Sos ya list ütop ya,  umut
ve id dia ba şa rı  için esas tır

PKK, özel lik le sos ya list bir par ti ol ma, dö ne min tar tış ma la rı na
açık lık ge tir me, sos ya list tar tış ma la rı na ce vap ver me an la mın da iyi
bir ör nek ola bi lir. PKK bu özel li ği gi de rek ge liş ti ri yor. Ay rı ca po li -
tik bir tak tik ola rak da ba şa rı ya ula şa bi lir. Bu an lam da Or ta do ğu’da
çe liş ki le rin ne ka dar yo ğun ol du ğu gö zö nü ne ge ti ri lir se, çö züm de
son de re ce id di a lı bir ge liş me ola bi lir.

De mek ki PKK’nin hem sos ya lizm  için, hem Or ta do ğu po li tik
halk de mok ra si le ri  için böy le si ge liş me le re ön cü lük et me si, ev ren -
sel de ğe ri ni kat be kat or ta ya çı ka ra bi lir.

Bu ge rek li mi dir?
Evet, son de re ce ge rek li dir. Özel lik le gü nü mü zün sos ya list tar tış -

ma la rı  için ge rek li dir. Ezi len le re, sö mü rü len le re ka pi ta liz min bü yük
teh li ke le ri ne kar şı bir  ufuk ola rak, bir  umut ola rak böy le sos ya list
bir id dia çok ge rek li dir. Or ta do ğu halk la rı  için de po li tik bir ge liş me
ola rak çok ge rek li dir. De mok ra si ye, özel lik le em per ya list iş bir lik çi -
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le re kar şı bu halk la rın şid det le kur tu lu şa ih ti yaç la rı var. PKK bu na
da önem li oran da kat kı su nu yor.

De mek ki, pra tik-po li tik ola rak da PKK çok ge rek li. Hem  ufuk
ve  umut ola rak in san lık  için an lam lı ol ma ya doğ ru yüz tu tu yor, hem
de böl ge halk la rı nın şid det le –bel ki tüm dün ya halk la rın dan da ha
faz la– ih ti yaç duy duk la rı de mok ra tik kur tu luş la rı, iş bir lik çi ler den
kur tul ma la rı  için, yüz yıl la rın, hat ta bin yıl la rın ta ri hi uy gar lık la rı na
ya ra şır bir bi çim de tek rar ta rih sah ne si ne çık ma la rı  için, PKK ol -
duk ça ge rek li. Bu iki  amaç ne de niy le PKK üze rin de dur mak hem
kut sal bir yurt se ver lik gö re vi, hem de bir en ter nas yo nal gö rev olu -
yor. PKK bü tün iç-dış ye ter siz lik le re ve da yat ma la ra rağ men, bu
ko nu da ki id dia ve pra tik adım la rı at mak tan alı ko nu la ma mış, ge ri le -
ti le me miş tir.

Bu nun tam ba şa rı sı nı sağ la ma ya ça lı şı yo ruz. Tam ba şa rı  için, gü -
nü müz de özel lik le po li tik ve as ke ri tak tik ler üze rin de yo ğun ca du -
ru yo ruz. Bu na ge rek si nim var dır.

Ama unut ma mak ge re kir ki, PKK  esas iti ba riy le in san lı ğın uf ku -
nu aç ma ve umu du nu güç len dir me ha re ke ti dir.

Özel lik le re el sos ya lizm de uf ku ka ra ran, ufuk suz ka lan, yi ne sos -
ya list id di a lar dan yok sun ka lan par ti le rin düş tü ğü du ru mu ter si ne
çe vir me ye ça lı şan bir güç tür. Ne te kim bu, çö zü lü şün, ba şa rı sız lı ğın
ve ya ken di ni ye ni le ye me me nin en te mel ne de ni dir. Bu an lam da
ufuk ol maz sa, id dia bi ter se, mo ral de yok olur sa, o sis tem dün ya
sis te mi de ol sa çö zül me ye mah kum dur.  Olan da buy du.

Do la yı sıy la PKK’nin bu gün bir çok la rı na an lam sız da gel se uf ku,
umu du sü rek li di ri tut ma sı, ge niş let me si çok önem li dir ve bu de -
vam edi yor.

Bu nu so nu na dek de böy le gö tür mek, PKK’nin en te mel bir özel -
li ği ol sa ge rek. Ba zı ör nek ler ve rir sek; bu gün  İran bi le  eğer tüm
eleş ti ri le re rağ men bi raz sağ lam yü rü yor sa, ora da bir ma ne vi kuv -
vet var dır. İş te ki mi “mollalar”, ki mi “ayetullah” der. Bu ne dir? Bu
bir  ufuk, bir mo ral, bir ide al kuv ve ti dir. Bu çok ge rek li dir. Bir re jim
ya şa tıl mak is te ni yor sa her za man bu mo ral, ma ne vi kuv vet ön cü kı -
lın mak zo run da dır.

Sos ya list ide o lo ji ye kla vuz luk, ön cü lük ro lü ve ril di.

Bu ke sil di ği  için sis tem çö zül dü.
Do la yı sıy la sos ya list ütop ya yı, ide a li, mo ra li bu gün güç lü tut mak

ba şa rı  için esas tır. Bu ko nu da bir  grup in san ye ter li öl çü de ni te lik
ve ni ce lik te bu iş le rin ön cü lü ğü nü ya pa cak, yi ne mo ral, id dia ve
umut  için ya şa ya cak ve bu nun ge rek le ri ni dü şün ce de, ruh ta hep ge -
liş ti re cek tir. Ya ni hem ya şa ya cak lar, hem de ya şa ta cak lar. Bu na bi -
raz da ide o lo jik ön der lik de ni le bi lir. Bu nun hiç şüp he siz bi lim le,
ha yal le, ma ne vi yat la iliş ki si var dır. Mad di yat la da iliş ki si var dır, -
den ge ler hep si ni. Ve bu ih ti yaç lar top lu mu sağ lam ve di ri gö tür mek
için ne ge rek liy se onu tem sil eder ler. Ta rih te de böy le dir.

Eğer sos ya lizm ken di si ni ye ni le mek is ti yor sa böy le bir ku ru mu
mut la ka ge liş tir mek, oturt mak du ru mun da dır.

Bir dö nem le rin şeyh le ri, der viş le ri ney se sos ya lizm  için de ken -
di ne gö re şeyh le ri, der viş le ri, pir le ri ge rek li dir.

Bu nu ör nek ol sun di ye söy lü yo ruz. Fa kat bu yet mez ta bii. Bir de
onun pra tik po li ti ka sı ge rek li. Po li ti ka yı, ya ni tak ti ği de ge liş tir mek
zo run da.

PKK bu yö nüy le de as lın da ge liş me ha lin de dir. Ken di men sup la -
rı nın yük sek ide o lo jik-mo ral ko nu mu nu sağ lam tut mak la ve  esas al -
mak la kal mı yor –ki biz bu nu bü yük bir mü ca de ley le yü rüt tük–, ay -
nı za man da gün cel tak tik le re de ne ka dar yük len di ği mi zi, bel ki de
hiç bir par ti ye na sip ol ma ya cak tarz da tak tik ler üze rin de dur du ğu -
mu zu bi li yo ruz.

İs ter ör güt tak tik le ri, is ter gös te ri tak tik le ri, is ter biz zat sa vaş tak -
tik le ri ol sun, bü tün bun la rı bu gün en çok yo ğun laş tı ğı mız di ğer bir
ça lış ma mız da hi lin de dir. Bu ça lış ma ya gün cel po li tik ça lış ma da di -
ye bi li riz. As ke ri tak tik ler de son tah lil de po li tik tak tik ler dir; po li ti -
ka yı da ha şid det le sür dür me bi çim le ri dir.  Özel sa vaş baş ka tür lü po -
li ti ka yap ma ya  izin ver mi yor; acı ma sız şid det uy gu lu yor. Bu ne den -
le bi zim po li tik tak tik le ri mi zin şid det yö nü, as ke ri ge ril la yö nü da ha
faz la ge liş ti ril mek zo run da. Bu nu yap ma ya ça lı şı yo ruz. Bu ko nu lar -
da da öl çü yü ka çır ma mak,  özel sa vaş zo run lu bı rak tı ğı oran da po li -
tik tak tik le ri şid det le ge liş tir mek, ba şa rı  için ka çı nıl maz dır.

Bu ko nu da da ya şa nı lan önem li yet mez lik ler var. Za ten bir çok
par ti, ör güt bu nu ya pa ma dı ğı  için Tür ki ye’de aşıl dı, iş lev siz kal dı.
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Biz tak tik le ri bi raz za ma nın da ge liş tir di ği miz  için,  özel sa va şa kar şı
bu ko nu da tak tik siz kal ma dı ğı mız  için ge liş tik. Ya ni sa de ce ide o lo -
jik-mo ral üs tün lük açı sın dan de ğil –bu yal nız ba şı na ba şa rı  için ye -
ter li de ğil dir–, bir de gün lük pra tik ör güt ça lış ma sı, doğ ru ey lem,
as ke ri ey lem fa a li yet le ri ge liş ti ril di ği  için bu gün PKK id di a lı ve ye -
nil mez dir. Bu doğ ru tak tik ler de ıs rar edi lir se ba şa rı ya git me ger çe ği
or ta ya çı kar.

Bir emek çi ha re ket ola rak PKK’nin hem ulu sal dü zey de, hem de
ulus la ra ra sı dü zey de bu ka dar yan kı yap ma sı nın te mel ne de ni, ev -
ren sel çap ta re el sos ya liz min çö zül me, aşın ma sü re ci nin so run la rı na
iyi bir ce vap teş kil et me si ve bu ko nu da ben zer has ta lık la rı ol ma -
ma sı dır. Ken di ya ra tı cı ge liş me si ni sür dür me si, yi ne pra tik po li ti ka -
da da ken di si ni tak tik siz bı rak ma ma sı, bu nun di re ni şi ni he men her
sa ha da –zin dan da, dağ da, ül ke için de ve dı şın da– gös ter me si,  onun
böy le em per ya liz min en çok kork tu ğu ve ba şet mek te güç lük çek ti ği
baş ha re ket ha li ne ge ti re bil miş tir.

Hiç şüp he siz bu an lam da bir emek çi ha re ke ti, par ti si ola rak öne -
mi ni ko ru mak du ru mun da.

Bu da an cak ba şa rıy la müm kün  olur.
Çün kü ken di si ne kar şı yal nız bir  özel sa vaş gü cü, yal nız Tür ki ye

fa şist le ri nin en azı lı sal dı rı sı yok tur. Bu nun ar ka sın da bü tün ulus la -
ra ra sı ge ri ci li ğin sal dı rı sı nı gör mek ge re ki yor. Do lay sıy la PKK ken -
di ni hep ufuk ta, amaç ta, mo ral de çok çok güç len dir me si, pra tik ler -
de çok yo ğun laş tır ma sı ge re ki yor. Va ro lan, ken di si ni ba şa rı lı kı lan
ge liş me le ri bir so nuç ola rak de ğil, hep bir baş lan gıç ola rak gö rüp
yet kin leş tir mek du ru mun da.

Bu an lam da mi li tan çö züm le me bü yük an lam ta şı yor. Biz le rin
son dö nem ler de ör güt için de ge liş tir di ği miz çö züm le me ler as lın da
PKK’nin ba şa rı sı  için ka çı nıl maz olu yor.

Şu nu çok açık ça or ta ya koy duk ki; çö züm le mek is te di ği miz ki şi -
lik, ol duk ça dü zen den et ki le nen ve çağ lar öte si ka lın tı la rı üze rin de
çok güç lü ta şı yan bu bi rey, baş lı ba şı na bir  özel sa vaş öğe si dir. Şu -
nu da yi ne gös ter dik ki, bu nun çö züm len me si, bun dan kay nak la nan
di rekt-do lay lı teh li ke le rin aşıl ma sı, PKK’yi PKK ya pan te mel bir
özel lik tir. İçin de böy le bir mü ca de le yi yü rüt me si, has ta lık lı bi re yi

tes pit  edip aş ma ya ça lış ma sı, as lın da  onun ba şa rı sı nın özü nü ifa de
edi yor.

Şu çok açık ça or ta ya çık tı ki, ne ka dar “mücadeleye�ben�va�rım”
de ni lir se de nil sin, ne ka dar ken di ni ada mış olur sa ol sun, kap sam lı
ola rak ken di ni çö ze me miş her bi rey, her mi li tan, hat ta her ön der tip,
çok kı sa bir sü re için de bir en gel ol mak tan, hat ta ken di ni bir be la
gi bi çok tut cu bir öğe ola rak da yat mak tan kur ta ra ma mak ta dır. Za ten
bu re el sos ya liz me ön cü lük  eden par ti le rin de çö zü lü şü bu ra da baş -
lı yor. Bu par ti le rin po lit bü ro sun da, mer ke zin de tu tu cu laş ma, bü -
rok rat laş ma ge li şin ce, ar dın dan dal ga dal ga bü tün dev le te, top lu ma
ya yıl dı. Böy le ce çö zül me, aşa ma yı yap ma ma ola yı ge liş ti. PKK’de
bu teh li ke bin de fa da ha faz la var.

PKK için de ki tip re el sos ya list ül ke ler den kat be kat da ha faz la
has ta lık lı bir tip tir.

En köh ne, ça pul, bir üçün cü el den ka pi ta liz min, ya ni ke ma list
ka pi ta liz min et ki le di ği tip tir. Ay nı za man da çağ öte si kö le lik bi çim -
le ri nin; ai le ci li ğin, ka bi le ci li ğin, bi rey ci li ğin en ge ri bi çim le ri nin
çar pıt tı ğı bir tip tir. Bu ti pin ken di ba şı na on ta ne dev ri mi yer le bir
et me ye ye ter ol du ğu nu ken di pra ti ği miz den iyi bi li yo ruz.

Çö züm le me ler bu nu çok yük sek se vi ye de gös ter di. Par ti miz için -
de her kes şu nu iyi bi li yor ki, bu tip  eğer aşıl ma say dı, de ğil PKK’yi
1995’le re ge tir mek, 1985’le re bi le ge ti re mez dik. Hat ta 1975’ler de
or ta ya çı ka ra maz dık. Bu ki şi lik ile mü ca de le miz, ay nı za man da
sos ya list par ti ni te li ğin de bir ge liş me yi ifa de edi yor. Sı nıf mü ca de -
le si nin sa de ce sı nı fın ve ya hal kın ob jek tif-fi zi ki or ta mın da de ğil,
onun ör gü tü için de de, bey nin de de yü rü tül me si şart tır. En kıl cal da -
mar la rın da, ak ci ğer le rin de, kal bin de yü rüt mek ge re ki yor.  Eğer sı nıf
mü ca de le sin de tam ba şa rı ya ula şıl mak is te ni li yor sa, bü rok rat laş ma -
ya, tu tu cu laş ma ya kar şı iç mü ca de le yi,  nefs mü ca de le si ni yo ğun bir
bi çim de sür dür mek ge re ki yor.

Her ne ka dar ba zı us ta lar sos ya list aşa ma da da sı nıf mü ca de le si
dur maz de yip, da ha da ge liş ti ril mek du ru mun da ol du ğu nu söy le -
miş ler se de, bu, çok ge nel ve çok kı sa ba zı söz cük ler le de ğer len di -
ril miş tir. 

Le nin de bun dan bah se der; “Sosyalizmde� kü�çük-bur�ju�va,� kü�çük
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me�ta�üre�ti�min�den�ade�ta�fış�kı�rır.�Bu�da�sos�ya�list�dü�ze�ni�sü�rek�li�teh�dit
ede�cek�tir” der. Ama söz bu ka dar dır. Bu nun par ti için de na sıl yü rü -
tü le ce ği ni ne ken di si gö re bil miş –öm rü bu na yet me miş tir–, ne de
da ha son ra ge liş ti ril miş tir. Sta lin’in ka ba bir sı nıf sal mü ca de le an la -
yı şı var dır. “Bazı�ele�ba�şı�la�rı” de miş tir, abart ma lı bir bi çim de. On lar
da ken di le ri ni giz le miş ler dir, giz le me yen ler de ka ba bir bi çim de
tas fi ye ol muş lar dır. So nuç; bu yak la şı mın bü yük ba şa rı sız lı ğı dır. 

Mao da ben zer de ğer len dir me ler de bu lun muş tur. Fa kat her ne ka -
dar Çin,  hâlâ bi raz ken di si ni sür dü rü yor sa da, bu nu çok yön lü ge liş -
tir miş ol mak tan uzak tır. Çin’de bir Sov yet de ne yi mi ne ben zer ge liş -
me ler yo ğun dur. Ama  eğer sı nıf mü ca de le le ri ni yo ğun laş tı rır lar sa,
bel ki  onun da Sov yet ler’de ki par ti nin has ta lık la rı na düş me den özel -
lik le sos ya list de mok ra si ve en ter nas yo na lizm hu sus la rın da ne ka -
dar gö rev le ri ni ye ri ne ge tir di ği tar tı şı la bi lir.  Eğer ha len ya şı yor sa,
bu bi raz da mü ca de le il ke si ne bağ lı kal ma la rın dan ötü rü dür.

Ta bii biz sa de ce bir dev let kur ma dö ne min de de ğil, çok er ken bir
dö nem de bu nu  farket tik. Bu far ke diş sa de ce par ti için de ba zı sağ ve
sol sap ma la ra kar şı çık ma bi çi min de de ğil. Her ne ka dar bu nu gö -
zar dı et me diy sek de, çok ka ba sağ-sol yak la şım la ra, on la rın tem sil -
ci le ri ne yö ne lik ge re ken mü ca de le yi ver diy sek de, bu nun yet me di ği
da ha son ra –özel lik le gü nü mü ze doğ ru gel di ği miz de– çok  açık bir
bi çim de or ta ya çık tı.

Sağ ve sol sap ma lar la mü ca de le yet mez.
Sağ ve sol sap ma la rı bes le yen da ha de rin ne den ler var. Bir bak tık

ki gün lük ola rak en ön der du ru mun da  olan ki şi bi le mü ca de le yi
ken di için de ge liş ti re mez se, en be nim di yen mi li tan ya pı da gün lük
mo ral, eği tim ka dar ye ter li pra tik yü rü te mez se, as lın da o par ti ön cü
par ti ol mak tan çı kar. Ni te kim PKK’nin bü tün dö nem sel tak tik
adım la rı na bak tı ğı mız da, bir kaç ki şi nin tı kat ma sı bü yük ba şa rı sız -
lık la rı ve ka yıp la rı be ra be rin de ge ti ri yor. Bu bü yük mü ca de le ye
rağ men  eğer bu böy le olu yor sa, teh li ke bü yük tür de mek tir.

O za man ça re ne dir?
Ça re; par ti nin içi ni hem mo ral dü zey de, hem de pra tik-po li tik

dü zey de ye ter li kı la bi le cek çö züm le me gü cü nü, bu nun mü ca de le si -
ni ke sin ti siz ve gi de rek yo ğun bir bi çim de ver mek tir.

PKK bu nu son yıl lar da bi raz yü rüt tü ğü  için ge liş mek ten alı ko nu -
la ma dı. Za ten ABD’nin, “PKK�en� te�rö�rist�ör�güt�tür” de me si de bu
ne den le dir. Di ğer bü tün ör güt mo del le ri aşıl dı ğı hal de PKK’nin bu
yön tem le aşıl ma ma sı,  onun öz gün yö nü nü or ta ya ko yu yor. Yi ne
TC’nin bü tün çöz dü rü cü ça ba la rı na rağ men, ne re dey se çöz me di ği
tek bir sol  Kürt gru bu kal ma dı. PKK’nin ise tam ter si ne bu bü yük
özel sa va şa rağ men var lı ğı nı da ha da et ki li kıl ma sı, yi ne bu çö züm -
le me gü cü nün yet kin li ğin den ile ri ge li yor. Bu an lam da da PKK,
sos ya list par ti de ne yi min de, hat ta sos ya lizm de, sos ya list par ti ler de,
bu nun bey nin de sı nıf mü ca de le si çok ile ri dü zey de yü rü tül dü ğü
için, de ni le bi lir ki sos ya list par ti ler ta ri hin de bir iler le me, bir ge liş -
tir me, bir kat kı olu yor.

Gü nü müz de bir par ti sos ya list ni te li ği ni ko ru mak is ti yor sa, sa de -
ce pra tik-po li tik ba şa rı lar la de ğil, mo ral üs tün lü ğüy le ken di ni yü -
rüt mek is ti yor sa, bi raz PKK gi bi ol mak zo run da dır.

es ki dün ya mo de li
in san lık  için dar bir göm lek tir

İş te PKK’nin ev ren sel li ği ol sa ol sa böy le ta nım la na bi lir. Bel ki de
tam is te di ği miz gi bi for mül len dir miş ola ma ya bi li riz, ama bü tün be -
lir ti ler PKK’nin bu ni te lik le ri nin bun dan son ra ba şa rı lı ol mak is te -
yen ge nel de her ör güt len me, özel de sos ya list ör güt len me ler  için ka -
çı nıl maz dır. İn san lı ğın  ağır so run la rı na, özel lik le çok ça ba, in ce lik
is te yen po li tik gö rev le ri ne, mo ral gö rev le ri ne baş ka tür lü kar şı lık
ve ri le mez. İş te  onun  için Tür ki ye’nin bü tün si ya si par ti le ri tı kan dı,
aşın dı, ye nil di. Sa ğıy la, so luy la bü tün dün ya da, bu gün bir Fran -
sa’da, bir Al man ya’da, hat ta bir İn gil te re’de par ti le rin he men hep si -
nin es ki di ği, aşıl dı ğı ve hat ta ar tık il gi gös te ril me di ği söy le ni yor.

Doğ ru dur, kla sik bü tün sağ-sol par ti ler aşı lı yor.
Za ten ken di le ri “halkın� il�gi�siz�li�ği� çok�ge�li�şi�yor” di yor lar. Fa kat

ye ni par ti ara yı şı na ce vap ve ri le mi yor. Sı nır lı bir ce vap ver me hal -
kın des te ği ni çığ gi bi bü yü tü yor. Tür ki ye’de bi le çok li be ral ve ya -
şa mak du ru mun da  olan  Türk bur ju va zi si  için bir Ye ni De mok ra si
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Ha re ke ti var. Po pü ler ol ma ya ça lı şı yor ve olu yor da bi raz. Ne den?
Es ki bü tün sağ-sol par ti ler bir yer de tu tu cu laş tı ğı  için bu böy le olu -
yor.

Dün ya da da bu böy le dir. Bu ye ni de ği şim rüz gar la rı di ye sun mak
is te dik le ri de –çok çar pık da ol sa– as lın da bu dur. Hat ta de ni le bi lir
ki, es ki mo del dev let an la yı şı ar tık aşıl mak zo run da. Bu gün dev let -
çi lik çok ge liş ti ri li yor. Bu bir an lam da es ki sağ-sol par ti le rin, re el
sos ya liz miy le ve li be ral ka pi ta liz miy le dev let te ifa de si ni bu lan bü -
tün re jim le rin ve bun la rın da yan dık la rı köh ne miş dev let ya pı la rı nın,
ar tık in san lık  için bir dar göm lek du ru mun da kal ma sın dan ötü rü dür.
Bü tün dev let ler ar tık top lum lar  için bir dar göm lek tir ve yır tıl mak
zo run da dır. Ta bii çö züm bu lu na mı yor; bu lun ma dı ğı  için de sı kın tı -
lar gi de rek ar tı yor.

De mek ki, gü nü mü zün en te mel bir çe liş ki si de, in san lı ğın ba şı na
ar tık zırh lı bir göm lek gi bi sı kış tı rı lıp du ru lan dev let le ri aş mak tır, -
onun sağ ve sol par ti da ya nak la rı nı aş mak tır. İn san lık bu na ih ti yaç
du yu yor. Bir çok be lir ti ke sin lik le bu aşa ma ya ge lin di ği ni gös te ri -
yor. Bu an lam da, 21. yüz yıl bir yer de bu tip dev let le rin aşıl ma sı dır.
Sa de ce sı nıf dik ta tör lük le ri nin aşıl ma sı nı de mi yo ruz. Re el sos ya -
lizm ol sun, li be ral ka pi ta liz miy le ve ya dev let ka pi ta liz miy le adı ne
olur sa ol sun mev cut mo del ler ar tık in san lık  için cid di bir en gel teş -
kil edi yor. Tam da bu nok ta da, sos ya liz min dev le tin tü ke til me si,
sön dü rül me si te o ri si ne ye ni den bir açık lık ka zan dı rı la bi lir. Bu an -
lam da bu tip dev let le rin sön me si ve aşıl ma sı ge re ki yor. Sos ya lizm
bu ko nu da en id di a lı söy le min sa hi bi ola bi lir.

Halk lar ar tık mev cut dev let le ri ta şı ya mı yor lar.
Mu az zam bir bü rok ra tik yı ğın ol muş lar; hiç bir ya ra tı cı ge liş me ye

fır sat ver mi yor lar. Sa de ce ran tı top la yıp, çok ça lış ma yan ke sim le re
da ğıt mak la uğ ra şı yor lar. Bu da ya nıl maz bir du ru mu or ta ya çı ka rır;
bir fe la ke ti ge liş ti rir.

O hal de sos ya liz min dev let te o ri si ye ni den par lak bir bi çim de
hem ile ri sü rü le bi lir, hem de doğ ru la na bi lir. Sos ya liz mi kur mak, bir
dev let kur mak ol ma dı ğı, hat ta dev le tin çok te mel bir bi çim de aşıl -
ma gö re vi ol du ğu ar tık an la şıl mak du ru mun da dır. Sos ya liz min bu
ilk aşa ma sı bu nu gö re me di ve ya gör düy se de ge rek le ri ni ye ri ne ge -

ti re me di. Bu ye ni aşa ma sı ke sin lik le dev let le rin bu aşıl ma du ru mu -
nu hem gör mek, hem gös ter mek, hem de biz zat de ğiş tir mek du ru -
mun da dır. Bu nu sağ la dı ğın da sos ya liz min en id di a lı ide o lo jik, mo -
ral ve po li tik bir güç ola ca ğı açık tır. Ta bii bu nun so mut yan sı ma la rı
iş te top lu mun ken di için de ye ter li bir nü fus, ye ter li bes len me, sağ -
lık, eği tim vb. alan la ra in dir ge ne cek tir. Yi ne özel lik le çev re ye yan -
sı ma la rı ola cak tır.

Sos ya liz min bu so run lar üze rin de yo ğun laş ma sı ka çı nıl maz dır.
Ama po li tik dev rim ola rak da bu dev let le rin az çok aş mak zo run da
ol du ğu, bun lar ye ri ne ge ti ril me den hiç bir re for mun ken di ba şı na ye -
ter li ol ma ya ca ğı gö rü lü yor.

İş te ye ni bir çok par ti do ğu yor; re for mist, ye şil par ti ler. Bu par ti -
ler, bu dev let sis tem le ri ni aş ma dık ça, hiç bir za man amaç la dık la rı
sağ lık lı bir çev re ye ula şa ma ya cak, tah ri ba tın ön len me si nin önü ne
ge çe me ye cek ler dir. Yi ne top lum için de ki mo ra lin tü ke ti li şi nin, ya -
şam umut la rı nın sön me si nin önü ne ge çe me ye cek ler dir. Bu an lam da
gü nü müz de ki re for mizm de ney le ri faz la ba şa rı lı ola maz.

Sos ya list te o ri nin bu ka dar kap sam lı ol ma sı, bu dev gi bi so run la -
rın çö zül me si açı sın dan ge rek li dir, ka çı nıl maz dır. Her ne ka dar “re-
formlar�ka�çı�nıl�maz�dır,�baş�ka�tür�lü�bu�sis�te�mi�aş�mak�müm�kün�de�ğil”
de ni li yor sa da –tıp kı 19. yüz yı lın son la rın da ki re form ile sos ya list
ide o lo ji ye da ya tı lan re for mist par ti ler gi bi–, bu, sa de ce ka pi ta liz mi
da ha teh li ke li bir bi çim de bü yüt me ye, ya şa mı nı sür dür me ye gö tü -
rür. Tıp kı re el sos ya lizm de ne yi min de gö rül dü ğü gi bi ka pi ta liz me
ya na şa rak, onun la uz laş ma ya ve gi de rek ka pi ta liz mi da ha teh li ke li
so run lar bi çi min de bü yüt me ye yol  açar. Bu açı dan re for miz mi gö re -
rek, onu dev ri min ge liş me si ne bağ la mak, onun la ne sağ, ne de sol
tarz da uz la şa rak ve ya çe li şe rek, doğ ru bir yak la şım la kar şı la ya rak
dev ri min hiz me tin de kul la na bil mek de  önem ta şı yor. 

Gö rü lü yor ki, emek çi le rin da ya nış ma ve mü ca de le gü nü her za -
man kin den da ha faz la bir sos ya list uf kun, umu dun ve  onun prog ra -
mı nın, pra tik-po li tik ola rak da tak tik le ri nin ge liş ti ril me si ko nu su bi -
zi ol duk ça dü şün dü rü yor.

Par ti miz PKK bu ko nu da şans lı bir du ru mu ya şı yor ve ya ol duk ça
bi linç li, ör güt lü ça ba la rıy la bu gün an lam lı bir bi çim de kar şı lı yor.
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Hat ta de ni le bi lir ki, en ba şa rı lı bir bi çim de kar şı la yan bir par ti olu -
yor. Bu na da ya na rak önü müz de ki sü re ce en id di a lı, umut lu yak la şı -
la bi lir. Yi ne in san lık dı şı  özel sa va şa kar şı da pra tik te yü rüt tü ğü in -
san lı ğın en soy lu, en kut sal dev rim ci sa va şı mı nı ge liş ti re bi lir. Ya şa -
nan sü reç; hem umut ta, id di a da ve ruh ta bir bü yük ge liş me, hem de
pra tik-po li ti ka da ba şa rıl ma sı ge re ken dev rim dir. Bu nun he ye ca nı,
ken di ba şı na mi li ta nı can lan dır ma ya ve bü yük oy na ma ya ye ter li dir.
Bi raz da ha tak tik il ke le ri ne, esas la rı na dik kat edi lir se, PKK bün ye -
sin de her mi li ta nın çok önem li ge liş me le ri ya rat ma ma sı dü şü nü le -
mez. Hat ta  Kürt hal kı gi bi çok ge ri bir hal kın PKK’yi iz le me si nin
yol aç tı ğı ge liş me le rin da ha bü yü ğü nü, bun dan son ra baş ta Tür ki ye
hal kı ol mak üze re böl ge hal ka la rı nın gös ter me si iş ten bi le de ğil dir.

Böy le bir sü re cin içi ne de gi ril miş tir. Özel lik le Tür ki ye emek çi -
le ri nin da ya nıl maz ya şam ko şul la rı nı, da ya tı lan son de re ce la net li
du ru mu aş ma la rı en ive di so run dur. Ne re dey se bü tün ko şul lar, Tür -
ki ye emek çi hal kı na aya ğa kalk ma ge re ği ni da ya tı yor. Ta bii PKK
de bu na en çok yar dım cı,  onun biz zat or ta ya çı ka rı cı ve des tek le yi ci
gü cü olu yor. Bu da ta ri hi bir fır sat an la mı na ge li yor.

Her za man söy le di ği miz gi bi, bu te mel de gö rev le rin ba şa rıl ma sı
Or ta do ğu’da bü yük ge liş me nin, ye ni bir dev rim sel ge liş me nin baş -
lan gı cı olu yor.

Or ta do ğu halk la rı nın ta rih le rin de, çok şe ref li uy gar lık dö nem le -
rin de ken di le ri nin bir lik te lik le ri var dır.

Uy gar lı ğa ilk ge çiş bu top rak lar da ol muş tur. Gör kem li kö le ci im -
pa ra tor luk la rın, uy gar lık la rın ku ru lu şu ve en ya ra tı cı yön le ri bu ra da
ge liş miş tir. Yi ne fe o dal uy gar lık en gör kem li bi çi miy le bu top rak lar -
da or ta ya çık mış tır. Ka pi ta liz min –ki  onun de ği şik bir bi çim de re el
sos ya liz mi ken di si ne ben zeş tir me an la mın da ol sun– ge nel ge liş me si,
bu gün Ba tı de di ği miz uy gar lık bi çi min de kar şı mı za çı kı yor. Bu Or -
ta do ğu halk la rı aley hi ne çok den ge siz  olan, ta ri hi ge le nek le riy le son -
de re ce çe li şen bir du ru ma çok cü ce leş miş bir in sa nın, bir in san lık
top lu mu nun ade ta kö tü ör ne ği nin or ta ya çık ma sı na yol açı yor.

Or ta do ğu halk la rı bu nun mah ku mu ola maz lar. Ken di ta rih le ri nin,
ken di bü yük uy gar lık ger çek le ri ni her ge çen gün da ha da far kı na
va ra rak, doğ ru sa hip le niş ba şa rı lır sa an cak ya şa ya bi le cek le ri ni gün

geç tik çe da ha iyi gö rü yor lar. Şu son bir kaç yüz yıl dır aşı la nan ka pi -
ta lizm müt hiş bu na lım ge tir miş tir. De ni le bi lir ki, in san lı ğın en ya şa -
nıl maz top lu luk la rı na ve top lum bi çim le ri ne bu ra da yol aç mış tır. İn -
sa nın doğ du ğu be şi ğe, in san lı ğın me za rı gi bi ol ma ro lü nü biç miş tir.
Hiç şüp he siz Or ta do ğu halk la rı bu nu gör dük le rin de da ha bü yük bir
tep kiy le aya ğa kal ka bi le cek ler dir. 

İş te par ti mi zin söy le mi bu, yap tık la rı da bu dur.
İn san lı ğın be şi ği ni in san lık me za rı na çe vir mek is te yen ka pi ta liz -

me kar şı du ra cak tır.
İn san lık  için bü yük be la  olan, tam bir ku mar re ji mi ol mak tan

öte ye var ma yan ça pul cu ka pi ta list-em per ya liz me ce vap ve re cek tir.
Tıp kı uy gar lı ğın baş lan gı cın da ol du ğu gi bi, sı nıf lı top lum la rın aşıl -
ma sı ve bu ça pul ka pi ta liz mi nin aşıl ma sı bi çi min de de bir be şik lik
gö re vi ni gö re cek tir. Par ti mi zin ilk çı kı şın da da biz bu de ğer len dir -
me le ri yap tık.

Şa fak vak tin de bu top rak lar ve bu halk lar na sıl rol oy na dı lar sa,
uy gar lı ğa, sı nıf sız bir top lu ma,  onun uy gar lık bi çim le ri ne tek rar bir
be şik lik gö re vi ni gör me me si  için hiç bir kar şı ne den yok tur. Ol sa da,
bu bü yük bir ta ri hi gö rev  için en gel ola rak gö rü lüp bo yun eğil mez.

Bu ka dar uf ku bü yük dü şü nü yo ruz.
En önem li si de gün cel ola rak da ya nıl maz ya şam en gel le ri var.

Bu en gel le re gün lük ola rak kar şı çık mak bi le, bir in sa nın ya şa ma sı
için bel ki de ek mek-su dan, ha va dan da ha de ğer li olu yor. PKK’yi
za ten gün lük ola rak ya şa tan, in sa ni özel lik le re bu ka dar şid det li ge -
rek si ni mi ol ma sın dan ötü rü dür. De mek ki, bu ka dar bü yük uf ku,
ile ri yi gö re bil mek, gün cel ola rak hiç bir bi çim de ka bul edil mez ya -
şam en gel le ri ne kar şı ol mak, bir in sa nı  atom bom ba sın dan da ha de -
ğer li, güç lü kı lı yor.

PKK bi raz bu nu ger çek leş tir di.
PKK’de ki ön der tip bu nun az çok ger çek leş me si nin adı olu yor. 
Eğer ıs rar edi lir se, her mi li tan bu  tarz bir ki şi lik leş me yi ya şar sa

ve bu nu sü rek li kı lar sa, ger çek ten en bü yük umut la rın, en  uzun va -
de li ütop ya la rın bi le, önem li bir ger çek li ğe dö nüş me me si  için hiç bir
ne den yok tur. Za ten PKK’nin bir çok la rı na mu ci ze vi gi bi ge len pra -
tik ba şa rı sı da bu nu gös te ri yor.
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Biz bu te mel de sos ya list ide al le ri mi ze, yi ne halk la rın ta rih le ri ne
ol du ğu ka dar, gün cel çı kar la rı na ve bu an lam da emek çi le rin da ya -
nış ma gü nü ne bağ lı lı ğı mı zı be lir ti yo ruz.

Par ti mi zin ol duk ça id di a lı ve ba şa rı lı mü ca de le siy le bu nu se lam -
lı yo ruz, bü tün in san lık ve hal kı mız  için kut lu yo ruz.

Ölü me kar şı ya şam,
kö le li ğe kar şı öz gür lük

Sos ya lizm du rum la rı nı zı ne ka dar ay dın la ta bi lir?
Önem li dir. Çün kü sos ya lizm ide o lo jik kı la vu zu muz. Ya ni si zi

yü rü te cek  olan ben zi ni niz, bi lin ci niz ve ru hu nuz. O ol maz sa ayak -
lar ne ya par? Ka ba  emek ve ça ba düş ma na hiz met  eder.

Sos ya liz mi bir ide o lo ji ola rak seç me mi zin de ğe ri yük sek tir. Ge -
rek li dir, doğ ru dur. Aca ba si zi ay dın la ta bi lir mi?

Sos ya lizm le di ri le bi lir, ay dın la na bi lir mi si niz?
Baş ka ide o lo ji ler de var. Ki mi mil li yet çi lik ya pı yor, ki mi din ci lik

ya pı yor. On lar da ger çe ği bel li öl çü de di le ge ti re bi lir, in sa nı aya ğa
kal dı ra bi lir ler. Fa kat on lar, çe şit li ne den ler le or ta mı mız da ba şa rı sız
kal mış lar dır. İs la mi yet, mil li yet çi lik yüz yıl lardan be ri so nuç ve re ce -
ğe pek ben ze mi yor.

Sos ya lizm ise bel ki, de dik.
As lın da sos ya liz min ta ri hin den, il ke le rin den, PKK’li leş me sin den

faz la bah set me ye ge rek yok. Ve ya sos ya lizm le be nim di le ge tir mek
is te ye cek le rim, esas ta si zi ne ka dar teş his ede bi li yor? Sos ya lizm
ön ce lik le bu dur. Tü müy le bu de ğil ta bii.

Siz le ri teş his ede bil mek.
Biz, baş tan PKK’li leş me yi bir an la yış ge li şi mi ola rak de ğer len -

dir mek is te dik. Dü şün ce li, il gi li, an la yış lı in sa nı ya ka la mak ve or ta -
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ya çı kar mak ola rak ta nım la mak is te dik. En te mel il ke si buy du sos -
ya liz min. Ama şim di ba kı yo rum bu nun da siz de uy gu lan ma, ge liş -
me dü ze yi çok sı nır lı ve red de di yor su nuz. Ne den? Ken di niz den çok
kork tu ğu nuz  için, ta nım la ma ya gel mi yor su nuz. Bir ka çış ki şi li ği nin
te mel ne de ni de bu dur.

Ka çış ki şi li ği nin ulu sal, top lum sal özel lik ler de bu ka dar ge liş kin
ol ma sı biz de ne yi ifa de  eder?

Çok teh li ke li bir ko num da ol ma sı nı ifa de  eder. Ba kar sa, gö rür se,
ta nır sa ken din den ür ke cek.  Onun  için di yor, “ben�gör�me�dim,� ben
ka�ça�rım,� ben�gör�mez�lik�ten�ge�li�rim.” Ger çe ğin den kor ka rak ve
gerçekten ka ça rak bir ye re va rı lır mı? Ha yır, be te rin be te ri du ru ma
dü şü lür. Sa nı yo rum, ge liş me yi şi ni zin en te mel ne de ni ve ya ifa de si
bu dur.

Ken di niz den kor ku yor ve ka çı yor su nuz.
Ge nel de te mel in sa ni özel lik ler den, özel de biz de ki top lum sal-

ulu sal özel lik ler den çok kor ku yor su nuz. Be nim, ön der lik ola rak bi -
raz ce sa ret et ti ğim; kaç ma ya son ver mek ve kor ku suz ger çe ği an la -
ma ya ça lış mak. Bun da ka rar lı kal dım, bu nu  esas al dım ve ce sa ret le
üze ri ne yü rü düm. Bi raz bu nu de rin den bil me yen, his set me yen, duy -
ma yan, an la yı şa ve bu nun la da ken di ni ta nı ma ya gel me yen bir hay -
van dan da ha be ter dir. Bu nu çok  açık söy lü yo rum si ze ve her ke se.

Bü tün yön le riy le ken di ger çe ği ni an la ma yan ki şi nin ta nı mı nı ya -
pa mam, ona in san di ye mem.

Ya şa yan kim dir?
Na sıl ya şı yor? Ya şı yor lar mı, ya şa mı yor lar mı? 
İn sa nı in san ya pan te mel il ke ve de ğer le ri an la ya bil me li yiz. An -

la ma dan bir mi lim bi le ile ri  adım atı la maz. Ne den al da tı yo ruz ki
bir bi ri mi zi? Ben ne den  ucuz bir sa vaş çı lık la, ken di mi de si zi de
mah ve de yim ki! Her gün yü rek pa ra la ya rak her gün ah-püf de dir te -
rek, ken di mi de si zi de ne den zor la ya yım ki!

Bir id di a nı zın ol du ğu na inan mak is te dik, “bunlar�bir�ara�yış�için�-
de�dir�ler” de mek is te dik. Ama bu nu yap mak la, bel ki ken di mi ze de
en bü yük kö tü lü ğü yap tık. Ne an lam da? Ne ka dar saf ol du ğu muz
an la mın da. İn san lar hak kın da böy le ha yır lı dü şün me nin çok ya nıl tı -
cı ola bi le ce ği or ta ya çık tı. İl ke de, ka rar da ve en önem li si de  onun

pra tik uy gu la ma ifa de sin de o ka dar bü yük id di a sız lık, vaz ge çi ci lik
var ki, umu ru nuz da bi le de ğil. 

“Böyle�ol�muş” ne de mek? Do la yı sıy la o ka dar deh şet le kar şı la -
ma mak müm kün de ğil.

Her ko lay kay bet me, bit miş bir in san ger çe ği ni ifa de  eder.
Her ko lay kay be de nin, her ba şa ra ma ya nın al tın da ya tan, ken din -

den kor kan, ken din den ka çan in san ger çe ği dir.
Al dat ma ya lım ken di mi zi. Baş ka la rın dan say gı , mer ha me t, il gi

bek le mek boş tur. Ken di ne bu ka dar kö tü lük  eden bi ri nin, hiç bir il -
gi ye, hiç bir say gı ya, hiç bir mer ha me te hak kı yok tur.

Sos ya list il gi miz, as lın da bu na bir son ver mek için dir.
Ba zı la rı nız ge re kir se di ni bir eko lü de be nim se ye bi lir. Her han gi

bir ide o lo jik  ekol de  esas alı na bi lir.
Yal nız sos ya lizm den de de ğil, biz de bun la rın hep sin den ka çış

var. Din ger çe ği ne gö re, mil li yet çi lik ger çe ği ne, bil mem şu fel se fe -
ye –bu çok ge ri bir dü şün ce bi çi mi de ola bi lir– gö re de ya şa yan
yok. Kar ga şa, bu yüz den çok bü yük.

Son za man lar da, “Amerikalılar, Kürtler�hak�kın�da�po�li�ti�ka�oluş�tu�-
ra�mı�yo�ruz” di yor lar. Bu nu bi raz dü şün me ye ça lış tı ğım da şu nu gö -
rü yo rum:  Evet, po li ti ka oluş tu ra maz. Sa nı rım, git tik çe Ame ri ka da -
ha iyi far ke di yor ki, çok da ğıl mış ve bel ki de ken di si ol mak tan
önem li oran da çık mış bir top lum sal ger çek li ği, bir ulu sal ger çek li ği
Ame ri ka lı lar gi bi en ge liş kin po li ti ka la ra sa hip  olan bir dün ya gü cü
bi le kes ti re me mek te dir. Yok sa Ame ri ka lı la rın in san la rı ye ni sö mür -
ge ci lik te de ne ka dar ma hir yö net mek du ru mun da ol duk la rı nı bi li -
yo ruz.

Ne den Kürt ler hak kın da bir po li ti ka oluş tu ra mı yor lar? Ka rar sız
ve ça re siz ler. Bel ki de PKK’ye da ya na rak PKK hak kın da, en azın -
dan be nim hak kım da, “çok� za�lim,� çok�acı�ma�sız” di yor lar. Ve bu,
Ame ri kan po li ti ka sı olu yor. As lın da en bü yük za lim, acı ma sız  olan
ken di si dir. Bi ri le ri, bi ri le ri ne kar şı çık mak is ter ken, onu doğ ru ta -
nım la ya maz sa, bu ke li me le ri çok kul la nır.

Şu an da  TC’ye; “yürüttüğümüz� sa�vaş” di yor, “insanlık� sa�va�şı�-
dır.” Bun lar bi zim söy lem le ri miz dir. “İnsanlığı� bü�yük�bir� be�la�dan
ku�ta�rı�yo�ruz” di yor. Hal bu ki PKK’nin ideolojik ve siyasi te me li  olan
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ifa de ler dir bun lar. Ama düş man ken di ger çe ği ola nı sa na ya kış tı rıp,
sa va şı ma ih ti yaç du yu yor.

De mek ki, düş man bu ka dar bi zi hi çe sa yı yor ki, en soy lu id di a -
la rı mı zı, il ke le ri mi zi bi le eli miz den al ma ya yel te ni yor. Ta bii sı nır sız
bir za yıf lık te me lin de yak la şı yor. Hiç an la mı yor ve ya an la dı ğı şu -
dur: “Ben�her� şe�yi� da�ya�tır,� ka�bul� et�ti�re�bi�li�rim” ve ya “kendimin�ne
ka�dar�olum�suz�özel�lik�le�ri�var�sa�hep�si�ni�on�la�ra�ya�kış�tı�ra�bi�li�rim.”

Dü şün me yi bil me mek le ve ya şa mı  dü şün ce siz ge liş tir mek le ken -
di ni ze en bü yük kö tü lü ğü ya pı yor su nuz. Ben PKK’nin bir  esin kay -
na ğı, bir ce sa ret kay na ğı ol du ğu na emi nim. Ta mam, PKK her za -
man bu nun kay na ğı ol ma ya de vam ede cek, fa kat en te mel den ve ya
bun dan an la şıl ma sı ge re ken; an la yı şa gel mek, dü şün ce yi  esas al -
mak, ya rat ma ey le mi ne gi riş mek tir. Di ğer so nuç lar ta li dir,  esas de -
ğil dir.

Si zi yö net mek dün ya nın en zor işi.
Şu an da  Kürt si ya sal yö ne ti mi,  Kürt par ti si yö ne ti mi, ide o lo jik

yö ne ti mi, he le he le as ke ri yö ne ti mi, di ye bi li rim ki, dün ya nın en zor
işi ol du ğu ka dar, en ma ha ret is te yen işi dir de.

Kür dün di ğer bir ger çek li ği, en iyi be cer di ği  ölüm olur sa ve ya en
iyi an cak bu nu be ce re bi lir se, ge ri si ni siz dü şü nün.

Ya şa mı ne ka dar ger çek leş ti re bi li riz?
Ya ni en iyi si, ölü mü dü şü nü yor sa, kö tü le re ne de me li pe ki? Kö -

tü ler, sa de ce en iyi ölüm den baş ka bir şey dü şü ne me yen le rin ca nı nı
okur lar. Bun la ra ne ad ve re ce ğiz? Ze ba ni ler mi di ye ce ğiz? Adı bu -
dur. İş te, düş man dır. Ama en iyi si nin an la yı şı, za ten ken di ni en iyi
bir ölü me, ka bul edi le bi lir bir ölü me ha zır la mak olu yor.

Bu da bir in san ger çe ği miz olu yor. Ya şam, ölüm den ön ce ve ya
ölüm den son ra dü şü nü lür.

İs ter ha yat ta ge zen le rin ya şa ma çe kil me si ol sun, is ter ye ni ye ni
gö zü nü ya şa ma açan lar ol sun, ön ce lik le ya pıl ma sı ge re ken, ölüm -
cül lü ğü red det mek tir.

Şim di ölüm cül lü ğü red de den kim dir içi niz de?
Han gi ölü mü red de di yor?
En önem li si de, red det tik ten son ra ya şa mı kim dü şü nü yor? Na sıl

bir ya şam?

Her ke si din li yo rum, ama öl çü le ri me, sosyalizme gö re faz la ya şa ma
ge len ki şi yok. Sa nı yo rum biz bu yüz den, içi miz den bü yük de ğer le ri
or ta ya çı ka ra mı yo ruz. Ya şa mın his si bi le ol maz sa han gi de ğer ge li şir?
Han gi ki şi lik za fer yü rü yü şü gerçekleştirebilir? “Yaşıyorum” di yen
top lum sal ke sim le re ba ka lım; köy lü ye ba ka lım, iş çi ye ba ka lım, me mu -
ra ba ka lım; ahır da ki “eşek”ten da ha kö tü. Düş man onu bir ahır da tu ta -
rak, bir yem bi le ver mi yor. “Eşek” ka dar anır ma gü cü bi le yok. Ve
“ben�ya�şı�yo�rum” di ye çığ lık atı yor. Bu ka dar ga fil, sap lan mış bir ki şi -
lik, Mu sa’nın o la net li ka vi min den da ha faz la la net li bir du ru mu ifa de
eder.

Bu in san lar ya şa mın ne re sin de? Ben, ken di mi öv mek gi bi ol ma -
sın, ama çok er ken yaş lar da bi le, bu in san lar dan nef ret et tim. On la -
rın er ke ğiy le de, ka dı nıy la da hiç ya şa ma ge lin mez de dim. Ai le si nin
de, bil mem ak ra ba sı nın da için de pek ya şan ma ya ge lin mez de dim.
Hâ lâ ha tır lı yo rum, o gün bu gün dür ya şam pe şin de yiz. Ne re de ya -
şar sın? Na sıl ya şar sın?  Onun  için par ti kur duk, sa vaş ver dik.

Hâlâ ya şa mın, sos ya list ütop ya la rı mı zın pe şin de yiz.
Di ğer ta raf tan si zin mev cut ya şam tar zı nı za ba kı yo rum, bu an cak

si ze gö re ya şam dır. Her tür lü çir kin lik var, ölüm cül lük var. Yan lış -
lık bi le de me ye ce ğim; za ten doğ ruy la hiç bağ lan tı sı yok. Ama siz
ka bul  edip gi di yor su nuz.

Bu tarz la bü yük in san ve sos ya list ya ra tı lır mı?
Bü yük yü rü yüş ya ra tı lır mı?
Ha yır!
İş te, bu nun  için ya şa mın ide o lo ji si ne il gi gös te re cek si niz. Hem

de ek mek su dan da ha faz la. Çün kü ek mek-su yu da el de et mek ya -
şam il gi siy le bağ lan tı lı dır. Ben “yaşam�sa�va�şı�nı� ve�ri�yor�su�nuz” de -
mi yo rum, dik kat  edin. “ Halk�sa�va�şı�dır” ve ya “sosyalizm�sa�va�şı�dır”
de yip du ru yo ruz. Ben da ha bu ra ya gel me dim. Bu ra ya ge le bil mek
için ya şa mın ge re ği ne inan mak ge re kir.

Bir ya şam ta nı mı na ih ti yaç var.
“Nasıl� bir� ya�şam” so ru su nu az çok ken di ne sor man ge re kir ki,

sa va şı mı nı ve re sin. So ru ol ma dan, ce vap  olur mu? Ger çek ol ma dan,
onun sa va şı  olur mu? Olur sa, ha yal le rin, fa sa fi so nun sa va şı  olur.
Ba na bu nu ne den söy let ti ri yor su nuz. Çün kü bü yük lü ğü sağ la ya ma -
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dı nız. Çün kü ya şa ma gel me di niz. Çün kü çok yan lış yap tı nız. Dik -
kat  edin, be nim de ğer len dir me le rim bu ger çek li ği niz le bağ lan tı lı dır.
So mut ol mak zo run da yız.

Ger çe ğe iha net et mek, be nim  için her şe yin kay bı ola bi lir.
As lın da ya şam ger çek le riy le bağ lan tı lı en di şe le ri niz yok. Yok sa

böy le ha ta lı yü rü yüş ler  olur muy du? Bu ka dar ye ter siz lik, yet mez -
lik ka bul gö rür mü? 

Böy le söy le mek le siz le ri teh dit et mek is te mi yo rum. Za ten si zi
teh dit  eden, her gün ede ce ği ka dar edi yor. Yi ne de en doğ ru su; teh -
dit, böy le ka ba ör güt ku ral la rı ve ya şöy le gö rev da yat mak de ğil de,
dü şün sel çı kı şı ger çek leş tir mek önem li. Dü şün ce nin gü cü ne, ide o -
lo ji nin gü cü ne inan mak baş ta ge lir. Baş ka si zleri hiç bir yol la ıs lah
ede me yiz, ken di ni ze ge ti re me yiz.

“Yaşamın� sa�va�şı,� sos�ya�liz�min� sa�va�şı�mı” ile ri dü zey te rim ler dir,
ile ri dü zey de ko num lar  için ifa de edi lir.

Bi ze da ya tı lan bu ya şa mı tas fi ye edi yo ruz. De ni li yor ki, “kaybet-
tiğinize� tek�rar�sa�rı�lın.” Ça re siz si niz ta bii. Düş ma nın  ağır et ki si al -
tın da ki ya şa mı mı ya şa ya cak sı nız, ona mı ula şa cak sı nız? Bi zim da -
yat tı ğı mız çok il ke li, ya ra tı cı ey le me mi yak la şa cak sı nız? Tam or ta -
da kal mış sı nız? Kal dı ki, düş ma nın ken di ko şul la rın da bi le ar tık ya -
şa ma dı ğı or ta ya çık mış tır. İş ver mi yor, çok ka ba bir mad di im ka nı
bi le ar tık üret mi yor. Bu an lam da, ger çek ten si zi ya şat mak, düş man
açı sın dan da çok zor. Be nim ya şam al ter na ti fim, se çe ne ğim söz ko -
nu su ol du ğun da da siz gel mi yor su nuz. İşte, “iki�ara�da,�bir�de�re�de”
ol mak bu na de ni lir. Düş ma nın, en ka ba mad di ge rek si nim le ri ni bi le
ver me di ği in san la ra, biz ne ya pa ca ğız ki!

Evet, bu nok ta da, “tam�ya�pıl�ma�sı�ge�re�ken�dev�rim�dir” di ye cek si -
niz. Dev ri mi de da ya tı yo rum. Dev ri me de güç ye ti re mi yor su nuz.

Düş man ne re ye ka dar bi tir miş far kın da mı sı nız? Ya ni “katliam-
dan�ge�çir�dik” di yor, ama bu nor mal bir kat li am da de ğil.

Bu şu na ben zi yor: Ba zı yı lan lar var; ya rı ölü bı rak ma tar zı. Ya ni
bir kıs mı nı yi yip, bir kıs mı nı bı rak ma. Düş man bi zi tam yi yip bi tir -
se, bu na ra zı yız. Er me ni ye yap tı ğı gi bi bi ze de yap sa, bu da bir çö -
züm. İn gi liz le rin sö mür ge le ri ne yap tı ğı gi bi bi ze bir sö mür ge ci lik
uy gu la sa, bu na da ra zı yız. Ame ri ka’nın yap tı ğı ye ni sö mür ge ci li ği

bi ze uy gu la sa, ona da ra zı yız. Ama üze ri miz de ki soykırım fark lı dır.
Türk vah şi li ği,  Türk bar bar lı ğı doğ ru an la şıl mak zo run da. İn san lık -
tan çı kar mış bi zi.

Si zleri TC ya rat tı.
Ken di mi  kırk yıl dır ya rat ma ya ça lı şı yo rum, -ken di öz gür lük ça -

ba la rım la. TC ki şi yi ne ka dar ya ra ta bi lir, ne ka dar in san ya pa bi lir?
As lın da far kın da bi le de ğil; böy le in san yap ma, ya rat ma gi bi bir
der di yok TC’nin, ke ma liz min. Hit ler, bir kat li am tak ti ği ge liş tir di.
Ke ma lizm her hal de on dan da ha teh li ke li. Hit ler so nu ca git ti ken di -
ne gö re, ke ma lizm so nu ca da git mi yor. Her hal de en teh li ke li si de
bu. Çün kü, ya rı ya rı ya bı rak tı ğı in san lar, o kamp lar da ke mik le ri
çık mış olan lar dan da ha teh li ke li. Top lu mu mu zun ge nel bir  kamp
du ru mu nu dü şü nün, Hit ler’in kam pların dan da ha teh li ke li bu lu yo -
rum. Ke ma lizm bu dur iş te. Hit ler ke sin  fark ko yu yor ve uy gu lu yor
da. Ama ke ma lizm de o ka dar fa şist bir ye te nek siz lik var ki, so nu ca
git mi yor. Yi ye mi yor, ye mek  için iş te ya rı ölü ola rak yer de bı ra kı -
yor, leş gi bi ko kuş tu ru yor.

Bir in sa nın her an ye nil me psi ko lo ji si için de kal ma du ru mu nu,
bir  idam mah ku mu nun sü rek li ida mı bek le me psi ko lo ji si ni dü şü -
nün; iş te ke ma lizm bu dur. İn san bu psi ko lo ji için de ne ha le ge lir!
Bu nun in san psi ko lo ji si üze rin de ki tah ri ba tı  için ye mez de ğil mi?
Bir ya rı-de li in san ya ra tı yor. Fu ka ra, ça re siz hep si. Ba na gö re, o
ağu lu iğ ne yi ye miş hep si.

Ya rı ölü!
Ya ni tam öl dü rü cü iğ ne de ğil dir. O es ki te fe ci ler miy di? Es ki

usu le gö re yi ye ce ği ya rı ko kuş tu ra rak sak la mak. TC, Kür dü öy le bir
ye re koy muş tur. Ger çi Tür kü de kul la nı yor. Ama Kür dü en ba yat
tarz da, böy le ko kuş tu ru yor; la zım ol du ğu za man “senden�bi�raz�ye�-
rim” di yor. Yı lan, ke di vs. gi bi. Hat ta ayı da öy le ya pı yor. Ya ni
TC’nin ki bir an lam da ayı sö mür ge ci li ği. Bu bir ger çek. Ne ya pa ca -
ğız? Eğer bi raz an la yış var sa, o ko kuş muş leş, hem de ayı nın yi ye -
ce ği ol mak tan ken di ni zi na sıl çı kar ta cak sı nız? Bü yük bir so run. Ne
ya pa lım, ne re ye ka ça lım?

Na sıl ya şa ya lım, na sıl öle lim?
“Nasıl�öle�lim?”
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“Ölümden��ölüm�be�ğen�me” nok ta sı na ge tir miş in san la rı mı zı.
Ya şa ma gel mek, bir ya şam  için ayak ta dur mak is ti yo ruz. 
Pe ki, an lat tık la rı mı zın sos ya lizm le ne iliş ki si var, di ye cek si niz?
Öz gür in sa nı –öz gür top lum la bağ lan tı lı– ya rat mak, öz gür top lu -

mu, öz gür lük sa va şı mı ile ka zan mak... Sosyalizm bu nun ide o lo ji si
olu yor. Bi ze de çok ge rek li  olan öz gür ya şam ol du ğu na gö re her hal -
de sos ya lizm bi ze en ge rek li ide o lo ji  olur.

Ama dik kat eder sek, biz bu ra da sı nıf mü ca de le si ne da ha gir me -
dik. PKK’de ger çek le şen sos ya liz me de gir me dik.

Fa kat he men söy le ne bi le cek  olan şu dur: Biz ya şa mı sos ya lizm le
ta nı ya bi le ce ği miz gi bi, ya şa mın sa va şı mı nı da an cak sos ya lizm le
sağ la ya bi li riz. Bu ka dar top lum ol mak tan alı ko nul muş bir  halk ger -
çek li ğin de top lum sal lı ğı en çok çağ rış tı ran ide o lo ji sos ya lizm ol du -
ğu na gö re, sos ya lizm de ça re ara na cak tır.

Yi ne bi re yin kö le li ği bu ka dar de rin leş ti ği ne gö re, ça re yi öz gür -
lük bi li mi  olan sos ya lizm de ara ya cak sı nız. Do la yı sıy la da sos ya liz -
me  olan ih ti yaç bu den li ke sin dir. Ya ni her han gi bir se çiş de ğil dir
bi zim sos ya liz mi ter cih edi şi miz. Top lum sal ger çek li ği mi ze, kö le li -
ği mi ze gö re en kur ta rı cı in san lık ide o lo ji si ola rak an la şıl ma lı. Bu
ka dar kap sam lı bu lu yo ruz. 

Dik kat eder se niz, sos ya lizm an la yı şı mız çok kap sam lı dır. Ölü me
kar şı ya şam ide o lo ji si, en teh li ke li kö le ci li ğe kar şı öz gür lük ide o lo -
ji si, hat ta ya şa ma gel me me ye kar şı ya şa ma gel me ide o lo ji si, her
tür lü uyuş tu ru cu et ki ye kar şı can lan dı rı cı ide o lo ji dir. Ta nı mı bu ka -
dar kap sam lı dır.

Böy le ta nım lar ken ve ken di ger çek li ği mi ze uy gu lar ken mü ca de le si
de özel lik le PKK so mu tun da çok aman sız ol mak zo run da. Çün kü
PKK’de ger çek le şen sos ya lizm as lın da düş ma nı,  Türk ka pi ta liz mi ni
ve ya ke ma liz mi, fa şiz min en teh li ke li ve en ge ri ci bi çi mi ola rak de ğer -
len di rir. O en teh li ke li, en ge ri ci, en şo ve nist ve en şid de te da ya nan bi -
çi mi nin, bi zim top lum sal ger çek li ği mi ze da yat tı ğı ayı’nın sö mür ge ci -
li ği dir, ke di nin fa re ye uy gu la dı ğı sö mür ge ci lik tir. Böy le bir ka pi ta lizm
var. Sos ya lizm ta nı mı mı zı bir de bu bi çim de de rin leş tir me li yiz.

Öte yan dan di ğer tüm ide o lo ji ler, din ve çe şit li bur ju va ekol ler
bi zim in san ger çe ği mi ze uy gu lan dı ğın da o ka dar kö tü rüm, so nuç -

suz bir du ru ma yol aç mış lar, ta nım la na maz ha le ge tir miş ler dir ki,
ye ni in san ta nı mı, öz gür in san ta nı mı, an cak PKK’de ger çek le şen
bir sos ya lizm le ya pı la bi lir.

Sos ya lizm dı şın da baş ka hiç bir ide o lo ji ger çek li ği mi zin ta nım la -
ma sı nı ya pa mı yor, -du ru mu kur tar mı yor.

Sos ya lizm bu ne den le top lum sal laş mak  için tek se çe nek olu yor. 
Cast ro’nun kul lan dı ğı bir söz var; “Ya�sos�ya�lizm�ya� �ölüm” ve ya

“Ya�sos�ya�lizm�ya�ok�ya�nu�sun�di�bi�ne�ba�tan�Kü�ba!”
Bi zim  için da ha faz la böy le dir. Ya sos ya lizm ya hiç bir şey!
Kü ba ok ya nu sun di bi ne ba ta bi lir, ama bi zim böy le di bi ne ba ta -

cak bir ok ya nu su muz da yok. Vel vel de re si de sek, ce hen nem de re si
de sek bel ki!

De mek ki, sos ya lizm ide o lo ji si nin be nim sen me si ni, bi zim ya şa -
mı mız la bağ lan tı sı nı böy le de ğer len di re cek si niz. Ta bii PKK’de ger -
çek le şen sos ya lizm, par ti için de sos ya lizm mü ca de le si de yin ce, iş -
ler da ha da bü yük bir an lam ifa de  eder. 

Ben bu na  salt bir sı nıf mü ca de le si de de me ye ce ğim. PKK’de ki
sı nıf mü ca de le si ve ya ge nel de par ti için de na sıl ge liş ti ril me si ge rek -
ti ği ni, za ten ev ren sel çap ta bir so run ola rak de ğer len dir me li yiz.

Re el sos ya list de ne yim le rin ba şa rı sız ol ma sı nın en te mel ne de ni;
bu sos ya liz me yol  açan par ti le rin ken di iç le rin de sı nıf mü ca de le si ni
sü rek li ve ya ra tı cı kı la ma ma la rı dır. En te mel ne den bu dur. Ya ni ye -
nil gi li par ti ler, ken di için de sos ya liz mi yü rüt me me le ri, mü ca de le yi
dur dur ma la rı, es ki sı nıf özel lik le ri ne ar dı na ka dar ka pı yı  açık bı rak -
ma la rı, so nuç ta dev let kur sa lar da, ne re dey se ko mü ni zi min eşi ği ne
ge l dik le ri ni söy le se ler de, top lu mu en çar pık bir ka pi ta liz me tes lim
et mek ten kur tu la ma dı lar.

Sov yet de ne yi mi bu nu çok açık ça or ta ya koy muş tur. Bu an lam da
PKK’nin en önem li kat kı sı; için de sı nıf mü ca de le si ni, hat ta on dan
da öte ye in sa ni mü ca de le yi en kap sam lı ha le ge tir mek le ken di ni ge -
liş ti re bil di ği dir. Re el sos ya liz min has ta lık la rı na düş me di ği gi bi bi -
lim sel sos ya liz mi çok da ha  ağır ve teh li ke li  olan ken di top lum sal
ko şul la rı na uy gu la ma sı nı ve ken di için de ki mü ca de le yi ba şa rıy la
yü rü te rek, bu gü ne ka dar ge liş me si ni ba şar mış tır.

Bu, sos ya liz me en önem li kat kı mız olu yor. Ya ni par ti için de bir
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sos yal ger çek li ği çöz me yi, ulu sal ger çek li ği çöz me yi, sı nıf sal, sos -
yal, ulu sal mü ca de le yi da la yıp bu dak lan dır ma yı, hat ta ki şi  için de
sa va şı mı çok kap sam lı yü rüt me yi ilk de fa PKK de ni yor. 

Dün ya da hiç bir par ti, bu ka dar ken di için de mü ca de le yü rüt mü -
yor. Bu yüz den di ğer bir par ti dev let bi le kur sa kay be di yor. Ama
PKK en kay be dil miş top lum için de sos ya liz min en ya ra tı cı bir uy -
gu lan ma sı nı  esas al dı ğı ve ken di için de de sü rek li sis tem li ha le ge -
tir di ği  için bu gün –bel ki de ya rın– ev ren sel çap ta ör nek teş kil ede -
bi le cek bir par ti ye ula şı yor, dö nü şü yor. Her şey bit miş de ğil bu ra da. 

PKK’nin bir öz gür lü ğü var. Sa va şı ya ra tı cı te mel de gün lük ola -
rak sür dü rü yor.  Eğer ya rın “PKK’nin�ba�şın�da�en�bü�yük�teh�li�ke�ne�-
dir” di ye so ru lur sa, bu ne düş man dır, ne de dış ta ki şu ve ya bu da -
yat ma dır. Ken di için de ki bu mü ca de le yi dur dur du mu, mü ca de le nin
doğ ru yö ne ti mi ni, özel lik le doğ ru sos ya list yö ne ti mi ni gö tü re me di
mi, bu par ti ye ni lir. Ama doğ ru gö tür dü mü, ye nil mez. Tek ba şa rı lı
yol bu dur. Bu bir ki şi de ve ko mi te de sağ lan dı ğın da par ti yi za fe re de
gö tü rür, son ra sı nı da ge ti rir. Ama ke sin ti ye uğ rat tı mı, ki şi nin ken -
di sin de tı kan dı mı; mer kez ko mi te de, po li tik bü ro da ve ya bü tün
par ti kad ro la rın da tı kan dı mı, dev let de kur sa, bu dev let, hiç um ma -
dı ğı bir bi çim de, bir za man da elin den ka yar ve en ter sin den bir ara -
ca dö nü şe rek kar şı sı na di ki lir.

Biz, in san la rı PKK’nin içi ne çek mek le, il kin “insansın,�öz�gür�ya�-
şa�ma�ge�le�cek�sin” yar gı sı nı ege men kı lı yo ruz.

İkin ci si “insan�ol�ma�nın�ge�rek�le�ri�ni,� öz�gür� ya�şa�mın�ge�rek�le�ri�ni,
ya�ni�sa�va�şı�mı�nı�ve�re�cek�sin” di yo ruz. “Bunun�ge�re�ği�ne�ina�nıp�sa�va�-
şı�mı�ver�me�din�mi�in�san�da�ola�maz�sın,�öz�gür�de�ola�maz�sın.”

PKK’de ger çek le şen sos ya liz min bi ri cik ta nı mı bu dur ve bu
esas tır. Bu nu  esas al ma yan PKK’de yol ala maz, mü ca de le yi ge liş ti -
re mez, hiç bir ba şa rı ya da ula şa maz.

Yal nız, PKK  için mi böy le? Ha yır! PKK ol ma dı mı za ten bu top -
lum çö zül müş tür, -ka os ha lin de dir. Di ğer ör güt le rin du ru mu bel li,
en güç lü ka pi ta list-em per ya list dev let ler bi le ta nım la ya mı yor Kür -
dü. Do la yı sıy la po li ti ka oluş tu ra mı yor ABD şu ve ya bu il gi li dev let.
Ne den? Çün kü ka pi ta list ide o lo ji le re ve di ni ide o lo ji le re gö re Kür -
dü-Kür dis tan’ı ta nım la mak ve po li ti ka oluş tur mak müm kün de ğil.

An cak top lu mu bi lim sel ola rak ifa de et me de en id di a lı ve in sa nı yü -
ce leş tir mek te en ka rar lı  olan ve ya öy le bir ama ca sa hip  olan sos ya -
lizm bu nu sağ la ya bi lir. Bu da an cak, PKK te me lin de, bi çi min de bir
sos ya list uy gu la ma yı ken di so mu tu mu za uy gu lar sak sağ la na bi lir.
Ya pıl mak is te ni len, bi raz da ka nıt la nan ve ke sin le şen ger çek bu dur. 

Dü şün me yi bi le cek si niz, “neden� sos�ya�lizm,� na�sıl� bir� sos�ya�lizm
PKK’de�na�sıl�ger�çek�leş�ti�sos�ya�lizm?”

En te mel der si miz bu dur.
Bu ders le ri bil me den, böy le ge ril lay mış, bil mem ha re ket li sa vaş -

mış, bil mem şöy le üst yö ne tim miş, ön der lik miş, ko mu tan lık mış an -
la ya maz sı nız, da ha da öte si bü yük yan lış lık lar ya par sı nız.

Tek rar vur gu lu yo rum: Ya şam is te ği ni ze biz ger çek lik ka zan dı rı -
yo ruz. Bü yük say gı duy mak la kal mı yo ruz, ade ta yok tan var edi yo -
ruz. Ama si zin de ba zı te mel kav ram la ra ar tık il gi gös ter me niz ge -
re ki yor. Bu nu ken di ni ze uy gu la ma gü cü nü gös ter me niz ge re kir. Sa -
de ce an la ta rak de ğil. Baş ka tür lü bir sos ya lizm id di a sı, ke sin lik le
ya lan dır. Ya şa ma gel mez se niz, ide o lo jik gü cü gös ter mez se niz, ira -
de yi or ta ya koy maz sa nız bi rer ya lan cı sı nız, sah te kar sı nız. Ya ni
ölür sü nüz ve si zin le ya şam ge liş ti ril mez. Be yin siz si niz, bir ha in si -
niz, bir ajan sı nız. Bun lar la da ya şa ma ge lin mez. Ob jek tif-sub jek tif
ol ma sı hiç önem li de ğil. 

Sos ya lizm der si, öy le sı ra dan de ğil, te mel ya şam der si miz dir.
Bu nun PKK’li leş me si ve PKK’de ger çek leş me si, bi zim  için ya -

ra tı lı şın, di ri li şin ta ken di si olu yor. Bu nu cid di yet ve ke sin lik le  e le
alır sa nız, sos ya liz me ina nı şı nız, PKK’de ge li şen sos ya liz me ka tıl -
ma nız ve onun la ya şa mın yo lu na gir me niz ve bi raz sa vaş ma nız
müm kün dür, de rim. Baş ka tür lü ne  ucuz ölüm le re ya ta rak, ne de her
tür lü sah te bir ya şa mın sa pı nı tu ta rak, be ni de, ken di ni zi de al dat -
ma yın.

İş ler zor.
Ya şam ve sos ya lizm kav ga sı  ve ri yo ruz.
Hem de na sıl bir düş ma na kar şı ol du ğu  açık. Ya şa mak is te yen

sen de ğil mi sin?  Onun sa va şı mı nı gö ze al,  onun ide o lo jik bi çi mi ni
onun ör güt sel bi çi mi ni,  onun düş man ta nı mı nı,  onun  dost ta nı mı nı
esas al.  Onun cid di ye ti ni,  onun  ağır baş lı lı ğı nı,  onun her dü zey de ki
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ha zır lı ğı nı  esas al. Ne den yap mı yor sun? Ne den sah te li ğe doğ ru gi -
di yor sun? Ne den böy le sap tı rı yor sun? Ne den bir çok şe yi gör mez -
lik ten ge li yor sun? Ne den ge rek le ri ni ken di ki şi li ğin de ye ri ne ge tir -
mi yor sun? Böy le ya par san, sa de ce bir opor tü nist de me ye ce ğim, ko -
ca man bir sah te kar de ğil sin de ne sin? Ta bii, ön der lik ger çe ği, böy le
bir an la yı şın bü yük bir sa vaş çı sı ol du ğu  için, böy le bir sos ya liz min
kav ga sı nı bü yük ver di ği  için bu nu iyi ta nır. Ken di par ti si ni de ta nır,
ken di sa va şı nı da ta nır. Çün kü  kırk yıl dır, her gün bin de fa de ne yip
yü rüt tü ğü bir sa vaş var. Na sıl ta nı ma ya cak, ken di ni zi na sıl giz le ye -
cek si niz? Na sıl ken di ni zi  ucuz ya şa ta cak sı nız ve ya ölü me çe ke cek -
si niz? Bu na sıl ka bul edi lir? Böy le bir sos ya list ön der lik, ke sin lik le
bu du rum la ra düş me ye ne fır sat ve rir, ne ka bul  eder. Aman sız ca bu -
nun kar şı sın da dır. İş te PKK’de ger çek le şen sos ya lizm bu dur. 

Em per ya lizm bu gün –ki ABD ka pi ta liz min en id di a lı tem sil ci si -
dir– PKK ön der li ği  için “acımasız”, “zalim” de me si bir ger çe ği ifa -
de edi yor. Ka pi ta lizm acı ma sız lı ğı nı, za lim li ği ni ya vuz hır sız mi sa li
ters yüz ede rek, dün ya halk la rı nın uyan ma ma sı  için, gü nü müz sos -
ya liz mi nin tek rar in san lı ğa mal ol ma ma sı  için, bü yük bir hü ner le,
sah te kar lık la aman sız üze ri mi ze ge le rek ka pat mak is ti yor. Bi ze bu
ka dar yük len me nin al tın da, PKK’nin ke sin sos ya list ni te li ği nin bu
bi çim de ge li şim gös ter me si var dır. Yok sa  Türk bar bar lı ğı nı çok sev -
di ği  için de ğil.  Türk fa şiz mi ne on lar da faz la il gi duy mu yor lar. Ama
PKK’de ki sos ya lizm den da ha çok kork tuk la rı  için bi ze kar şı dır lar.
Sos ya liz me kar şı sa vaş ta en us ta  olan Al man ya’nın çok üze ri mi ze
ge li şi nin de en te mel ne de ni,  Türk bar bar lı ğı nı, yö ne ti mi ni çok sev -
di ği  için de ğil, PKK’nin sos ya liz mi ni ken di si  için çok teh li ke li bul -
du ğu için dir.

De mek ki, PKK’de ger çek le şen sos ya liz min ev ren sel ve en ter -
nas yo nal öl çü ler de de çok önem li bir ye ri var dır.

Sos ya lizm ulu sal-top lum sal ger çek le ği miz  için za ten tek di ril ti ci
ide o lo ji dir.

Ulus la ra ra sı ala nı et ki le me si an la mın da, ka pi ta liz min kar şı sın da
ken di si  için gör dü ğü en bü yük teh li ke dir. Do la yı sıy la yurt se ver li ği
de, en ter nas yo na liz mi de ba şa rı te me lin de yü rü yen en id di a lı ör güt -
tür, par ti dir. 

Sos ya list ide o lo ji yi ken di si ne çok iyi özüm se ten, par ti de bu nu
uy gu la tan bi ri, mü kem mel po li ti ka cı dır, mü kem mel as ker dir ve her
so ru nu çö zer, her ha zır lı ğı da ya par. İde o lo jik te me li ni zi böy le güç -
len di rin. Bir  elin par mak sa yı sı ka dar çı ka rın bu nu içi niz den, o za -
man, za fe rin en te mel ge rek si ni mi kar şı lan mış tır, de rim. Ge ri si bir
tek nik dü zen le me dir, ni ce lik sel bü yü me dir, za man la ma dır.

Eğer gü cü nüz var sa, böy le bir sos ya list ol ma ya,  onun kav ga sı nı
sü rek li yü rüt me ye, za fe re ula şır sı nız.

Bu nu dış ta la yan lar, “ideolojisi�ol�ma�yan�as�ker�lik�ten�iyi�an�lar�mış”
an la yı şıy la ha re ket eden ler çok çık tı. Sos ya list te me li ol ma ya nın as -
ker lik ten an la ma sı şu ra da kal sın, hiç bir şey an la ma ya nın te ki dir. En
teh li ke li tu tum-dav ra nış bu ki şi lik ten ge lir, der sek da ha doğ ru  olur.
Po li ti ka dan an la maz ama pra tik ten an lı yor, te o ri den an la maz ama
sa vaş tan iyi an lı yor! He men bu nok ta da be nim ak lı ma “katır” ge li -
yor. Ka tır dağ da iyi yü rür, ama ka tır sa de ce ka tır dır. Re şo –bir ka -
tır– var dı kah ra man  ilan edil di.  Türk ge nel kur ma yı, an cak bu ka dar
olur.

İde o lo ji siz, po li ti ka sız ge ril la cı lık ol maz.
İde o lo jik, dü şün sel ze mi nin çok ge rek li ol du ğu na ina na ca ğız.

PKK’de ger çek le şen sos ya liz min ne an la ma gel di ği ni çok iyi bi le -
ce ğiz. Bu nu an la dık tan son ra, par ti içi mü ca de le yi de çok iyi an la -
ya ca ğız. Ke sin lik le par ti için de sos ya lizm mü ca de le si müt hiş yü rü -
tül mek du ru mun da. Bu da yü rü tül dü mü, pra tik gö rev ler, as ke ri gö -
rev ler sa de ce bir ni ce lik ve za man la ma işi  olur, tam ba şa rı ya git me -
si  için. Böy le ön der lik ger çe ği ni ya ka la mış bir mi li tan hiç bir si ya si
ve as ke ri so run da çö züm süz ka la maz ve en gel de ta nı maz. Bü yük
po li tik, as ke ri us ta dır, bü yük bir tak tis yen dir. Beş ki şi ile, beş bin
düş ma nı yer le bir ede bi lir. Çün kü, bü yük tak tis yen dir, be ce rir o; po -
li ti ka yı, dip lo ma si yi ke sin ba şa rı te me lin de yü rü tür. Ye ter ki böy le
sos ya list bir mi li tan ol sun; han gi so ru na el atar sa at sın çö zer.

Za fer is ti yor sa nız, ön ce lik le böy le bir sos ya list an la yı şın sa hi bi
ola cak sı nız. Bu nun du yum gü cü, bu nun dü şün ce gü cü, bu nun ira de
gü cü; bu nun her tür lü tek nik, eği tim, ted bir, sağ lık gü cü, fi zi ki gü cü
vb. hep si bir bi riy le bağ lan tı lı dır. Ken din de bir leş tir din mi,  eğer bir
ta lih siz lik ol maz sa, her za man söy le di ğim gi bi, gök ten bir taş ba şı -
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na düş mez se, ira den da hi lin de ol ma yan bir şey ge lip önü nü kes -
mez se, se nin muh taç ol du ğun tek şey ne fes  alıp ver mek tir. Bu nu
sür dür dük çe, ba şa rı üs tü ne ba şa rı ka za nır sın. Be nim, sos ya list ide o -
lo ji yi ken di me mal et mem ve ya bu te mel de PKK’li leş tir mek ten an -
la dı ğım bu dur. Ve şim di ye ka dar, ba şa rı lan da bu te mel de dir.

Hiç kim se id dia et me me li dir, “aslında� şöy�le� pra�tik� yap�tık� da,
şöy�le�bil�mem�ça�lış�ma�yap�tık�da,�PKK�iş�te�böy�le�ge�liş�ti.” Tüm bun -
lar ke sin lik le doğ ru de ğil ve sa nıl dı ğın dan da ha faz la kay bet me ye
yol aç mış lar dır. Bu gü ne ka dar ki ka za nım la rın en te mel ne de ni, sos -
ya list ide o lo ji nin PKK için de böy le bir baş lan gıç la baş la tı lıp, gü nü -
mü ze ka dar bü yük bir ıs rar la, bü yük bir mü ca de ley le sür dü rül me si -
dir.

Top lum ger çek li ği miz söz ko nu su ol du ğun da, bu tek ça re dir, ge ri -
si teh li ke li kay bet me ne de ni dir. Baş ka ide o lo jik doğ rul tu la ra da gir -
mek za ten ken di li ğin den bit mek tir. Ka nıt la nan en te mel ger çek lik
bu dur. Var sa id di a nız, sa vaş mak ta ka rar lıy sa nız ve ba zı önem li ba -
şa rı la ra da ulaş mak is ti yor sa nız, PKK’de ger çek le şen sos ya liz mi
tüm yön le riy le bir kez da ha doğ ru kav ra ma lı sı nız. Bu nu ken di ki şi -
li ği ni ze özüm set me li si niz. Müm kün se par ti için de bu nun sa va şı mı -
nı sü rek li ve ya ra tı cı ver me li yiz. Bu sağ lan dı ğın da ge ri si ke sin ba -
şa rı lı ge liş me dir!

Türk fa şiz mi
Sov yet des te ğiy le ge liş ti

(Novoe�Vermya�gazetesinden�Makarinco�Vadim’in
PKK�Genel�Başkanı�Abdulla�Öcalan�yoldaş�ile�yaptığı�röportaj)

Rus ya’dan ve Rus hal kın dan bah se dil di ğin de o bü yük ve muh te -
şem Ekim Dev ri mi’ni anım sa ma mak müm kün de ğil dir. Şim di ise
Rus ya top rak la rın da bü yük dü şüş göz ler önün de. Rus hal kı, her za-
man için ezi len dün ya halk la rı na bü yük bir  ışık ve il ham kay na ğı
ol muş tur. Bun dan do la yı Rus hal kı bü yük bir halk tır. Ta rih te ve gü -
nü müz de çok önem li ve bü yük rol ler oy na mış tır.

Kür dis tan hal kıy la Rus ya hal kı nın bir bi ri ni da ha iyi ta nı ma ya
doğ ru git ti ği bir sü reç ten geç mek te yiz. Yüz yı lın ba şın da ve gü nü -
müz de  Türk fa şiz mi nin im ha po li ti ka la rı nı bi le rek ve doğ ru po li ti -
ka lar be lir le me li yiz. Gü nü müz Tür ki ye si hem Kür dis tan, hem de
Rus ya hal kı  için önem li bir so run dur.

Bü yük  Ekim Dev ri mi’nin tem si li ni Rus hal kı yap mak ta dır.  Ekim
Dev ri mi aca ba han gi ha ta ve yet mez lik ler so nu cu bu du ru ma düş tü?

Her şey den ön ce ken di mi sos ya list his se di yo rum. Za ten em -
per ya list dev let ler be nim  için, “tek� ba�şı�na� kal�mış� sos�ya�list” di -
yor lar. Hat ta Ame ri ka be ni, “dünyadaki� en� teh�li�ke�li�mark�sist-le�-
ni�nist” ola rak ni te len di ri yor. Ame ri ka, Sov yet ler’e kar şı aman sız
bir sa va şım yü rüt tü ve  hâlâ da yü rü tü yor. Oysa em per ya lizm şim -
di da ha kö tü bir bi çim de bi ze sal dır mak ta dır. Fa kat biz bu em per -
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ya lizm kar şı sın da düş mü yo ruz. Ne amaç la rı mız da bir ze de len me
ol du, ne de sos ya liz me yö ne lik ça lış ma la rı mız da bir ge ri le me ol -
du.

Biz ken di tec rü be le ri mi zi hem siz le re sun mak, hem de tec rü be le -
rin izden ya rar lan mak is ti yo ruz.

Bir za man lar Rus ya sos ya liz min ka le siy ken ve  halk sos ya liz me
de rin den bağ lıy ken, ne den şim di sos ya lizm den nef ret edi li yor? Sos -
ya lizm ve bü yük ay dın lan ma, tem si li ni Rus ya’da bul du. Böy le bir
yı kı lı şın ve hal kın bu ka dar da ral ma sı nın ne den le ri ne ler dir?

Ben Tür ki ye Ko mü nist Par ti si’ne hiç bir za man sem pa ti duy ma -
dım, hat ta bu par ti ye yak laş mak tan bi le çe ki ni yor dum. Çün kü ya -
şam tarz la rı ka bul edi lir gi bi de ğil di.

1970’ler de on la rın şah sın da Sov yet ler Bir li ği’nin ha ta ve yet -
mez lik le ri ni gö re bi li yor dum. Sov yet ler Bir li ği, “enternasyonalizm”
adına Tür ki ye Ko mü nist Par ti si’ne yıl lar ca yar dım et ti. Tür ki ye
Cum hu ri ye ti’nin ku ru luş yıl la rın da, em per ya liz min Mus ta fa Ke mal
ha re ke ti ne yar dım et me si ne bir an lam ve re bi li yo ruz. Fa kat Sov yet -
le rin o dö nem sun du ğu tak tik sel des teğin da ha son ralar bir dev let
stra te ji si ne dö nüş mesine anlam veremiyoruz.

Ben ce Sov yet ler’in da ğıl ma sı nın bir di ğer ne de ni de, Tür ki ye’ye
sun muş ol du ğu des te ğin dev let po li ti ka sı na dö nüş me si dir.  Eğer tak -
tik sel yak la şım lar stra te ji ye dö nüş tü rü lür ve ide o lo ji de sap ma baş -
lar sa, tüm dün ya ya yö ne lik uy gu la na cak po li ti ka da o çer çe ve de yü -
rü ye cek tir.

Le nin’in, Mus ta fa Ke mal’e yak la şım la rı tak tik sel di. Fa kat Sta lin
bu tak ti ği çok öne çı kar dı ve dev let po li ti ka sı ha li ne ge tir di. Bu te -
mel de de has ta lık lar de rin leş ti ve sos ya lizm çok şey kay bet ti. Ta bii
ki bu tak tik sel des te ğin da ha son ra stra te jik des te ğe dö nüş me si  Kürt
hal kı  için ol duk ça önem li dir. Çün kü bu ra da  Kürt hal kı nın so nu ve
Türk faşizmi tarafından gerçekleşen soykırım hareketi var.

Dikkat edilirse, Mus ta fa Ke mal gün be gün fa şist le şi yor du. Tür -
ki ye’de bir fa şist re jim olu şu yor du ve bu 1940’la ra doğ ru Sov yet -
ler’in yar dı mıy la ger çek le şi yor du.

1925-40 yıl la rı ara sı Kür dis tan baş tan ba şa bir is yan lar dö ne mi -
dir. Bu is yan la rın he men hep si em per ya liz min des te ğiy le Mus ta fa

Ke mal ta ra fın dan aman sız kat li am lar la bas tı rıl dı. Bir ta raf tan bir
halk kat li am lar la yok edi lir ken, Mus ta fa Ke mal hem Sov yet ler’e,
hem de em per ya liz me  dost gö rün me ye ça lı şı yor du. Her iki ta raf tan
da bü yük destekler alı yor du. Sos ya liz min da ğıl ma sı nı sağ la mak
için, 1920-21 yıl la rın da Mus ta fa Ke mal İn gi liz ler le it ti fak kur mak
is te di. Ardından Mus ta fa Sup hi baş ta ol mak üze re 15 TKP üye si ni
1921 yı lın da komp lo dü zen le ye rek kat let ti. Sov yet ler’in yar dı mıy la,
dün ya da sos ya liz me en bü yük dar be yi vu ran la rın ba şın da Mus ta fa
Ke mal gel mek te dir. Mus ta fa Ke mal’in sos ya liz me düş man lı ğı da ha
son ra la rı açık ça or ta ya çık tı. Za ten ba şın dan be ri bü yük bir sos ya -
lizm düş ma nı dır. Em per ya liz min ve İn gi liz le rin en has ada mı dır.
Bu gü ne ka dar İn gi liz ler Mus ta fa Ke mal’e bü yük de ğer ve rir ler. Ne -
de ni Mus ta fa Ke mal’in sos ya liz me Ana do lu’da dar be vur ma sı dır.

Mus ta fa Ke mal ha re ke ti, em per ya list dev let ler  için te mel ha zır la -
ya rak sos ya liz mi don dur du.

Hiç kim se Mus ta fa Ke mal ka dar sos ya lizm le oy na ma dı.
Bu gün  hâlâ em per ya list-ka pi ta list sis tem halk lar la oy nu yor, halk -

la rın en  ufak de mok ra tik ta lep le ri ni kan lı bi çim de bas tı rı yor. Em -
per ya lizm ne den halk lar la bu ka dar bü yük oy nu yor? Çün kü sos ya -
lizm den kor ku yor lar ve sos ya liz me kar şı it ti fak oluş tur mak  için
halk lar la oy nu yor lar.

Tür ki ye Cum hu ri ye ti, ku ru luş yıl la rın da as lın da tüm em per ya list-
ka pi ta list ül ke ler den yar dım alı yor du. Ve bu yar dım gü nü mü ze ka dar
da de vam edi yor. Çün kü sos ya liz me kar şı en bü yük sa va şı TC yü rü -
tü yor du. Bü tün bun lar ya pı lır ken bir ta raf tan da Kürt le rin  ölüm fer -
ma nı ha zır la nı yor, öte yan dan ezi len di ğer halk la ra da ay nı po li ti ka
uy gu lanıyordu. Grek le ri, Er me ni le ri or ta dan kal dır dı. Bir çok kül tü rü
asi mi le et ti. Bü tün bun lar bi raz da Sov yet ler’in des te ğiy le ger çek leş ti.

Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ni çok iyi ta nı rım.  Türk fa şiz mi, Rus la rı
ken di le ri nin en bü yük düş ma nı ola rak gö rür ler. Hat ta “Ruslara�kar�-
şı�sa�va�şa�lım” bi le di ye bi li yor lar. As lın da bu, di rekt Rus ya’ya kar şı
ger çek leş ti ri len bir it ti fak tır.

Rus ya’ya kar şı Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ku ru luş yıl la rın da em -
per ya lizm le ge liş tir di ği it ti fak sı nır lıy dı. Şim di bu it ti fak ol duk ça
ge liş ti ril miş tir. Bu tür it ti fak lar halk la ra bü yük za rar lar ver mek te dir.
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Es ki den bir dev let ti; şim di beş-al tı dev let ol du lar. Ya ni Sov yet ler,
ye di dev le ti em per ya liz me he di ye ver di. Bu bü yük bir çe liş ki dir.
Oy sa en bü yük dar be yi de on lar dan yi yor lar.

As lın da Rus hal kı ken di ken di ne za rar ve ren bir halk tır. Ba zı ki -
şi lik ler var ki, san ki Tür ki ye Cum hu ri ye ti  için ya ra tıl mış lar. Bir Rus
kon so lo su var dı Tür ki ye’de. Son ra dı şiş le ri ba kan yar dım cı sı ol du.
Her za man “Türklere�na�sıl� yar�dım�cı� ola�bi�li�rim” bi çi min de de ğer -
len dir me ler ya pı yor du. “Ben�Mos�ko�va’ya�gi�de�ce�ğim,� �PKK'nin�ne
ka�dar� ev�le�ri� var�sa�hep�si�ni� kal�dı�ra�ca�ğım” di yor du. Bi zim Mos ko -
va’da ne ev le ri miz, ne de güç lü iliş ki le ri miz var. Ba zı ar ka daş la rı -
mız var, on la rı da 24 sa at içinde ora dan çekebiliriz. Fa kat han gi
man tık la bu de ğer len dir me le ri ya pa bi li yor? Bu bir dip lo ma si so ru -
nu dur. Be lir ti len bu ko nu lar üze rin de bir lik te ko nu şa bi li riz. As lın da
ga ze te ni zin ara cı lı ğıy la ya pı lan bu rö por taj, Rus hal kı ile ya pı lan
bir rö por taj dır. So run la rı kar şı lık lı ve de rin li ği ne bir bi ri mi ze açar -
sak halk lar  için bu olum lu ola cak tır.

–Makarinco Vadim: Rus�hal�kı� yük�se�liş�le�ri� ve�dü�şüş�le�ri� en�çok
ya�şa�yan�bir�halk�tır.�As�lın�da�Rus�hal�kı�nın�mev�cut�du�ru�mu�bü�yük�bir
tra�je�di�yi� ifa�de�et�mek�te�dir.� �Uzun�bir�sü�re�den�son�ra�Rus�hal�kı�ken�di
hü�kü�me�ti�ni� kur�muş�tur.� �Ekim�Dev�ri�mi’�nden� son�ra� ye�ni� bir� gü�nün
doğ�ma�sı,�hal�kın�yü�cel�me�si�ge�re�kir�ken,� �halk�bir�an�da�bü�yük�so�run�-
lar�la�kar�şı�laş�tı.�Bi�zim�uy�gu�la�dı�ğı�mız�po�li�ti�ka�nın�ne�ka�dar�kar�ma�şık
ol�du�ğu�nu�çok�gü�zel�açık�la�dı�nız.�Hü�kü�me�tin� sağ�lam�ku�rul�ma�sı� �için
ça�lış�ma�la�rın�güç�lü�ol�ma�sı�ge�re�ki�yor�du.�Bu�so�run�la�rın�çö�zü�mü� �için
güç�lü�kad�ro�la�ra�ih�ti�yaç�var�dı.
Le�nin’in�ölü�mün�den�son�ra�ko�mü�nist�par�ti�si��için�de�bü�yük�de�ği�şik�-

lik�ler� ol�du.� İde�o�lo�jik� çe�liş�ki�ler� baş�gös�ter�di.�Ge�liş�ti�ri�len� tak�tik�ler,
stra�te�ji�ye�hiz�met�et�me�di.�Ba�zı�ko�nu�lar�da�açı�lım�sağ�lan�dı,�güç�lü�bir
eko�no�mi� oluş�tu�rul�du.�Ger�çek�ten�de�hal�kı�mız� İkin�ci�Dün�ya�Sa�va�-
şı’nda�fa�şiz�me�kar�şı�güç�lü�bir�ta�vır�al�dı.�Bir�çok�de�ğe�ri�hal�kı�mız�ko�-
ru�mak�is�te�di.�Fa�şiz�me�kar�şı�mil�yon�lar�ca�ka�yıp�ve�ril�di.�Her��halk�ko�-
lay� ko�lay�bu� ka�yıp�la�rı� kal�dı�ra�maz.�De�mi�ri� kı�va�mı�na�ge�tir�mek� �için
da�hi�bü�yük�bir�ça�ba�ge�re�ki�yor.
İde�o�lo�ji�de� ta�viz� ve�ril�dik�ten� son�ra� sos�ya�lizm�de�ön�cü�lük�ba�zın�da

re�for�miz�me�doğ�ru�bir�ka�yış�ya�şan�dı.�Ko�mü�nizm�den�sık�ça�söz�edil�di,

fa�kat� ide�o�lo�ji�den�uzak�laş�ma�yı� da� en�gel�le�ye�me�di�ler.� �Halk� ide�o�lo�ji�-
den�uzak�la�şın�ca,� de�ği�şik� sap�ma�lar� da�gün�de�me�gel�di.�Ve�Sov�yet�-
ler’in�da�ğı�lı�şı�ger�çek�leş�ti.
Top�lum�sal� çı�kar�la�rın� önü�ne�bi�rey�sel� çı�kar�lar� ko�nul�du.�Her�kes

zen�gin,� ün�lü,� şöh�ret�li� ol�mak� is�ti�yor�du.�Ba�zı�la�rı� da�bu�he�def�le�ri�ne
ula�şın�ca,� hal�ka�bü�yük�dar�be�ler� vur�du�lar.�Bi�zim� ya�şa�mı�mız� bi�raz
böy�le�geç�ti.
Bu�gün�Rus�ya�bü�yük�bir� �krizin�eşiğinde.�Ben�ina�nı�yo�rum�ki,�Rus

hal�kı�nda�bü�yük�bir�güç�var�ve�bu�güç�ayak�la�na�cak�tır.�Ne�ka�dar�bü�-
yük�kar�ga�şa�lık�lar�ya�şan�sa�da,�yi�ne�de�en�güç�lü�dev�let�tir.�Ken�di�öz�-
gü�cüy�le��hâlâ�ayak�ta�dır.
Tek�rar�Rus�ya’nın�Tür�ki�ye� ile� �olan� iliş�ki�le�ri� üze�rin�de�dur�du�ğu�-

muz�da�baş�ka�yön�le�ri�ni�de�gör�mek�müm�kün�dür.�As�lın�da�1920’ler�de
Tür�ki�ye’yle�Rus�ya�ara�sın�da�ki� kar�ma�şık� iliş�ki�le�rin� tıpkısı� İkin�ci
Dün�ya�Sa�va�şı� ön�ce�si�Al�man�lar�la� �olan� iliş�ki�le�rin�de�de� var�dı.�Hem
eko�no�mik,� hem�de�as�ke�ri� iliş�ki�ler� söz�ko�nu�suy�du.�Ör�ne�ğin�Al�man
Harp�Oku�lu� öğ�ren�ci�le�ri,� öğ�re�nim�le�ri�ni�Rus�ya’da� ya�pı�yor�lar�dı.� Sa�-
vaş�baş�la�dık�tan�son�ra�bu�po�li�ti�ka�nın�yan�lış�ol�du�ğu�or�ta�ya�çık�tı.
Tür�ki�ye’nin�İkin�ci�Dün�ya�Sa�va�şı’nda�Al�man�ya�ile�bir�lik�te�bi�zi�ar�-

ka�dan�vur�ma�ya�hakları�yok�tu.�As�lın�da�Tür�ki�ye’nin��uzun�bir�sü�re�den
be�ri�Rus�ya’yı�kıskaca�almak�is�te�di�ği�ni�bi�li�yo�ruz.�Bun�dan�do�la�yı�bu
ko�nu�da�bi�zim�ve�si�zin�ay�nı�yak�la�şım�la�ra�sa�hip�ol�ma�du�ru�mu�söz�ko�-
nu�su.
Sta�lin’in�mil�li�yet�çi�po�li�ti�ka�sı�nın�et�ki�le�ri�gü�nü�mü�ze�ka�dar�de�vam

edi�yor.� �Halk�sür�gün�edi�li�yor,�kat�li�am�lar�ger�çek�le�şi�yor�du.�Kitlelerin
için�de�otur�tu�lan�bu�yan�lış�po�li�ti�ka,�Kürt�le�re�yak�la�şım�da�da�ken�di�ni
gös�ter�mek�te�dir.�Bir�çok�Rus�po�li�ti�ka�cı�sı��hâlâ��Kürt�so�ru�nu�nu�an�la�ya�-
ma�mış�tır.�Bu�doğ�ru�bir�po�zis�yon�de�ğil�dir.�
So�ru�ma�geç�mek� is�ti�yo�rum.�Be�nim�gör�dü�ğüm�ka�da�rıy�la� ge�ril�la

sa�va�şı�Kür�dis�tan’da�şim�di�ürün�le�ri�ni�ve�ri�yor.�Gü�nü�müz�de�mü�ca�de�-
le�ni�zin�gi�di�şa�tı�na�sıl�dır?

Abdullah Öcalan: Rus hal kı nın gü nü mü ze ka dar,  Kürt hal kı nı
ta nı ma ma sı nın elbette önemli ne den le ri var dır.  Kürt hal kı ta rih te
kay bol muş, her ke sin ya şa ya bi le ce ğin den umu du nu kes ti ği bir ko -
nu m ifade ediyordu. Çok si lik bir halk tı. Bu ha liy le za ten ye ni bir
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ya şam ka za nması mümkün değildi. Di ğer halk lar için de eri mek le
yüz yü ze kal mış bir  halk ger çek li ği ne sa hip ti. Bun dan do la yı her kes
umu du nu kes miş ti. Hareketimiz ilk ortaya çık tı ğı nda kim se bi zlere
inan mak istemiyordu. O za man lar yal nız dım. Mil li bir mi ras, sı nıf -
sal bir ta ban da yok tu. Yıl lar ca yal nız ba şı may dım. Her kes “müm-
kün�de�ğil,� sen� bu� in�san�la�rı� di�ril�te�mez�sin” di yor du.  Uzun bir sü re
böy le devam etti. Bir  grup ar ka da şım var dı, on lar da inan mı yor lar -
dı. Hat ta 1980’li ve 1990’lı yıl la ra ka dar ar ka daş la rın da, hal kın da
ba kış açı sı bu çer çe ve dey di. Düş man da bi zim ba şa ra ca ğı mı za
inan mı yor du. Tek ba şı ma bu sa va şı yü rüt me ye ça lış tım. Son ra dan
an la şıl dı ki, bu sa vaş ge li şe cek. Ge ril la nın te mel le ri ül ke de atıl ma -
ya baş la dı.  Halk ser hil dan la rı baş la dı. Gün be gün bü yü dü. Kı sa ca
par ti mi zin ku ru lu şu, di ğer kla sik sos ya list par ti le rin ku ru lu şu na
pek ben ze mez.

Baş lan gı cım tıp kı 1898’ler de Rus ya Sos yal De mok rat İş çi Par ti -
si’nin do kuz ki şiy le baş la dı ğı gi bi dir. Ben de do kuz ar ka daş la baş -
la dım. Yol daş lı ğı mız dı şın da, hiç bi ri mi zin her han gi bir ha zır lı ğı
yok tu. İde o lo jik ola rak da hiç bir ha zır lı ğı mız yok tu.

İki cüm ley le ça lış ma la rı mı za baş la dık: “Kürdistan�sömürge�bir
ül�ke�dir.��Kürt�hal�kı�ezi�len�bir�halk�tır.�Bu�hal�kın�va�ta�nı�ol�ma�lı” de -
dik. İn san hak la rı üze ri ne ba zı ki tap lar oku muş tum. Sos ya list ide -
o lo ji ye ağır lık ve ri yor dum. Fa kat faz la de rin de ğil dim. O dö nem
be nim  için önem li  olan bü yük bir ce sa ret le  grup oluş tur mak tı.
Tıp kı Rus ya Sos yal-De mok rat İş çi Par ti si gi bi, 1898’den 1903
yıl la rı na ka dar adı var, ken di si yok. Bi zim te me li miz da ha za yıf tı.
Hal kı mız oku ma-yaz ma bil mi yor du. Ay dın la rı yok tu. Bun dan do -
la yı bütün çalışmalar tek ba şı ma yü rü tü yor dum. Yok edil me miz
için ade ta bü tün dün ya Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ne des tek sun du. Fa -
kat bu gün Ame ri ka ve Al man ya gi bi ül ke ler im ha si ya se tiy le bi zi
yok ede me ye cek le ri ni az çok an la dı lar. Artık  Kürt hal kı nın kat li -
am lar la tü ken me si müm kün de ğil dir. Şim di  Kürt hal kı nın yük se li -
şi ni, di ri li şi ni her kes ka bul edi yor. Önem li  olan sa va şı mı mı zın
bir çok şe yi ka nıt lan mış ol ma sı dır.

Bel ki da ha tam kur tu luş gerçekleşmedi, ama ya şa ma dö nüş
gerçekleşti.  Kürt so ru nu nu dö ne me gö re an la ma lı yız. Kur tul ma dan,

ba ğım sız lı ğa ulaş ma dan ön ce di ril me si ge re ki yor du. Kö kü ku ru tul -
muş, ya şam da mar la rı ke sil miş bir halk tı. Yal nız ca bir-iki ku ru ma -
mış da ma rı kal mış tı. Bel ki ye şe re bi lir di ye çok su la mak ge re ki yor -
du. İşte bi zim yap tı ğı mız bi raz ye şert mek ol du.

Dö nem kur tu lu şa doğ ru gi di yor. Şim di ül ke ve hal kın kur tu luş
dö ne min de yiz.  Eğer bu şe kil de ça lış ma la rı yü rü tür sek, kur tu lu şa
doğ ru bü yük adım lar ata rız.

rus hal kı  için de
“Na sıl ya şa ma lı” so ru su

–�Pe�ki�bü�tün�bun�la�rı�na�sıl�ba�şar�dı�nız?�Bir�hal�kın�ye�ni�den�ye�şer�-
me�si�na�sıl�ol�du?

– Bü tün bun lar, ba sit ve ko lay ka za nı lan şey ler de ğil dir.  Kürt hal -
kı ken di sin den umu du nu kes miş bir halk tı. Hal kı bı ra kın, bi zim ar -
ka daş la rı mız bi le “biz� if�lah�ol�ma�yız” di yor lar dı. Be nim en bü yük
gö re vim bu top lu lu ğun bir  halk ol du ğu nu ön ce is pat la mak, son ra da
ken di si ne kav rat mak tı. Bu nu ba şar dık ve ka zan dık. Par ti için de de
her yol da şın bu ba şa rı la rı ken di si ne la yık gör me si ge re ki yor du.
Halk ayak ta du ran ölü le re ben zi yor du. Par ti miz bu hal kın ayak la rı
üze rin de ya şa ya bi le ce ği ni is pat la dı.

Halk ve par ti için de ki en bü yük di ğer bir so ru nu muz da “nasıl
ya�şa�ma�lı�yız” so ru su ve so ru nu dur. Bu so run bir za man lar Rus hal kı
için de önem liy di. Çer ni şevs ki’nin bir ki ta bı var dı; “Nasıl�Yap�ma�-
lı?” O ki tap bi raz da bi zim du ru mu mu zu an la tı yor du.

Şim di çö züm le me ye ta bi tut tu ğum en bü yük so run “nasıl� ya�şa�-
ma�lı�yız” so ru nu dur.

Çün kü ar ka daş lar da, hal kı mız da na sıl ya şan ma sı ge rek ti ği ni
bil mi yor lar. Ya şa mı ta nı ma yan, sa va şı da ta nı ya maz. Bel ki Rus hal -
kı şim di ken di ne bu so ru yu sor ma ge re ği duy mu yor. Ama on lar
için, 1870-80’li yıl lar da öz gür bir ya şa mın bu so ru su çok önem liy -
di. As lın da Rus hal kı  için “nasıl�ya�şa�ma�lı�yız” so ru su şim di de çok
önem li  ve gerçekçidir.

Ya şam ko nu sun da ka pı la rı so nu na ka dar aç tık. Ya şam anah ta rı nı
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ele ge çir dik. Bu nun Sov yet par ti si için de de iyi an la şıl ma sı ge re ki yor.
Sov yet Ko mü nist Par ti si, dün ya nın ikin ci bü yük dev le ti nin sa hi -

biy di. Tas fi ye ol du ğu zaman kim se sa hip çık ma dı, ken di ken di si ni
tü ket ti. Ame ri ka, Sov yet ler’e kar şı bir sa va şır ken, bi ze kar şı Al man
ve İn gi liz le ri de ar dı na ala rak üç de fa sa va şı yor. Hat ta Sov yet ler’in
de yar dı mıy la Tür k sömürgeciliği bi ze kar şı sa va şı yor. Fa kat bü tün
bun la ra rağ men, par ti miz ba şar dı. Ya şam yo lu açıl dı, öz gür ya şa ma
doğ ru yol alı yo ruz. Par ti miz her ge çen gün da ha bü yük yü rü yor.
Bir çok de fa iç te ve dış ta tas fi ye edil mek is ten dik. Ama bütün bun-
lara rağ men, par ti miz bu gün da ha yü ce bir par ti dir. Bu tar zıy la de -
vam eder se dün ya da da ha bü yük yan kı lar uyan dı ra cak tır. 

– Ça�lış�ma�la�rı�nı�zı�an�la�ya�bi�li�yo�rum.�Bü�tün�bun�lar�ne�ka�dar�ge�liş�-
ti�ği�ni�zi�gös�te�rir.�Yal�nız�ca�ide�o�lo�jik�ola�rak�de�ğil,�di�ğer�alan�lar�da�da
güç�len�di�ği�niz�bel�li.�So�ra�ca�ğım�so�ru�lar,�ne�za�man�ba�şa�ra�ca�ğı�nız�ko�-
nu�sun�da�dır.�Kür�dis�tan��halk�ik�ti�da�rı�nı�na�sıl�ku�ra�cak�sı�nız?�Ba�ğım�sız
bir�hü�kü�met�mi�kur�mak�is�ti�yor�su�nuz,�yok�sa�fe�de�ras�yon�mu?

– Dev let kur ma so ru nu, si ya sal bir so run dur, ik ti dar laş ma so ru -
nu dur. Hal kı mı zın du ru mu, di ğer halk la rın gerçekliği gi bi de ğil dir.
Bi zim  için hal kın ye ni den ya şa ma dö nü şü önem li dir. Bu ger çek le şi -
yor. Şim di ise bir dev let leş me so ru nu muz var.  Kürt so ru nu, ba ğım -
sız bir so run de ğil. Or ta do ğu’da  Türk,  Arap ve Fars lar ara sın da
pay la şıl mış tır. Kürt ler üze rin de bir lik te bir po li ti ka sür dür müş ler dir.
Dev let kur ma mı za ko lay ko lay fır sat ver mez ler, -özel lik le de Türk -
ler. Fa kat şim di be lir li ge liş me ler var. Ken di ara la rın da çok çe liş ki
ya şa dı lar. Ken di le ri de çö züm gü cü ola mı yor lar.  İran- Irak, Tür ki ye-
İran, Tür ki ye-Su ri ye ken di ara la rın da bir le şe mi yor lar. Bun dan do la -
yı dış du rum lar, ba zı ob jek tif im kan lar su nu yor. İçe ri de de ge ril la
sa va şı ya yıl mış ve kök sal mış tır.  Halk son suz bir şe kil de yar dım
edi yor. Si ya si are na tam dev let ol ma sa da, ya rı-dev let kur mak  için
oldukça el ve riş li dir. Bu fe de ras yon bi çi miy le de ger çek le şe bi lir.

Kürt ler baş lan gıç ta fe de ras yon bi çi miy le Or ta do ğu’da rol oy na -
ya bi lir ler, fe de ras yon bi çi mi Gü ney Kür dis tan’da bel li öl çü le riy le
ger çek le şi yor. Fa kat Tür ki ye Kür dis tan’ına, ba ğım lı ola rak ge li şi -
yor. Tür ki ye ege men li ğin de  olan Kür dis tan’dan ba ğım sız ola rak
Gü ney Kür dis tan’da bir fe de ras yon olu şu mu na git mek im kan sız dır.

Fe de ras yo nun, her par ça da bir bi ri ne bağ lı ola rak ge liş me si ge re ki -
yor. Di ğer bir so run ise, es ki den Tür ki ye Gü ney Kür dis tan’ı mi sak-ı
mil li sı nır la rı için de gös te ri yor du. Bu nun  için Gü ney’de ki tüm so -
run la rın için de Tür ki ye de var dır. Her par ça nın ken di için de ör güt -
len me si müm kün de ğil dir. Bun dan do la yı ya her  dört par ça yı in kar
ede cek ler, ya da ka bul ede cek ler dir. Yi ne de çe liş ki ler or ta ya çı kı -
yor.

Bun dan son ra özel lik le Gü ney Kür dis tan’da dev let leş me ye doğ ru
be lir li adım lar ata bi li riz. Kür dis tan’ın her par ça sı nı dev let leş tir me
yö nün de güç len dir mez sek bi le Gü ney par ça sın da dev ri mi ger çek -
leş ti re bi li riz. Zağ ros lar’ın etek le rin den, Dic le neh ri kı yı la rı na, Bo -
tan su yu do lay la rın da bir atı lım la fe de ras yon ça lış ma la rı nı güç len -
di re bi li riz. Gü ney Kür dis tan’da sa vaş da ha da yo ğun la şa bi lir. Bu
ka ra rı mız gün be gün kes kin le şi yor. Bu yön lü ha zır lık la rı mız de -
vam edi yor. Ya kın he de fi miz de mok ra tik fe de ras yon dur. Yıl la rı
kap sa ya cak bir ça lış ma de ğil, ay lar içe ri sin de ger çek leş ti re ce ği miz
bir ça lış ma dır.
–�An�la�şıl�dı�ğı�ka�da�rıy�la��Irak,�Tür�ki�ye�ve�di�ğer�le�riy�le�fe�de�ras�yo�na

git�mek�is�ti�yor�su�nuz.
– Doğ ru dur. Ör ne ğin, Rus ya da fe de ral bir dev let tir. İşte bizde

Or ta do ğu’da bir fe de ras yo nu ge liş tir mek is ti yo ruz. Kür dis tan’ı çev -
re le yen di ğer halk lar la fe de ras yon ara cı lı ğıy la bir le şi le bi lir. Fe de -
ras yon, dev let leş mek  için kü çük bir  adım de ğil dir ve  eğer de mok ra -
tik olur sa, dev let gi bi ro lü nü oy na ya cak tır. 
–�Pe�ki�gü�nü�müz�de�ulus�la�ra�ra�sı�are�na�da�na�sıl�bir�rol�oy�na�ya�cak�-

sı�nız?�Par�ti�ni�zin�dün�ya�dan�bek�len�ti�le�ri�ne�ler�dir?
– Her şey den ön ce dün ya halk la rı na sıl ya şı yor lar,  Kürt hal kı nın

da öy le ya şa ma sı nı is ti yo ruz. İn san hak la rı ve in san lık  için ko nu lan
bü tün ka nun lar biz ler  için de ge çer li ol ma lı dır. Çok şey söy le ni yor,
ama pra tik te hiç bir  adım atıl mı yor.

Sa va şı mız dün ya dev let le ri nin si ya se ti ni et ki le mek te dir. Dev ri mi -
mi zin ba şa rıy la ger çek leş me si Tür ki ye,  Irak ve di ğer le ri nin ko nu mu nu
ol duk ça de ğiş ti re cek tir. Bun la rı et ki le mek de mek, dün ya po li ti ka la rı nı
da et ki le mek tir. Bugün Kür dis tan Or ta do ğu’nun kör dü ğü mü dür. Bu
so run çö zü lür se bir çok so run gün ışı ğı na çı ka cak tır, stra te jik bir rol

172 173



oy na ya cak tır. Es ki den bir çok dev let Kürt le ri is tis mar edi yor, ken di ne
gö re Kürt ler üze rin de oy nu yor du. Ama şim di Kürt ler bir stra te ji ye sa -
hip olu yor lar ve bu stra te ji bü yü yor.  Eğer önü müz de ki bu adım da ba -
şa rı lı olur sak, Or ta do ğu’da bü yük bir rol oy na ya bi li riz. Ame ri ka bu
du rum dan de rin en di şe ler du yu yor. Ar tık es ki si gi bi Fi lis tin so ru nu nu
faz la önem li bul mu yor ve şim di “ Kürt� so�ru�nu�çok�bü�yük�bir� so�run�-
dur” di yor. Dün ya ağır lık lı ola rak dik kat le ri ni bu so run üze ri ne çek -
miş tir. Çün kü pet rol, su ve üç hal kın ki lit nok ta sı nı  Kürt so ru nu oluş -
tu ru yor. Dev ri mi miz bu ko nu lar da güç lü adım lar ata cak tır. Pet rol ve
su so ru nu sa de ce Or ta do ğu’nun de ğil, dün ya nın da baş lı ca so ru nu dur.

Türk şovenizmini
ruslar ve kürtler birlikte durdurabilir

–�Sa�yın�Baş�kan�Rus�la�rın,�Kürt�le�re�ba�kış�açı�sı�nı�na�sıl�de�ğer�len�di�-
ri�yor�su�nuz?�Na�sıl�stra�te�jik�bir�si�ya�set�le,�Rus�ve��Kürt�halk�la�rı�bir�le�-
şe�bi�lir�ler?

– Rus ya 19. yüz yıl da  Kürt so ru nu üze rin de ol duk ça dur du. Mi -
norsky ve ben ze ri bir çok ay dın önem li araş tır ma lar ya pa rak,  Kürt
so ru nu nu ob jek tif bir şe kil de ay dın lat ma ya ça lış tı lar.  Ekim Dev ri -
mi’ nden ön ce de Rus ya’nın Kürt ler le iliş ki le ri güç lüy dü. Rus ya or -
du la rı Kür dis tan’a ka dar gel di ler. Hat ta Der sim, Er zu rum, Bit lis,
Van, Er me nis tan’a ka dar iler le miş ler di.  Eğer Rus ya git me sey di, Er -
me ni ve Kürt ler dev let ola cak lar dı. Yo ğun iliş ki ler ol du, son ra her
şey ter si ne dön dü. 

Ekim Dev ri mi halk la rın öz gür lük dev ri miy di. Rus ya, Mus ta fa Ke -
mal’e yar dım ede rek Kürt ler ve Er me ni le ri dış ta la dı ve kat le dil me le -
rin de rol oy na dı. Bu kö tü bir çe liş ki dir. Dış yar dım la ra bağ la na rak bir
dev rim ya pıl maz, ama halk lar ara sın da da da ya nış ma ol ma lı dır. Biz
sos ya list bir ha re ke tiz ve ba zı ger çek le ri gör mek zo run da yız. Yet miş
yıl lık Sov yet ler ta ri hi Türk ler, Fars lar ve Arap lar  için olum lu bir ta -
rih ti. Fa kat bu yet miş yıl lık ta rih Kürt ler  için olum suz bir ta rih ti.

Sa de ce Sov yet ler tek so run de ğil di. Ba zı iç so run lar da var dı. Kı -
sa ca sı yet miş yıl lık Sov yet var lı ğı Kür dis tan hal kı  için faz la olum lu

de ğil di. Sov yet ler’de ki has ta lık lar gün be gün bü yü yor du. Hem içe -
ri de, hem dı şa rı da so run la rı ağır la şı yor du. Da ğıl dı ğı sü reç te faz la
üzül me dim. Da ha Gor ba çov dö ne mi baş la ma dan ön ce 1985’te yap -
tı ğım ba zı de ğer len dir me ler var dı. İki sis te min bir bi ri ne ya kın laş -
ma sı ge rek ti ği ni vur gu la mış tım. Çün kü tüm so run la rı ken di le rin de
bir kör dü ğüm ha li ne ge tir miş ler di. Bu kör dü ğü me bir çok dev rim fe -
da olu yor du. Doğ ru bir po li ti kanın sahibi değillerdi. So nuç ta Rus
hal kıy la bir lik te bir çok  ulus za rar gör dü.

Çö zü len sos ya lizm de ğil, sos ya liz min için de ki has ta lık la rı dır.
Şim di de Rus hal kı bu nun acı la rı nı çe ki yor. Sov yet ler’in çö zü lü şün -
den son ra, biz Kürt ler  için or ta ya çı kan du rum faz la olum suz de ğil -
dir. Rus ya hal kı tek rar kal kı şı ba şa rır sa, bu ken di si  için ye ni den bir
do ğuş  olur. Gü nü müz Rus ya po li ti ka sı tam an la mıy la net leş miş de -
ğil dir. Gün be gün po li ti ka sı nın da net le şe ce ği ni söy le mek müm -
kün dür. Ulus la ra ra sı si ya set üze rin de de önem li et ki ler ya ra ta cak tır.

Şim di den Rus ya’da ba zı so run lar ya şan ma ya baş la mış tır ve bun -
lar halk la rı yakından il gi len di ren so run lar dır. Ör ne ğin Çe çen ler so -
ru nu; Tür ki ye tam şo ve nist bir ka rak ter le Çe çen le ri sa vu nu yor. Yi ne
Azer bay can, Ka za kis tan, Türk me nis tan, Öz be kis tan’da Tür ki ye şo -
ve nist çe bir po li ti ka iz li yor ve fa şiz mi bu ra lar da meş ru laş tır mak is -
ti yor. Tu ra ni ka vim le ri var. Biz Çe çen le rin, Türk le rin öz gür lü ğü ne
kar şı de ği liz. Fa kat Tür ki ye’nin şo ve niz mi kö rük le me si teh li ke li bir
du rum dur. Özel lik le Tür keş gi bi fa şist ler bu nu kö rük lü yor lar. Bu
Rus ya ve di ğer halk lar  için oldukça teh li ke li bir po li ti ka dır.

Ana do lu’da ki  Türk bur ju va zi si nin, ba zı dev let ler le kur du ğu it ti -
fak  esas ola rak Rus hal kı na kar şı dır. Bu po li ti ka yı iyi an la mak ge re -
kir. Bel ki Tür ki ye şim di za yıf tır, elin den faz la bir şey gel mi yor. Fa -
kat bü yü me ye ça lı şı yor. Ger çek ten de  Türk ka pi ta liz mi bir çok dev -
let te yay gın la şı yor. Hat ta Rus ya’nın içi ne bi le gir miş tir. Pet rol ko -
nu sun da şim di den bir çok so run çık mak ta dır. Önü müz de ki sü reç te
ba zı po li tik çe liş ki ler gün de me hız la otu ra cak tır.

Türk  özel sa vaş re ji mi her ge çen gün fa şist bir ka rak ter ka za nı -
yor. Tür ki ye fa şiz mi iler le dik çe Rus ya hal kı na ba zı en gel ler çı ka -
cak tır. Ta rih te de bu na ben zer du rum lar çok ça ya şan mış tır. Os man lı
İm pa ra tor lu ğu yüz yıl bo yun ca Rus ya’ya kar şı sa vaş tı. Sov yet ler’e
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kar şı da NA TO yan lı sı ola rak sa vaş tı. Şim di de sa vaş ha zır lık la rı
yap ma dö ne min de dir.  Türk dev le ti ko lay ko lay şo ve nist po li ti ka la -
rın dan vaz geç mez. Şim di Kürt ler TC’nin po li ti ka sı na kar şı sa va şı -
yor lar. Sov yet ler’in gü ne yin de ki bu teh li ke le re kar şı ro lü nü oy na ya -
bi le cek,  Türk şo ve niz mi ni dur du ra bi le cek tek  halk Rus hal kı dır.

Rus ya ile  Kürt hal kı ara sın da ki iliş ki le rin ta ri hi, gün cel te mel le ri
var dır. İki  halk ara sın da ki iliş ki le rin hem stra te jik, hem eko no mik,
hem de po li tik alan da güç lü ol ma sı ge re ki yor. Rus ya’nın di ğer bir -
çok hal ka gö re, en çok Kürt ler den des tek ala bi le ce ği ob jek tif ze min -
ler mev cut tur. Rus ya’nın Tür ki ye ve Or ta do ğu’da ki bir çok ül key le
iliş ki le ri var. Ben ce bu iliş ki ler Rus hal kı na ağır lık teş kil edi yor.
Kürt hal kı nın yük se li şi Rus hal kı nın ta ri hi so run la rı nı ha fif le te cek tir.
Kürt hal kı şim di çok bü yük bir rol oy na mı yor ola bi lir, ama  Kürt hal -
kı nın mü ca de le si her iki  halk  için de olum lu ko şul lar ha zır la ya cak tır.

Rus lar şim di ye ka dar TC’ye ver miş ol du ğu des tek kar şı sın da sa -
de ce za rar gör dü ler. As lın da Tür ki ye Cum hu ri ye ti Rus ya’nın des te -
ğiy le bir dev let ol du. Şim di de bu fa şist re jim Rus hal kı nı teh dit
edi yor. On la rın stra te jik iliş ki si Rus la ra kar şı dır.

Za yıf bir po li ti ka cı ol du ğum  için “gelin�bi�ze�yar�dım��edin” de mi -
yo rum. Fa kat so run, he pi mi zin, halk la rın so ru nu dur.

Bu it ti fak la rın, yar dım la rın te me li ne dir? As ke ri ve ta ri hi bi linç -
le ri güç lü  olan Rus hal kı ne den  hâlâ Tür ki ye ile iliş ki le rin de ıs rar
edi yor? Kür dis tan so ru nu gün de mi iş gal  eden te mel bir so run dur.
Eğer eko no mik, as ke ri ve si ya si ola rak de rin li ği ne in ce le nir se  Kürt
so ru nu nun çö zü mü ko nu sun da en çok Rus ya’nın rol oy na ma sı ge -
rek ti ği açık tır. Önü müz de ki sü reç te bu te mel üze rin de, halk la rı mız
bir bi ri ni da ha iyi ta nı ya cak tır. Hal kı mız la ku ru la cak, her tür lü iliş ki
hem Rus hal kı na, hem de  Kürt hal kı na bü yük ya rar lar ge ti re cek tir.

kürt-rus ittifakı birçok sorunu çözebilir

–��Kürt�hal�kı�nın�baş�kal�dı�rı�sı�bir�çok�dev�le�tin�po�li�ti�ka�la�rı�nı�et�ki�le�-
mek�te�dir.�Fa�kat�Rus�ya’da�da�yı�ğın�la�so�run�lar�var.�Ye�ni�olu�şan�Rus�-
ya�bu�so�run�lar�dan�do�la�yı,��Kürt�so�ru�nu�na�faz�la��önem�ver�me�di.�İliş�ki

ara�yı�şı�na�gir�me�di.�Rus�ya’da� şim�di� ba�zı� de�ği�şik�lik�ler� ya�şa�nı�yor.
Hat�ta�bel�li�oran�da�ye�ni�lik�ler�de�ola�bi�lir.�Sü�reç�için�de�de�ği�şik�lik�le�rin
ol�ma�sı�müm�kün�dür.�Es�ki�Sov�yet�ler’de�ön�der�lik�ba�zın�da�ide�o�lo�ji�den
sap�ma�var�dı.�Hep�ile�ri�yi�dü�şü�nü�yor�lar�dı.�Ve�bun�dan�do�la�yı�önün�de�-
ki�güncel�en�gel�le�ri�gö�re�me�di�ler.�Es�ki�Sov�yet�ler’in�po�li�ti�ka�sı�nın�et�ki�-
si��hâlâ�gö�zü�kü�yor�du.�Bu�nun��için�İs�tan�bul’da�gö�rüş�me�yap�mış�lar�dı.
On�la�rın�o�sü�reç�te�be�lir�le�dik�le�ri�po�li�ti�ka�lar�doğ�ru� te�mel�le�re�da�yan�-
mı�yor�du.�De�niz�yol�la�rı�Rus�ya�hal�kı��için�o�ka�dar�önem�li�ol�ma�ma�sı�na
rağ�men,�yo�ğun�bir��önem�ver�di�ler.�Bu�nok�ta�da�da�kay�bet�ti�ler.�Rus�lar,
yal�nız�ca�Or�ta�do�ğu’da�yü�rüt�tük�le�ri�po�li�ti�ka�da�yan�lış�lık�yap�ma�dı�lar,
bu�nun�ya�nın�da�cid�di�yet�mez�lik�le�ri�de�söz�ko�nu�su�dur.��Eğer�on�la�rı�iyi
in�ce�le�mez�sek,�sağ�lık�lı�adım�lar�atı�la�maz.

– Bu nok ta da de rin dü şün mek ge re ki yor. Bu yan lış lık lar  Türk so -
ru nuy la baş la dı. Or ta do ğu’nun ge ne li ne ya yıl dı. Dün ya po li ti ka sın -
da da ay nı has ta lık lar var dı. Eleş ti rip eleş tir me mek so run de ğil, ama
bü yük za rar lar gör dü. Ben “bu�ne�bi�çim�po�li�ti�ka” di ye şa şı rı yor -
dum. Şim di ken di le ri de bu nu far ket miş ler.
–�Rus�ya�hü�kü�me�ti� o� dö�nem�ler� öy�le� bir� po�li�ti�ka�uy�gu�lu�yor�du� ki,

kim�se�ger�çek�le�ri�di�le�ge�ti�re�mi�yor�du.�Hü�kü�met�za�man�içe�ri�sin�de�ge�-
ri�ci�leş�tik�çe�ya�şam�çe�kil�mez�olu�yor�du.�Mev�cut�hü�kü�me�tin�ka�pa�lı�ol�-
ma�ma�sı�ge�re�kir.�Sa�nı�rım�siz�de�bu�ko�nu�üze�rin�de�du�ru�yor�su�nuz.�Bir
böl�ge�de�çı�kan� ra�hat�sız�lık,� di�ğer�alan�la�rı�da�et�ki�le�di.� So�nuç�ta�Sov�-
yet�ler’in�da�ğıl�ma�sı�nı�be�ra�be�rin�de�ge�tir�di.

– Di le ge tir dik le ri niz önem li dir. Çok şey unu tu la bi li yor. Ama
şim di her şey açık ça gö rü lü yor. Rus ya’nın Tür ki ye’ye yö ne lik si ya -
se tin de ki yan lış lık lar  hâlâ de vam edi yor.  Türk dev le ti ne çok bü yük
des tek ler su nul du. Fa kat bi raz da  Kürt hal kı na yar dım et se ler di, Rus -
ya hal kı on kat da ha faz la ya rar gö rür dü. TC’nin çö kü şü Kür dis tan
ulu sal kur tu luş mü ca de le si ne bağ lı dır. 1920’ler de ke ma list ler le de ğil
de, Kürt ler le iliş ki kur sa lar dı, o bo ğaz lar so ru nu çok tan hal le dil miş
olur du. Ne Türk ler Ame ri ka ile müt te fik olur lar dı, ne  İran Şa hı
Ame ri ka’ya sı ğı nır dı, ne de  Irak mev cut du ru ma dü şer di. Tek bir şey
ge rek liy di; o da Kürt ler le iliş ki ku rul ma sı. Kürt le rin yet mez lik le ri
yok tur de mi yo rum. Çok bü yük yet mez lik le re de sa hip tir ler. Fa kat
bi raz ça ba gös te ril sey di, olum lu so nuç lar or ta ya çı ka bi lir di. 1920 ve
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1945’le re ka dar bu im kan lar var dı. Bir yet mez lik so nu cu bu fır sat la rı
kay bet ti ler. Bu da Rus ya hal kı na bü yük za rar lar ge tir di.

Or ta do ğu’da Kürt ler şim di bü yük bir yük se li şi ger çek leş ti ri yor -
lar. Ken di ni dün ya ya is pat la ma ya ça lı şı yor. Ulus la ra ra sı po li ti ka la rı
de ğer len dir di ği miz de, Kür dis tan ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin ge -
li şi mi Rus ya hal kı na bü yük ya rar lar ge ti re cek tir. İki hal kın bir çok
ko nu da or tak özel lik le ri var dır. Mev cut du rum da Rus ya’ya kar şı
yü rü tü le cek her han gi olum suz bir po li ti ka di rekt Kürt le ri de olum -
suz bir bi çim de et ki le ye cek tir.

Ör ne ğin, Kaf kas ya so ru nu nu çöz mek  için ora da ki  Kürt hal kıy la
da ya nış ma için de bir çok şey ya pı la bi lir. Er me ni so ru nun dan tu ta lım
Türk so ru nu na ka dar, bir çok so ru nun çö zül me si  Kürt so ru nu na bağ -
lı dır. Çe çen ler ve di ğer bir çok so run bir bi riy le bağ lan tı ha lin de dir.
Bu so run lar Rus ya’yı da ol duk ça meş gul edi yor. Mev cut du ru mu
göz önü ne ge tir di ği miz de, Rus ve  Kürt hal kı nın it ti fa ğı bir çok so ru -
nun çö zü mün de anah tar ro lü nü oy na ya bi lir.  Türk fa şiz mi is la mi yet
adı al tın da bü yük bir teh li ke dir. Çe çe nis tan’da ba zı olum suz luk lar
ya şan dı. Ya rın Ka za kis tan’da, Öz be kis tan’da ay nı olum suz luk lar
ya şa nır sa, na sıl dur du ru la bi lir? İş te, Kürt ler bü tün bu so run la rın çö -
zü mün de bü yük bir rol oy na ya cak lar dır.
–1920’ler�de�biz�ler� yok�tuk.�Ta�rih�te� çı�kan� yet�mez�lik�ler�den� so�nuç�-

lar�çı�ka�ra�rak,��Kürt�ve�Rus�hal�kı�ara�sın�da�doğ�ru�iliş�ki�ler�ku�ru�la�bi�lir.
–Ke sin lik le. Hal kı nı se ven, ide o lo jik bir ça lış ma yü rüt mek is te yen -

ler bir lik ve be ra ber lik oluş tur ma lı. Rus hal kı fe da kar bir halk tır.  Kürt
hal kı nın dü şü şü ya şa dı ğı bir dö nem de Tür ki ye Cum hu ri ye ti’yle it ti fak
kur du. Tam da ör güt len di ği miz bir dö nem de, Rus ya ge ri ye doğ ru bir
gi di şi ya şı yor du. İna nı yo rum ki ar tık bu şans sız lık or ta dan kal ka cak tır.

Sosyalist insan yaratmak,
devlet kurmaktan daha önemlidir

–�An�la�dı�ğım�ka�da�rıy�la�PKK’nin�ama�cı,�yal�nız�top�rak�kur�tar�mak
de�ğil.�Ay�nı�za�man�da�ye�ni�bir�in�san�ti�pi�ni�de�ya�rat�mak�tır.�Ye�ni�in�sa�nı
na�sıl�ya�ra�tı�yor�su�nuz?

– Sa va şı mı zın te mel ge rek çe si, ye ni in san ki şi li ği ni ya rat mak tır.
Yal nız ca bir top rak par ça sı  için ya da bir  halk  için mü ca de le et mi -
yo ruz. İde o lo ji mi zin te me lin de, ye ni in san ki şi li ği ni ya rat mak esas -
tır. Sov yet ler’de, ger çek le şen sos ya lizm de bu nok ta da cid di yet -
mez lik ler gö rü yo ruz. Sı nır la ra çok  önem ver di ler. Bi çim de en ter -
nas yo na lizm var dı, ama özün de mil li yet çi lik  ağır ba sı yor du.

Sov yet sos ya liz mi dö ne min de mev cut sis te me ön cü lük ya pan lar
ka pi ta lizm den aşa ğı de ğil ler di.

Sos ya list bir dev let ku rul du, sos ya list bir  halk ör güt len di, fa kat
sos ya list bi rey ya ra tı la ma dı. Ör ne ğin, Sta lin ne ka dar fe o da liz min
et ki sin dey di? Ken di si ni sos ya list bir ki şi li ğe ne ka dar ulaş tır dı?
Eğer bu so run lar iyi an la şıl maz sa, sos ya liz min so run la rı da an la şıl -
maz.

Yi ne Kruş çev na sıl çık tı? Sta lin’e ol duk ça bağ lıy dı. Sta lin öl dük -
ten son ra ise düş man ro lü ne bü rün dü. Her iki ta vır da doğ ru de ğil.
Sov yet Ko mü nist Par ti si için de ale ni yet il ke si kay be dil di. Ade ta in -
sa nın ru hu nu bo ğu yor lar dı. Da ha son ra da kö tü bir pat lak ver di ler.
Be nim uy gu la dı ğım me tod lar bütün bunların tam ter si dir. Ben her
şe yi çok iyi ve  açık ya pa rım.

Glast nost baş tan ve gü mü ze ka dar en te mel il kem dir.
Tür ki ye dev le ti ne kar şı uy gu la dı ğım po li ti ka yı da  açık ya pı yo -

rum. So nu na ka dar ale ni yet il ke si ge çer li. Baş ka tür lü in san fe o da -
liz me ve ge ri ci li ğe kar şı mü ca de le ve re mez. Bu me tod lar ol ma dan
bi lim sel sos ya lizm gerçekleşemez.

Sov yet ler Bir li ği’nde mer kez ko mi te, sek re ter lik adı na de ği şik iş -
ler ya pı lır ken  halk ise ezil di. Yu ka rı da po lit bü ro ken di ni çok bü yük
ilan et ti. Bu da so nuç ta bü yük pat la ma la ra yol aç tı. Böy le ol ma ma sı
ge re ki yor du. Ne re dey se dün ya ya ken di si ni Al lah di ye ta nı ta cak tı.
Bu sos ya lizm de ğil ki ve ta bii ki yı kı la cak tır. Yı kıl ma sı da ge re kir.
Ken di kur du ğu sı nır lar için de ka pi ta lizm de ğil, sos ya lizm ku ru lur.
Çün kü sos ya lizm, ye ni in san lı ğı tem sil edi yor. Sos ya lizm in san lık
için bir ya şam tar zı ha li ne ge ti ril me li ve bu yay gın laş tı rıl ma lıy dı.

Ye ni in san, doğ ru in san, gü zel in san sos ya list in san dır. Ne den sı -
nır lar içi ne hap se dil sin ki? Ne den ken di ni sak la sın ki? Ben bü tün
bun la ra kar şı yım.
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Kür dis tan’da ye ni in sa nı ya ra tı yo ruz. Ta ma men ki şi sel kay gı lar -
dan  uzak. Kim se zor la par ti de tu tul mu yor. Her bir yol da şı mız bir
fe dai gi bi dir. Par ti nin zo run lu di sip li ni te me lin de de ğil, gö nül lü lük
te me lin de yü rü yor lar.  Eğer böy le ol maz sa  Türk dev le ti ne kar şı sa -
vaş ma mız müm kün de ğil dir. Zo run lu di sip lin ve mer ke zi yet çi lik le
dev rim, sa vaş yü rü mez.

Eğer Rus ya’da sos ya list ça lış ma lar yü rüt mek is te yen yol daş lar
var sa, ça lış ma la rı mız dan, tec rü be le ri miz den ya rar la na bi lir ler. Bi raz
al çak gö nül lü ol ma la rı ge re kir. Bir in sa nın ken di ye ter siz lik le ri ni di -
le ge tir me si kö tü bir şey de ğil dir. Ben de ken di ger çek li ği mi faz la
abart mı yo rum. Şim di ye ka dar  Kürt hal kı nın içi ne gir me dim, ama
be ni bü yük bir ön der, li der gi bi gö rü yor lar. Na sıl olu yor da tam bir
sos ya list ide o lo ji yi tem sil edi yor ve dün ya nın bü yük bir bö lü mü nü
kar şı mı za alı yo ruz? Bir  ateş hat tın da na sıl olu yor da bu ka dar  halk,
bu ka dar yol daş be nim le yü rü ye bi li yor? Bun la rın üze rin de dur mak
ge re ki yor. Par ti için de ye ni in sa nın ya ra tıl ma sı üze rin de yo ğun ca
du ru yo rum. Çün kü ye ni bir in sa nı ya rat mak bir par ti yi, bir dev le ti
kur mak tan da ha önem li dir.

Şim di Le nin  eğer Sta lin üze rin de du rup, tam bir sos ya list ola rak
ye tiş tir sey di, teh li ke ler bu ka dar bü yük ol ma ya cak tı. Le nin öl me -
den kı sa bir sü re ön ce Rus şo ve niz mi, bü rok ra tizm gi bi ko nu lar
üze rin de dur mak is te di ve ba zı so ru lar da sor du. As lın da Le nin bu
teh li ke le ri gö rü yor du. Fa kat za ma nı ye ter li ol ma dı. Le nin’in va si -
yet le ri önem li dir, üze rin de dur mak ge re ki yor.

re el sos ya liz min öze leş ti ri si ni
ben ve ri yo rum

–�Ye�ni�in�san�ti�pi�ya�ra�tı�yor�su�nuz.�Bu�ye�ni�in�san�ki�şi�lik�le�ri�ara�sın�-
da�ki� iliş�ki� tar�zları;� ör�ne�ğin� ka�dın� ve� er�kek�ler� ara�sın�da�ki� iliş�ki�ler
nasıl�olacaktır?�Yi�ne�za�fer�den�son�ra�ai�le�ku�ru�mu�olu�şa�cak�mı?�Ger�-
çek�le�şen�sos�ya�lizm�de�sev�gi�ka�pi�ta�list�dü�zen�çer�çe�ve�sin�dey�di.

– Ça lış ma la rım da ka dın so ru nu ve ya ka dın-er kek iliş ki le ri çok
önem li bir yer tut mak ta dır. Bu ko nu da ger çek le şen sos ya lizm de

eleş tir di ğim nok ta lar var. Sev gi iliş ki le ri ka pi ta list dü zen çer çe ve -
sin dey di. Ken di si ni bu iliş ki tar zın dan faz la kur ta ra ma dı.  Er kek es -
ki er kek ti, ka dın es ki ka dın dı.

Ör ne ğin, Sta lin’in ev li li ği üze rin de du ru la bi lir.
Va ro lan iliş ki ye sos ya lizm de ğil, Sta lin ege men di. As lın da ger -

çek le şen sos ya liz min da ğıl ma sın da bu nok ta nın da önem li bir ro lü
ol du ğu na ina nı yo rum. Bu ko nu da, her za man ken di mi ye ni li yo rum.
Bu ça lış ma la rı yü rü tür ken bir ka dın la sa vaş yü rüt tüm ve ka zan dım.
Bir ka dın ne ka dar hal kıy la dır, ne ka dar düş man la dır? So nuç ta söz -
ko nu su  olan ka dın, düş man dan ya na ol du. Be nim yön len dir di ğim
ya şam tar zı, be ra be rin de sos ya list bir par ti yi ya rat tı. Sev gi ola yı
üze rin de  hâlâ çok güç lü du ru yo rum. 

Kö le ce iliş ki ler te me lin de ne sev gi, ne de sa vaş  olur.
Düş man sev gi yi öl dür müş.
Za ten ta rih sel sü reç içe ri sin de ka dın bü yük dü şü rül müş tür. He le

Kür dis tan’da bir o ka dar da ha dü şü rü lü yor. Ka dın, za yıf lı ğın tem si -
li ni ya pı yor.  Kürt ai le le ri ta ma men düş kün lü ğü tem sil edi yor. Ka dın
ve er kek ler, iliş ki le riy le bir bir le ri ni bo ğu yor lar. Bu bi zim  için çok
önem li bir so run. As ke ri ve si ya si so run lar dan çok, ka dın so ru nu na
önem ve ri yo rum. Ka dın lar hem sa yı ola rak çok lar, hem de mev cut
özel lik le riy le sa va şın için de yer alı yor lar. Da ha çok ka tıl mak is ti -
yor lar. On lar  için or du ku ru yo ruz.

Ver di ğim  ders ko nu la rı ara sın da “aşk” so ru nu nu da açı yo rum. 
Sev gi ne dir?
Duy gu sal lık ne dir?
Bir lik te na sıl ya şa ya bi lir ler?
Çer ni şevs ki’nin ki ta bın da ki gi bi. Ör ne ğin ora da bir ka dın var, adı

sa nı rım Ve ra’dır. Bi zim  için bir ör nek tir. Ve ra öz gür ka dın ki şi li ği ni
ken di sin de ya rat mak is ti yor. Ta bii bu Rus la rın ya şam tarz la rı üze -
rin de et ki li olu yor. Rus dev rim ci le ri de bu et ki yi ya şı yor. Bu ça lış -
ma la rı şim di da ha çok ge liş ti ri yo ruz.

Öz gür ka dın kim dir?
Her za man  için öz gür bir ka dın ara yı şı için de yim.
Ka dın-er kek iliş ki si Kürt ler de ölü mü tem sil edi yor. İliş ki siz, ka -

dın sız ya şam da yü rü mez. Onun la da yü rü mek zor. Şim di na sıl yap -
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mak ge re ki yor? Bu, biz ler  için ce vap lan ma sı ge re ken bir so ru dur.
Er kek le re öz gür ve  eşit bir ya şam tar zı  için ken di ni zi ha zır la yın di -
yo rum.  Eğer siz so nu na ka dar ye ni ya şa mı ya ka la ya maz sa nız, si ze
ka dın yok. Ba yan ar ka daş la ra da; bu er kek ler yüz de yüz si ze ege -
men ol ma ya ça lı şı yor lar, siz on la rı na sıl ka bul edi yor su nuz, di yo -
rum. Bir gün bi le on la ra ka dın lık yap mak, öl mek ten yüz kat zor dur.
Siz on la rı ka bul ede bi lir mi si niz? Bir ba yan, er kek ege men li ği ne
gir mek ten ise öl me yi ter cih et me li dir. Mev cut bi çi miy le ya şam ka -
bul edi lir gi bi de ğil.

Na sıl bir er kek? İs te ni len ki şi lik te ki er ke ği ka dın la rın ya rat ma la rı
eşit lik, öz gür lük ve sev gi te me lin de ol ma sı ge re ki yor.  Eğer bü tün
bun lar ya ra tıl maz sa iliş ki ler za rar ve rir. Ya şam bu çir kin lik ler le ya -
şa nı la maz.

Ar ka daş la rı mız bü tün bun la rı din li yor lar. Ben ken dim de on lar
için bir ör ne ğim. Ör ne ğin ben, na sıl sev me li yim, bi ri le ri be ni na sıl
sev me li? Si ya si oto ri te ye da ya na rak ka dın lar ve ya ar ka daş lar üze -
rin de oto ri te ola mam. Bu ko nu da da de mok ra si güç lü ol ma lı. Doğ ru
bir sev giy le biz le re yak la şı yor lar. Biz de o sev gi yi yurt se ver lik le
bü tün leş ti ri yo ruz. Par ti ye, par ti po li ti ka sı na bağ lı yo ruz.

Be ni sev mek is te yen yurt se ver ol ma lı, sa vaş ma yı bil me li, par ti
çiz gi sin de yü rü me li, her şey den ön ce de ken di si ni öz gür leş tir me li.
Eğer böy le ol maz sa, kim se ba na yak la şa maz. For mü lü müz bu dur.
–Si�ze�yak�la�şan�in�san�lar�siz�den�ça�buk�et�ki�le�ni�yor�lar.
– Re el sos ya liz min ya şa dı ğı has ta lık la rı gi der me nin öze leş ti ri si ni

şim di ben ve ri yo rum. Rus hal kı, sos ya lizm, in san lık ve yük sek
amaç lar uğ ru na çok kan dök tü.

Her za man Rus hal kı na say gı lı ola ca ğız.
Şu an da ba zı düş kün yan la ra sa hip. İna nı yo rum ki, ya kın sü reç te

tek rar aya ğa kalk ma yı ba şa ra cak tır. Sos ya liz min et ki si güç lü dür.
Rus hal kı nın bir kaç yıl da bu et ki den kur tul ma sı müm kün de ğil dir.
Sos ya lizm ken di si ni ye ni le ye cek tir.

Sos ya lizm hiç bir dö nem ol ma dı ğı ka dar şim di in san lı ğa ge rek li -
dir.

Ger çek le şen sos ya lizm ço cuk su bir sos ya lizm di. Şim di ise da ha
seç kin bir sos ya list  tarz ge rek li dir. Bu nun üze rin de yo ğun laş ma lı -

yız. Ka pi ta lizm, gün be gün in san lık  için ye ni fe la ket ler ge ti ri yor.
Bu, in san lı ğın ka de ri de ğil dir.

Sos ya lizm ro lü nü baş ka tür lü oy na ya cak tır. Dün ya ve in san lık
va rol duk ça sos ya lizm de ola cak tır.

Sos ya lizm yet miş yıl lık bir ta ri he sa hip de ğil dir.
İn san lı ğın olu şu mun dan gü nü mü ze ka dar var dır. Sov yet ler’de

sos ya liz min ku ru lu şu pa ha lı ya mal ol du. Mil yon lar ca in san ken di ni
fe da et ti. Ka pi ta lizm ken di amaç la rı na ulaş mak  için mil yon lar ca ki -
şi yi göz den çı ka ra bi li yor. Bu, in san lı ğın ger çe ği ola maz. Ne bi rey
bu ka dar top lu ma ha kim ol ma lı, ne de top lum  için in san lı ğın hak la rı
or ta dan kal dı rıl ma lı. Biz bun lar üze rin de de du ru yo ruz. Ça lış ma la -
rı mız la on la ra des tek ola ca ğız.

Sov yet ler
ken di ne sev da lı bir ki şi lik ya rat tı

–�Bir�kaç�gün�mi�li�tan�yol�daş�lar�la�kal�dık.�Bu,�bi�zim� �için�bü�yük�bir
şans�tı.�Bir�çok�şe�yi�göz�le�ri�miz�le�gör�dük.�Sa�vaş�ta�ya�ra�la�nan�bir�çok�ar�-
ka�daş�la�soh�bet�et�tik,�-tar�tış�tık.�Bu�bi�zi�çok�et�ki�le�di.�Çok�yaş�lı�bir�an�ney�-
le�ko�nuş�tuk,�şöy�le�de�di;�“Ül�kem��için�her�tür�lü�zor�lu�ğu�çek�me�ye�ha�zı�-
rım.”�Bir�hal�kın�na�sıl�ayak�lan�dı�ğı�nı�göz�le�ri�miz�le�gör�dük.�Ar�ka�daş�la�rın
ko�nuş�ma�la�rın�dan,�amaç�la�rı�na�ulaş�mak� �için,�kan�dök�mek�ten�kork�ma�-
dık�la�rı�nı�an�la�dım.�Biz�ler�na�sıl�ya�şı�yo�ruz,�siz�na�sıl�ya�şı�yor�su�nuz,�o�far�kı
da�ha�ra�hat�gör�düm.�Ar�ka�daş�la�rın�ya�şam�sev�gi�si�be�ni�çok�et�ki�le�di.

– Rus ya hal kı şim di ya şam kar şı sın da bi raz aciz dir. Ama yi ne de
ya şa mı se vi yor lar.  Kürt hal kı ise çok ge ri bir halk tır, ama sa va şa rak
ya şa ma sı nı öğ re ni yor lar.

Ölüm ka lım sü reç le ri ge çir dik. Bun dan son ra dev ri mi yü rüt -
mek da ha ko lay dır. Biz ler Sov yet ler’in tec rü be le rin den de de rin -
li ği ne ya rar lan dık. Sov yet dev ri min de çı kan has ta lık la rın, Kür -
dis tan dev ri min de çık ma ma sı  için bü yük ted bir ler alı yo ruz. Sov -
yet Ko mü nist Par ti si’nin po lit bü ro la rı, sek re ter le ri ken di le ri ni
halk tan çok üs tün gö rü yor lar dı. Sos ya lizm de ğil, bü rok ra si uy gu -
lan dı. Dev let, sı nır la rı fe tiş leş ti ril di. Bi rey ler ken di le ri ni halk tan
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üs tün gör me me li dir ler. Hal kın, sos ya liz min hiz met kar la rı ol ma la -
rı ge re ki yor.

Ben, o bü yük lük his le ri ni her gün ken dim de öl dü rü yo rum.  Eğer
bü yük lük komp lek si ni öl dür mez sem Rus ya’nın ba şı na ge len, da ha
dev let ol ma dan bi zim ba şı mı za ge le cek tir. Le nin, Mao ve di ğer le ri -
nin yap tık la rı ta ri hi ça lış ma lar dır, kü çüm se mi yo rum. Fa kat par ti
için yü rüt müş ol duk la rı ça lış ma la rı za yıf bu lu yo rum. Bir çok şey ih -
mal edil di, kla sik bir tarz da ça lış ma lar yü rü tül dü. De mok ra si yi, bi -
lim sel sos ya liz mi tam an la mıy la uy gu la ma dı lar.
–�Sa�yın�Baş�kan��Kürt�hal�kı�nın�eko�no�mik�kal�kın�ma�sı�na�sıl�ola�cak?

Yi�ne�siz�par�ti�yi�ve�dev�let�ol�gu�la�rı�nı�na�sıl�de�ğer�len�di�ri�yor�su�nuz?
– Eko no mi nin kal kın ma sı doğ ru bir po li ti ka ya bağ lı dır. Kür dis -

tan dev ri mi ne baş lar ken borç la baş la dık. Ken dim de yok sul bir köy -
lüy düm. Şim di ise hem eko no mi de, hem po li ti ka da güç lü  olan bi -
ziz. İn sa nın ye te nek le ri ne ina nı yo rum.  Kürt hal kı emek çi bir halk tır.
Zen gin top rak la ra sa hip tir. Es ki den Or ta do ğu’da Kür dis tan  için
“cennettir” di yor lar dı. Şim di de cen net ola cak tır. Fa kat düş man hal -
kı mı zı yüz de sek sen iş siz-güç süz bı rak mış, ye ral tı ye rüs tü zen gin lik
kay nak la rı nı ta lan edi yor.  Kürt hal kı nın bü tün zen gin lik le ri ni, ya
ye ral tın da bı rak mış, ya da hep si ni ta lan et miş tir.

Tek rar be lir te yim; Rus ya’da or ta ya çı kan bu na lım lar ka pi ta lizm -
le di rekt bağ lan tı lı dır. Ye ni sos ya list  tarz, tüm bu na lım la rı or ta dan
kal dı ra bi lir. Eko no mik so run lar faz la önem li de ğil. So run lar, po li tik
ola rak çö zü lür se ge ri si ko lay dır. Ta bii ki bi ri le ri çok oy nar sa da ğı lır.
Sov yet ler ile çok oy nan dı. Bu nun  için di yo rum ki, par ti her za man
so nu na ka dar dü rüst ol ma lı. Par ti ve dev let  halk için de eri me li.
Sov yet ler’de ter si ya şan dı.

Halk dev let için de eri di, par ti için de eri di. Bu nun  için biz par ti yi
yok edi yo ruz. Dev le te faz la  önem ver mi yo rum. Ama ba ğım sız, öz gür
bir  halk da ya rat mak is ti yo rum.  Eğer bir  halk öz gür leş ti ril mek is te ni -
yor sa, ön ce lik le par ti kad ro la rı güç len di ril me li dir. Her şey par ti  için,
dev let  için de ğil dir. Tam ter si ne her şey in san lı ğın yü cel me si için dir. 
–�Çok�önem�li� so�ru�la�rın� ar�dın�dan,� ba�sit� bir� so�ru� sor�mak� is�ti�yo�-

rum:�Par�ti�kad�ro�la�rı�nın�kim�lik�le�ri�var�mı?
- Ha yır yok tur. Bunlar faz la  önem ver di ği miz ko nu lar de ğil. Ben

bir ço ğu nun kim ol du ğu nu, ne re den gel di ği ni bil mi yo rum. Fa kat fi i -
len üzer le rin de du ru yo rum. Bu tür şey ler  işin şe kil kıs mı dır. Biz ler
için bun lar faz la önem li de ğil dir. Şe kil sel yön tem ler le bi rey ida re
edi le mez. Ör ne ğin, bu ko nu da Rus ya bi çim ola rak çok güç lüy dü. 
-�Dağ�lar�da�sa�va�şan�ge�ril�la�mev�cu�du�nuz�ve�par�ti�ça�lı�şan�la�rı�nı�zın

sa�yı�sı�ne�ka�dar�dır?
- Tam bel li de ğil. Ne ka dar par ti kad ro su var dır? Kim mer kez dir?

Kim alt ka de me de gö rev li dir? Faz la  fark yok tur. Po lit bü ro nun is mi -
ni da ha koy ma dım. Mer ke zin isim le ri ni ken dim be lir le me mi şim dir.
Be nim öy le ay rı sek re ter lik bü ro la rım yok. Şe kil sel dü zen le me ler
be nim  için teh li ke dir. Biz o tür ör güt le me le re git me yi bil me di ği -
miz den de ğil, za rar lı ol du ğun dan do la yı baş vur mu yo ruz. Şim di
Rus ya’da olan lar, es ki mer ke ze, es ki po li ti ka ya kar şı müt hiş tep ki li -
dir. On la rı an la ya bi li yo rum. Be nim or ta ya çı kar dı ğım tec rü be ler
yal nız  Kürt so ru nu  için de ğil, en ter nas yo na liz me de, dün ya sos ya -
liz mi ne de bir kat kı dır. Önem li  olan ça lış ma la rın yü rü me si dir. Ger -
çek ten de bü yük bir mü ca de le yü rü tü yo ruz. Baş ka bir dev let, bu
düş ma na kar şı sa vaş say dı, çok tan kay be der di. Fa kat biz düş me dik,
ba şar dık. 
-�Söz�et�ti�ği�niz�ko�nu�ger�çek�ten�doğ�ru�dur.�Si�zin�ba�şar�dı�ğı�nız�göz�ler

önün�de.
– Bi zim de cid di yet mez lik le ri miz var. Gün cel ola rak bun la ra

kar şı mü ca de le edi yo rum. Ken di me sev da lı bir in san de ği lim. Sov -
yet ler’in ya rat mış ol du ğu ki şi lik, ken di si ne sev da lı bir ki şi lik tir.
Ken di le ri ni Al lah ye ri ne ko yu yor lar dı.  İran Aye tul lah la rı on lar ka -
dar ken di le ri ne sev da lı de ğil dir ler. Sos ya list ki şi lik, al çak gö nül lü
ol ma lı. Is rar la bu ko nu lar üze rin de dur ma lı yız. Bu ra da sos ya lizm
ve ya ko mü nizm suç lu de ğil dir. Suç lu  olan, bi rey le rin ken di le ri dir.
Rus hal kı nın ge le ce ği ni ka pi ta list dü zen içe ri sin de gö re mi yo rum.
Rus hal kı bi rey ci li ği faz la sev me yen bir halk tır. Ko mün ya şa mı nı
da ha çok se ver. Ya ni ta rih sel özel lik le ri ola rak da böy le dir. Ka pi ta -
lizm le yü rü me si ni bil mez. Ka pi ta lizm on la rın işi de ğil. 
–�Bir�çok� �halk�var�dır�ki,�ger�çek�an�lam�da�ka�pi�ta�list�dü�ze�ni�ya�şa�-

mak� is�te�mi�yor�lar.� Sos�ya�list� ide�o�lo�ji�nin� ara�yı�şı� için�de�dir�ler.� �Marks
bi�lim�sel�ide�o�lo�ji�yi�or�ta�ya�çı�kar�dı�ğı�dö�nem�ler�de�ka�pi�ta�lizm�ye�ni�ge�li�-
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şi�yor�du.�Ama��Marks’ın�gö�rüş�le�ri�çok�çok�ile�ri�yi�ta�nım�lı�yor�du.�Fa�kat
Marks,� ka�pi�ta�liz�min� ilk� çı�kış� dö�nem�le�rin�de,� ka�pi�ta�liz�min� ya�şam
şan�sı� ol�ma�dı�ğı�nı� be�lirt�ti.�Ama�da�ha� son�ra�ki� sü�reç�te� ba�kı�yo�ruz� ki
eko�no�mik�ola�rak�ka�pi�ta�lizm�ge�li�şi�yor.�Re�el�sos�ya�liz�min�de�dü�şün�ce�-
de�ka�pi�ta�liz�mi�ka�bul�et�me�si�var.�Hat�ta�onu�geç�me�yi�de�dü�şü�nü�yor�-
lar.�Sos�ya�liz�mi�tam�kav�ra�ma�ma�söz�ko�nu�su.

– Ka pi ta liz mi an la ma dan, sos ya liz me geç me yi dü şün dü ler. 
–�Sos�ya�liz�min�ne�ol�du�ğu�nu�ger�çek�ten�bil�mi�yor�lar�dı.
– Ka pi ta liz mi ne den sev dik le ri önem li dir. Çün kü ken di le rin de

sos ya list bir ki şi lik ya rat ma dı lar. Sos ya lizm yal nız ca eko no mi de -
ğil dir, bu na dik kat et mek ge re ki yor. Ör ne ğin, mo ral fak tö rü önem li -
dir. Fa kat Sov yet ler’de da ha çok eko no mi ye, si lah lan ma ya  önem
ve ril di. Mo ral ih mal edil di. Şim di Rus ya’nın eko no mik pa za rı na
bak tı ğı mız da ta ma men mad di yat la dol du rul muş. İn san cıl ruh or ta -
dan kal dı rıl mış. Hiç bir şey gör me miş ler gi bi her şe yi ce bi ne ko yu -
yor lar. As lın da mad di ya şam ko şul la rı o ka dar kö tü de ğil, ama mad -
di şey le ri önem li bu lu yor lar. İn sa nın böy le doy ma sı müm kün de ğil.
Bu da mo ral le bağ lan tı lı dır.

Ör ne ğin,  İran na sıl ida re edi yor? Ta ma men mo ral le yü rü yor. Hat -
ta ka pi ta liz mi bi le mo ral ida re edi yor. Bel ki kan dı rı yor ve ya lan
söy lü yor, ama so nuç ta ida re edi yor.

Sos ya lizm in sa nın ta bi a tın dan  uzak bir ol gu ol ma ma lı. İn sa nın
do ğa sı üze rin de ku rul muş tur. Ger çek lik de bu dur. İn sa nın do ğa sın -
dan  uzak  olan bir sos ya lizm da ğı lır. Ta rih te bir çok dev le tin da ğıl -
ma sı nın ne de ni in san do ğa sın dan uzak laş ma sı dır. Da ğı lan sos ya -
lizm de, in sa nın do ğa sın dan uzak laş tı ğı  için düş tü. Bu ra da ide o lo ji
ve mo ral so ru nu öne çı kı yor.
–�Sa�yın�Baş�kan� ya�şa�mı�nız�da�ol�duk�ça� zen�gin�lik�ler� gö�rü�yo�rum.

Bu�nu�ne�ye�borç�lu�su�nuz?
– Ya şa mı mız ol duk ça zen gin. Ge liş ti ri len te o ri ler ya şa ma hiz met

et me li,  onun mah ku mi ye ti ne de ğil. Ba zı ko nu lar da te o ri, at göz lü ğü
tak ma ya ben zer. Ben, in san la rın an la ya ca ğı ka dar te o ri ya pa rım.
Ya şam da ile ri ye doğ ru adım lar atı la ca ğı ka dar te o ri ol ma lı. Baş ka
tür lü te o ri ge çer li de ğil dir. Bel ki ba sit ta rif ler ya pı yo rum, ama bu
be nim tar zım. Fa kat in sa nın ge li şi mi üze rin de müt hiş du ru rum. So -

run la rı nı an la ma ya, çöz me ye ça lı şı rım. Bu, ki tap lar la çö zü le mez.
En bü yük ki tap ya şa mın ken di si dir.
–�Fark�lı�bir�so�ru�sor�mak�is�ti�yo�rum:�Duy�du�ğum�ka�da�rıy�la�Sok�ra�-

tes’in�me�to�du�nu�uy�gu�lu�yor�su�nuz?
– Sok ra tes’in ken di si de as ke ri aka de mi yi oku muş. Biz de Ef la -

tun gi bi bir me tod, di ya log yön te mi uy gu lu yo ruz.
–�Bü�tün�bu�ko�nu�lar�da�bi�zi�ay�dın�lat�tı�ğı�nız��için�çok�mut�lu�ol�duk.�
– Ben her za man ha zı rım. Biz de ay rı,  özel, res mi ya şam yok.

Hep si içi çe geç miş. Rus hal kı bi ze ba zı so ru lar so ra bi lir. Bun dan
do la yı ba zı nok ta la rı aç ma ge re ği duy duk. Sov yet ler’de ya şa nan la rı
ga rip kar şı la mı yo rum. Do ğal gö rü yo rum. Ye ni ide o log la rın çı kıp
çık ma ya ca ğı ko nu sun da şüp he li yim. 
–�Bu�nok�ta� he�pi�mi�zin� dü�şün�dü�ğü�bir� du�rum�dur.�Ya�ni� ye�ni� ye�ni

ön�der�le�rin�çı�kıp�çık�ma�ya�ca�ğı�so�ru�nu.�Rus�ya’da�çok�par�ti,�çok�bi�rey
var.�Hep�si�de�ay�dın�ge�çi�ni�yor.�Fa�kat�hep�si�de�bi�rey�sel�kay�gı�lar�ta�şı�-
yor�ve�ka�ri�ye�rizm�pe�şin�de.�Bu�da�Rus�ya��için�iyi�bir�gi�di�şat�de�ğil.�

– Hal bu ki Rus hal kı böy le kö tü lük le re la yık bir  halk de ğil dir. Bu,
çok bü yük bir dü şüş tür. 
–�Müt�hiş�bir�bi�rey�ci�lik�ve�ben�cil�lik�ka�zan�mış�lar.�Her�şey�le�ri�ni�hü�-

kü�me�te�bağ�la�mış�lar.�
– Es ki den her şey le ri ni hü kü me te bağ lı yor lar dı. Bu gün ise baş ka

şey le re bağ la nı yor lar. As lın da ki şi lik le ri yi ne de ay nı dır. 
–�Bu�du�rum�cid�di�prob�lem�ler�ya�ra�tı�yor.�Ken�di�le�ri�ni�pi�ya�sa�ya�sa�-

tı�lık�mal�gi�bi�çı�kar�dı�lar.�Ama�bu�nun�teh�li�ke�le�ri�ni�de�gör�me�di�ler.�Size
az�ön�ce�Çer�ni�şevs�ki’den�söz�et�ti�niz.�As�lın�da�ora�da�an�la�tı�lan�lar�yal�-
nız�ca�Rus�hal�kı�nı� il�gi�len�di�ren�du�rum�lar� de�ğil�dir.�Bi�zim� top�lu�mu�-
muz�da�son�dö�nem�ler�de�ka�ri�ye�rizm�çok�ge�liş�miş.�Fa�kat�Rus�hal�kı�ay�-
nı� za�man�da�güç�lü� bir� halk�tır.�Doğ�ru�bir� ön�der�li�ğe� ih�ti�ya�cı� var�dır.
Doğ�ru�bir�ide�o�lo�ji�nin�yü�rü�tül�me�si�ge�re�ki�yor.

– Bu ka dar tec rü be li ve fe da kar bir hal kın ken di si  için ön der li -
ği ni ça buk çı kar ma sı ge re kir. Hat ta güç lü bir ka pi ta list ön der lik
de çı ka bi lir. Ba zı ha ta lar ya pı yor lar ki, ço cuk lar bi le yap maz.
Ben Rus ya’yı faz la ta nı mı yo rum, ama al tı ay on la rın için de ka la -
yım, o ken di ni ön der sa nan lar dan da ha iyi ön der lik ya pa bi li rim.
Ken di me gü ve ni yo rum. Bu nok ta da şa şı yo rum, ya pa cak la rı şe yi
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tam yap ma lı lar. Ka pi ta liz mi ya şa ya cak lar sa tam ya şa sın lar. Sos -
ya liz me de vam ede cek ler se tam de vam et sin ler. De ma go ji ya pı -
yor lar. Ken di le ri ne çok sev da lı lar. Bu nok ta da cid di yet mez lik ler
var. Yi ne de Rus hal kı güç lü bir halk tır. Güç lü bir ön der li ğe ka -
vu şa cak tır. Be nim an la ma dı ğım ne den bi raz er ken çık mı yor lar.
Ör ne ğin, dün ya sa vaş la rın da bü yük bir rol oy na dı lar.  Atom yap tı -
lar, uza ya çık tı lar. Baş ka yap tık la rı çok önem li iş ler de var. Spor -
da, sa nat ta, kül tür de önem li ge liş me ler ya rat mış bir halk tır. Ama
tam ter si ge li şi yor.
–�Ye�ni�dü�şün�ce�ler�Rus�ya’dan�çık�ma�dan�ön�ce�bü�yük�ve�bu�na�lım�lı

ev�re�ler�ge�çi�ri�yor.��Halk�çok�dü�şü�nü�yor.
– Ye ni bir dü şün ce nin çık ma sı, bü yük bir ham le nin ger çek leş me -

si  için böy le bir dö nem ge rek liy di. İna nı yo rum ki bu sü reç faz la
uzun sür me ye cek tir.

Bu rö por taj  Kürtçe'den  Türkçe’ye çev ril miş tir.

Pkk sos ya lizm de bü yük aşa ma dır

PKK her za man kin den da ha faz la sos ya lizm de ıs rar ve ba şa rı nın
par ti si dir.

Bu gün emek çi le rin bay ra mı nı bir kez da ha anar ken üze rin de du -
rul ma sı ge re ken en te mel hu sus, iş çi sı nı fı nın dün ya gö rü şü  olan sos -
ya liz min du ru mu nu ve bu te mel de in san lı ğa iliş kin ge liş me yi bir kez
da ha de ğer len dir mek önem li dir. Da ha da önem li si par ti mi zin bu ger -
çek lik için de ki ye ri ni doğ ru or ta ya koy mak bü yük  önem ta şı mak ta dır.

İn san lık üze rin de em per ya liz min tek yan lı ege men li ğin de ki, sö -
mü rü sün de ki ge liş me iki bin li yıl la ra doğ ru gi der ken da ha teh li ke li
bir hal al mak ta dır. Özel lik le de re el sos ya liz min çö zü lü şü nün or ta ya
çı kar dı ğı so run la rı  hâlâ doğ ru ve kök lü ce vap lan dı ra ma mak tan do -
la yı emek çi saf lar da bü yük bir kar ga şa, gü ven siz lik, in kar cı lık hü -
küm sür mek te dir.

Dün ya halk la rı ne re dey se en yoz, çü rü müş ka pi ta liz mi ya şam yo -
luy muş gi bi be nim sen me ye zor lan mak ta dır. Sa de ce top lu mun kir le -
til me si de ğil, yer yü zü do ğa sı de ni le bi lir ki, en teh li ke li bir kir len -
mey le kar şı kar şı ya bu lun mak ta dır. Bun da en bü yük so rum lu  olan
ka pi ta list-em per ya list sis tem ise en hoy rat ça ve en gö zü ka ra bir şe -
kil de önü ne ge çi le mez bir ha ki mi yet dö ne mi ni bü tün in san lı ğa sı -
nır sız da yat ma ya ça lış mak ta dır.
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Ya sos ya lizm, ya hiç!

İn san lık ta ri hi nin bir çok dö nem le rin de ol du ğu gi bi, özel lik le az -
gın ve son çü rü müş dö ne mi ni ya şa yan kö le ci-fe o dal sis tem le rin
aşıl ma dö nem le rin de gös ter dik le ri ge ri ci li ğin da ha kap sam lı bir şe -
kil de do ğa nın da tah ri bi ni kap sa mı na ala rak iler le yen ege men lik-sö -
mü rü den in san lık üze rin de en ge liş miş bo yu tuy la za rar gör mek te -
dir. Do la yı sıy la hiç bir dö nem le kı yas lan ma ya cak bir şe kil de ka pi ta -
list-em per ya list sis tem kar şı sın da sos ya lizm  eğer bir çit ku ra maz sa
sa de ce iş çi ler-emek çi ler de ğil, in san lık  için de dün ya nın so nu gel -
miş de mek tir. Her za man kin den da ha faz la söy le ye bi li riz ki, bu, ka -
pi ta list-em per ya list tah ri ba ta kar şı ya sos ya lizm, ya hiç lik tir.

İn san lık kur tu lu şuy la il gi le nen bir çok ide o lo ji her za man or ta ya
çık mış tır. Sos yal mü ca de le ler in san lık ta ri hiy le baş lar ve gü nü mü ze
ka dar ge lir. Özel lik le her sis te min ken di ne öz gü bir çok sos yal mü -
ca de le si var dır. Ta rih bun la rın bin ler ce si ne ta nık tır.

Bi zi bu gün da ha çok il gi len di ren emek çi le rin dün ya gö rü şü ola -
rak şe kil le nen sos ya liz min için de bu lun du ğu du rum dur. Sos ya list
ide o lo ji ge çen yüz yıl için de bü yük bir ge liş me gös ter di ve ne re dey -
se dün ya nın üç te bi ri ne ya kın kıs mın da uy gu la ma im ka nı bul du.
Fa kat bağ rın da ta şı dı ğı es ki ya şa mı; sö mü rü cü, bas kı cı top lum sal
özel lik le rin  ağır ba san et ki le ri ve ol duk ça dog ma tik yak la şım lar ne -
de niy le bu de ne yi min za man za man çö zül me ye git ti ği ni gör mek te -
yiz, -ol duk ça zik zak lı bir ge liş me yi ya şa mak ta dır.

Ge çen yüz yı lın bir çok de ne yi mi, hat ta ka pi ta liz me kar şıt lık te -
me lin de söy ler sek iki yüz yı lık emek çi le rin sa va şım tec rü be si sos ya -
lizm den vaz ge çi le me ye ce ği ni, ama ge liş ti ril me si  için gi de rek top lu -
mun tam bir bi lim sel ifa de si ol ma sı  için de hay li ya ra tı cı yak la şıl -
ma sı ge rek ti ği bu pra tik de ne yim ler, özel lik le de bu nun ba şa rı sız
so nuç la rı açık ça or ta ya koy mak ta dır.

Sos ya lizm çok önem li sü reç le ri ya şa dı. Ta ri hin bü tün dö nem le -
rin de az çok sos ya lizm var dır. İl kel ko mü nal dö nem, ay nı za man da
il kel sos ya liz mi ifa de  eder. Kö le ci dö nem le rin Spar ta küs ha re ket le -
rin den tu ta lım is lam dev ri mi nin ha ra ci ha re ke ti, hat ta Ale vi ha re ke ti
bi le sos ya list özel lik le ri hük met mek te dir. Fran sız Bur ju va Dev ri -

mi’nde bi le Ba be uf bir ko mü nist ha re ket ola rak ken di ni or ta ya koy -
mak ta dır. Za ten bu dev rim le bir lik te gi de rek, bi lim sel sos ya liz me
ya kın ge liş me le rin de pe şi sı ra ge liş ti ği ni gö rü yo ruz. Ko mü nist Ma -
ni fes to bur ju va dev rim ler sü re çin de  ilan edil di. İş çi sı nı fı nın ba ğım -
sız lık ma ni fes to su bir kor ku lu rü ya gi bi bü tün bur ju va zi üze rin de
ken di si ni his set tir di. Hat ta il kel ko mün de ne yim le ri ni de, baş ta Pa -
ris Ko mü nü ol mak üze re bir çok ül ke de ko o pe ra tif ha re ket le ri bi çi -
min de gös ter di. En önem li si de gi de rek emek çi le rin na sıl bir po li ti -
ka yap ma sı ge rek ti ği ni ko mü nist en ter nas yo nal le, gi de rek mil li sı -
nır lar te me lin de iş çi sı nı fı par ti le ri nin do ğu şuy la gös ter di.

Bun dan tam bir yüz yıl ön ce de ni le bi lir ki, ge liş miş bü tün ka pi ta -
list ulus la rın bağ rın da iş çi sı nı fı par ti le ri ni in şa et miş tir. Bi rin ci En -
ter nas yo nal’in sı nır ay rı mı na dik kat et me yen bir emek çi ler li ga sı
ol du ğu nu bi li yo ruz. İş çi sı nı fı ide o lo ji si ni der nek ya nı  ağır ba san
bir ör güt len me ye dö nüş tür dü ğü nü ve Pa ris Ko mü nü’yle bir lik te bu -
nu ha ya ta ge çir me ye ça lış tı ğı nı bil mek te yiz.

İkin ci En ter nas yo nal’in ise da ha da po li tik mü ca de le yi ge liş tir di -
ği ni, der nek ler den par ti leş me ye önem li adım lar at tı ğı nı, emek çi le -
rin sen di kal-de mok ra tik hak lar mü ca de le siy le önem li ger çek leş tir -
me le ri sağ la dık la rı nı iyi bil mek te yiz. Ar tık iş çi sı nı fı nın, emek çi le -
rin ik ti dar so ru nu ka pi ta list-em per ya liz min bu ilk aşa ma sın da gün -
de me gel di ğin de, özel lik le  Ekim Dev ri mi bir iş çi sı nı fı ön cü lü ğün -
de ki bir dev rim ola rak, top lum sal mü ca de leler ta ri hi ne gir di. O za -
man bu nun bü yük bir sıç ra ma yap tı ğı ta rih te de emek çi ler adı na es -
ki dev le ti par ça la yıp ye ni bir dev le ti or ta ya çı kar dı ğı nı ve bu nun
bü tün bas kı cı ve sö mü rü cü sı nıf la rı, ege men le ri bü yük bir kor ku
içi ne it ti ği ni ve dün ya ça pın da bir ge ri ci lik da ya nış ma sıy la bu dev -
ri min üze ri ne ge lin di ği ni de çok iyi bil mek te yiz.

Bol şe vik ön der lik li  Ekim Dev ri mi önem li bir tar hi sel çı kı şı ifa de
eder. Sos yal mü ca de le ler ta ri hin de dev bir adım dır. Fa kat her dev rim -
de ol du ğu gi bi bu dev rim de de ço cuk luk has ta lık la rı or ta ya çık tı. Bir
an lam da bu bü yük dev rim de de ya şa nan böy le bir ge liş me ol du.

Ekim Dev rimi bü tün iş çi sı nı fı ve emek çi halk lar adı na sağ lam
bir do ğu şu ifa de et mek le bir lik te, bağ rın da ta şı dı ğı es ki top lu mun
iz le ri, ilk ör nek ol ma sı nın da ver di ği tec rü be siz lik, en önem li si de
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dün ya ge ri ci li ği nin bü yük ab lu ka sı ve Rus ya’da çok güç lü  olan es ki
top lum sal ka lın tı lar önem li bir dar bo ğaz la kar şı kar şı ya ge tir di.

So run la rı çöz mek  için ulus la ra ra sı ge ri ci lik le er ken den ve çok
ödün ve re rek me sa fe alın mak is ten di. İçe ri de ya ra tı cı olu na ma dı.
Özel lik le ka pi ta list sis te min ken di için de ki de mok ra si si ne al ter na tif
bir sos ya list de mok ra si ge liş ti ri le me di.

Dev rim ya pan par ti dev let leş me sü re sin ce ken di ni dev let için de
erit ti ve gi de rek dev le tin iç ve dış po li ti ka sı nın ba sit bir ara cı ha li ne
ge tir di sos ya list par ti. Bu dev let de gi de rek da ha çok ulu sal en di şe -
ler le ha re ket  eden bir Rus şo ve niz mi nin de güç lü et ki le ri, ken di
için de ulu sal so run da ol du ğu ka dar, ulus la ra ra sı alan da da halk la rın
dev rim ve ulu sal kur tu luş so run la rı na, hat ta iş çi sı nı fı nın sos ya list
dev rim le ri ne ge re ken doğ ru yak la şı mı gös te re me di.

Yi ne her ge çen gün da ha da bir sağ sap ma yı ya şa ya rak bu de ne -
yi min gü nü mü ze doğ ru  ağır bir çö zül mey le kar şı kar şı ya gel di ği ni,
1990’la ra doğ ru ar tık bü tün be lir ti le ri or ta ya çık tı. Öy le ol du ki, bu
aşa ma ne re dey se sos ya liz min bi ti şi ola rak bü tün ka pi ta list ide o log -
lar ve si ya set tem sil ci le ri ta ra fın dan de ğer len di ril di, -al kış lan dı.
San ki on la ra ye ni den gün doğ muş gi bi bir ra hat lık içi ne gir di ler.
Ken di le ri  için tek rar dan bir sı nıf sız ra hat ya şa ma dö ne mi nin açıl dı -
ğı nı san dı lar.

Ye ni dün ya ni za mın dan bah se dil di. Ek sik yön le riy le de ol sa sos -
ya liz min ya şa yan ba zı ka le le ri ne kar şı am bor ga da ha da şid det len -
di ril di. Müt hiş bir ide o lo jik-psi ko lo jik sal dı rıy la bir lik te, eko no mik
ku şat ma lar yo ğun laş tı rıl dı. Bu al tüst oluş lar la do lu on yıl için de
deh şet le gö rül müş tür ki, ka pi ta list-em per ya lizm bu he ye ca nı, bu
ken di ne gü ve ni bo zul du ğu ka dar, al tın dan çı kı la ma ya cak  ağır so -
run la rı da be ra be rin de ge tir di.

Sos ya lizm siz bir in san lı ğın, bir dün ya nın  umut ol ma dı ğı nı, hiç bir
so ru na çö züm ge tir me di ği ni gü nü mü zde doğ ru her kes da ha kök lü
an la mak ta ve bu nun de rin bir ara yı şı için de çö züm yol la rı nı ara ma -
ya ça lış mak ta dır.

Sos ya liz min kö tü len di ği bu son çey rek asır da, ar tık ye ni ara yış
ve çö züm ler  için bir so rum lu lu ğu da yat mak ta dır.

Çü rü yen, ta ma men ran ti ye ye, bor sa oyun la rı na da ya lı  olan bir ka pi ta -

lizm, hiç bir ya rat cı özel li ği nin kal ma ma sı ka dar, sa de ce top lu mun bü tün
iç di na mik le ri ni, in sa ni kim li ği nin tah rip edil me siy le ye tin me mek te dir.
Bü tün çü rü müş re jim le rin son dö nem le rin den bin kat da ha ge ri sin de,
teh li ke li ve çü rü tü cü bir bi çim de et ki si ni or ta ya koy mak la, çı kar mak la
kal ma mak ta; do ğa yı, in san lı ğın ol maz sa ol maz ko şu lu  olan çev re ile
bağ lan tı sı nı müt hiş tah rip et mek te dir. Bu muh te şem ge ze ge ni ya şa na -
maz bir ala na çe vir mek te dir. Ka pi ta list-em per ya list sis te min en bü yük
teh li ke si ve en bü yük su çu da bu dur.  Eğer ted bir alın maz sa, bu ka pi ta -
lizm al tın da ge çe cek çok kı sa bir sü re son ra, bu ge ze gen ya şa na maz bir
ha le ge le cek tir. Bu gör kem li ge ze ge nin bir çöp yı ğı nı ha li ne dö nüş me si
iş ten bi le de ğil dir. Her ne ka dar ba zı cı lız ses ler çık mak tay sa da, en bü -
yük baş kal dı rı yi ne sos ya lizm dir. Hem de ra di kal bir dev rim bi çi min de
bu teh li ke ye kar şı top lu mun da gö rül me miş mik tar da kir len miş iç yü zü -
nü bir kez da ha ay dın la ta cak ve kur tu luş yol la rı nı gös te re cek tir.

İn san lı ğı il gi len di ren en te mel so run do ğa tah ri ba tı nın ön len me si
ve iç top lum sal kir len me nin dur du rul ma sı dır. Da ha şim di den baş la -
yan tar tış ma lar, ara yış lar re for mist çap ta da ol sa ay nı so ru nun uç
ve ren nok ta la rı nı or ta ya koy mak ta dır.

Da ha kök lü de ğer len dir me ler ve çö züm yol la rı önü müz de ki sü re -
cin dev rim sel he def le ri ola rak kar şı mı za çı ka cak tır. Ve bu dev rim sel
he def le rin sos yal ve si ya sal mü ca de le bi çim le ri, çe şit li tak tik le ri
ken di si ni mut la ka or ta ya çı ka ra cak tır. Sa de ce ge nel çer çe ve le riy le
bu bü yük teh li ke nin dur du ru la ma ya ca ğı, kök lü çö züm ler  için te o ri -
ler, plan lar, prog ram lar ve çok önem li tak tik le rin pe şi sı ra ge liş ti ril -
me si ge rek ti ği or ta ya çı ka cak tır. Şim di den ara yış la rın ka çı nıl maz
bir bi çim de ele alın ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek te dir. İn sa ni de ğer ler
esas alı nı yor sa sos ya list ide o lo ji da ha da ge liş ti ril miş ve de rin leş ti -
ril miş pers pek ti fi ni, uy gu la ma esas la rı nı ya ka la mak zo run da dır.

Sos ya lizm hem ha yal, hem de bi lim dir

Na sıl ki, in san lık tan  umut ke si le me ye cek se sos ya liz min ge liş me -
sin den de  umut ke si le mez. Sos yal mü ca de le ler na sıl in san lık la baş -
la dıy sa, in san lık va rol duk ça sü re cek tir. Sos yal mü ca de le siz, top -
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lum sal sız in san lı ğın ge liş mi müm kün de ğil se, sos ya list mü ca de le siz
de in san lı ğın ge le ce ği dü şü nü le mez.

Sos ya list mü ca de le bu an lam da in san lı ğın tek kur tu luş se çe ne ği
ola rak ken di si ni tek rar tek rar or ta ya ko ya cak tır. Bu nun bir ucu da,
ta ri hin bir dö ne min de ger çek leş ti ri len bir dev rim çer çe ve sin de dog -
ma tik bir şe kil de ele al ma mak önem li dir.  Onun in san lı ğın ge nel
kur tu luş dü şün ce si, ha ya li ve bi li mi ola rak de ğer len dir mek da ha
doğ ru dur.

Hem ha yal, hem de bi lim dir.
Hiç şüp he siz bi lim ol du ğu  için, so mut ger çek li ği ya ka la ya cak tır.

Ama yüz yıl la ra sığ ma yan bir ha yal ya nı ol du ğu da gö zar dı edi le -
mez.

Dar bi lim sel yak la şım ka ba ma ter ya liz min bir uy gu la nı şı dır ki,
re el sos ya lizm de bu nun na sıl bir çö züm süz lü ğe doğ ru git ti ği ni iyi
gör dük. Ha ya li, mo ra li, ira de yi, fel se fe yi ih mal  eden bir sos ya liz -
min ka ba ma ter ya lizm ola rak teh li ke li bir ha le gel me si ka çı nıl maz -
dır. Bu teh li ke sos ya lizm de or ta ya çık mış tır ve şim di aşıl mak la yüz -
yü ze dir. Bu na ben zer bir çok ye ni po li tik, eko no mik, de mok ra tik ge -
liş me ler or ta ya çı ka cak tır.

Sos ya list ide o lo ji nin önün de si ya sal ve eko no mik kur tu luş bü yük
bir so run dur.

Yi ne de mok ra si önem li bir so run ola rak çö züm bek li yor. En
önem li si de çev re so ru nu na ke sin prog ra ma tik bir yak la şım; hem de
çok de tay lı ve mut lak uy gu lan ma sı ge re ken bir prog ram ge re ki yor.

Bun lar ye ni dö nem sos ya liz mi nin üze rin de prog ra ma tik an lam da
ça lı şa ca ğı te mel so run lar dır. Hiç şüp he siz fel se fe si, ha ya li, mo ral-
ah la ki ya nı na iliş kin de ke sin ba zı ge liş me il ke ve esas la rı ya ka la -
ma sı ge rek li dir. Fel se fe siz, mo ral siz sos ya lizm ke sin dü şü nü le mez.
Ka ba bir ma ter ya lizm en az ka pi ta lizm ka dar teh li ke li dir. Bu nun
ya nın da ye ni par ti leş me, ör güt leş me ve mü ca de le tak tik le ri so ru nu
da  önem ka za na cak tır.

Artık es ki nin sos ya list ih ti lal te o ri le ri yet mi yor.
Ge rek is yan lar, ge rek se da ha  uzun va de li  halk kur tu luş sa va -

şım la rı bü tü nüy le gö zar dı edil mez se, -bu tek ba şı na yet mi yor. Ge -
li şen ulu sal dev let le rin du ru mu, yi ne it ti fak lar sos yal dü ze yin ge -

liş kin lik du ru mu da ha de ği şik mü ca de le bi çim le ri ni zor la mak ta -
dır.

Özel lik le tek nik ol duk ça ge liş miş tir. Tek nik ile mü ca de le ler ara -
sın da önem li ve sı kı bir bağ lan tı var dır. Do la yı sıy la ye ni par ti leş me
ve mü ca de le tak tik le ri bu so mut ge liş me yi de gö zö nü ne ge ti re rek
da ha de ği şik mü ca de le yön tem le ri ni ge liş tir mek zo run da dır. Sos ya -
list ha re ket ler den tu ta lım şid det ha re ket le ri ne ka dar, ye ni mü ca de le
tak tik le ri ken di si ni da ya ta cak tır.

Hiç şüp he siz bu te mel de en ter nas yo na lizm de de bir ge liş me or ta -
ya çı ka cak tır. Ar tık ulus la rın dar sı nır lar için de tu tu la ma ya ca ğı, em -
per ya liz min de yi şiy le glo bal leş me nin bu ka dar art tı ğı bir dö nem de
sos ya liz min de glo bal leş me si ge rek ti ği or ta da dır.

Ye ni bir en ter nas yo nal yak la şım gi de rek ken di si ni his set ti re cek -
tir. Da ha doğ ru, so mut ulu sal sı nır lar ka dar ev ren sel sı nır lar da da
ken di si ni gös te re cek tir. Top lum la do ğa ara sın da ki iliş ki le ri iyi for -
mü le ede cek bir sos ya list en ter nas yo nal, önem li bir ih ti yaç tır ve
önü müz de ki yüz yı lı bel ki de böy le bir en ter nas yo na lin bay ra ğı al -
tın da kar şı la mak en doğ ru su ve en ge re ke ni ola cak tır.

Re el sos ya liz min et ki le di ği bir or tam dan kay nak bul mak la bir lik -
te, ken di ne öz gü yan la rı da  olan PKK ha re ke ti, gü nü müz de ol duk ça
il giy le de ğer len di ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Na sıl bir sos ya lizm ce va -
bı ka dar, geç miş le ba ğı ve ye ni yi na sıl sağ la ya ca ğı tar tı şıl mak ta dır. 

Bü tü nüy le yap tı ğı mız  PKK’yi böy le öz gün bir sos ya list aşa ma
par ti si ola rak gün dem de tut mak tır.

Bu da ol duk ça ba şa rıl mış tır. PKK’nin  Kürt ulu sal kur tu luş çu lu -
ğu nun ön cü gü cü ol du ğu, da ha çok gö rü len bir ya nı dır. Fa kat  asıl
önem li bir ya nı nın da ulus la ra ra sı sos ya list mü ca de le için de ifa de
et ti ği an lam dır. Gi de rek da ha da ön pla na çı ka rıl ma sı ge re ken yö nü
bu dur. Bu son çey rek yüz yıl için de, re el sos ya liz min aşıl dı ğı, ka pi -
ta list-em per ya list ege men li ğin en güç lü bir sü re ci nin ya şa dı ğı bu
dö nem de PKK’nin sos ya lizm de ki ıs ra rı ve ba şa rı yı sür dür müş ol -
ma sı baş lı ba şı na bir in ce le me ko nu su dur. Kal dı ki, gün lük ba sın -
dan da gör mek te yiz ki, em per ya liz min ba şı  olan ABD, PKK’yi bo -
şu na “dünyanın� en� teh�li�ke�li� te�rö�rist� ör�gü�tü” ola rak de ğer len dir mi -
yor. Bun dan an la şıl ma sı ge re ken, sos ya list sis te me kar şı  olan
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ABD’nin, sos ya lizm de önem li bir ko nu mu iş gal et me si ka çı nıl maz
olan PKK’yi da ha şim di den bü yük bir teh li ke ola rak gör dü ğü ve
de ğer len dir di ği dir. Doğ ru su da bu dur.

Ulus la ra ra sı ge ri ci lik bir dö nem ler  Marks,  Engels’i ve da ha son -
ra la rı Bol şe vik le ri teh li ke li ve ucu be ola rak de ğer len di r di. Şim di ler -
de ise PKK, ulus la ra ra sı ge ri ci li ğin üze ri ne it ti fak kur du ğu, hat ta
zir ve ler yap tı ğı bir teh li ke ola rak de ğer len di ri li yor ve ulus la ra ra sı
alan da hak kın da çok de ği şik ko ğuş tur ma lar ya pı lı yor. Vah şi bir TC
fa şiz mi, bü tün ulus la ra ra sı ge ri ci lik ta ra fın dan des tek le ni yor. Yi ne
bu fa şiz min yü rüt tü ğü soy kı rım sa va şı yet mi yor muş gi bi, ulus la ra -
ra sı alan da da her gün ye ni ko ğuş tur ma la rın, mah ke me le rin açıl ma -
sı PKK ger çe ği nin bu yö nü nü ol duk ça iyi or ta ya çı kar mak ta dır.

Ulus la ra ra sı em per ya lizm ABD ve sı kı yan daş la rı  olan Al man ya
ve İn gil te re gi bi dev let ler bu ko nu da es ki bir tec rü be ye sa hip tir ler.
On la rı il gi len di ren dar bir  Kürt ulu sal kur tu luş çu lu ğu de ğil dir ve
bu nu za ten des tek li yor lar. Ba şa rı sı  için de her ça ba yı ser gi li yor lar.
Bun la rın kar şı sın da ol duk la rı, tam da önem li bir so run ola rak  Kürt
so ru nun da ki PKK ön cü lü ğü nün ve  onun ide o lo jik-sos yal yak la şım -
la rı nın ken di sis tem le ri  için son de re ce teh li ke li bir hal al ma sı dır.
Ola sı dır ki, PKK’nin sos ya list içe ri ği nin ye ni bir bol şe vizm ol ma sı
iş ten bi le de ğil dir. Or ta do ğu’da ka pi ta list-em per ya list sis te min en
za yıf hal ka sın da gi de rek öne çı kan PKK ön cü lü ğü bü yük bir teh li -
ke dir. Öy le çap ra şık ba zı ge liş me le rin 1990’lar dan iti ba ren Or ta do -
ğu’yu ge tir di ği dar bo ğaz so nu cu olu şan blok laş ma da PKK’nin var -
lı ğı nı sür dü rüp pe kiş tir me si, bu sis tem  için da ha ya kı cı dır ve dik -
kat le de ğer len dir me yi ge rek ti rir.

ABD’nin iki de bir Or ta do ğu den ge le rin de “ PKK'yi�as�la�söz�sa�hi�-
bi� yap�ma�ya�ca�ğız,� et�ki�li� kıl�dır�ma�ya�ca�ğız” de me si bo şu na de ğil dir.
Den ge saf la rın da bu bek len me dik ge liş me yi ke sin or ta dan kal dır -
mak is ti yor. Müm kün se eh li leş tir mek, müm kün de ğil se or ta dan kal -
dır mak son yıl la rın te mel bir po li ti ka sı ola rak kar şı mı za aman sız bir
bi çim de çı ka rıl mak ta dır.

Hiç şüp he siz mü ca de le miz de, da ha çok em per ya liz min bu et ki -
siz leş tir me, boğ ma tak tik le ri ne yö ne lik po li ti ka mı za ağır lık ver dik.
PKK ön der li ği ni en çok böy le tak tik hu sus lar da yo ğun laş tır ma ya

bo şu na ağır lık ver me dik. Çün kü bi raz da giz li bir bi çim de bo ğun tu -
ya ge ti ril mek is te nen PKK’nin tak tik-stra te jik ge li şi mi,  eğer ge liş -
me gös ter me sey di bu gün kü sos ya list özü de güç lü bir ze mi ne ka vu -
şa maz dı.

PKK’li leş me, sos ya list leş me bu stra te jik ve tak tik ge liş me ler te -
me lin de da ha bü yük bir an lam ka zan mış bu lun mak ta dır. Hat ta Or ta -
do ğu halk la rı nı gi de rek et ki le me si ka dar, ulus la ra ra sı alan da da id -
di a lı bir sos ya list ön cü lük ola rak et ki sağ la ya ca ğı, hat ta ön cü lük
ede ce ği an la şıl mak ta dır.

Kür dis tan dev ri mi bu an lam da,  eğer içe ri ği ni da ha da zen gin leş -
ti rir se, özel lik le par ti leş me yi, ken di ni için de in san çö zü mü nü, ye ni
tip in sa nı son yıl lar da bü yük bir yo ğun luk la ge liş tir me si gi bi ha kim
kı lar sa ve stra te jik-tak tik ola rak da dev rim ci sa vaş yön tem le ri tut tu -
rur sa ve bu önem li bir za fer le so nuç la nır sa sos ya lizm de çok id di a lı
bir sü re ci baş lat ma sı iş ten bi le de ğil dir.

Unut ma mak ge re kir ki, Kür dis tan par ça lan mış lı ğı ge liş ti ri le cek
bir sos ya list fe de ras yon de ne yi mi  dört te mel ulu sun ve bir çok azın -
lı ğın da içi ne gi re ce ği bir mo de li hız lan dı ra cak tır.

Bu da  dört bü yük ulu su ve çok çe şit li azın lık ve kül tür le ri PKK
et ki siy le sos ya liz me, de mok ra si ye doğ ru ev rim gös ter me si  Ekim
Dev ri mi’nin bi le et ki si nin çok üs tün de bir et ki ye yol aç ma sı ka çı -
nıl maz dır. He le Or ta do ğu kay nak la rı nın ve ta ri hi nin ye ni den halk lar
adı na ele ge çi ri li şi öne mi ni kat be kat art tır mak ta dır. Bu, po tan si yel
ge liş me Or ta do ğu’yu ulus la ra ra sı dev ri min en na zik hal ka sı ha li ne
ge tir miş bu lun mak ta dır. PKK tam da bu nun en stra te jik ve tak tik
ola rak da gün be gün iş le yen can alı cı ger çe ği dir. Ulus la ra ra sı ge ri -
ci li ğin gi de rek ar tan bir önem le PKK üze rin de dur ma sı,  onun bu
can alı cı özel li ğin den do la yı dır. Bir çok stra te ji ve tak tik le ri nin bo şa
çı ka rıl ma sı, on la rı deh şe te dü şür müş tür. 

Ör ne ğin, Mı sır’da  Şarm El  Şeyh’te ya pı lan zir ve de as lın da bu -
nun en di şe si ni gör me mek müm kün de ğil dir. Bu zir ve her ne ka dar
bir “terör�zir�ve�si” ola rak ve da ha çok da Fi lis tin içe rik li ba zı söz de
te rör olay la rı na kar şı ce vap ola rak ge liş ti ril diy se de,  esas ola rak he -
de fin PKK’nin Or ta do ğu’da ki ge liş me si nin dur du rul ma sı bi çi min -
de dir.

196 197



PKK’nin  hâlâ otur ma mış em per ya liz min ye ni ni za mın da ki çat -
lak lık lar dan iyi ya rar lan dı ğı, hat ta em per ya liz min so run la rı  olan
dev let ler le ge liş tir di ği iliş ki le rin bir blok laş ma ya doğ ru git ti ği ni
gör dük çe, bu zir vey le bu na “dur” de nil mek is te nil miş tir. Fa kat ter si
so nuç ver di. Zir ve blok laş ma yı da ha da hız lan dır dı ğı gi bi, PKK’nin
an lam ve öne mi ni de ol duk ça çar pı cı kıl dı. İş bir lik çi le ri va sı ta sıy la
Kürt ha re ke ti ne da yat tık la rı çö züm ler de yer le bir ol du. Bu zir ve nin
et ki le ri nin za yıf la ma sı ka dar, PKK’nin bü yük bir güç ala rak çık ma -
sı ve stra te jik ol du ğu ka dar, böl ge de ki tak tik ge liş me le ri de et ki le -
ye cek ve bun la rın ön cü lü ğü nü yü rü te bi le cek bir ko nu ma yol aç mış -
tır. Bun lar hiç şüp he siz stra te jik, tak tik, as ke ri ve si ya si ge liş me ler -
dir.  Eğer ge rek le ri dik kat le de ğer len di ri lir ve sos ya list içe rik li pra -
tik ler le içi çe ge liş ti ril se önem li so nuç lar or ta ya çı ka bi lir.

Yi ne baş ta par ti ön cü lü ğü ol mak üze re, gi de rek  halk da bu te mel -
de dö nüş tür me ye uğ ra tı lır sa ve yi ne stra te jik-tak tik iliş ki le ri gi de rek
Kür dis tan dev ri miy le bağ lan tı lı ha le ge ti ri lir se, Kür dis tan fe de ras -
yon laş ma sı nı da bu nun  için tam bir kal dı raç gi bi kul la nır sa bu gi de -
rek Or ta do ğu halk lar fe de ras yon laş ma sı na gö tü re ce ği gi bi, içe ri ği
de sos ya lizm ve halk lar de mok ra si si bi çi min de de bü yük ge liş me
gös te re cek tir.

Ulus la ra ra sı iş çi sı nı fı ve emek çi le rin mü ca de le gü nün de PKK
böy le bir ger çek li ğe en çok ya ra şan ve ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ren,
ya ni sos ya lizm de ıs rar la bir lik te za fe ri ni tem sil  eden sos ya list bir
par ti du ru mun da dır. Re el sos ya liz mi çö zü lü şe gö tü ren bü tün has ta -
lık lar dan ken di ni arın dır dı ğı gi bi, ye ni sos ya lizm ara yı şı na id di a lı
bir ze mi ni ken di için de ge liş ti ren bir sos ya list par ti ola rak şe kil len -
mek te dir.

Hiç şüp he siz bu ko nu da yo ğun so run lar var. PKK bü tün gü cüy le
bir  Kürt ulu sal kur tu luş çu lu ğu ve Kür dis tan dev ri mi ni ge liş tir mek le
uğ raş mak ta dır. Bu dev ri mi, kom şu ül ke le re yay ma işi ni sı nır lı da
ol sa ye ri ne ge tir me mek te dir. Yi ne ulus la ra ra sı et ki le ri ni dü şün ce
plat form la rı na is te di ği gi bi ta şı ra ma mak ta dır. Ama iyi bil mek te yiz
ki, bu Kür dis tan dev ri mi nin ge liş me siy le, ba şa rı sıy la bir lik te ge liş -
ti ri le cek tir.

Ulu sal kur tu luş çu bir bi çim de za fer ka za nan bir PKK, Kür dis tan

dev ri min de bü yük bir sos ya list aşa ma ola ca ğı gi bi, Kür dis tan par ça -
lan mış lı ğı ne de niy le bu nu ulu sal, böl ge sel çö züm ler te me lin de hız la
böl ge sel le şe cek tir. Bu nun ya ra tı cı tak tik le ri ni gün dem den ek sik et -
me ye ce ği ne gö re, bu nun ge liş me si de ka çı nıl maz ola cak tır.

Bu da şu an la ma ge li yor: PKK’nin sos ya list içe ri ği halk la rı ne re -
dey se ek mek-su ka dar ge rek li  olan ide o lo jik boş lu ğu nu dol du ra cak
ve on la rı or tak ol duk la rı sağ lık lı ge liş me ve kur tu luş yo lu na so ka -
cak tır. Gü nü müz de bu nun po tan si ye li ni PKK so nu na ka dar ken di
için de ba rın dır mak ta dır. Ak tif le şen PKK ça ba la rı da bu nu her ge çen
gün dos ta-düş ma na gös ter mek te dir. Bü tün bun lar dan do la yı düş -
man la rı nın aman sız üze rin de dur duk la rı gi bi, dost la rı da önem le
üze rin de dur mak ta ve ço ğal mak ta dır.

Ba tı’nın sal dı rı sı 
As ya it ti fa kıy la kar şı lık bu lu yor

Bu ye ni blok laş ma dö ne min de PKK bü yük bir bi linç le ol du ğu
ka dar, bek len me dik ge liş me le ri de iyi yo rum la ya rak ye ri ni sağ lam -
laş tı ra cak tır. Ba tı sal dı rı sı kar şı sın da Rus ya  hâlâ di ren mek te dir ve
Çin ile ye ni it ti fak lar ge liş tir mek te dir.

Bu bir As ya it ti fa kı dır.
Yi ne Or ta do ğu’da Ba tı sal dı rı sı bir böl ge sel it ti fak ge liş tir mek te -

dir.  İran ve Su ri ye’nin ge liş tir di ği it ti fak gi de rek en id di a lı bir kar şı
it ti fa ka dö nüş mek te dir. Tür ki ye ve İs ra il’in ba şı nı çek ti ği böl ge sel
it ti fak kar şı lı ğı bü tün  Arap halk la rı nın ve  İran’ın do ğal bir it ti fa ğa
ze min ol muş tur. Ta bii ki, bu da Kür dis tan dev ri mi  için han gi it ti fak -
ta yer alı nır ve en önem li si de böy le bir blok laş ma nın ge liş me si nin
ne an la ma gel di ği ni gö rüp de ğer len dir me si ve için de yer al ma sı ola -
cak tır.

As ya it ti fa kı nın Or ta do ğu halk la rı ve Kür dis tan dev ri miy le bir -
lik te dev let sel it ti fa ka dö nüş me si çok çar pı cı bir em per ya list-ka pi ta -
list sal dı rı ya kar şı da en önem li bir di re niş hat tı nı or ta ya ko ya cak tır.
Bu it ti fa ğın hız ka za na ca ğı nı söy le mek müm kün dür.

Eğer Rus ya aşı rı bir tes li mi ye te gir mez se –ki, ge liş me ler ter si ni
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gös te ri yor–, es ki ko mü nist le rin par la men to da sağ la dık la rı üs tün lü -
ğü dev let baş kan lı ğın da da gös te re cek le ri ni or ta ya koy mak ta dır.
Ek sik lik le ri ne olur sa ol sun sos ya lizm de ıs rar edi yor lar.

Af ga nis tan, Hin dis tan, Vi et nam gi bi ül ke ler do ğal ola rak As ya it -
ti fa kı için de yer ala cak ül ke ler dir.

Or ta do ğu ise ade ta As ya’nın ön cü sa vaş ko lu du ru mu na gel miş -
tir.

Af ri ka’nın do ğal ola rak bu blo kun ye de ğin de yer al ma sı, yi ne
La tin Ame ri ka’nın da yok sul ül ke ler se ri sin de yer al ma sı ya da ta -
raf sız lık dü ze yi nin ge liş me si iş ten bi le de ğil dir.

Ku zey-Gü ney çe liş ki si di ye ta bir edi len du rum da bu nun la bağ -
lan tıl dır. Ama  esas ola rak sa vaş ko lu Or ta do ğu’dur. Ve Kürt ler bu -
ra da bir kez da ha sı na na cak tır. Bü tün ye ter siz lik le ri ne ve ya kö tü lük
di ye ta bir edi len  İran is lam dev ri mi mut la ka em per ya lizm açı sın dan
di ze ge ti ril me si ge re ken bir dev rim dir ki, bu da ko lay ko lay ol ma -
ya cak tır. Yi ne  Arap di re ni şi ne ka dar bir uz laş ma sü re ci ne gir se de
bu uz laş ma sü re ci baş lı ba şı na bü yük bir mü ca de le dö ne mi ola cak -
tır. Özel lik le İs ra il ve Tür ki ye’nin Or ta do ğu ve Or ta As ya’ya doğ ru
ta şan stra te jik it ti fa kı bü tün böl ge halk la rı nı da ha da pür dik kat ke -
sil me si ne it miş tir. Böy le ce kar şı lık lı iki stra te ji gün lük ola rak sı cak
sa va şım cep he le rin de vu ruş tu ğu gi bi, bir çok dip lo ma tik, si ya sal,
eko no mik an lam da da ça tış mak ta dır.

Böy le bir dün ya blok laş ma sı, kamp laş ma sı çer çe ve sin de PKK
es ki den ol du ğu gi bi, sa de ce ide o lo jik ve po li tik bir et ki ye sa hip ol -
mak la kal mı yor, stra te jik ve gün cel bir tak tik kuv vet ola rak blok laş -
ma da ki ye ri ni bu lu yor. Hat ta bu NA TO stra te ji si ne kar şı As ya ve
Or ta do ğu’nun ge liş me sin de ka çı nıl maz  olan stra te ji sin de te mel bir
dev rim hal ka sı ro lü nü oy na mak ta dır. Sos ya lizm hal ka sı nın güç lü ve
id di a lı bir tem sil ci si ola rak yer al mak ta dır. Kür dis tan dev ri mi de
bu nun en can lı ve en üret ken par ça sı ol mak ta dır. Bu an lam da Kür -
dis tan top rak la rın da ki dev rim in san lı ğın şa fak vak tin de oy na dı ğı ro -
le ben zer bir ro lü oy na ma ya doğ ru hız la ev ril mek te dir.

Hiç şüp he siz PKK’nin ide o lo jik da ğar cı ğın da bu ge liş me ler ön
gö rül mek te, ama ken di dı şın da ki  İran- Irak Sa va şı, Kör fez Sa va şı,
Arap-İs ra il çe liş ki si, gi de rek Bal kan lar ve Kaf kas ya’da ki ulu sal bo -

ğaz laş ma lar bu sü re ci hız lan dır mış tır, et ki le miş tir ve ya ra tı cı tak tik
yak la şım lar la da id di a lı bir çö züm aşa ma sı na ge lin miş tir. 

Ya pıl ma sı ge re ken çok iş var dır. En önem li si de gün lük tak tik ça -
lış ma lar dır. Yi ne PKK’nin stra te ji sin de bir so run yok tur, ak si ne sü -
rek li bir ge liş me var dır. Stra te ji de da ha bi linç li ge liş me ler le bu de -
vam ede cek tir. Gün lük tak tik ler da ha bü yük bir önem le ge liş ti ril -
mek du ru mun da dır.

Gü ney Kür dis tan’da ki dev rim ci sa vaş tak tik le ri önem le in şa edil -
mek zo run da dır. Bu ko nu da ya şa nan sığ lık lar, dar lık lar ve ye ri ne
ge ti ril me yen gö rev ler hız la gö rül mek du ru mun da dır. Tak tik ya ra tı -
cı lık Gü ney dev ri min de ve hal kın da da, gi de rek  Irak’ı da et ki le ye -
cek bir aşa ma ya, bir dal ga ya ka vuş mak zo run da dır. En ca na lı cı tak -
tik sü reç bu ra da ya şan mak ta dır ve ön gö rü lü bir bi çim de son yıl lar -
da yo ğun laş tır dı ğı mız ça ba lar Gü ney dev ri min de ki ıs ra rın bo şu na
ol ma dı ğı nı, hem ulu sal dü zey de, hem ulus la ra ra sı dü zey de bü yük
bir an lam ifa de et ti ği ni gü nü müz de her ke se gös ter miş tir.

Bu ra da hem as ke ri, hem si ya si, hem eko no mik ola rak ye ri ne ge -
ti ril me si ge re ken önem li gün cel gö rev ler var dır. PKK’nin bu ra la rı
sağ lam bir as ke ri üs se dö nüş tür me si çok önem li dir ve aman sız bir
bi çim de ge rek le ri ye ri ne ge ti ril me li dir. Gü ney hal kı nın si ya si ge liş -
me ye, di ğer adıy la de mok ra tik bir fe de ras yon laş ma ya doğ ru ev rim
gös ter me si ge re ki yor. Bu yön lü gö rev ler aman sız bir bi çim de ye ri ne
ge ti ril me li dir. Gü ney hal kıy la doğ ru ile ti şim, doğ ru cep he, doğ ru
mü ca de le tak tik le ri gün lük ola rak son de re ce ör güt lü ve da ya nış ma -
lı bir bi çim de so mut du rum la ra uy gun ola rak ye ri ne ge ti ril me li dir.

Çok yo ğun eko no mik so run lar var. Dev rim le bir lik te sa vaş eko no mi -
si nin de doğ ru ör güt len di ri le rek ye ri ne ge ti ril me si bü yük bir  önem ta şı -
mak ta dır. Özel lik le TC fa şiz mi nin Çe kiç Gü cü ar ka sı na ala rak oy na mak
is te di ği olum suz lu ğa ta ma men son ver mek du ru muy la yüz yü ze yiz. Çe -
kiç Güç, ya ni NA TO gü cü önem li oran da bo şa çı ka rıl dı ğı gi bi, tam bir
ye nil gi ye dö nüş tür mek de önem li bir gö rev ola rak kar şı mız da dır. Bu fır -
sa tı da so nu na ka dar de ğer len dir mek ge re ki yor. Ge le nek sel iş bir lik çi
yak la şım lar za yıf la tıl mış tır. Da ha da tas fi ye et mek iş ten bi le de ğil dir.

Gü ney dev ri mi Or ta do ğu it ti fak laş ma sın da çok önem li bir ye re
sa hip tir.
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Or ta do ğu’da hem  İran’la, hem  Arap ül ke le riy le  Kürt it ti fa kı nın
çar pı cı bir bi çim de ze min bu la ca ğı bir yer dir. Ge rek  Irak’ın de mok -
ra tik leş ti ril me sin de, halk la rın eşit li ğe ve öz gür lü ğe ya kın ye ni it ti -
fa kın da, ge rek se bu nun hız la  İran üze ri ve di ğer  Arap ül ke le ri üze -
rin de ki olum lu et ki le me si de ar tık im kan da hi li ne gir miş tir. Hiç
şüp he siz, en önem li yö nü de Ku zey Kür dis tan dev ri mi dir; Ku zey
dev ri mi nin ya pa ca ğı bü yük et ki dir. Bu ra nın dev rim üs sü ol ma sı
ora dan et ki le ri ni ku ze ye ta şı ra cak, hem as ke ri, hem si ya si ola rak
bü yük ge liş me le ri zor la ya cak tır. Za ten şim di den oy na nan bu rol
önü müz de ki kı sa za man sü re ci için de ya hız la iler le ti le cek, ya da
fa şist TC sa va şı mut la ka so nuç al mak is te ye cek tir. Ar ka sın da em -
per ya liz mi bul du ğu gi bi, biz de ar ka mız da her za man kin den da ha
çok As ya ve böl ge sel it ti fa kı bu la bi li riz. Bu sa va şım da bu nun ilk
de fa kap sam lı bir du rum al ma sı söz ko nu su dur.

Yi ne ge le nek sel iş bir lik çi le rin TC’den ko pu şu ve böl ge sel it ti fa -
ka bağ la nı şı hız ka za na cak tır. Bü tün bun la rın ya şan dı ğı böy le bir
sü reç te Ku zey dev ri mi nin ala ca ğı bü yük me sa fe yi gör mek, özel lik -
le  onun ge ril la aşa ma sı nı sağ lık lı de ğer len dir mek ve ge rek le ri ni ye -
ri ne ge tir mek bü yük  önem ta şı mak ta dır. Ay rı ca sı cak or tam da hal -
kın si ya sal bir li ği ni, cep he si ni ge liş tir mek çok çar pı cı bir gö rev dir.

En önem li si de Tür ki ye’ye dev ri mi ta şır mak bü yük im kan da hi li -
ne gir miş tir. Tür ki ye hal kı nın da ar tık dev rim siz ya şa ya ma ya ca ğı bir
dö nem de bu lun mak ta dır. Hiç bir dö nem  Türk ege men sı nıf la rı bu ka -
dar bu na lım için de ol ma dık la rı gi bi,  Türk hal kı nın da ar tık so run la rı -
nı dev rim de ara mak zo run da ola ca ğı or ta ya çık mış tır. Son stra te jik
it ti ka fın da Ba tı’ya ba ğım lı, İs ra il’e ise tes lim ol ma nın  Türk ege men
blo ku nu kur ta ra ma ya ca ğı gi de rek da ha iyi an la şıl mak ta dır. Ya şa nan
hü kü met kri zi, dev let bu na lı mı bu nun la ya kın dan bağ lan tı lı dır.

Dev ri mi Tür ki ye’ye ta şır mak ar tık ar tan im kan la ra sa hip ol du ğu
gi bi Kür dis tan dev rim za fe ri nin ke sin leş ti ril me si de bi raz bu na bağ -
lı dır. Kür dis tan dev ri mi nin Gü ney Kür dis tan’da ya ka la ya ca ğı ze min
alın mış tır. Ku zey Kür dis tan’da da ge ril la sağ lam bir dev rim ze mi ni -
ni ya ka la mış tır, -bu ze mi ni da ha da ge liş ti re bi lir. Ge liş tir me si  için
ola nak lar faz la sıy la ya ra tıl mış tır. Ama bu dev rim Tür ki ye’ye ta şı rı -
lır sa ina nı yo ruz ki, bu bü tün Kür dis tan’da, di ğer par ça lar da dev ri min

za fe ri ni ke sin leş ti re ce ği gi bi, Tür ki ye’yi de gi de rek za fe re gi den bir
dev rim yo lu na so ka cak tır. Böy le bir stra te jik öne me doğ ru Tür ki -
ye’de ki sos yal mü ca de le de gelişmektedir. Ya ro lü nü la yık ye ri ne
ge ti re cek, sos yal kur tu lu şu sağ la ya cak tır, ya da ar tan bu na lım al tın da
emek çi le rin, iş çi sı nı fı nın, me mur la rın, yok sul köy lü lü ğün ne fes ala -
maz du ru mu da ha da ya şan maz bir hal ala cak tır. Kı sa ca Tür ki ye or -
ta mın da da ya dev rim, ya sos ya lizm; ya de mok ra si, ya da fa şiz min
may mun laş tır dı ğı bir top lu ma kat la nıl mak zo run da ka lı na cak tır.

Gö rü yo ruz ki, emek çi le rin ulus la ra ra sı da ya nış ma ve mü ca de le
gü nün de bir kez da ha ge rek bü tün in san lık açı sın dan, ge rek se de
böl ge miz de ki halk lar ve en önem li si de Kür dis tan’da ki dev rim açı -
sın dan önem li ge liş me ler le so run ve çö züm yol la rıy la kar şı kar şı ya -
dır. PKK bu an la mıy la çok  ağır so run la rı da ya şa sa, esas ta çö zü mü
ifa de et mek te dir.

Hiç kim se PKK’yi ba sit bi rey sel he ves le ri ni ko nuş tu ra ca ğı bir
par ti ola rak de ğil, in san lık çö zü mü, halk lar çö zü mü, yi ne çok  ağır
ve en dip te  olan  Kürt so ru nun da ken di ni bir çö züm ola rak de ğer len -
dir mek zo run da dır.

Son yıl lar da par ti leş me için de ya şa dı ğı mız yo ğun luk ta bir bü yük
in sa nı ye ni den ya rat ma ça ba sı söz ko nu su dur. Hiç şüp he siz, es ki
top lum sal et ki le re  açık çok ge ri si ya sal dü zey de sa vaş lar sağ la nı yor,
ama ay nı za man da ye ni ya ra tı cı özel lik ler de edi ni li yor. 

PKK’li leş me, sos yal leş mek tir, si ya sal laş mak tır, as ke ri leş mek tir,
ay nı za man da ye ni in san ya rat mak tır.

Özel lik le ken di için de ye ni dö nem in sa nı nı, sos ya list in sa nı ya -
rat mak PKK’nin en te mel ide o lo jik gö re vi ola rak kar şı mı za çık -
mak ta dır. Za ten re el sos ya liz min de ba şa ra ma dı ğı; ken di par ti si
için de ye ni in sa nı ya rat ma işi ni bir gö rev ola rak gö zö nü ne ge tir me -
me si, ge nel de ğer len dir me ler le ye tin me si, ye ni sos ya list in sa nı sos -
ya liz min ku ru lu şun dan son ra ya bı rak ma sı dır. Bu re el sos ya liz min
en te mel ya nıl gı sı dır.

Bi ze gö re sos ya list in san ilk gün den ye tiş ti ril mek zo run da dır.
Par ti için de sos ya list in sa nı ye tiş tir me yen par ti as la sos ya liz min ku -
ru lu şu na gö tü re me ye ce ği gi bi, sos ya lizm son ra sın da da sos ya list in -
san de ğil, bir baş be la sı, bir ka pi ta list in san ti pin den da ha teh li ke li
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bir in sanor ta ya çı kar. Za ten ger çek le şen sos ya liz min ka nıt la dı ğı da
bun dan baş ka bir şey de ğil dir.

De mek ki, sos ya list par ti bı ra ka lım sa vaş tan ve sos ya liz min za fe -
rin den son ra sı nı, da ha ilk  grup dö ne min de ba şar ma sı ge re ken işi, sos -
ya list in sa nı, ön cü yü ya rat ma sı, bu nun var lı ğı nı ön ce lik li kıl ma sı dır.

Bir sos ya list par ti sos ya list ol ma yan in san la rın eli ne  terk edi lir se,
o par ti bir fa şist par ti den da ha teh li ke li ola bi lir.

Ni te kim bu nun be lir ti le ri re el sos ya list par ti ler de or ta ya çık mış -
tır. Çün kü sos ya list par ti ler de sos ya list leş me yen üye, bi rey es ki top -
lum la ol du ğu ka dar, yoz laş tı rı cı ka pi ta list sal dı rı ya kar şı da or ta
yol da du ra maz. Be li bir sü re or ta yol da du rur, ama hız la par ti için de
ge rek es ki nin, ge rek se de sis te min, dü ze nin ob jek tif bir aja nı  olur.
Bu da ken di ba şı na bü yük bir yı kı cı lık, ge ri ci lik ve komp lo cu luk
teh li ke si ni do ğu rur.

PKK mü ca de le si nin bir özel li ği de bü tün bun la rı or ta ya çı kar ma
ze mi ni ne sa hip ol ma sı dır. Her za man kin den da ha iyi bil me li yiz ki,
PKK için de yü rü tü len sı nıf sa va şı mı nın da çok öte sin de,  salt sos yal,
si ya sal da de ğil, ge nel bir in san sa va şı mı, bun da ki ıs ra rı mız ba şa rı -
mı zın te mi na tı dır. Ken di de ne yim le ri mi ze da ya na rak söy lü yo rum,
bu, ıs rar lı sos ya list in sa nı ya rat ma sa va şı nı sür dür me sey dik, bı ra ka -
lım bu sa va şı bu aşa ma ya, bu gün le re ge tir me yi, da ha ilk gün le rin de
ça kı lıp kal ma sı iş ten bi le de ğil di.

Özel lik le de Sov yet de ne yi mi yet miş yıl ya şa dık tan son ra çö zü -
lü yor sa, bu ka dar ge liş miş li ği ne rağ men da ğı lı yor sa, bi zim en ge ri
top lum sal ko şul la ra da ya nan dev ri mi mi zin çö zül me me si iş ten bi le
de ğil dir.

Pe ki bu nu na sıl ön le dik?
Sos ya list in san kav ga sı nı şid det len di re rek ön le dik.
Bu yön lü doğ ru bir mü ca de le an la yı şı nı, sa va şı nı çok us ta ca par ti

için de ve re rek, bu re el sos ya list çö zül me yi PKK’de sa de ce ön le -
mek le kal ma dık, PKK’nin aşa ma yap ma sı nı, önem li bir sıç ra ma
gös ter me si ne yol aç tık. Bu en doğ ru  olan ve ön ce lik le ye ri ne ge ti ril -
me si ge re ken bir gö rev i oluyordu.

Sos ya list par ti nin ilk işi ön cü lü ğü nü ke sin sos ya list üye ler le sağ -
la ma al ma sı dır.

Ken di için de ki bi re yi çöz me yen, sos ya list leş tir me yen bir ça ba
her an ye nil me ye ve hat ta çok teh li ke li bir sap lan tı ha li ne gel me ye
açık tır. Di ğer bü tün dö nem par ti le ri nin ya şa dı ğı ve do la yı sıy la çö -
zül dü ğü nok ta da bu dur. On lar sos ya list in sa nı ya rat ma mü ca de le si -
ni ya ge nel doğ ru lar la ge çiş tir di ler ya dev rim son ra sı na bı rak tı lar,
ya da eko no mik tat min gi bi ay rı ca lık lar, ta viz ler ve re rek  işin için -
den sıy rıl ma ya ça lış tı lar.

Eğer Sov yet par ti sin de bir kaç de ğer li sos ya list ol say dı, sos ya list
de mok ra si yi, sos ya list mo ra li ve bü tün sos ya list gö rev le ri  esas al -
say dı lar bu par ti ler böy le yoz laş maz dı. Bu dev let ler böy le teh li ke li
bir  araç ola rak ba şa be la ol maz dı ve top lum da böy le çü rü mez di.

Ön cü nün gün lük ola rak sos ya list leş me si ol duk ça bü yük bir öne -
me sa hip tir.

Ta ri hi bir ör nek ver mek is ter sek; is lam ta ri hin de, özel lik le Or ta -
do ğu halk lar mü ca de le sin de, hat ta in san lık mü ca de le sin de bir bü tün
ola rak  eğer bu et ki le ri bu gün da ha da ka lı cı  olan din ler ve o din le rin
mü ca hit le ri anı lı yor sa, ev li ya la rın dan bah se di li yor sa, ya şam la rı nın
yü ce li ği bir an lam ifa de edi yor sa, bu nun an la mı o ide o lo ji le rin ken di
in san la rı nı ya rat ma la rı  için sı nır sız bir mü ca de le yi, in ce li ği, ha sa si -
ye ti gös ter me le rin den kay nak lan mak ta dır.  Kırk yıl lık çi le ler den bah -
se di lir.  İran’da Ayet tul lah lar de ne yi mi var dır. Ev li ya men kı be le ri
çok an la tı lır. Bü tün bun la rın an la mı; o dev rim le rin, ide o lo ji le rin ken -
di in san la rı nı ıs rar la ya rat ma işi ne de vam et tik le ri, bun dan bir çok ta -
ri kat, mez hep oluş tur duk la rı  için bu gü ne ka dar et ki le ri ni ta şır mış lar -
dır. Sos ya lizm de bu nun da ha da na sıl ya pıl ma sı ge rek ti ği or ta da dır.

“Ye ter li lik” an la yı şı sos ya lizm de ola maz

“İşte�eko�no�mi�yi�in�şa�et�tik,�iş�te�dev�le�ti�de�kur�duk” de mek le sos ya -
lizm ku rul ma dı ğı gi bi, özel lik le  onun ayet tul lah la rı,  onun gün lük
sa va şı mı için de ki ide o log la rı, ma ne vi ön der le ri, ide o lo jik ön der le ri
iş le ri bü tü nüy le gö re cek, de ğer len di re cek ve ted bi ri ni ala cak zen -
gin lik te ol ma sa lar sos ya list dev ri min ka ba ma ter ya list yo ru mu ne re -
dey se ka pi ta list-fa şizm le öz deş ti ri le cek yo rum la ra gö tü re bi lir. Bu -
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ra da  esas suç lu ara na cak sa bu da sos ya liz min ide o lo jik ön cü lü ğü -
nün,  onun ön cü bi rey ler de ki ha ki mi ye ti ni so nu na ka dar gö tü re me -
miş ol ma sın dan kay nak la nır.

PKK’de ön der lik ola rak böy le bir ge liş me yi ya şa dı ğı mı zı gö rü -
yo ruz.  Hâlâ tut ku ve zevk le bu nu sür dür me ye ça lı şı yo ruz.

“Yeterlidir” gi bi bir tu tum içi ne as la gir me dik.
Şim di da ha iyi gö rü yo ruz ki, sa vaş ne ka dar şid det le nir se şid det -

len sin, tak tik gö rev ler gün lük ola rak ne ka dar ar tar sa art sın, hat ta
ba zı la rı na fan te zi gi bi –ki par ti için de de bun lar var dır–, dar sa vaş
gö rev le riy le, dar ya şam en di şe le riy le ha re ket eder ler se et sin ler bü -
tün bun la ra çö züm mi li tan sos ya list ki şi lik tir.

Aman sız bir gün lük sa va şım la sos ya list mi li tan ki şi li ği ya rat mak,
yet kin leş tir mek, her teh li ke ye kar şı pan ze hir ola rak ha zır la mak şart -
tır.

Bir de sos ya list mi li tan ki şi li ği hep sü rek li leş tir mek ge re ki yor. 
PKK’nin en önem li is pat la rın dan bi ri de bu dur. Bu sağ lan dı ğı

oran da çok iyi gör mek te yiz ki, PKK po li tik ola rak da bü yük bir ge -
liş me gös te ri yor, hat ta as ke ri tak tik le ri de hay li dik ka te de ğer bir
ge liş me yi, en azın dan ko lay ye nil mez bir ge liş me yi sağ la ya bi le ce -
ği ni gös te ri yor.

PKK’de po li tik ge liş me var dır. Po li tik ge liş me yi ken di hal kı
için de yü rüt tü ğü gi bi, böl ge sel halk lar için de de ev ren sel bir bi çim -
de ge liş tir mek te dir. Ha ta Av ru pa’yı, Ame ri ka’yı bi le et ki le mek te dir. 

Sos ya list le şen PKK ay nı za man da po li tik le şen ve po li tik et ki si
hız la yük se len PKK’dir.

Bu gün Kür dis tan hal kı nın çok ge ri, hiç kim se nin  şans ver me di ği
bir ko num dan po li tik bir  halk ha li ne gel me si önem li bir ge liş me dir.
Her ne ka dar ör güt süz se de, tam cep he leş me miş se de çok önem li
bir po li tik güç ha li ne gel di ği tar tış ma gö tür mez dir.

Kürt hal kı şu an da en dev rim ci po li tik halk lar dan bi ri dir.
Bu nu da ha sı kı ör güt le mek, da ha sı kı bir bi çim de cep he leş tir mek

gö rev ola rak önü müz de dur mak ta dır.
Dış Kürt le ri, iç Kürt le ri, bü tün par ça lar da ki Kürt le ri uy gun po li -

tik tak tik ler le ör güt le me le re çek mek, yi ne po li tik mü ca de le bi çim le -
ri ni ek sik et me mek bu po li tik leş me yi da ha da hız lan dı ra cak tır ve

ye nil mez bir po li tik  halk ha li ne ge ti re cek tir. Par ti ön cü lü ğü so nu na
ka dar bu nun yo lu nu aç mış ve im kan la rı nı, mev zi le ri ni ya rat mış,
kul la nıl ma sı nı da ar tık kad ro ön der le ri ne ve bun la rın po li tik tarz la -
rı na bağ lı dır. Bu nun  için de dev rim ci ni ce lik ve ni te lik te kad ro her
ta raf ta var dır. Ye ter ki, doğ ru ön der lik kav ra yı şıy la po li tik ve cep he
gö rev le ri ni la yı kıy la ye ri ne ge tir sin ler.

Hiç kim se PKK’nin po li tik ön cü lü ğün de “imkanlar�dar�dır” di ye -
mez.

Hiç bir dev rim par ti si ne na sip ol ma ya cak ka dar iç te-dış ta, le gal-
il le gal po li tik mev zi ler her PKK mi li ta nın hiz me ti ne su nul muş tur.
Önem li  olan bu nun de ğe ri nin bi lin me si ve say gıy la ko run ma sı dır.
Bu nun sı ra dan gö rev le ri nin ye ri ne ge ti ril me si da hi lin de bü yük ba -
şa rı la rın ya ra tı la ca ğı tar tış ma gö tür mez dir. Za ten mev cut po li tik sa -
vaş tan, ser hil dan lar dan bu nu çok iyi an la mak ta yız. En dev rim ci ya -
şa yan bir  halk ol ma ger çe ği ni  dost-düş man her kes ka bul et ti ği gi bi,
bu nun tam za fe ri ise gün lük tak tik ha ki mi yet ten geç ti ği bi lin mek
zo run da dır.

O hal de PKK’nin en ya ra tı cı bir po li tik par ti ol du ğu, hat ta hız la
halk la bü tün leş ti ği,  onun po li tik leş me si ni sağ la dı ğı, po li tik dev ri mi -
ni en çar pı cı yön de ya ka la dı ğı, bu nun da po li ti ka nın te o ri si nin, uy -
gu la ma esas la rı nın, ön der lik tar zı nın çar pı cı bir ifa de si ol du ğu ar tık
ke sin leş miş tir. Önem li  olan bu nu bü tün mi li tan la rın hal ka ta şır ma sı,
hal kın da sonde re ce bi linç li bir dev rim ci  halk ol ma yı sür dür me si dir.
Bu da ke sin lik le za fe rin ye ri ne ge ti ril me sin de be lir le yi ci et ki si ni
gös ter miş tir ve da ha da çar pı cı ola rak bu ya şa dı ğı mız sü reç te gös te -
re cek tir.

Bir de “nasıl� ya�şa�ma�lı”ya da ha et kin ce vap lar ve re bil mek  için,
“na�sıl�sa�va�şım” so ru su na ce vap ver me miz ge re ki yor.

Na sıl ya şa ma sı ge rek ti ği ni bi le me yen le rin na sıl sa va şım da da
faz la et ki li ve ba şa rı lı ce vap lar ge liş ti re me ye cek le ri açı ğa çık mış
bu lun mak ta dır. Çap tan düş müş, de li ce, çok kö le ce ve ha in ce bir ya -
şa mı ilik le ri ne ka dar be nim se miş bir hal kın sos yal ger çek li ğin de
bu nu çöz me den, par ça la ma dan ve ye ri ne “nasıl�ya�şa�ma�lı” so ru la rı -
na et ki li ce vap lar ver me den kim se nin sağ lık lı as ke ri-po li tik sa va şı
yü rü te me ye ce ği or ta ya çık mış tır. Böy le ken di ba şı na be la ol muş,
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ok’la mer te ği ka rış tı ran, ade ta ya şa mı ba şı üze rin de de ğil, baş ka ta -
ra fı üze rin de yü rüt me ye ça lı şan, ayak la rı ha va da, ya şa mın ha ya li nin
bi le ya nın dan geç me yen in san lar la et ki li bir sa vaş yü rü tü le mez. Ya -
şa ma da ha doğ ru-dü rüst say gı yı gös te re me miş, ken di si ne bi le say -
gı yı el de ede me miş olan la rın iyi bir sos ya list ge ril la cı ol ma la rı şu -
ra da kal sın, si ya se tin a, b, c’sin den bi le so nuç çı kar ma la rı dü şü nü le -
mez. Do la yı sıy la bi zim sos yal ya şa mı çöz me miz, sos yal ya şa mın
kör dü ğüm le ri ni par ça la ma mız, özel lik le ai le bün ye sin de çok ka lı -
tım sal bir hal al mış, ne re dey se fo sil leş miş, ya şa mak tan çık mış, ge -
le nek bi le di ye me ye ce ği miz ka dar ya şa mın dı şın da  olan böy le iliş ki
bi çim le ri ne kar şı sa va şı mız la müm kün ol mak ta dır. Tu tu cu luk tan da
öte ye çü rü ten, de lir ten sos yal ve ai le ger çek li ği ni, yi ne ka dın-er kek
iliş ki le rin de ki bü yük dü şü şü, bü yük çir kin li ği par ça la ma dan ruh lar -
da ve dü şün ce de bir bü yü me ye yol aç ma mız dü şü nü le mez.

PKK ön cü lü ğün de son dö nem ler de bu adım la rı ne ka dar isa bet li
at tı ğı mı zı, so ru nu çok te mel bir nok ta da ya ka la dı ğı mı zı ve önem li
ge liş me le ri bu si lah la el de ede bi le ce ği mi zi bir ör nek ola rak ev ren -
sel ya nı  ağır ba san bir bi çim de gör mek te yiz.

Bu na kül tür dev ri mi de de ni le bi lir.
Dev ri min sos yal yö nü nün de açı ğa çı kar dı ğı ön ce den çöz me, bir

ör nek mo del te me lin de de ol sa, ger çek leş tir me si ne da ha da ola nak
ve ril me li dir. Ama mut la ka ya pıl ma sı ge re ken bir gö rev ol du ğu,
dev rim son ra sı na bı ra kı la ma ya ca ğı, hat ta dev ri min za fe ri is te ni li -
yor sa sos yal dev ri mi, kül tür dev ri mi ni par ti için de ge liş tir me miz
ge rek ti ği çok çar pı cı bir bi çim de gör mek te yiz. Hat ta bu ko nu da
sağ la nan de rin lik, de rin lik li bir sos yal dev rim dir. Sos yal iliş ki dü ze -
yi ni, her olum suz luk kar şı sın da önü nü aç ma ve ye nil lik ler ya rat ma
ve be nim set me an la mın da sağ lan dı ğı oran da yük selt mek müm kün -
dür. Ge le ce ğin sos yal dev ri mi nin sağ lam bir tem sil ci si olun mak zo -
run da dır. Bun da ıs rar et mek, sos yal dev ri min da ha da  eşit ve öz gür
ge liş me si nin, bu an lam da da sos ya list top lu mu sağ lam esas la ra bağ -
la ma sı nın en te mel gö rev ol du ğu or ta da dır.

Hiç bir dev rim par ti sin de gö rül me yen bu ge liş me ler PKK’de gö -
rül mek te dir. Top lu mun en te mel hüc re si ola rak ai le çö züm le me si
çar pı cı bir bi çim de ge liş ti ril di. Po li ti ka ve as ke ri ya şam la bağ lan tı sı

ka dar, mo ral yö nü de açı ğa ka vuş tu rul du. Ai le de ıs ra rın, bir sos yal
ku rum ola rak de ğer len di ri le me ye ce ği, si ya se ti, ya şa mı bo ğan bir
ku rum ol du ğu or ta ya çı ka rıl dı. Yi ne en te mel iliş ki ola rak ai le için -
de ki ka dın-er kek, ço cuk-ana-ba ba iliş ki le ri nin, hat ta  klan-ka bi le
iliş ki le ri nin doğ ru çö züm len me me si ha lin de hiç bir iler le me nin sağ -
la na ma ya ca ğı, yü rü tü le bi le cek sa va şın il kel-is yan cı lar sa va şı mı, yi -
ne yü rü tü len po li ti ka nın da bir iş bir lik çi po li ti ka yı aşa ma ya ca ğı or -
ta ya çık mış tır.

En teh li ke li si de par ti için de  ağır bir bu na lım var dı.
Ney di bu bu na lım?
Doğ ru sa va şı ma, doğ ru po li ti ka ya yak laş ma mak tan do la yı, “yü-

zeysel�kal�dım,�dar�kal�dım,�key�fi�kal�dım” di yen müt hiş bir olum suz -
luk, pro tes to cu luk, tas fi ye ci lik baş gös ter di. Bu nun aşıl ma yo lu nun
as lın da sos yal çö züm le me ler den, ki şi lik çö züm le me le rin den geç ti ği
açı ğa çık tı.

Bu nun da ha da çö züm len me siy le bir lik te gö rül dü ki, iç te ki zin -
cir ler, ruh lar da ki, be yin ler de ki tut sak lık zin cir le ri par ça lan ma dan
tı kan mış, ol duk ça bu na lım lı, ken di ni ya şat mak tan  aciz tip le bı ra ka -
lım dev rim yap ma yı, dev ri min ba şı na bü yük be la ol ma sı nı bi le ön -
le ye me yiz. Her dev rim de böy le bu na lım lar hi zip le re yol  açar. Yi ne
her dev rim de par ti le rin par ça lan ma la rı na yol  açar. Ama biz de hi zip
ol ma gü cü bi le ol ma mak la bir lik te, da ha bir in ce ağ rı sı ve rem, kan -
ser mik ro bu gi bi çü rü me ye yol  açar. Ge liş miş bir has ta lık bi le ola -
mı yor lar, çok pri mi tif, çok il kel bir has ta lık ha lin de bün ye yi ke mi ri -
yor lar. Böy le ce de bek len me dik bir par ti içi pro tes to cu luk, par ti içi
ne la zım cı lık, il gi siz lik, çok an lam sız ka yıp la ra yol aç mak, en ba sit
gö rev le re bi le say gı lı yak laş ma mak bir has ta lık gi bi ken di ni gös ter -
di.

Bü tün bun lar ken di ni ye tiş ti re me miş ki şi lik ten kay nak lan mak ta -
dır. Bu ki şi lik PKK’de ame li ya ta ya tı rıl dı. Ça ba la rı mız so nu cu bu
çö züm le me le ri ge liş tir mek zo run da kal dık.

So nuç ta şu or ta ya çık tı: Bu çö züm le me ler te me lin de ki şi nin ya -
şa ya bi le ce ği, ya şa ma nın yo lu nun açı la bi le ce ği, te mel iliş ki le rin ge -
li şim gös te re bi le ce ği, duy gu bo yu tu, ör güt bo yu tu, si ya si bo yu tu nun
bir ge li şim ya ra ta bi le ce ği or ta ya çık tı.
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Yi ne hiç bir si ya si yö nü ol ma yan bir ta kım iliş ki le rin ne ifa de et ti -
ği, bu nun sa va şı mı na sıl olum suz et ki le di ği, özel lik le ka dın, er kek,
ai le or ta mın da ki iliş ki le rin çö züm len me me si ha lin de par ti için de
bü yük bir so ru na yol aça ca ğı, za ten top lu mun da ya şan maz dü ze yi -
nin par ti yi de ya şan maz bir ha le ge ti re ce ği or ta ya çı ka rıl dı. Çö züm
ola rak ka dın or du laş ma sı, ka dı nın kur ta rıl ma sın da ge liş me gö rül dü. 

İn ti har va ri, dev ri mi ölü me koş mak tan iba ret gö ren an la yış lar ye -
ri ne, dev ri min ya şa mın tek di ril ti ci kal dı ra cı ol du ğu, na sıl ya şa nıl -
ma sı ge rek ti ği  için dev ri min  esas alın dı ğı, do la yı sıy la bu an la yı şın
ge liş me siy le bir lik te hız lı ölü me koş mak de ğil, çar pı cı bir öz gür ya -
şa ma koş ma nın  esas alın ma sı ge rek ti ği gös te ril di. Bu nun da sa vaş -
ma ye te nek le riy le, ör güt ve gün lük ola rak tak ti ğe ha kim ol ma nın
özel lik le riy le bağ lan tı lı ol du ğu, sa va şı ba şa ra nın ya şa mı ba şa ra ca ğı;
mo ra li, duy gu la rı nın ba şa rı sı nı ken di sin de ger çek leş ti re me ye nin sa -
va şı da ba şa ra ma ya ca ğı or ta ya ko nul du.

Böy le si ne çok kap sam lı bir kül tür dev ri miy le bu nu PKK’nin son
yıl lar da ki ge liş me le ri ne sığ dı ra bil dik. Bu nun da en önem li bir ge liş -
me ol du ğu nu sa nı yo rum sa de ce PKK için de, ulu sal dev rim dü ze -
yin de de ğil, ulus la ra ra sı alan da da et ki si git tik çe his se di len bir ge -
liş me ola rak de ğer len di ril mek te dir.

Ge rek emek çi le rin bir lik ve mü ca de le gü nü do la yı sıy la, ge rek se
PKK içi dö nem iti ba riy le yü rüt tü ğü müz ha zır lık lar sos ya liz min
PKK şah sın da ger çek leş me si açı sın dan bü yük  umut ve ri ci dir. 

1 Ma yıs 1996

Ütop ya  için ya şa ya cak sı nız

“Sosyalizm�özgürlük�inancı�ve�bilincidir,
onun�uğruna�çalışma�zevkidir.”

Sos ya lizm de ıs rar lı ol ma nın ge re ği üze rin de du ra ca ğız.
Ve şu nu slo gan ya pa ca ğız:
İn san lık va rol duk ça, sos ya lizm ütop ya sı ça lış ma zev kiy le ha yat

bu la cak tır.
Bu gün in san lı ğın ba şı na ka pi ta list-em per ya list sis tem bir ka bus

gi bi çök müş tür. Em per ya lizm, tek ni ğin de im kan la rı nı ar ka sı na ala -
rak emek çi le rin da va sı na in dir di ği bü yük dar be le ri ve baş ta Sov yet -
ler Bir li ği ol mak üze re 20. yüz yıl da ka zan dı ğı bü tün mü ca de le
mev zi le ri ne sal dı rı la rı nı ge çi ci de ol sa ba şa rı ya gö tür me nin ver di ği
sa dist çe zevk le sal dır mak ta dır.

Ar tık emek çi le rin da va sı nın kal ma dı ğı, sos ya lizm ütop ya sı nın
bir an lam ifa de et me di ği, mev cut sis te min in san lı ğın eze li ka de ri
ol du ğu, bu ka der den ka çı nı la ma ya ca ğı nı an la yış ola rak son su za ka -
dar be nim sen me si ge rek ti ği bi çi min de in san lı ğa mu az zam bir sal dı -
rı da ya tıl mak ta dır.

1990’lı yıl lar la bir lik te bu sal dı rı 21. yüz yı la ulaş ma dan zap te dil -
me dik tek bir mev zi bı rak ma mak  için bü tün gü cü nü kul lan mak ta dır. 

Ne re dey se bü tün bir dün ya yı, ken di dün ya sı nı, bir tek emek çi nin
üze ri ne, bir  avuç dev rim ci nin üze ri ne bo şalt mak ta dır.

Da ha ge çen ler de bir  grup Pe ru lu dev rim ci nin üze ri ne bü tün bir
em per ya list sis tem bir le şe rek ha re ket et ti. Bı ra ka lım Pe ru’yu, ken di
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ge ril la mı zın üze ri ne ulus la ra ra sı des te ği ara ka sı na  alan fa şist  Türk
özel sa vaş bir lik le ri nin so nuç al mak  için, ko mü niz min son ka le si,
ön cü müf re ze si PKK’yi de çö kert mek  için na sıl çıl gın ca yük len di -
ği ni gö zö nü ne ge ti rir sek, bi ze  esin kay na ğı  olan, kla vu zu muz  olan
ide o lo ji mi zi, ya ni sos ya liz mi bir kez da ha ta nım la ma nın öne mi ol -
du ğu nu gör mek te yiz.

Bi ze her za man ve her şey den da ha çok ge rek li  olan, sos ya list
ütop ya dır.

Ütop ya, top lum sal ha yal ler de mek tir.
Ve in san lık her ile ri çı kı şa baş la dı ğın da yü ce bir ha ya li, bir ütop -

ya sı ol muş tur. Ütop ya sız bir top lu lu luk, gü nü bir lik ya şa ma ya mah -
kum edil di ğin de sa de ce sığ bir kö le li ği ya şa ma ya mah kum edil miş
de mek tir. Bir in san, bir sı nıf, bir top lum, bir  ulus, bir par ti ütop ya -
sız lı ğa mah kum edil di mi, ya ni te mel umut la rı nı, inanç la rı nı, ha yal -
le ri ni yi tir di ği za man ge ri ye ka lan fos bir yı ğın dır. Tek ni ği, or du su -
nun sa yı sı her kes ten da ha da bü yük ol sa da ğıl ma ya mah kum dur.
Ama id di a sı, ütop ya sı çok bü yük  olan bir kü çük top lu lu ğun ger çek -
ten kı sa sü re için de en umul ma dık ba şa rı la ra yük sel me si ve en az -
gın güç le ri de vir me si iş ten bi le de ğil dir. Ta rih bu nun sa yı sız ör nek -
le riy le do lu dur.

Bir Ro ma İm pa ra tor lu ğu bü tün gör kem li li ği ile in san la ra, in san -
lı ğa kar şı en gad dar yön tem le ri uy gu la ma ya koy du ğun da ve bu na
kar şı çı kan Hz. İsa’yı bir  avuç ha va ri le riy le bir lik te ta ki be al dı ğın -
da, çar mı ha ge rip ge ri ka lan la rı nı da iz le me ye baş la dı ğın da, bu top -
lu luk id di a la rıy la, ütop ya sıy la Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun ca nı na
oku du. Ni te kim o za man lar bu kü çük, ama inanç lı gru bun elin de ne
bir tek nik, ne de bü yük bir güç var dı. Ama bu  grup bü yük ve inat çı
mü ca de le ile bel li bir sü re son ra dün ya yı fet he di yor. Ve bi lin di ği gi -
bi gü nü mü ze doğ ru gel di ği miz de  hâlâ bu gü cü nü ko ru yor. Özün den
bo şal tıl mış da ol sa, hris ti yan lık dün ya nın et ki li ide o lo ji si dir.

Müs lü man lık  Arap ya rı ma da sın da ilk or ta ya çık tı ğın da çöl kız -
gın lı ğın da bir ütop yay dı. Bu ütop ya ile bir  avuç in san ha re ke te geç -
ti ğin de, çok kı sa bir sü re son ra  Arap ya rı ma da sı ade ta bir çöl im pa -
ra tor lu ğu nun mer ke zi ha li ne gel di.

Marks ve En gels zor be la ka rın la rı nı do yu ran iki ar ka daş tı lar. Bi -

lim sel sos ya list ütop ya yı or ta ya çı kar dık la rın da, ka pi ta list sis tem
dün ya da ege men li ği ni çok tan kur muş tu bi le. Bu ütop ya, çok kı sa
bir sü re son ra iş çi le re, emek çi le re ma le dil di ğin de Pa ris Ko mü nü,
1905 ayak lan ma la rı,  Ekim Dev ri mi ve ar dın dan bir çok ulu sal kur tu -
luş ha re ke ti ta ra fın dan ne re dey se dün ya nın fet hi ne ka dar git ti.

Bu ör nek ler bi ze şu nu gös te ri yor: Ütop ya hak lı ve in san lı ğın çı -
kı şı na, iler le me si ne im kan ver di ğin de, baş lan gıç ta sa yı ne olur sa ol -
sun, tek nik ne ka dar za yıf olur sa ol sun ye ter ki  inanç ol sun, ye ter ki
uğ ru na bü yük bir tut kuy la mü ca de le edil sin, mut la ka za fer sağ la nır.

PKK’nin de bir üto pik çı kış ol du ğu nu be lirt mek ge re ki yor.
Bü gün saf la rı mız da; gü nü bir lik ya şam, ida re ci lik, hat ta sa vaş çı -

lık ne re dey se he pi ni zi ku şa tan bir alış kan lık ha li ne gel miş. İş te, bu
en va him ya nıl gı dır. Kü çük yet ki ler le, bu yet ki le rin ver di ği ola nak -
lar la ya şa ma ya ne re dey se her kes te nez zül edi yor. Bu, PKK’nin en
te mel özel li ği ne,  onun özü ne çok  ters bir yak la şım du ru mu dur.

Şu çok  açık: Biz baş la tır ken PKK’yi hiç bir za man “bizim�kar�nı�-
mı�zı� do�yu�ra�cak,�PKK’nin� yet�ki�le�riy�le� ken�di�mi�zi� güç�lü� tu�ta�ca�ğız,
PKK’ye�da�ya�lı� bir� ya�şa�mı�mız�ola�cak” di ye, en ufa cık bir dü şün ce
ve ha ya le sap lan ma dık.

Tam ter si ne, müt hiş doğ ru fi kir le ri miz, inanç la rı mız var, ve “bu-
nu�hiç�bir� şey�le� de�ğiş�tir�me�yiz” de dik. Mes lek le ri miz, gü ven ce li bir
ya şam var dı, bu nun kar şı sın da bu ha yal le ri  esas al dı ğı mız da kar şı -
mız da dev bir fa şist dü zen var dı. Ve mut lak güç üs tün lü ğü on day dı.
Bel ki bü tü nüy le bu dü zen le ba şet me ola nak la rı yok tu, ama bü yük
gu rur duy du ğu muz ve inan dı ğı mız doğ ru la rı mız var dı. Bir hal kın
emek çi le ri nin ha ya ti çı kar la rı nı ifa de  eden dü şün ce ler ile, ya ni sos -
ya lizm bi lin ci ve  onun ya rat tı ğı  inanç sis te mi ile hiç bir şe yi ka a le
al ma ma ya, düş man kim olur sa ol sun as la on la rın kar şı sın da ken di -
mi zi ge ri tut ma ma ya ça lış tık. So nu na ka dar her şe yi mi zi or ta ya
koy duk. Dik kat edi lir se, eli miz de bir kaç ku ruş pa ra var dı, onu da
bir kaç ki ta ba ve ri yor duk.

Gü nü bir lik ya şam bi zim  için sa de ce ba sit bir araç tı. Ama ha yal -
le ri miz, sos ya list bi lin ci miz ve inan cı mız, bi zim ger çek sü rük le yi ci,
on suz ya şa ya ma ca ğı mız kut sal de ğer le ri miz di.

Hâlâ ha tı rı ma da dır: Ha ki ler, Ke mal ler, Maz lum lar, Hay ri ler ke -
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sin lik le bu bü yük inan cın mi li ta nıy dı lar. Ve en  ağır ko şul lar da bi le
en ufa cık bir üzün tü duy ma, bir sı kıl ma, çev re le ri ni ra hat sız et me
gi bi bir tek dav ra nış la rı bi le ol ma mış tır.

On lar PKK’nin kut sal de ğer le ri te me lin de ki ya şa mı ifa de edi yor -
lar.

Bu, bir üto pik ya şam dır.
Ha yal le ri  için, id di a la rı  için, umut la rı  için, inanç la rı  için ya şa ma -

yı her şey den üs tün tu tan lar dır.
On lar iyi bir mes le ğin sa hi bi de ola bi lir ler di, ama bun dan bi le bi -

le vaz geç ti ler ve bu yol da şa ha de tin ke sin ol du ğu nu bi li yor lar dı.
Ama en  ufak bir te laş ve en di şe içi ne gir me di ler. Her gün le ri ni bir
bay ram coş ku suy la ge çir di ler. Bu özü ben sü rek li vur gu lu yo rum. 

Ama gü nü müz PKK’li si ne ba kın ca ne re dey se ha yal le ri, umut la rı
kal ma mış gi bi!

Ne re de bir PKK yet ki si, ne re de bir PKK im ka nı, ne re de bir ra hat
ev, ne re de bir zen gin yer var sa, yö ne ti ci ler ora ya göz di ki yor lar.
Bun la rı ge re kir se bin de fa söy le ye ce ğiz.

PKK’nin ütop ya sın dan, ha yal le rin den,  onun bi linç ve inan cın dan
vaz geç mek, ken di mi ze ya pa bi le ce ği miz en bü yük kö tü lük tür. Bu na
da hiç kim se nin ve hiç bir ge rek çey le hak kı yok tur.

Hâlâ sık ça söy le ni yor ve bi ze ka dar da ge li yor: “Peki�bu�ya�şa�mın
mad�di�zev�ki�na�sıl�ola�cak�ve�ya�pra�tik�so�nuç�la�rı�na�sıl�kar�şı�mı�za�çı�ka�-
cak?” Bun lar, ha ni is lam da der ler ya; mü na fık, tam bu ke si mi ifa de
edi yor lar. İn sa nın ru hu nu bu ka dar yü cel ten, bi lin ci ni bu ka dar par -
lak kı lan ve hiç bir mad di de ğer le de ğiş ti ril me ye cek ka dar bir sa a -
det, bir mut lu luk, bir haz ve ren bu ça ba yı bu an la mıy la de ğer len dir -
mek ye ri ne, bir mü na fık gi bi iş te, “çalar-çır�pa�rım� ve� �ucuz� ya�şa�-
rım”, biz bun la rın adı nı bi le ağ zı mı za al mak is te me yiz.

Ken di ya şa mı ma ba kı yo rum:
Ben ki, mad di ya şa mın da ne ol du ğu nu çok iyi bi li yo rum. Bir kaç

ku ruş pa ra  için ne ka dar ağ la yıp sız la dı ğım, bir iyi ye mek  için de
na sıl ka zan kal dır dı ğım  hâlâ ak lım da dır. Ama da ha son ra la rı inanç -
la rım uğ ru na bi raz öz gür lük de dim. İş te, ba zı ki tap lar da ve da ha
çok da ha yat ta ara dım ve bul dum. Bu gün bi le bu ara yış lar te me lin -
de yü rü yo rum. Ço cuk luk ta o ka dar pe şin den koş tu ğum de ğer ler bu -

gün be nim  için ba sit ge li yor.
As la ken di mi bü yük gör mü yo rum.
Sü rük le yen ha yal ler, ya ra tı cı dü şün ce ler ve ön cü pra tik ler ka dar,

be nim  için de ğer li hiç bir şey ola maz. An cak bu be ni tat min ede bi lir.
Bu, ay nı za man da sos ya list ütop ya ya gö re ya şa mın çe ki ci gü cü -

nü de ifa de edi yor.
En güç lü sü  eğer ben  isem, bu sos ya lizm ütop ya sı nın güç lü ol du -

ğu  için, ona bağ lı ka lın dı ğı için dir. Bu nun dı şın da ke sin lik le baş ka
hiç bir özel li ğim yok tur.

Bu an lam da PKK  eğer gü nü müz de en id di a lı ha re ket ve em per -
ya liz min, ka pi ta liz min kor ku lu rü ya sı ise, bu PKK’nin sos ya list
ütop ya ya bağ lı kal ma sın dan dır. Bü tün kar şı ça ba la ra rağ men, vaz -
geç me di ği sos ya lizm an la yı şı ve bü yük bir ça lış ma zev kiy le ya şam -
sal laş tır dı ğı için dir. PKK bun dan baş ka bir şey de ğil dir.  Eğer bü tün
yön le riy le bi ri de böy le ya şam sal laş tı rır sa, bu, ön le ne mez PKK za -
fe ri dir.

Hiç kim se, hiç bir ge rek çey le ne ken di ni, ne de bi zi kan dır sın.
Bu, dı şı mız da da  olur, içi miz de de. Biz ne yi na sıl sağ la dı ğı mı zı çok
iyi bi li yo ruz. Öy le bir öz gür lü ğü ya ka la mı şız ki, ta ri hi miz de hiç bir
gü cün, ki şi nin ve re me di ği ni bu nun la bul mu şuz. Ta rih te hiç bir ide o -
lo ji nin, inan cın ger çek leş ti re me di ği ni, bu ütop yay la, bu ide o lo jiy le
ger çek leş tir mi şiz.

Ya ni sos ya lizm le!
Dü şü nü yo rum da, aca ba baş ka ne den ler mi bi zi ge liş tir di?  Evet,

köy lü emek çi li ği ne say gım var, ezi len in san la rın is yan la rı na say gım
var. Ay dın la rın ça ba la rı nı da kü çüm se mi yo rum. Fa kat bun lar biz zat
ken di ön der lik et ti ğim sos ya liz min eği ti ci, ör güt le yi ci ön der li ği ta -
ra fın dan ku man da edil mez se bir hiç tir. Ay dın lar çok kı sa bir sü re
için de,  ufak bir yö ne lim kar şı sın da hız la, var sa ba zı ni te lik le rin den
ya vaz geç me ye, ya da da ğıt ma ya ma ruz bı ra kır lar, yer le bir edil -
mek ten kur tu la ma ma gi bi bir dü zen le kar şı kar şı ya lar.

Köy lü emek çi li ği ne dir ki?
Yüz yıl lar dan be ri ça lı şı yor lar, ka rın la rı nı bi le do yu ra mı yor lar.

Ha mal lar dün ya sı, ır gat lar dün ya sı kan-ter için de, is te di ği ka dar ça -
lış sın. Bu an gar ya ile hiç bir şey kur ta rı la mı yor. Mo dern sı nıf, iş çi
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sı nı fı da is te di ği ka dar ça lış sın. Bu gün dü ze nin, üze rin de her tür lü
iş le mi gör dü ğü bir nes ne ol mak tan ken di le ri ni kur ta ra mı yor lar.

Bu ra da bir şey ek sik: Bir an lam ifa de ede bil me le ri  için, sos ya list
ütop ya,  inanç, bi linç, ör güt ge rek li dir. İş te, biz bun dan vaz geç mi yo -
ruz.

Ön der lik ve bir bü tün ola rak PKK’nin bu özel lik te ıs ra rı nı her
şey den ön de tut tu ğu muz  için, bu gün PKK güç lü dür.

PKK dün ya kar şı sın da sa va şı yor.
PKK ön der li ği güç lü dür, ken di ni sü rek li güç len di rir.
Ne den, sos ya liz min en çok sal dı rı ya uğ ra dı ğı ve he men he men

bü tün mev zi le ri ni kay bet ti ği bir dö nem de sos ya liz me bağ lı kal ma,
ona  inanç ve bi linç te me lin de bağ lı lı ğı nı sür dür mek ke sin lik le bu na
yol aç mış tır ve bu nu iti raf et mek zo run da yız. Ço ğu nuz utan gaç bir
bi çim de “ya�bu�sos�ya�lizm�be�la�sı�da�ne�re�den�çık�tı” bi çi min de –dı şı -
mız da ve içi miz de de böy le– dü şü nen ler her hal de az de ğil ler dir. 

Çok çar pı cı bir bi çim de söy le me li yim ki; be nim sos ya lizm den
an la dı ğım, öz gür lük inan cı ve bi lin ci dir ve  onun uğ ru na ça lış ma
zev ki dir. Bu iki kav ra mı mut la ka an la ya bil me li ve ge rek le ri ni ye ri -
ne ge tir me li si niz.

Ütop ya  için ya şa ya cak sı nız, ya ni ha yal ler ola cak.
Ne dir ha yal ler?
Bu gün ül ke miz ve hal kı mız söz ko nu su ol du ğun da, on da di le di ği -

miz gi bi bir ya şam ve öz gür lük ve ya bir baş ka ira de nin, ör ne ğin bir
sö mür ge ci ira de nin kı rı la rak ba ğım sız bir va ta nın ya ra tıl ma sı.

Ba ğım sız va tan ya rat mak ba ğım sız ça lış ma ala nı ya rat mak tır, ba -
ğım sız iş ala nı ya rat mak tır.

Üre tim  için dev gi bi bir çer çe ve yi oluş tur mak tır. Ba ğım sız va tan
bu dur. Her ne ka dar ütop ya gi bi ge li yor sa da, bu ütop ya bi raz ger -
çek le şir se, or ta ya çı ka ra ca ğı so nuç la eme ği ni is te di ğin ka dar top ra -
ğa öz gür ce ve rir sin, üre tim güç le ri ni cen ne ti ya ra ta cak ka dar ça lış tı -
ra bi lir sin. 

Ve bu, hal kın cen ne ti ya rat ma ey le mi ne çe kil me si de mek tir.
Ba ğım sız va tan, sos ya lizm bu dur.
Öz gür bir  halk ya rat mak,  onun bi lin ci ni ve tut sak alı nan ira de si -

ni, ru hu nu  felç  eden bağ la rı pa ram par ça et mek tir. Ve bu sağ lan dı -

ğın da her za man ge liş kin dü şün ce ler, plan lar ar dın dan çok güç lü
ira de ler or ta ya çı kar. Böy le ken di ni bu lan, ye ni den ta nım la yan bir
halk ha li ne gel di ği miz de, bu  halk ken di öz gür, kur ta rıl mış va tan
top rak la rın da ça lış ma ya ko yul du ğun da  onun ya ra ta ma ya ca ğı  eser
yok tur. İş te, sos ya lizm ütop ya sı, iş te cen net ütop ya sı bi raz da bu dur.

Ça lış ma, ütop ya ya bağ lan dık tan son ra, -ör ne ğin ulu sal kur tu luş
sa va şı mı bir ça lış ma dır, ama ulu sal ba ğım sız lık ütop ya sı  için,  halk
öz gür lü ğü  için bir ütop ya dır.

Halk ör güt len me si bir ça lış ma dır.
Par ti nin ken di si, ha yal ve eme ğin en us ta ca, en sa nat kar ca bir leş -

ti ği nok ta dır.
Par ti ya şa mı nın ade ta uçar ca sı na bir ya şam ol ma sı bu ne den le dir.

Ha yal ile sos ya lizm eme ği ve ya sos ya liz min ha ya li ile eme ği, ya ni
öz gür emek le, öz gür leş miş in san eme ğiy le, ha ya li, inan cı bir leş ti ği
için müt hiş bir kuv vet tir. Sos ya list ön der ler, bu an lam da is ter eko -
no mi ye, is ter sa va şa, is ter ör güt len me ye, is ter pro pa gan da ya, han gi
ça lış ma ya el atar lar sa at sın lar dev le şi yor lar. Ne den? Ora da bü yük
bir sos ya lizm ha ya liy le ça lış ma zev ki bir leş ti ği  için böy le dir ler.
Sos ya list  emek kah ra man la rı, sos ya list sa nat kah ra man la rı hep böy -
le or ta ya çı kar.

Ütop ya yı çok çe ki ci kıl ma dık ça, “ben�bel�ki�ek�mek�siz,� su�suz�ya�-
şa�rım,� ama�öz�gür�lük�ha�yal�le�ri� ol�ma�dan� ya�şa�ya�mam” nok ta sı na
ken di ni zi ge tir me dik çe, yi ne dev rim ci ça lış ma yı, par ti ça lış ma sı nı
sa vaş tan tu ta lım  onun alt ya pı sı na ka dar bü tün iş le ri ni, gi de rek sos -
ya list top lum in şa sı nı, pra tik, uy gu la ma de di ği miz ola yı, ça lış ma yı
bir  zevk ha li ne ge tir me dik çe sos ya list olu na maz.

Be ni her gün ayak ta tu tan bağ lan dı ğım ba zı amaç lar var. Bü yük
amaç di yo ruz.

Ül ke kur tu lu yor mu?
Halk öz gür le şi yor mu?
Sa vaş de vam edi yor mu?
Ha yal ler ve pra tik o ka dar çe ki ci ve sü rek le yi ci ki, ar tık fi zi ki

var lı ğı mız ne re dey se acı lar için de.
Bir çok la rı na ba kı yo rum: Fi zi ki var lık la rı, mad di var lık la rı ru hu -

la rı nı, bi linc le ri ni yut muş ve fi zi ki var lık la rı ade ta ba lon laş mış ve ya
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şiş miş. Çok ve rim siz, tem bel leş miş. Ça lış ma ken di si ne bir an gar ya
gi bi ge li yor.

Yi ne çok es ki bir ço cuk luk anı mı he men ha tır la ta yım: İş, tam ba -
na bir an gar ya gi bi ge lir di. Yol ma ve pa muk işi, bil mem her iş,
“olamaz,� ben�böy�le� ça�lış�mam” di yor dum. As lın da çok ça lı şı yor -
dum, fa kat ça lış ma nın bu bi çi mi ola maz di yor dum. Her hal de ora da
ha yal le ri me gö re, inan cı ma gö re bir ça lış ma yok. Ve ben bu tür bir
ça lış mak tan bı kar dım. Ne den? Çün kü bu, ütop ya sız bir ça lış ma ol -
du ğu için dir.

Yi ne bir ha ya lim var dı: “Şuraya�git�sem,� şu�nu�ala�maz�mı�yım?”
de di ğim de fır lı yor dum ve hiç bir güç be ni tu ta maz dı. Ha ya le bağ la -
nan bir ça bay dı. Bu nun ye ri ne ba bam dan, ai lem den öl çü le re gö re
bir ek me ği ko par mak  için “git� şu� işi� yap” de nil di ğin de ina nıl maz
bir tem bel lik için dey dim, kal ka mı yor dum. İki-üç ta şı üst üs te ko ya -
mı yor dum. Kal kıp bir tas su bi le ge ti re mi yor dum. Ne den? Bu, ba na
ai le dü ze ni için de üc ret li bir iş gi bi ge li yor du. “ Kalk�şu�nu�yap,�biz
de� sa�na� şu�nu� ve�re�ce�ğiz” bi çi min de ki ça lış ma ho şu ma git mez di.
Tem bel ol du ğum  için de ğil. Yok sa baş ka bir ça lış ma ya koş tu ğum da
bir fır tı na gi bi olu yor dum.

İş te, iki ça lış ma far kı: Bi ri si ide a le bağ lan mış ça lış ma, di ğe ri üc -
re te ve ya dü ze ne bağ lan mış, ai le ve ya dev let dü ze ni ne gö re bir ça -
lış ma. Bi ri sin den ne ka dar ka çı yor sak, ne ka dar tem bel leş ti ri yor sa,
di ğe ri de o ka dar ça lış kan laş tı rı yor ve zap te dil mez kı lı yor. Da ha
son ra bu da va nın içi ne tek ba şı ma gir dim.

Her kes  hâlâ “sırrını�çö�ze�me�dik” di yor.
Sır rı sos ya lizm de!
Ken di mi ze gö re bir bi linç ve inan cı mız oluş tuk tan son ra, ken di -

mi müt hiş ça lış tır dım. De ni le bi lir ki, bu te mel de as ke ri-si ya si fa a li -
yet le ri jet hı zıy la ya pı yo rum.

Ge çen ler de bir ör nek de ver dim: Ba na gö re, bu di ğer bü tün po li -
ti ka cı la rın, sa vaş çı la rın tem po su ve hat ta siz le rin sa vaş çı lı ğı çöl de
de ve sır tı ve ya biz de  eşek sır tın da yol al ma ya ben zi yor. Da ha ile ri
bir ya kış tır ma da bu lu nur sak; kü lüs tür bir ara ba ile, ya da 1950 mo -
del bir kam yon ile yol al ma ya ben zi yor, oto büs de de ğil. Ama biz
po li ti ka yı şu an da jet hı zıy la ya pı yo ruz. Hat ta bi ri le ri,  ışık hı zıy la

di yor du.
İş te, sos ya lizm de ha yal ler bu an lam da iş yap tı rır. 
Özel lik le fa şiz min ka ran lı ğı ve mut lak ege men ol mak is ti yor sa

ve sen de ha yal le ri ne aman sız bağ lıy san, se nin po li ti kan, hat ta sa -
vaş hı zın fü ze hı zı na, gi de rek  ışık hı zı na yak la şa bi lir. Ve onu da
hiç bir düş man gü cü ya ka la ya maz. İş te, biz bu gü cü gös te ri yo ruz.
Bu nun dı şın da aca ba bir PKK ta nı mı ola bi lir mi? Ve ya PKK’de
ger çek le şen sos ya liz min iza hı ola bi lir mi? San mı yo rum, çün kü ye -
nil mek ten ken di ni kur ta ra maz.

Pe ki biz ne den bu ta nı ma ulaş tık?
Ha ya tın ken di si aman sız bir sa vaş.
Ve PKK’de sos ya liz min böy le ge liş me si ni zo run lu kıl dı. İde al le -

rin, ha yal le rin, ütop yan ola cak. Ay nı za man da müt hiş bir ça lış ma
zev ki için de ola cak sın.

Ör güt ça lış ma sı be nim  için bü yük bir zevk tir.
Es ki den ra hat uyu mak  için za man arar dım. Key fim ce uzan mak,

key fim ce bil mem ne yap mak  için gün sa yık lar dım. Şim di, bü tün
bun lar ba na iş ken ce gi bi ge li yor. Ne ka dar bün ye zor lan sa da, sos -
ya list ça ba lar, pro pa gan da, ör güt len me, iliş ki ler kur ma vel ha sıl ör -
güt ve sa va şı yö net me bü yük bir tut ku ha li ne gel miş.

Bir  zevk.
Zevk, ya ni ade ta on suz ya pa ma ma.
De ni le bi lir ki, PKK ön der lik ger çe ği sa de ce sos ya liz mi bu ge nel

ta nı mı na gö re ken di ni so mut laş tır ma mış, ken di ni ger çek leş tir me -
miş tir. Ay nı za man da dö ne min tas fi ye edi len re el sos ya liz mi var,
ulu sal kur tu luş sü reç le ri nin hı zı nın ke sil me si var, em per ya list sis te -
min bü yük bir hız ka zan ma sı var, bü tün bun la ra kar şı da ken di ni
ye ni li yor. Ken di ni on la ra kar şı ye ni le me şu ra da kal sın, ba şa rı dan
ba şa rı ya ko şan bir tar za, bir tem po ya, bir se vi ye ye doğ ru gi di yor.

Emek çi le rin bu gü nü do la yı sıy la bi zim ulus la ra ra sı emek çi le re
ve re bi le ce ği miz en de ğer li ar ma ğan, PKK şah sın da böy le ha yal le re,
dev rim ci ça ba ile ye nil mez bir bağ lı lı ğı, bir dev rim ci pra ti ği ba şa rı lı
ve  onun za fe ri ni ke sin ti siz kıl mak tır. Bun dan da ha de ğer li bir ar ma -
ğan ola maz. Çün kü, sos ya liz min bu ka dar tu ka ka edil di ği, ar tık işe
ya ra maz de nil di ği bir sü reç te PKK şah sın da ki ger çek leş mek te  olan
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sos ya lizm bü yük bir güç tür.
Em per ya list-ka pi ta list sis tem top lu mu bü tün in sa ni de ğer le re ka -

pat mış ve ya bü tün in sa ni de ğer le ri top lu mun için de boğ muş. Bu -
nun la da ye tin mi yor; in sa nın do ğay la iliş ki le ri ni do ğa nın im ha sı na,
ya ni in sa nın mut la ka muh taç ol du ğu do ğa-in san iliş ki si ni ta ru mar
et me ye ka dar gö tür müş. Hem ye ri nal tı, hem ye ri nüs tü, in san lık  için
çok ge rek li  olan ya şam sal kay nak la rı nı ve re mez du ru ma ge ti ril miş. 

Dört bir ta raf tan in san lık teh dit al tın da.
Bu sis te me kar şı sos ya liz min gü nü müz de ki ve ri li du ru mu nu ka -

bul len mek ten da ha al çak ça ve yüz yıl lar dır in san lık uğ ru na mü ca de le
eden sos ya lizm sa vaş çı la rı na da ha çok  ters dü şe cek, da ha çok iha net
an la mı na ge le cek baş ka bir şey ola maz. Tam ter si ne, bel ki de her za -
man kin den da ha faz la sos ya list ütop ya nın çe ki ci li ği ni, vaz ge çil mez -
li ği ni ve en önem li si de ka pi ta list  tarz an gar ya ça lış ma sı nı de ğil, sos -
ya liz min  zevk tü rü ça lış ma tar zı nı her şe yin önü ne koy mak, in san lık
için tek çı kış yo lu olu yor. Ve bu na bü yük  umut bağ la dı ğı mız gi bi,
ay nı za man da bun dan bü yük mut lu luk da du yu yo ruz.

Hiç bir za man özen ti duy ma dık.
Bu gün bu ka dar “insanı��feth�et�tim” di yen ka pi ta list de ğer yar gı la -

rı na gö re ya şa ma te nez zül et mek is te mi yo rum. Sü rek li iş ken ce al -
tın da bir par ti ol ma mı za rağ men,  onun en üst so rum lu lu ğu nu bü tün
bu acı la rın iş ken ce si için de yü rüt me mi ze rağ men, bu ya şa mın ver -
di ği zev ki de hiç bir zevk le de ğiş tir me ye cek ka dar ken di me gü ven li
ba kı yo rum, -inanç lı, gu rur lu. Baş ka bir nes ney le de ğiş ti rir mi sin de -
nil se şu an da, de ğil  onun he sa bı nı yap mak o ki şi nin, o ide o lo ji nin, o
sis te min yü zü ne bi le bak mak is te mem. Bü yük bir ütop ya sa hi bi ol -
du ğu muz  için, ütop ya yı ge liş tir di ği miz  için di le ge tir mi yo rum, yi ne
çok bü yük bir  emek ça lış ma sı için de ol du ğu mu da söy le mi yo rum.

Sos ya list in sa na,  onun ça lış ma tar zı na bağ lı kal ma nın gu ru ru nu
ya şı yo rum.

Ona de ğer ve ri yo rum ve bu nu da tu tar lı ca ya pı yo rum. Ken di mi
kan dır ma dan hem çok bi linç li, hem çok plan lı. Dar da kal dı ğım  için
ve ya bu nun la bir ge liş me im ka nı bul du ğum  için de ğil, vaz ge çil mez
bir ya şam tar zı ola rak gör dü ğüm  için ya pı yo rum.

O hal de baş ta PKK’li ler ola rak siz le rin çı kar ma sı ge re ken so nuç

ne dir?
Müm kün se ken di ni zi bu  tarz bir PKK’li leş tir me. 
Bağ lı lık lar dan bah se di yor su nuz, her gün ant içi yor su nuz, ama

ba na gö re sı nır lı bir bağ lı lık bi le ol sa, iyi bir sos ya list mi li tan ol ma -
mak  için hiç bir ne den yok.  Eğer iyi bir sos ya list mi li tan sa nız, ele
al dı ğı nız bü tün iş ler ko nu sun da hem bü yük bir zevk le ça lış ma, hem
de sü rek li bi linç ve inanç la do lu ol du ğu nuz  için, bi linç yo lu nu zu
ay dın la tır,  inanç ira de ni zi kes kin leş ti rir. Do la yı sıy la sağ lam bir yü -
rü yü şün sa hi bi ol ma ma nız  için bir ne den yok tur.  Eğer iki yüz lü de -
ğil se niz, ken di ni zi dü zen has ta lık la rıy la  felç et me miş se niz, yü rü yü -
şü nü zün ba şa rı lı ol ma ma sı  için hiç bir kar şı ne den et ki li ola maz. Ve
hiç bi ri niz hiç bir ge rek çey le ne den sağ lam yü rü ye me di ği ni, ne den
PKK’nin ger çek bir mi li ta nı ol ma dı ğı nı da  izah ede mez. “Vay� şu
ne�den�be�ni� böy�le� tö�kez�let�ti,� bu�ne�den�be�ni� bil�mem,� -iş�te�PKK’yi
PKK�ol�mak�tan�çı�ka�ran-� şu� sı�nıf�sal�özel�li�ğe...” bu nu söy le mek, bi -
zim yü ce inanç la rı mı za ve sos ya list eme ği mi ze hır sız ve ya düş man
gi bi sal dır mak tır.

Bu an lam da ilk yap ma nız ge re ken iş; “ben�bir� sos�ya�lit�mi�yim?
Ön�der�lik�tar�zın�da�en�azın�dan�bu�gü�ce�ulaş�mış�mı�yım?”

Bu so ru yu ken di ni ze so run ve ce vap la rı nı ver me ye ça lı şın. So ru -
ya baş lan gıç ce va bı nı ve re me yen ler, is ter dev let kur sun lar, hiç bir
cid di ba şa rı nın sa hi bi ola maz lar. İş te, re el sos ya lizm na sıl çö zül dü?
Bil mem bir kaç za fer ka zan sın, iş te Sov yet or du la rı çok za fer ler ka -
zan dı, ama bu gün Kı zıl Or du dün ya nın en yoz la şan ve si lah la rı nı
beş ku ru şa sa tan or du su dur. El bet te ki, sos ya list ütop ya dan ba ğı nı
ko pa rın ca böy le  olur. Si zin öy le bü yük za fer le ri niz de yok. Siz da ha
doğ ru dü rüst öz gür ça lış ma nın ge re ği ni de ya pa ma mış sı nız.

Öy le güç lü ha yal le ri niz, inanç la rı nız yok.
Mü te va zi ola cak sı nız. Sos ya list ol ma ya  özen gös te re cek si niz.
Onun bi linç ve inan cıy la ve vaz ge çil mez ça ba sıy la ken di ni zi ki -

şi lik leş ti re cek si niz. Bu ol ma dık ça hiç bir yak la şı mı nız, hat ta pra ti ği -
niz bir kaç bü yük sa va şı ka zan sa bi le ve ya çok bü yük bir de mo gog
bi le ol sa nız, faz la de ğer ifa de et mez.

Ben PKK için de ne den bu ka dar et ki li ola bi li yo rum?
Ahım-şa hım iş ler den bah set mi yo rum. İn san lar la ide al le ri miz te -
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me lin de ko nuş mak ba sit bir iş tir. İliş ki kur mak, her ke sin ya pa bi le -
ce ği bir iş tir.  Eğer bu bir sa vaş sa, ora da iş ler da ha da bü yür. Düş ma -
na ve ken di or du su na an lam ver mek da ha bir de rin lik ka za nır. Ye ter
ki, bi raz sos ya list ki şi lik ol sun, me sa fe al ma ma sı dü şü nü le mez. De -
ğil se, de mo gog sa ve bir  emek hır sı zı ise ve ya bir köy lü, bir ha mal -
sa, ay dın sa, o er-geç ba şa rı la rı da ol sa so nuç ta if las et me ye mah -
kum dur.

Hiç bir köy lü emek çi li ği nin hır sız lık yo lu dı şın da pat ron lu ğa sıç -
ra dı ğı gö rül me miş tir. Hiç bir de mo go gun da,  eğer in san la rı ka ba bir
bi çim de ya rat ma sı ol ma sa, bir si ya si güç ve ya bir as ke ri za fer el de
et ti ği gö rül me miş tir. Ba şa rı sı, bi ri si nin hır sız lı ğı, di ğe ri nin in san la rı
kan dır ma sın da dır. Hır sız lar ça lar-çır par yük se lir ler, en bü yük le ri
olur lar. De mo gog lar da ya lan lar la in san la rı uyu tur lar, bel ki de bir
dik ta tör olur lar. Bun lar dün ya mız da çok, içi miz de de böy le ri her
gün çık mak is ti yor lar. Ama  açık söy le me li yim ki, bi zim ön der lik
tar zı mız da, ne ça ba la ra hır sız ca gi riş mek, ne de de mo gog ca et ra fı nı
kan dır mak var dır. Ha yır, as la iki si ne de yer yok tur.

Aca ba ken di ni zi sağ lam bir sos ya list ki şi li ğe ka vuş tu ru yor mu su -
nuz?

Ger çek ten bir sos ya list ki şi lik ama cı na bağ lı mı sı nız?
Evet di yor sa nız, o za man sağ lam ör güt öl çü le ri ne ulaş mak so nu -

ca gö tü rür, çiz gi ye ve gi de rek ha yal le re ulaş tı rır. Baş ka bir ya şam
et ki si nin al tı na gir me si dü şü nü le mez bi le.

Tek rar vur gu lu yo rum: De ğil böy le yıl lar ca PKK için de kal mak,
sı ra dan bir baş lan gıç yap mak bi le si zi sağ la ma yü rüt me ye ye ter li dir.

İş te, Ha ki ler, çok mu bi li yor lar dı sos ya liz mi? Ha yır, çok az bir
bi linç le yo la çık tık lar, ama çok inanç lı ol duk la rı nı bi li yo ruz.

İş te, Hay ri ler, Maz lum lar, Ke mal ler, çok mu bu top rak la rı ta nı -
yor lar dı? Ha yır, ama on lar sos ya liz me ve ça ba sı na iç ten lik le ina nı -
yor lar dı ve tut kuy la bağ lıy dı lar. Ger çek PKK’li ler bun lar dı.

Ama şim di saf la rı mı za ba kı yo rum: Bi lin ci de  kırk kat Ha ki’nin,
Ke mal’in, Maz lum’un üs tün de olan lar var. Yi ne pra ti ği –on-on beş
yıl lık sa vaş çı da da hil–, yüz kat bel ki o bü yük PKK’li le rin üs tün de
olan lar var, ama ba kı yo ruz hep si so run ol muş.

Ne den?

Sos ya list ki şi li ğin te mel özel lik le ri ne  ters düş tük le ri  için. Ço ğu -
nun kim li ği ni, ki şi li ği ni en di şe ler kap la mış.

Gü nü bir lik çi, yet ki ye da ya lı ya şam, hak ara yı cı la rı, ne re dey se
baş lı ba şı na bir PKK ha li ne gel miş. Ül ke dı şın da da, ül ke için de de
yet ki dev rim ci li ği, ko mu ta dev rim ci li ği, bam baş ka, ade ta bi raz da
PKK’nin ca nı na oku na rak oluş muş du rum lar var. Bun lar ha bi re so -
run üre ti yor lar. Za ten PKK’ye faz la ver dik le ri bir şey le r de yok.

Ken di emek le ri ni, bu ka dar şe hi din ka nı var, bu ka dar hal kı mı zın
do lay lı-di rekt ver dik le ri de ğer ler var, bu say dı ğım özel li ği tem sil
eden ler ha bi re bun la rı ke mi ri yor. Ar tık hiç bir kıy met le ri yok tur di -
yo rum bun la rın. Ne den? Çok  açık, par ti mi zin için de ki ya hır sız lar,
ya de mo gog lar dır. Di ğer le ri de sı ra dan köy lü emek çi le ri, ha mal la rı -
dır. Ha yır, sos ya list ki şi li ğin bu ol ma dı ğı nı siz le re tek rar tek rar vur -
gu lu yo rum. Hiç şüp he siz di ye cek si niz ki; par ti, sı nıf sa va şı mı nın en
yo ğun laş tı ğı yer dir ve ya olu şum dur. Doğ ru, par ti ta nı mı mız böy le -
dir.

Par ti, saf  dört dört lük sos ya list le rin bir leş ti ği bir yer de ğil dir.
He le bi zim top lu mu muz, hal kı mız gi bi ne re dey se top lum ol mak -

tan çık mış, sı nıf sal özel lik le ri de du mu ra uğ ra tıl mış ve ya cid di bir
ge liş me im ka nı bu la ma mış ve ne re dey se her şe yi par ti için de ade ta
top lum sal la şı yor, si ya sal la şı yor, sı nıf sal la şı yor sa bu ra da sa va şı mın
bu den li yo ğun ge çe ce ği açık tır.

Bir ulu sal kur tu luş sa va şı, sı nıf sal sa vaş ve ril mi yor.
Ne den?
Çün kü,  dört dört lük bir ye nil gi var. Be yin ler da ğıl mış, ira de ler

felç edil miş. Bu an lam da top lum sal te mel de bir sa vaş yok. Yal nız
Kürt top lu mun da de ğil, bu gün kü  Türk top lu mun da, hat ta bü tün Or -
ta do ğu top lum la rın da du rum bi raz böy le. Mü ca de le, ya dev le tin içi -
ne ta şı rıl mış tır, ya par ti nin içi ne. Biz de dev let ol ma dı ğı  için par ti
içi ne ta şı rıl mış tır. Türk ler’de dev let ol du ğu  için dev let içi ne ta şı rıl -
mış tır. Bu gün Tür ki ye’nin sı nıf mü ca de le si dev let için de ve ya iş bir -
li ği ile yü rü tül mek te. Biz de ise PKK için de yü rü tü lü yor.

Şim di da ha iyi an lı yo ruz ki, es ki saf yol daş lar top lu lu ğun dan zi -
ya de ge nel leş ti ği  için, bü tün sa va şan öğe le ri iliş ki ve çe liş ki le ri ile
par ti içi ne al dık. Ama şu nu da pe şi nen ka bul et me li si niz ki, bu işi
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böy le sağ la yan ör güt sel ön der lik, si ze ta nı mı nı ver di ğim ön der lik tir.
Ha kim sos ya list özel lik le ri böy le ta nım la nan ön der lik tir. Di ğer sı -
nıf lar dan gel miş ola bi lir si niz, müt hiş kü çük-bur ju va sı nıf ön yar gı la -
rı, ya rı-fe o dal ön yar gı lar, köy lü, ha mal, ay dın ön yar gı la rı ile do lu
do lu gel miş ola bi lir si niz. Ve bu, bir yer de baş lan gıç ta ka çı nıl maz -
dır. Ama şim di bu nu ıs rar la sür dür mek, hat ta po li ti ka ha li ne ge tir -
mek, hat ta güç ha li ne ge tir mek, hır sız la rın ve de mo gog la rın sa va şı -
nı ge liş tir mek de mek tir. Ni te kim par ti miz de bu nu böy le ele al dı ğı
için ken di için de ki sa va şı şid det len dir miş tir.

Sos ya lizm sözko nu su edil di ğin de bir şey da ha ek le mek ge re kir:
Ör ne ğin, sı nıf sa va şı mın da çok şid det li tav rın sa hi bi  olan bir Sta lin
bi le par ti için de ki sa va şı mı kap sam lı yü rü te me di ği  için, çok dog ma -
tik,  salt bas kı yön tem le riy le sorunları hal ede bi le ce ği ni dü şün dü ğü
için da ha ken di za ma nın da ya rat tı ğı ha in ler ne de niy le, bü yük sos ya -
list ku ru lu şu çö zü lü şün eşi ği ne ge tir di. Par ti yi de ğil, ne re dey se dün -
ya nın üç te bi rin de et ki li ola bi len bir sos ya list in şa yı, par ti için de sı -
nıf mü ca de le si ni doğ ru yü rü te me me sin den, yi ne dev let için de sos -
ya list de mok ra si yi doğ ru ta nım la ya ma dı ğı  için, ge liş ti re me di ği  için
olan lar ol du.

PKK, sos ya liz min bu ta ri hin den şid det le ders ler çı kar ma nın adı -
dır.

Dev let de olur sak, şüp he siz sos ya list de mok ra si ola cak.
Dev let ten ön ce par ti için de sı nıf mü ca de le si ni, ya ni par ti içi de -

mok ra si yi şim di ye ka dar bü yük bir us ta lık la yü rüt tük. Yü rüt me sey -
dik, her hal de ko ca man sos ya list dev let le rin çö zül dü ğü bu sü reç te
PKK hay di hay di çö zü lür dü.

Eğer PKK çö zül me diy se, için de ki sos ya list mü ca de le yi hem il -
ke le re, hem ye ni tak tik esas la ra, ya ni  onun doğ ru ör güt ve mü ca de le
esas la rı na ge tir di ği miz ye ni lik ler le gö tü re bil di ği miz için dir.

Az mı ge ri li ği tem sil edi yor su nuz? Ha yır.  Kürt ki şi li ğin de ki ge ri -
lik ka dar, dün ya da san mı yo rum baş ka ulus lar da ol sun. Her bi ri ni zin
ge li şi, ade ta yüz yıl la rın bü tün ge ri iliş ki ağ la rı, hat ta ken di ni ze gö re
sı nıf bi lin ci de de me ye ce ğim, kör ce bir ki şi lik le ka tıl mak tan baş ka
hiç bir özel li ği ni zi ifa de et mi yor.

Net dü şün ce ler le mi gel miş si niz?

Ha yır!
Bir ça lış ma zev kiy le mi ge li yor su nuz?
Ha yır!
Sı nıf ta, top lum da kal mış sı nız, bi lin ci niz da ğıl mış, ira de niz  felç

ol muş, -an cak öy le gel miş si niz.
Bi raz ken di ni zi to par lar to par la maz, köy lü kö ken liy se niz köy lü

kü çük-bur ju va lı ğı nı,  kent kö ken liy se niz  kent kü çük-bur ju va lı ğı nı,
ağa ka lın tı sıy sa nız ağa da yat ma sı nı, ha kim  ulus et ki le rin den se niz
onun siz le re ka zan dır dı ğı özel lik le ri da yat mak tan ken di ni zi alı ko -
ya mı yor su nuz. Bu nu ne re dey se ezi ci bir bi çim de ben ken di ba şı ma,
ken di me doğ ru yö nel til miş ola rak gö rü yo rum. Hiç um ru nuz da bi le
de ğil. Ne den umu ru nuz da de ğil? Çün kü sı nıf ma ya nız, do la yı sıy la
ki şi lik ger çe ği niz si ze ra hat tır.

Me se la, “PKK�ön�der�lik�tar�zı�na�gö�re�ne�dü�şü�nü�rüm,�ne�ya�pa�rım,
ne�sa�va�şı�rım,�ne�ör�güt�le�ni�rim,�ne�pro�pa�gan�da�ede�rim.” Ya na sıl ya -
par sın? “Kendi�tar�zı�ma�gö�re.” Ne dir se nin tar zın? Çok tan yer le bir
ol muş  tarz. Düş ma nın ilk etap ta vur du ğu bir  tarz.

Di yor, “benden�bu�ka�dar.” Sen den bu ka dar, ama be nim  için bu
yet mi yor. Bu, ken di ni bi le kur tar ma ya yet mez. İş te, sı nıf sa va şı bir
bo yu tuy la da böy le dir. Yet me ye ne kar şı sa vaş. Yet mi yor su nuz. Yet -
me ye ce ği niz  için de ye nil gi yi tem sil edi yor su nuz. 

Siz le ri çok aşı rı kö tü le yen de yok.
De ni li yor ki si ze: Sos ya liz min  emek kah ra man lı ğı nı, sos ya list

ütop ya nın ve ça lış ma sı nın dö nem em per ya liz mi ne,  onun TC kim li -
ğin de ki fa şist-sö mür ge ci ve iş te bu gün çok net  özel sa vaş çı lı ğı na
gö re ken di ni zi oluş tu ra ma dı ğı nız  için ye nil gi yi tem sil edi yor su nuz.
Bu nun al tın da ne var? Ye ter siz lik var. Ör güt len me ye ter siz li ği,  onun
ça ba ye ter siz li ği, ha yal ye ter siz li ği var.

Ba sit bir ya şam la ye ti ni yor su nuz, ba sit bir yet ki siz ler  için za fer
olu yor.

PKK’nin  ucuz bir ko mu ta ki şi li ği siz ler  için her şey ola bi li yor.
Bir kü çük ey lem, bir kü çük tem sil ve ya ba şa rı siz ler  için  işin so nu -
dur. Hal bu ki bi zim  için bun lar, bu tip adım lar ka rın bi le do yur maz.
PKK’nin ön der lik ger çe ğin de bu tip ba şa rı la rın adı bi le söy le ne mez.

Her gün be nim böy le yüz ler ce ba şa rım var, ama dö nüp ar ka ma

224 225



bi le bak mı yo rum.
“Bunlar�ba�şa�rı�mı” di yo rum ken di ken di me.
“Asla�ken�di�mi�bun�lar�la�ya�nılt�mam” di yo rum.
Çün kü düş man la rı mın bü yük lü ğü or ta da. Düş ma nım hız lı ge li şi -

yor. Böy le olun ca, ben ken di mi bir kaç kü çük ba şa rıy la na sıl kan dı -
ra ca ğım? Ama ken di ni ze ba kın, öl çü di ye bir şey kal mış mı? Ye ter -
siz lik ira de ye yan sı yor ve ira de  felç ol muş. Siz ler le bu te mel de sa -
va şı yo rum. Ye ter siz lik ten ye ter li li ğe ulaş tır ma sa va şı mı. Ar ka sın da
iş te böy le sı nıf özel lik le ri var, bü tün di ğer sı nıf özel lik le ri gi bi.

Tek rar söy lü yo rum: Köy lü ler de emek çi, ha mal lar da emek çi,
kü çük-bur ju va lar da emek çi, ağa lar da emek çi, ama on la rın eme ği
va ta nı kur tar ma ya, top lu mu, hal kı öz gür leş tir me ye yet mez.

Ya na sıl ola cak?
Sos ya list ütop ya ya gö re!
Ön der lik ger çe ği mi zin bu ka dar şe hi din ka nıy la, bu ka dar hal kın

ge li şen fe da kar lı ğıy la yü rüt tü ğü tar zı, tem po su an cak bu nu be lir ler.
İş te, sos ya list ki şi li ği an cak bu ta nım çer çe ve sin de ken di ni ze ma le -
de bi lir si niz, “ben�ger�çek�bir�PKK�mi�li�ta�nı�yım” di ye bi lir si niz. Bu nu
ya ka la ya maz sa nız ne si niz?  Evet, bel ki bir mi li tan, bir sa vaş çı sı nız,
ama PKK’nin ger çek mi li ta nı de ğil si niz. Hat ta  onun kar şı sın da yer
alı yor su nuz de mek tir. Ya  onun çok kuy ru ğun da, ya  onun çok sa ğın -
da-so lun da. Ya da bir in ti har ki şi li ği gi bi çok önün de. Gör dü ğü nüz
gi bi bü tün bun lar da zo ra so ku yor. Ba şa rı ya de ğil, ba şa rı sız lı ğa gö -
tü rü yor. Bu an lam da ken di ni zi öl çüp bi çe cek si niz.

“Ben�ger�çek�PKK’li�leş�me�nin,�PKK�mi�li�tan�lı�ğı�nın�ne�re�sin�de�yim?
Sos�ya�list�bir�PKK�kim�li�ği�nin,�ki�şi�li�ği�nin�ne�re�sin�de�yim?” Çok sa ğın -
da mı, çok so lun da mı? Çok ile ri sin de mi, çok ge ri sin de mi? Bu nu
bi le ta nım lar ken düş ma na gö re he sap, ha yal-ütop ya mı za gö re he sap
ve bir de ça lış ma öl çü le ri miz var. “Çok�zevk�li�mi�ça�lı�şı�yo�rum?�Bü�-
tün�ide�o�lo�jik,�si�ya�si,�ör�güt�sel,�ey�lem�sel�fa�a�li�yet�le�re�bü�yük�bir�zevk�le
mi�an�lam�ve�rip�ken�di�mi�pra�tik�leş�ti�ri�yo�rum?”  Evet di yor sa nız, o za -
man siz ler sos ya list mi li tan sı nız, ger çek PKK’li ler si niz ve PKK’nin
ta nı mı na gö re ken di ni zi mi li tan laş tır mış sı nız.

İş te, bu ki şi lik iş ya par. PKK’nin mev cut ola nak la rı bu ki şi li ğe
her tür lü za fe ri sağ la ma ya ye ter, ar tar bi le. Böy le bir sos ya list par ti

mi li ta nı ol ma nız şart tır. Ve za fe rin en te mel şar tı da bu dur. Di ğer
şart lar, sa yı çok lu ğu, si lah lar, bil mem şu ala nın şu özel li ği, bü tün
bun lar ay rın tı dır, be lir le yi ci de ğil dir.

O hal de,  eğer emek çi ler da va sı na bir inan cı mız var sa, mil yon lar ca
in sa nın uğ ru na şe hit ol du ğu sos ya lizm ütop ya sı na da say gı mız var sa
ve ger çek ten bu gü nü ulus la ra ra sı emek çi le rin bir da ya nış ma, bir lik,
mü ca de le gü nü ola rak de ğer len di ri yor sak, ken di so mu tu muz da ve re -
ce ği miz en ya kı cı ce vap, ulus la ra ra sı gün cel ko şul lar da PKK sa ha sın -
da böy le bir mi li tan lık la ve bu nun gi de rek ke sin za fer yü rü yü şüy le da -
ha da ön le ne mez bir yük se li şi ile kar şı lık ver mek tir. İş te, bu mü kem -
mel bir ce vap  olur. Bu ce vap kıs men ve ril di, ama da ha da ve re ce ğiz.

İf las et miş söz cük ler le biz bu gü nü an ma ya ca ğız.
İçi boş sos ya list kav ram lar la bu gü nü de ğer len dir mek is te mi yo -

rum.  Ucuz emek çi ler sö zü nü faz la et mek is te mi yo rum.
Hat ta mev cut ser ma ye nin böy le hiz me tin de  olan emek çi ler den

nef ret ede rim. Se ve mem böy le emek çi le ri. On lar bir dö nem le rin en
bü yük kö le ci im pa ra tor luk la rı na ya ma nan kö le le ri an dı rı yor lar,
bun la rın se vi le cek hiç bir yan la rı yok.

Emek çi ler böy le ola maz!
Emek çi ler, say gı du yu la cak emek çi ler, emek le ri ne say gı yı böy le

bir inan cın, ütop ya nın sa hi bi ola rak gös ter me dik çe la net li ol mak tan
as la kur tu la maz lar. Ken di  halk ger çek li ği miz le gu rur luy sak, la net li
de ğil de ken di mi zi gi de rek yüz ağar tan bir bi çim de ta rih sah ne si ne
çe ki yor sak, böy le inan ca ve  onun sa va şı mı na bağ lı ol ma gü cü nü
gös ter di ği miz için dir.

Ben bu ve si le ile ge rek par ti için de he pi ni ze, ge rek se tüm hal kı mı za
ve il gi du yan dost la ra, en baş ta tek ba şı ma da ol sa, yıl lar ca bu inanç la -
rı ma, bu ha yal le ri me bağ lı ya şa ma yı  esas al dı ğı mı be lir te bi li rim. Ve
bu ge rek ti ğin de tek ba şı ma bir or du gi bi ça lış ma zev ki ni her şey den
üs tün tut tu ğum  için böy le ol du ğu mu be lirt me li yim. Bu te mel de ba zı -
la rı il gi duy du ve PKK’li ler or ta ya çık tı, hal kı mız or ta ya çık tı ve dost -
lar her gün kat be kat ar ta rak da ya nış ma için de olu yor lar. Ya rın bel ki
de da ha faz la ola cak. On la rı kut lar, bu gün do la yı sıy la se lam la rım. Bu -
nun dı şın da eme ğin ve emek çi le rin say gın de ğer len di ri le ce ği ne inan -
ma dı ğım gi bi, bel ki bir pat ro na say gım  olur, ama bir kö le emek çi ye
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say gım ola maz. Bu nu da be lirt mek zo run da yım.
Pat ron pat ron lu ğu nu na sıl bi li yor ve ya pı yor sa, emek çi de emek -

çi li ği ni bi le rek yap ma lı dır. Yi ne bi ze kar şı iyi sa va şan sö mür ge ci
özel or du bir lik le ri ne say gım var, ama ona kar şı ken di öz sa va şı mı -
nı ve re me yen, do la yı sıy la ken di ni ör güt le ye me yen hal kı mı za da hi
be nim hiç say gım yok. Hat ta içi miz de ki sa vaş çı la ra da say gım yok.
Be nim say gım en az düş man la rı ka dar ken di or du su nu, ken di sa va -
şı nı akıl lı ca ve ba şa rıy la ve ren emek çi le re dir, sa vaş çı la ra dır. PKK
ön der li ği ke sin lik le böy le dir, bu nun dı şın da hiç kim se ne bağ lı lık
duy sun, ne say gı, sev gi bek le sin.

Kö le nin, ba şa rı sı zın, ken di ça ba sı na an lam ve re me mi şin içi miz -
de ye ri ola maz. Ve hiç bir za man biz den il gi bek le me sin. As la o say -
gı ya, sev gi ye, şe re fe, onu ra ulaş ma ya cak tır, ona la yık ol ma ya cak tır.
Ve biz hiç bir za man on la rı onur lu ca an ma ya ca ğız.

Ya kim ler le ola cak? İş te, en az düş man la rı ka dar ya şa mı ken di si -
ne la yık gö ren, bu va ta nı, bu hal kı öz gür leş ti re rek ya şa ya bi le cek,
ge re kir se  onun  için her tür lü öz ve ri yi bir sos ya list kah ra man lı ğıy la
gös te re bi le ce ği ni, en gel ta nı ma dan yü rü tü le bi le ce ği ni gös ter di mi, o
en de ğer li si dir, en baş ta cı edil me si ge re ken dir. Sü rek li se vi lip sa yıl -
ma ya la yık bir halk sa böy le bir  halk onu ru ya ka la mış bir halk tır. O
halk ön cü halk tır.  Onun adı na ön cü lük  eden sı nı fın de ğe ri de ön cü
sı nıf de ğe ri dir,  eğer o par ti ise ön cü bir par ti dir.

İş te, bu na bu gün her za man kin den da ha şid det le ih ti ya cı mız var.
Bu sa de ce işi, ek me ği ka zan dır mı yor, onu ru ve öz gür el le ri or ta ya
çı ka rı yor.  Umut, ütop ya de di ği miz öz gür ha yal le ri or ta ya çı ka rı yor.

Öz gür ha yal ler ol duk ça öz gür el ler ola cak tır, öz gür el ler ol duk ça ça -
lı şan el ler ola cak tır, ça lı şan el ler ol duk ça iş ola cak tır, ek mek ola cak tır.

En gel ler var mış, sa vaş ge rek ti ri yor muş, bun dan da ha de ğer li ça lış -
ma  olur mu? Bir sa vaş ki, bü tün bu tut sak lık zin cir le ri ni pa ram par ça
ede cek tir. O hal de bu iş, en zevk li iş tir. Bu ça ba bel ki de bi re bin ve -
ren ve rim li emek tir, ça ba dır, sa vaş eme ği dir ve  onun kah ra man lı ğı da
en bü yük  halk kah ra man lı ğı dır. Biz eme ğe de, emek çi le re de ulus la -
ra ra sı alan da ol du ğu ka dar ken di so mu tu muz da hal kı mı zın bu an lam -
da ki ça ba la rı na kar şı lık ver mek is te dik. Hal kı mı zın baş ta emek çi bir
halk ol du ğu nu gör dük. Ama eme ği ne  ters düş tü ğü, bü tün  emek de -

ğer le ri nin elin den alın dı ğı, do la yı sıy la eme ğin üre til di ği ül ke si nin de
elin den alın dı ğı nı bi li yo ruz. İş te, bu nun  için bü yük bir yurt se ver lik
sa va şı mı nın ge rek li ol du ğu nu ve  emek de ğer le ri nin ken di si nin ola bil -
me si  için öz gür bir  halk ola rak, ken di ni mut lak ger çek leş tir mek du ru -
mun da ol du ğu nu  esas al dık. Bu nun  için de ön ce lik le, bu nu ka za na cak
bir par ti ye, bir par ti yi de ka za na cak mi li ta na, sos ya list mi li ta na, en
bü yük ağır lık ve ri le cek tir. Bu gö rev bi ze düş tü ğün de ina nıl maz bir ta -
rih mis yo nu dur, ro lü dür de dik, be nim se dik. İna nıl maz bir çe ki ci li ği
var de dik, et ki si ne gir dik. Ve ça ba sı çok ve rim li dir de dik, ina nıl maz
bir ça lış ma tar zıy la ve tem po suy la bu işe ko yul duk. So nuç, bo şa git -
me yen ve bel ki de ta rih te en onur lan dı rı lan, yüz ağar tan ve hat ta yal -
nız umu du da de ğil, kur tu lu şu ge ti ren bir sa va şı ve ne re dey se her şe -
yi mi zi ye ni den ya ra tır bul duk. Bun dan da ha de ğer li si ola maz.

İş te, bu sos ya lizm dir!
İş te, bu emek çi le rin bir kez da ha gü nü müz de bi linç li çı kar la rın -

dan iba ret  olan ve par ti de bir le şen da va sı dır. Hiç bir da va bun dan
da ha yü ce ola ma ya ca ğı gi bi, ba şa rı lı so nuç da ala maz. Bu te mel de
bü tün ulus la ra ra sı emek çi le ri, halk la rı, bi raz da ka rar tıl mış da ol sa,
bu gün le re doğ ru, bu gün le ri ni böy le si ne inanç lı bir sos ya list ütop ya
ile ol du ğu ka dar; sos ya list bir ça lış ma nın zev ki ile  onun bir lik ve
da ya nış ma sı nın, mü ca de le si nin onu ru ile se lam lı yo ruz.

Par ti miz için de de as la bu na toz kon dur ma ya ca ğı mı zı, bi zi böy le
ba şa rı lı kı lan, böy le bir sos ya list ide o lo ji nin ve on dan kay nak la nan
bü tün po li ti ka sı nın, ör güt len me si nin ve as ke ri çiz gi si nin de sa vaş ta
ba şa rı ya, za fe re doğ ru gi de cek ka dar aman sız ta kip çi si ol du ğu mu -
zu, şim di ye ka dar ki ba şa rı la rı mı zın an cak bir baş lan gıç de ğe ri ola -
bi le ce ği ni,  asıl an lam lı ve ba şa rı lı sa vaş la rın bun dan son ra ge li şe bi -
le ce ği ni bu gün do la yı sıy la bir kez da ha be lir ti yo ruz.

Baş ta sos ya list PKK ve  onun sa vaş sa ha sın da ki ko mu ta ve sa vaş -
çı la rı ol mak üze re, yi ne zin dan da kah ra man ca di re nen sos ya list
PKK’li le re ve on la rın sem pa ti zan la rı na ve bi zi ta kip  eden bü tün
hal kı mı za bu gün do la yı sıy la en an lam lı kar şı lı ğı ver di ği mi ze ina nı -
yo rum. Bu te mel de sü rek li ba şa rı di li yo rum, se lam lı yo rum.
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“Ancak�kendinden�bir�şeyler�verebilen�kişi�zengindir.”

Karl Marks

İnsana, insanın da en iyisine güvenirim

“Klasik erkeği�öldürüyorum”

PKK ger çek li ğin ken di si dir. PKK ola yı an la şıl ma dan  Kürt ulu sal
kur tu luş ola yı an la şı la maz. Bu da an la şıl ma dan, çö züm süz lük ola yı
ve ola cak sa bir çö züm de an la şı la maz.

PKK’yi in ce le mek te ya rar var. Ço ğu nun ta nım la dı ğı PKK ola -
yın dan çok da ha fark lı bir PKK’lileş me ve ya PKK ol gu su ol du ğu nu
belirtmek ge re kiyor. Ha ta bir çok PKK’li nin san dı ğın dan fark lı bir
PKK’li lik ten bah se di yo rum. Ya ni bir yer de en zor an la şı lan ve
önem li oran da da an la şıl ma mış bir olay dır PKK. Özel lik le Tür ki ye
so lu ve ya  Türk ay dı nı, hat ta  Türk po li ti ka cı sı san mı yo rum PKK’yi
bi raz an la sın. Bel ki is tih ba rat çev re le ri gi de rek ob jek tif ola rak an la -
ma ya ve so nuç da çı ka rı yor lar. Ama ay nı du ru mu ay dın  için, ha ta
sos ya list  için söy le mek ol duk ça zor.

Be ni şu an da en iyi anlayanlar is tih ba rat servisleridir.
On lar la çok iyi tar tı şa bi li r ve ba zı çö züm le re de gi de bi li riz. Bel ki

ka fa sı ça lı şan ba zı as ker ler de bu ko nu ya da hil edi le bi lir. Ama ma a -
le sef si vil çev re ler de, ay dın lar da, he le sos ya list le re, so la doğ ru gel -
di mi, an la yış sız lık da ha da ge li şi yor, in kar cı lık bi çi min de kar şı mı -
za çı kı yor.

PKK sa nıl dı ğı gi bi veya or ta ya ko nul du ğu gi bi bir sos ya list ha re -
ket ola maz. Fark lı bir ha re ket tir.
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İs tih ba rat çı lar ve as ker ler, sa va şı mın ya sa la rı ge re ği ve sa vaş tık -
la rı ola yı, ol gu yu mut la ka iyi ta nı mak zo run da lar. De di ko du cu lar
ise, sa vaş ma dık la rı  için her şe yi ami ya ne ta bir ler le, de di ko du kav -
ram la rıy la iş le ri ida re eder ler. Ger çek çi bir de ğer len dir me ya pıl mı -
yor. Bu nu bü yük bir ek sik lik ola rak gö rü yo rum. De mi yo rum, bi zi
övün, tam ter si ne yer den ye re vu run. Ama ağır lı ğı ve ori ji na li te si ni
or ta ya ko ya rak bu nu ya pın. Ay dı na, dev rim ci ye, sos ya lis te, hat ta is -
lam cı ya bun la rı söy le me ge re ği ni du yu yo rum. En azın dan kar şı mız -
da ki  özel sa vaş çı lar ka dar bi zi bi raz ol sun an la ma ya ça lış ın .

Ne den ay dın lar, bi lim adam la rı, hat ta sos ya list-dev rim ci ler istih-
barat servisleri ka dar bizi öğ ren me sin ler ki? Bir de bun lar, kal dı ki
mü ca de le için de ol du klarını söy lü yor lar.

PKK’liler de öğrenmesini bilmiyorlar. Bundan dolayı PKK için -
de de bü yük bir si nir sa va şı ve ri yo rum. PKK’li ler ki me kar şı sa va -
şı yor lar? Sa vaş ma yı bi li yor lar mı? Net leş me miş! PKK çiz gi sin de
de ğil, önem li oran da ve ob jek tif ola rak PKK’ye kar şı sa va şım çiz -
gi sin de ol muş lar. İl ginç bir  olay!

Bu nu da ha da ge nel leş ti re bi li rim. PKK’nin yüz de dok sa nı as lın -
da PKK adı na de ğil, PKK’ye kar şı sa va şı yor lar. Şim di bu na rağ -
men, bir de sa va şan PKK ger çek li ği var, -il ginç tir bu. Şim di bu nun
üze ri ne Tür ki ye po li ti ka in şa edi yor. İti raf çı lar ya sa sı nı çı ka rı yor,
piş man lık ya sa sı çı ka rı yor.  Kürt ha re ke tin de bu baş lı ba şı na bir
olay. Dev let ler  oyun oy nu yor. Her bi ri si nin bir PKK ma sa sı var. Ve
her kes bit ti-bit mek üze re, çök tü-çök mek üze re di yor. Ama ha len
Ame ri ka lı la rın de yi şiy le, “dünyanın� en�bü�yük�ge�ril�la� ör�gü�tü� ve�ya
en�teh�lik�le�li�or�to�doks�mark�sist�ör�gü�tü.” CIA’nın de ğer len dir me le ri ni
dik ka te al ma lı yız.

Ba zı  Türk sol ör güt leri ise, “milliyetçiler,�kü�çük-bur�ju�va�mil�li�yet�-
çi�le�ri” di yor lar. Ne Ame ri ka lı lar tam ta nım la mış, ne Tür ki ye so lu -
nun bü yük bir kıs mı bu nu an la ya bil miş, ne de bi zim ki ler ken di le ri -
nin ne ol du ğu nu bi li yor lar.

Şim di bu ra da yap tık la rı mı or ta ya koy sam her hal de iyi bir PKK
ta nımı  için mal ze me  olur. Bu sa vaş ba na gö re da ha köy dey ken, on
yaş la rın day ken bir sos yal sa vaş tı, ba zı fe o dal ge le nek le re kar şıy dı.
Da ha son ra, şeh re ilk adı mı at tı ğım da da ha ge niş çer çe ve li bir sos -

yal sa vaş ol du. Ne den? Ben ne köy top lu mu nun de ğer yar gı la rıy la
bü tün leş tim, ne de şe hir de bur ju va de ğer yar gı la rıy la bü tün leş tim.
Dev let ile kar şı kar şı ya gel di ğim de dev let le de bü tün le şe me dim.
Ni te kim bun lar da ha PKK adı na  adım at ma dı ğım dö ne mleri ifa de
edi yor.

An la mak is ti yor sa nız, ken di ni zi ve be ni mu ka ye se et me niz  için
ipuç la rı nı ve ri yo rum. İyi bir köy lü ola ma dım. Akıl lı bir köy lü de
ola ma dım. Za ten, o za man bi zim köy lü ler şu nu söy lü yor du; “Allah
kim�se�yi,�iş�te�fi�la�nın�oğ�lu�gi�bi�yap�ma�sın,�yol�dan�çık�mış,�bil�mem�ne�-
re�nin�de�li�si.” Be nim ta nı mım böy ley di. Za ten bur ju va top lu mu na
gi riş yap tı ğım da bi ça rey dim, -ça re siz dim ya ni. Hiç kim se ben de ya -
şam şan sı gör mü yor du.

Ne ye gö re?
Her hal de bi ri köy top lu mu nun ku ral la rı na, di ğe ri de bur ju va top -

lu mun ku ral la rı na gö re.
Türk so lu ile te mas ta da ay nı şey ler ge çer liy di. Hiç de o öl çü le re

gö re bir sol cu ola ma ya ca ğım açık tı.  İşin tu haf ta ra fı; yal nız
PKK’den ön ce ve hat ta sol saf lar da de ğil, PKK ta ri hi bo yun ca da
du rum faz la de ğiş mi yor. Par ti bir ör güt tür, mer kez ko mi te si, po lit -
bü ro su, sek re te ri, alt ta üye le ri var dır. Şim di biz de bu  olay da faz la
ge liş mi yor. “Ben�ör�güt� üye�li�ği�ne�ge�le�mem,�mer�ke�zi�li�ğe� ge�le�mem.
Ben�po�li�ti�ka�yı� kap�sam�lı� bir� bi�çim�de� yü�rüt�me�ye�ge�le�mem.” Bu bir
çe liş ki? Ama bu na rağ men, bü yük bir PKK ola yı var. Bu na sıl ger -
çek leş ti? Şu an da em per ya list dev let ler PKK’den ür kü yor lar. Ürk -
tük le ri  için böy le an lam sız ve bu kor ku nun ver di ği öf key le kap sam -
lı bas kın lar dü zen li yor lar.

Şim di ben ken di mi bu an lam da da hi bi rey, ya ra tan bi rey, bü yük
ön der-şef gi bi şey ler le ad lan dır mak tan nef ret ede rim. Fa kat bir alış -
kan lı ğım mı de sem, bir tar zım mı de sem, var ki onu mut la ka an la -
mak ge re kir ki, bu  olup bi ten le ri an la ya sı nız.

Her ke si müt hiş güç süz gö rü yo rum. Ya şam tarz la rın da güç süz gö -
rü yo rum. Ku cak ta bü yü yen ço cuk tar zı. Be be ği iki de fa al kal dır.
Öp şu ra ya, koy bu ra ya. Ba na gö re ki şi lik, bü yük oran da dar be ye di.
Hat ta ai le çe liş ki si ni gö zö nü ne ge tir di ğim de bir duy gu ge liş ti ben -
de: Keş ke bu ai le den ol ma sam!
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Son ra Kürt lük ola yın da, keş ke bu ge ri ulus tan ol ma sam!
Hat ta bu sı nıf tan, sos ya li te den ol ma sam.
Da ha son ra bu dev let ten ol ma sam. Böy le duy gu lar var as lın da. Bir

red de diş var. Çok müt hiş! Her ke sin sev di ği gi bi sev me me, her ke sin ya -
şa dı ğı gi bi ya şa ma ma, her ke sin dü şün dü ğü gi bi dü şün me me. Ye di ği,
iç ti ği gi bi ye meme, iç meme. Hep sin de red ola yı bir has ta lık de re ce sin -
de. Her kes du a sı nı böy le  okur, na ma zı nı böyle kılar. O da be nim  için
bü yük bir so run. Ge le nek le ri mi ze gö re; “oğlumuzu�kı�zı�mı�zı�şöy�le�eve�-
re�lim.” Bu be nim  için da ha da müt hiş bir  olay. Ha yır, böy le ola maz!

İş te sos ya lizm:
“Sosyalizm�böy�le�dir.�Te�o�ri�si�de�pra�ti�ği�de�böy�le�ko�nu�lur!” Ha yır,

öy le ko nu la maz! Hep fark lı, ay kı rı! Şim di bu du rum aca ba be ni ne -
re ye gö tü re cek ti?  Evet! Bu bir çi le dir, bir yal nız lık tır. Bel ki de çıl -
gın lık tır.

Ter bi ye li ol ma ya ça lı şan bi ri siy dim. Has sas tım, du yar lıy dım. Ot
par ça la rı na bi le an lam sız bas ma ma yı es ki den be ri kendime il ke
edin miş bi ri yim. Her şe ye kar şı en yük sek il gi ler baş tan be ri var dı.
Ama bu na rağ men bu ka dar ay kı rı lık! Şim di da ha son ra an la şı la cak,
ya ni bun lar la an cak ken di den ge mi bu lu yo rum. Ayak la rım üze rin de
du ru yo rum. Ken di mi öl çüp-bi çi yo rum.

Hiç bir şey be nim is te di ğim gi bi de ğil. His le rim, sezgilerim bun-
un ba na böyle olduğunu söy lü yor.

İyi  olan müm kün dür, mev cut olan lar bu na gö re kö tü dür. Bir his
du ru mu. Ne re ye ba kar sam, ke sin bu iki li kav ra ma gö re dü şü nü rüm.
Bu nun da ha iyi si var dı ve or ta lık ta  olan da ha çok kö tü dür. Yan lış
olan dır, -ve bağ lan ma. Er ken bağ lan ma ki şi yi bi ti rir. Psi ko lo ji de de
böy le dir.

Ay nı za man da iyi bir Fre ud çu yum da.
Bu yön te mi çok ge liş tir miş du rum da yım. Ana ku ca ğın da ana ya sım -

sı kı sa rı lan ben cil  olur. Ve bir de dış güç le ayak ta dur ma yı is ter. Çün kü
hep anayı  arar, anaya sığınmak ister. Bit ti o ço cuk ve bir da ha ken di ne
ge le mez.

Sev gi tar zı me se la:
Ko ca  ve ka dın ara ma. Şim di bu da kök lü bir bağ lan ma dır. As lın -

da kö le lik tir. İçi ne gir di mi bir da ha çı ka maz. Ge ri si ni de top lum ta -

mam lar. Bur ju va top lu mu, fe o dal top lum, dev le te ge lin ce za ten bu
bit miş tir.  Türk in sa nı,  Kürt in sa nı, hat ta Or ta do ğu in sa nı dev le te
kar şı gö zü nü kal dır dı mı, o bir ça re siz dir. El- avuç aç mak tan baş ka
hiç bir şey elin den gel mez.

Çün kü da ha dev le te ulaş ma dan bit miş tir. Ba na gö re köy dey ken
ve ya ai le oca ğın day ken bit miş tir. Sa va şı da yok tur.

Sa vaş çı ol ma ya nın ki şi li ği ol maz!
Sa vaş çı ol mak  için il kin be ğen me ye cek sin, ya ni red de de cek sin.
Ba zı şey le ri yık ma yı, ba zı şey le ri de yap ma yı ak lı na ko ya cak sın. 
Be ğe nir sen ken di ni, ne yin sa va şı nı ve re cek sin? Ai le ni be ğen din,

top lu mu be ğen din mi, sa vaş ma ge re ği or ta dan kal kar. Sa va şım adı
al tın da ent ri ka ile uğ ra şa cak sın. Tıp kı ke ma lizm de ol du ğu gi bi. 

Bun lar ay nı za man da kav ga sız lı ğın en kö tü bi çim le ri olu yor.
Kav ga sız lık, küf tür, iş te bir bi ri ne gir me... Tür ki ye’de kü für ler ve
ya pay kav ga lar çok tur. Gerçek kav ga cı lık sa na tı ise yok tur.  Halk sa -
vaş çı lı ğı, sos ya lizm sa vaş çı lı ğı yok tur. Da ha da ta ri hi te mel le ri var.

Top lum sa va şı yok tur.
Ne var dır? Ya lan-do lan! Bir yer de ger çek ol ma dı mı ya la nı çı kar.

İş te, Tür ki ye’de kü für leş me çok yay gın dır. Ger çek kav ga nın ken di -
si ol ma dı ğı  için ye ri ne kü für vardır. Ah bap-ça vuş bir lik le ri çok tur.
Ne den? Çün kü il ke ye gö re ör güt kur ma mış lar dır. Şu an da biz de de
bu fe la ket ha lin de dir. Te o ri ye gö re ya şam yok tur. So nuç ta  halk sa -
va şın dan, top lum sa va şın dan, hat ta sı nıf ve sos ya lizm sa va şım dan
yok sun lu ğu or ta ya çı ka rır.

Şim di be nim du ru mum bü tün bun lar la te zat teş kil edi yor. Bü yük -
lü ğüm ve ya ay rı ca lı ğım bu ra da!

Ba na gö re, böy le ko şul lar da ya şan maz!
Kav ga sız ya şa nıl maz!
Ama böy le kav ga adı al tın da ki ka ba da yı lık da ayıp tır. İl ke siz ol -

mak ayıp tır.
As lın da bu bir ka rak ter, bir ah la ki so run dur. Fik rim ol ma sa da

ah la kım var. İn san lar böy le ki şi lik siz ol ma ma lı. Bir bi ri ni kan dı rı -
yor lar. Ben bun la rı er ken den tes pit et tim. Ken di ai lem den bi li yo -
rum. Ana-ba ba lar za val lı ca dır. Ye di ya şın da ki bir ço cu ğun bi le öz -
lem le ri ne  ters dü şü yor lar. Ne den bun la ra faz la gü ve ne yim? Ölü me
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ha zır lı yor lar. Gö nül süz dür ler, yü rek siz dir ler. Çün kü her tür lü yan -
lış lık la bir le şi yor lar. O za man ne den bun lar gi bi ola yım. Bu na ben -
zer bir çok psi ko lo jik özel li ği ifa de ede bi li rim.

Şu nu gös ter mek is ti yo rum: Ge nel de top lum da ki kav ga sız lık;
onun ye ri ne sah te kav ga cı lık var; il ke si yok, ör gü tü yok. 

Çi le sa va şı na,  nefs sa va şı na Hz. Mu ham med “cihad-ı�ek�ber” der.
Ya ni, kü çük sa vaş bu cep he ler de ya pı lan sa vaş tır. En bü yük sa vaş
ise ken di özü ne kar şı yap tık la rı sa vaş tır. Ve is la mi ye tin ba zı bü yük
ki şi lik le ri or ta ya çı kar ma sı; ev li ya lar, ko mu tan lar, ön der ler bi raz
böy le dir.

Ev li ya lar ta ri hin de bu nun ör nek le ri çok tur. Pir’ler ta ri hi bu nun
ör nek leriyle doludur. İs te yen ki tap lar da yüz ler ce si ni bu la bi lir. Şim -
di Tür ki ye’nin or ta mın da bu yok edil di. Ye tiş me tarz la rı fe la ket!
TC’nin ide o lo jik ege men li ği bi re yi kor kunç oran da dü şü rü yor. Yi ne
onun da et ki le di ği ai le ve si vil top lum di ye lim, on lar da dev le tin
göl ge si ha lin de dir, iz dü şü mün de dir ve insanı da ha da felç li ha le ge -
ti ri yor lar. Be ğen me di  Türk so lu. Ne yi be ğe ni yor du? Ara yı şı na sıl -
dı? De rin leş me di. Fe o da lizm de bel ki ör nek bul mak is te di, bil mem
en son iş te, Ba tı ka pi ta liz mi bu gün on lar  için iyi bir mo del. Bel ki
ye ni bir şey çı kar sa ona da öze nir ler. Şim di bur da da yi ne ken di ni
gö re me me var.

Be nim tar zım da tak lit çi lik yok. Ger çek leş me yi ken di için de ger -
çek leş ti re cek sin ve kendini göreceksin.

Ken di iç sa va şı mın çok yo ğun ol mak zo run da. İç mu ha se be niz,
iç ça tış ma lar ba na gö re ol duk ça za yıf. Hiç bir mi li ta nı mız ken di pra -
ti ği nin üze rin de dü şün mek is te mi yor. Kor ku yor! Şu an da sor gu la dı -
ğı mız ki şi lik ler ba kı yo rum sık sık şu sö zü söy lü yorlar: “Be�ni� sev�-
me�yen�PKK’yi� sev�mez.�Be�ni� se�ven�PKK’yi� se�ver.�Be�ni� se�ven�hal�kı
se�ver,� be�ni� se�ven� in�sa�nı� se�ver.�Ben�her� şe�yim.” İç sa vaş, sos ya list
sa vaş yok. Ken di için de me ga lo man ol muş. Bü yük dük çe ka ri yer de
me ga lo man la şı yor. Ken di ni müt hiş be ğe ni yor. 

Şim di ben, tam  adam ola ma dım di yo rum. Hiç bir er ke ğe ben zer
ha lim yok tur. An la dı ğı nız an lam da er kek ola ma dım. Şim di bu nun
mu ka ye se yi çok iyi ya pı yo rum. Bi zim sah te er kek le ri yen me nin
baş ka yo lu yok.  Adam  dört dört lük er kek lik tas lı yor. Şim di er -

kek li ği ben iyi bi li yo rum. İçin de dik ta tör lük var, bir çok çir kin lik
var.

Er kek li ği yo rum lu yo rum.
Er ke ği öl dü rü yo rum.
As lın da bu sos ya liz min te mel bir il ke si olmalıydı. Erkeği öldür-

mek ik ti da rı öl dür mek tir. Tek ta raf lı ha ki mi ye ti, eşit siz li ği öl dür -
mek tir, or da hoş gö rü süz lü ğü öl dür mek tir. Hat ta gi de rek fa şiz mi,
dik ka tör lü ğü, des po tiz mi öl dür mek tir.

İşte kız lar ni ye saf la rı mı za ge li yor lar. Neden geliyorlar? Çünkü
bu er kek li ği bi raz aş tı ğım  için ge li yor lar. Bu çok  açık.

Kla sik er kek ye ni li yor.
Bu da bü yük bağ lı lı ğa, Zey nep Kı na cı lar ola yın da ol du ğu gi bi

çok bü yük bir kah ra man lı ğa yol açı yor. Esas ta onu böy le bir ola ya
gö tü ren, bi zim yen di ği miz er kek lik olu yor. Şim di bu  işin bir ya nı.
On lar gi bi ne den ko mu tan ola ma dı ğı mı an la tı yo rum. Ko mu tan lık
ya pa cak hiç bir ha lim yok. Şim di öy le bir ko mu tan lık esp ri si ne ken -
di ni kap tır mış ki as tı ğı-as tık, kes ti ği-kes tik. Onu dur dur mak  için,
ne den zor be la ken di ni as ke ri çiz gi ye gö re ayak ta tut ma ya ça lı şan
bi ri si ol du ğu mu or ta ya koy mak zo run da ka lı yo rum. 

Ke ma liz mi çok iyi çö züm le me ye ta bi tu tu yo rum. Ben ke ma list gi bi
sah te bü yü ye cek ola nı en gel li yo rum. “Ah�he�val” di yo rum “ben�bi�rin�ci
adam�ola�ma�dım�ki,�sen�na�sıl�ikin�ci��adam�ola�cak�sın?” Bu tu tum la ra ya -
ban cı de ği lim. Hep si ha yal kı rık lı ğı na uğ ru yor. “Nasıl�bu�nu�söy�lü�yor�-
sun,�bu�ka�dar�güç�ka�zan�dık,�bu�ka�dar�bi�linç�ka�zan�dık,�as�ke�ri�eylemler
yap�tık,�bu�ka�dar�güç�len�dik,� sen�ha�len�adam�lık�ro�lü�nü�oy�na�mı�yor�sun
böy�le�ön�der�mi��olur?”  Evet, ben böy le bir ön de rim di yo rum. Me ka niz -
man bu dur. Ak si hal de Or ta do ğu top lum la rın da çok ça or ta ya çı kan dik -
ta tör yan ve bir de kal leş çi lik, ya ni bir bir le ri ni sı nıf ta nı mak sı zın tas fi ye
et me...

Bu ra da şu çı kı yor: Be nim bir lik ida re edi şi min ney le bağ lan tı lı ol du -
ğu... Ola ğa nüs tü bir bir lik çi tu tum dur. Bir yan dan on la rı sa va şa tah rik
eder ken, bir yan dan ol gun lu ğa, uyu ma, sa de li ğe, ama ca yö nel me var.
Dik kat eder se niz çok tah rik edi ci, çok baş kal dı rı cı bir du rum dur. Ön -
der li ğin di ğer bir özel li ği de çok mü te va zi lik tir.

Aca ba  adam ola bi lir mi yim? Ve ha len de öy le yim. Bu nu ken di içim -
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de de uy gu lu yo rum. Ba şar dım,  adım  ünüm çık tı, di ye ye tin mi yo rum.
Ak si hal de bu duy gu be ni bi ti rir. Bun dan nef ret edi yo rum. 

**
*
Cins le ra ra sı iliş ki; şüp he siz sos ya liz min en çok bun dan son ra,

özel lik le de ken di min en çok üze rin de du ra ca ğı bir ça lış ma ola cak -
tır. Hat ta 21. yüz yı lın cins le ra ra sı iliş ki le rin en çok dü zen le ne ce ği
bir yüz yıl ola ca ğı ka nı sın da yım. İlk kar şı dev rim cin sel alan da ya -
pıl dı ğı gi bi, en bü yük ve son dev rim de  cins iliş ki le rin de ger çek le -
şe cek tir. Be nim var dı ğım di ğer bir so nuç ise; cins le ra ra sı iliş ki sa -
nıl dı ğın dan da ha faz la kar ma şık, sö mü rü yü, bas kı yı giz le yen ve ge -
nel leş ti ren bir ka rak te re sa hip tir. Hat ta sı nıf lar ve ulus la ra ra sı çe liş -
ki den da ha teh li ke li si cins ler ara sın da giz li dir. Bir de çok ge nel dir.
Ve bu na  alet ol ma yan insan yok de ne cek ka dar az dır. O hal de ile ri -
de en çok üze rin de öz gür leş me fa a li ye ti nin, dev rim ci ge liş me nin,
dü zen le me le rin yü rü tü le ce ği sa ha cins le ra ra sı iliş ki sa ha sı ola cak tır.

Bu sa ha din den da ha sı kı bir ta bu ola rak dü şü nü lü yor. Bu nun
üze ri ne git mek ge re ke cek tir. Be nim ken di fa a li yet le rim de önem li
oran da üze rin de dur du ğum bir hu sus da bu dur. Din le de uğ raş tım,
ama  cins iliş ki le ri üze rin de ki yo ğun laş mam ka dar zor lan ma dım.
Ce ha let çok ile ri dü zey de. Ya şa mın bu ra da teh dit al tı na alın ma sı ve
çir kin leş ti ril me si yi ne çok ile ri dü zey de. En önem li si de top lu mun
esen li ği, ya şam gü cü bu iliş ki le rin dü zen len me si ne bağ lı.

Bü tün sı nıf lı top lum ta ri hi bo yun ca her sö mü rü cü güç bir mik tar
cin si de sö mür müş ve ez miş tir. Bu ra da bir sı nı fın çok öte sin de, bir
çe liş kiy le kar şı kar şı ya yız. Bu na bir de do ğal özel lik ler, cins ler ara sı
fark lı lık lar ek le nir se bun la rın da kö tü kul la nıl ma sı –hem ka dın, hem
er kek ta ra fın dan– söz ko nu su edil di ğin de sa nı rım top lu mun en te mel
ol du ğu ka dar, en ilk ve en kap sam lı bir çe liş ki si kar şı mı za çı kı yor.
Ge len her sı nıf bu na bir kat kı da bu lun muş. Kö le lik bi raz, fe o da lizm
bi raz, ka pi ta lizm bi raz sö mür müş ve em per ya lizm da ha fark lı bir
tarz da sö mü rü yü de rin leş ti ri yor. Ve bu nun öy le bir de vam var ki,
kork ma mak müm kün de ğil. Be nim en akıl lı yön le rim den bi ri si de
bu na kar şı ken di mi sa vun mam la an la şıl dı. Şim di ka dın za ten çok tan

ka dın ol mak tan çık mış. Er kek de ne bi çim er kek se, be nim pek ta nı -
ya ma dı ğım bir du rum dur. Ba na gö re iki ta raf da iş ken ce al tın da dır.

Bu ko nu da ken di ni bi raz öz gür leş tir dim. Ve kur tar dım. Bu öz -
gür lü ğü mü hiç bir şey le de ğiş ti re me ye cek ka dar de ğer li bu lu yo rum.
Ken di me kla sik an lam da bir er kek gö züy le bak mı yo rum. Siz ler be -
nim du ru mum da ol say dı nız da ya na maz dı nız, er kek li ği ni ze ke sin lik -
le ye di re mez si niz. Çok zor lu bir ya şam dır. Ama be nim  için çok
önem li dev rim ci bir ya şam dır.

Ha len ka dın iliş ki si, ka dın ara yı şı be nim  için çok cid di bir prob -
lem ve ça ba dır. Ka dın kar şı sın da kla sik bir er kek ol ma teh li ke si be -
nim  için çok önem li dir. Hep üze rin de dü şün ce ve ta vır üre ti rim.

Top lu mun ken di si ni ta nı mak ka dar, bi rey le ri de ta nı mak zo run -
da yım. Yi ne si ya set le bağ lan tı sı nı kur mak zo run da yım.

Has sas bir ko nu: En önem li si de top lu mun en te mel bir so ru nu
ha li ne gel miş tir. Ör ne ğin nü fus so ru nu, ken di ba şı na top lu mun bir
so ru nu dur. Üre tim, top rak yet mi yor, do la yı sıy la bu ko nu da ke sin
çö züm le re ih ti yaç var dır.

Bir de sev gi siz lik ile ri dü zey de dir. Cins ler çok ko lay bir bir le ri ne
ya ban cı la şı yor lar. Ve bu da ya şa mın ka li te si ni müt hiş dü şü rü yor.
Ba na gö re bu da çok cid di bir teh li ke dir. Bu ko nu da ye ni bir ah la ka
ih ti yaç var dır. Kor kunç bir yoz laş ma var. Ve en önem li si de ya şa -
ma ma ya şa nı yor. Bü yük bir ya ban cı laş ma var. Bu hu sus lar da da
sos ya liz min he nüz kat ede ce ği çok me se fe ler var dır. Sos ya list in sa -
nı bu ko nu da ye tiş tir me ye çok da ha faz la ağır lık ver mek ge re ki yor.

Cin sel so run us ta lar ta ra fın dan da en çok ih mal edi len bir so run -
du.  Marks’ın ka dın an la yı şı ve iliş ki ke sin lik le bur ju va zi sı nır la rı
da hi lin de olan bir iliş ki dir. Aş kıy la, sev gi siy le onu aş ma mış tır. Sta -
lin ka dın kar şı sın da tam bir fe o dal gi bi dir. Le nin’de bu ko nu da bir
kü çük-bur ju va dır.

Cin sel so ru nu sos yal bir ko nu ola rak de ğer len dir me miş ler dir.
Ken di li ğin den ele al mış lar dır. Ama şim di her şey bi ze gös te ri yor
ki, bu öy le ken di li ğin den ele alı na cak bir ko nu de ğil dir.  Cins so ru -
nu çö züm len me den si ya sal so run çö züm le ne mez, top lum sal de -
mok ra si çö züm le ne mez. Sen kar şı  cins ile ve ya hem fi kir ol du ğun
ve ya şam için de ol du ğun  cins ile iliş ki le ri ni dü zen le ye mez sen
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han gi de mok ra si yi dü zen le ye bi lir sin. Han gi si ya si de mok ra si yi
ge liş ti re bi lir sin. 

Egemenliği al tın da bir ka dı nı bu lun du ran bir er kek de mok rat ola -
maz.

İliş ki ler de ki esas lar, ya ka ba cin sel gü dü ye da ya lı ola rak ge li şi -
yor ya ai le ci lik ide o lo ji si ne da ya lı ola rak ge li şi yor. İş te, her kes ev -
len miş tir, ben de ev le ne yim. Ben ce yüz de dok san  bu te mel de ge li şi -
yor.  Sırf bir ge le nek ol du ğu  için. Bu nun içi ne bir de gü dü yü koy,
yüz de dok san do kuz cins ler ara sı iliş ki böy le or ta ya çık mış tır.

Bu bü yük bir so run ve ile ri de da ha da ya kı cı ola cak. Ay rıl ma lar,
bo şan ma lar, ço cuk sa hi bi ol mak is te me mek çok ile ri dü zey de dir.
Şim di Rus ya’da ve re el sos ya liz min ge liş ti ği ül ke ler de mu az zam
bir yoz laş ma ya şa nı yor. De mek ki bu so run ört bas edil miş tir, bas tı -
rıl mış tır.

Ka dın da ha ta nı mı nı bul ma mış tır.
Yok  olan ka dın da ha ger çek leş me miş tir. Na sıl sos ya list in san

ger çek leş me miş se, sos ya list ka dın da ger çek leş me miş tir. Ka dı nın
adı var ken di si yok. Ve ya ka ba bi çi mi var ken di si yok. Bir ka ba cin -
sel lik var, yi ne ken di si yok. Alı na cak me sa feler ol duk ça faz la. Sos -
ya list ki şi yi ge liş tir mek ne ka dar zor i se sos ya list ka dı nı, sos ya list
ka dın-er kek iliş ki leri ni ge liş tir mek da ha da zor dur. Çün kü ta bu var,
çün kü her kes bu ko nu da ka ra ca hil dir. Bu ra da ge le nek ve gü dü ol -
duk ça ege men dir. Bu da ol duk ça teh li ke li dir.

Ka dın her za man ezi len sı nı fa, ezi len ulu sa, ke si me bi re ye ya kın -
dır. Ya ni bu olu şa ge len sis tem den faz la so rum lu tu tu la maz. Ne de ni
çok so mut. Çün kü er ke ğin ini si ya ti fi al tın da bu dü zen le me ler ge liş -
ti ril miş tir. Ka dın sonde re ce pa sif ve  işin ke na rın da bı ra kıl mış tır. Bu
yüz den de sö mü rü nün or ta dan kal kı şı, ba rı şın ge liş me si, ya şan ma ya
de ğer dü zen le re iliş kin ka dın dev rim le il gi li dir ve do ğu şu bu te mel -
de ola cak tır.

Ba rış or ta mın da, ya şa mın da ha zen gin leş me si or ta mın da ka dın
ge li şe bi lir. Ama sa vaş la rın ol du ğu or tam da er kek güç le nir ge li şir.

Çün kü, er ke ği er kek ya pan sa va şın ken di si dir. Buay nı za man da
teh li ke li bir ca na var laş ma du ru mu nu ifa de edi yor. Sos ya lizm ne ka -
dar zo ru or ta dan kal dır may sa, ka dın açı sın dan da er ke ğin şah sın da

so mut laş mış zo run or ta dan kalk ma sı dır. Sos ya list dü zen ku ru lur ken
ay nı za man da er kek mer kez li zor da aşı la cak tır. Bu ne ola cak, ay nı
za man da öz gür bi rey le re de ge çiş ola cak tır. Öz gür bi re ye ge çiş ay nı
za man da ka dı nın da ken di si ni öz gür leş tir me si ola cak tır. Şim di bu
aşa ma da as lın da ne ka dar ka ra sev da ede bi ya tıy la  işin içi ne gi ri lir se
gi ril sin ka dı nın faz la ala ca ğı me sa fe yok tur. Ve ne ka dar bas tı rır san
bas tır o ka dar iyi bir ai le de ku ra maz sın. Her iki si de çok teh li ke li.
Er kek ne ka dar ka dın üze rin de söz, na mus sa hi bi olur sa ol sun, bu
da gös te ri yor ki, bu iş te de bir bit ye ni ği var dır. İki si de sağ lık lı ol -
ma dı ğı  için bu kavramlar müt hiş bir biçimde ta bu laş tı rıl mış ve fe -
tiş leş ti ril miş tir. Do ğal or ta mı ya ka la mak ge re ki yor. 

Bu nun  için tek rar sos ya list in san te zi ne sı ğı na ca ğım. Sos ya list
in san ken di ne gü ve nen in san dır. Sos ya list in san ye te nek li dir. Sos ya -
list in san gü zel dir. Sos ya list in san vaz ge çil mez dir. Ka dın, er kek
iliş ki le rin de de ke sin bun lar ge rek li dir. Bas kı ile, zor ile iliş ki ger -
çek leş ti mi ke sin lik le yoz laş ma ge li şir. Sos ya list in sa nı ya ra tıl dı mı,
o za man gü zel iliş ki yi de ya rat mış olur sun.

Her kes bir den bi re öz gür iliş ki bek le me sin. Hat ta ken di ni ne ka -
dar mü kem mel ol du ğu nu da san ma sın. Ben bi le bu ko nu da kla sik
an lam da bir er kek ol ma yı be ce re mi yo rum, sos ya list ol ma ya ça lı şı -
yo rum, ancak bu da me vut or tam da ol duk ça zor. Ama yi ne de bu
ça ba nın ken di si be ni he ye can lan dı rı yor. Ve en değ me er kek ten da ha
güç lü ve bü tün ka dın la rı et ki le ye cek ka dar da be ni id di a lı kı lı yor.

Aslında in san öz gür leş tik çe ge ri li ği ni da ha ce sur gö re bi lir. Öz -
gür leş me yen ba na gö re ge ri li ği gö re mez. Cid di le şe mez, ol gun da
ola maz. Do la yı sıy la say gı sev gi kay na ğı da ola maz. Öz gür lük dü ze -
yi bi raz ge liş ti ği  için, bu iliş ki be nim  için git tik çe da ha iyi an la şı lı -
yor. Te o ri üre ti yo rum ve ken di me ol duk ça da gü ve ni yo rum. Sa vaş çı
psi ko lo ji si ni an la mak tan tu ta lım kra lı an la ma ya ka dar. İliş ki ye da -
ya na rak bu nu da ha iyi çö ze bi li yo rum. En önem li si de bi raz bu iliş -
ki ye gö re ken di mi ba ğım sız laş tır mı şım. Bu ina nıl maz bir güç ver di
ba na.

Şimdi, hiç bir or du ka dın-er ke ği bu bi çim de bi ra ra ya ge tir me miş -
tir. Ge rek ge le nek sel an la yı şa, ge rek mo dern sa vaş-or du ku ral la rı na
gö re böy le ol ma ma sı ge re ki yor. Ama ol du. Ar ka daş la rı mız bü tün
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bun la rın bir sis te min dı şın da ken di li ğin den ge liş ti ği ni sa nı yor ve ya
ço ğula rı ya nı lı yor. 

Kur du ğum bir sis tem var: Çö zü len ne dir bu sis te min için de? Her
şey dir; bü yük bir sınav, bü yük bir er lik sa va şı dır. Bu gü zel lik sa va -
şı na ka dar gi der.

Be nim du ru mum fark lı. Ben bildiğiniz türden bir er kek de ği lim.
Cin sel li ği be nim ka dar çö ze mez si niz, ka dı nı be nim ka dar de ğer len -
di re mez si niz.

Kırk yıl dır üze rin de yo ğun la şı yo rum. Ba na gö re ka dın-er kek bir -
bir le ri kar şı sın da bi rer za val lı gi bi dir ler. “Acaba,�bir�bi�ri�ni�ze�ba�ka�bi�-
lir�mi�si�niz?” di yo rum. Bir bi ri ne an la yış lı ve utan ma dan bak mak
çok önem li.  Eşit ve öz gür lü ğe yat kın ola rak bak mak çok önem li.
An la ya rak bak mak da ha çok önem li. Ama bu yok. 

Özel lik le ka dın da çok önem li bir yan ola bi le ce ği ne kim se inan -
mak is te mi yor. Var sa bir gü dü sü ege men li ği iş te bu çok teh li ke li dir.
Tek ta raf lı bi çim de. Te o ri de uy dur muş, hak tır, yet ki dir, ge le nek tir.
An ti-de mok rat lı ğın en te mel özel li ği ni kır ma dan er ke ği de mok rat -
laş tı ra maz sın. De mok ra si il ke si ni er kek te ge liş tir mez sen de mok ra -
si ye iha net edi yor sun.

Biz bu iliş ki yi bu ka dar de ğer li ya ra tır sak, bir lik te li ği ke sin bu il -
ke ye gö re ayar lar sak bu, müt hiş bir güç ol ma ya cak mı? Bü tün yan -
lış lık la rın aşıl ma sın da dev bir  adım ol ma ya cak mı? Tu tar lı de mok -
ra si nin en sağ lam ze mi ni ol ma ya cak mı? Ka dın-er kek iliş ki si ai le
ze mi ni bu ol ma ya cak mı ve bu ba rı şa da gi den en te mel bir  adım ol -
ma ya cak mı? De mek ki iliş ki bu ka dar önem li. Şim di bi zim ki ha zır -
lık sız. Kı za da, er ke ğe de söy lü yo rum; doğ ru te mel de iliş ki le ri ni zi
gö rür sem en bü yük al kı şı ben tu ta rım.

Top lum da kı zın izin siz ka pı nın eşi ğin den  adım at ma sı da suç tur,
ama biz de dağ la rın ba şın da yan ya na ya ta bi le cek du ru ma gel miş tir.
“Sen�kurt�la�ku�zu�yu�bi�ra�ra�da�ya�şa�tı�yor�sun” di yorlar. Bun lar abart ma -
dır. İş te sa vaş ger çe ği ortada. Ka dın-er kek açı sın dan bir çe liş ki dir.
Bu nu in kar et me mek ge re kir ve bu çe liş ki te mel bir çe liş ki dir. Böy le
cins ve ya do ğal özel lik ler den kay nak la nan bir çe liş ki de ğil. Şim di
bi lim de gi de rek tes pit edi yor. Bu çe liş ki yi açı ğa çı kar ma lı yız. 

Her sa vaş zor dur. Sö mür ge ci lik sa va şı zor dur. Ağa lı ğa kar şı sa -

vaş zor dur. Ka dın er kek iliş ki le rin de ki sa vaş da zor dur. Kal dı ki
“ko�lay” di yen ler, iş te bu ba yat du ru mu or ta ya çı ka rı yor. Ne den iliş -
ki bir gün de bo zul ma ya gö tü rü yor? Ne den çir kin lik ler diz bo yu?
İha net te da hil bu ka dar du ru ma neden yol açı yor. Çün kü, on da ki sa -
va şı bil mi yor, on da ki ka dın sa va şı nın, on da ki eşit lik-öz gür lük sa va -
şı nın far kın da de ğil, far kın da ol ma dı mı ko lay bu lu yor. Yet ki si ne
da ya na rak, -fır sat çı dır. Tür ki ye’de bu meş hur dur. Bir ka dı nı ayar la -
ma nın fır sat çı lık la na sıl iliş ki li ol du ğu nu he men her iliş ki de iş le di -
ği ni bi li yor sunuz.

Ef la tun’un da bir dev let mo de li var dı. İde al bir mo del di. Biz sos -
ya liz me gö re o mo de li ge liş tir mek zo run da yız.  Onun  için de yal nız
efen di ler ve ka dın da sa nı rım hiç yok. Kö le ler de hiç yok.  İçin de
bü tün emek çi ler ola cak, ka dın lar da ola cak, ama mo del Ef la tun’un
seç kin li ğin den da ha ile ri dü zey de bir seç kin li ği de içe re cek. Na sıl
ola cak bun lar?

Evet, sos ya lizm  seç kin lik tir, bu ka dar ezil me den yük sel mek bir
seç kin lik tir. Pe ki bu seç kin li ğe na sıl gerçekleştireceksin? İş te, bu -
nun an la şı lır kı lın ma sı bü yük bir sa vaş tır. Bu na gö re iliş ki ler da ha
da bü yük bir sa vaş tır. Keş ke öy le iliş ki ya ra tı cı la rı ol sa.

Bir ka dı nı bu ra ya ge tir mek  kırk yıl lık ya şa mı ma mal ol muş tur.
Ve ben er kek li ği mi gün de bin de fa boğ mu şum. Se nin gi bi kof er ke -
ğe ben ka dın ve rir mi yim. Se nin ka dı nın da ol sa elin den alı rım.
Şim di bir çok la rı nu ma ra ya pa rak, ka dı nı bağ la mış. Ka dın ka dın lı ğı -
nı kul lan mış er ke ği el de et miş. Bun la rı cid di ye al mı yo rum. Çün kü
gü zel lik yok, eşit lik yok, iç ten lik yok, hep si kan dır ma ca. Bi ri si çok
bo yun eğ miş, çok bo yun eğ dir miş, bi ri si pa ra sı na gü ven miş, di ğe ri
de zo ru na gü ven miş, bi ri si ka ba cin sel li ği ne gü ven miş.

Bir ka dın ara mak, bir iliş ki ara mak gü zel bir şey.
Her kes  için gü zel lik ara mak daha da gü zel bir şey. Çin’de de ol -

sa ara mak gü zel bir şey. Hiç mil li ye te, sı nıf sal lı ğa gö re dü şün me -
ye lim. Teh li ke yi çok so mut ola rak gö rü yo rum.  Eğer bu iliş ki de sis -
te mi ku ra maz san mi li ta nı de ğil yıl lar ca sa vaş tır mak, bir gün bi le
sa vaş tı ra maz sın. Kı zı de ğil böy le ayak ta tut mak, bir gün ayak ta tu -
ta maz sın. İl ke, sis tem bu ra da çok çok önem li. Ko lay ka bul ne ye
gö tü rür bi li yor mu sun? Hak kın ol ma dan, sa va şı mı nı ver me den bir
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şe ye el koy ma ya ben zer. Ka dın, ha ni der ler, “en�de�ğer�li�mal.” Sa -
de ce ör gü tün gü cü ne da ya na rak er ke ği ve ya ka dı nı el de eder sen
bit ti.

Son za man lar da ge liş tir mek is te di ğim bir kav ram da, sev gi dev -
ri mi dir. Biz de sev gi kat li a mı da var dır. Sa de ce sö mür ge ci li ğin kah -
re di ci yak la şım la rı de ğil, ken di için de de kahredici bir kat li am var.

Yü rek li sev gi ler yok, var sa da çok kö le leş ti ri ci.  Uzun bir sü re
bu nu de ğer len dir dim ve so nuç ta sev gi yo lu, sev gi yi müm kün kı lan
ya şam, iş te onun la sa vaş bağ lan tı sı kur ma ge liş ti.

So mut bir in san sev gim yok. Da ha doğ ru su ve ri li in sa nı sev mem
çok güç. Ama bu so mut in san la so yut in sa nı bir bir le ri ne bağ lar ken
gör dü ğüm he ye can var, coş ku var. Bir yer de umut la, so mu tu bir leş -
tir me ola yı. Ben de sev gi nin kay na ğı bu.  Eğer o ge liş mez se da ki ka -
sın da ya nın da kal mam. Umu du olmayanı bir de fa, müm kün de ğil
sev mem. Ta bii bir de bu nu sa vaş sa na tı ma gö re yap tım. Umu du
adım  adım ger çek leş tir di mi, o in sa na ba yı lı rım. Hat ta ken di mi bi le
bu in sa nın bir hay ra nı ola rak de ğer len di ri rim.

Bu ül ke de, bu hal kın için de, böy le ra hat du ru la cak, in san de ni le -
cek du rum da de ği liz. Bu ka dar iş ken ce, kat li a mın, bu ka dar yok sul -
lu ğun ol du ğu yer de, hiç bir in san, ben in sa nım di ye ra hat ye rin de
du ra maz. Bu so mut in sa nı kim “se�vi�yo�rum” der se, ba na gö re bü yük
ha ta ya pı yor. Tek şar tı onu bi raz umu da, ama ca bağ la ve ha re ket len -
dir. İyi yü rü dü mü, us ta yü rü dü mü ve za fe re de ulaş tı mı, al kış ça lı -
na cak adam dır. Ba şı mın üs tün de ye ri var dır. 

Öz gür lük;
de rin li ği ne ken di ni ger çek leş tir me ola yı dır

Şim di ben ki mim, ben ne yim? Aca ba ne ol mak is ti yo rum?  İşin
tu haf ta ra fı kim se nin be ni ta nı ma ya ça lış tı ğı na inan mı yo rum. Ge len
her ke sin ken di si ni mi, be ni mi kan dır dı ğı bel li de ğil.

Şu nu söy le dim: Ba kın  adım du yul muş ve ba ya ğı oto ri tem de
ge li şi yor. Ama ba na de ğer ver mi yor su nuz. İna nıl maz bir şey,
ama bir ger çek. “Keçi�yel�len�me�si�ka�dar�bir�de�ğe�ri�bi�le�ver�mi�yor�-

su�nuz.�Si�ga�ra�tüt�tü�rü�yor�su�nuz,�du�ma�nı�ka�dar�de�ğer�ver�mi�yor�su�-
nuz.” Ne den? Sa de ce ya rar la nı yor. Güç sa hi bi yim, ge lip on dan
bir şey al mak is ti yor lar. Bu çok teh li ke li ve iş te bu nu gö re bi li yo -
rum.

Bazıları “kral” di yor , “Krallar�na�sıl�dü�şü�nür?” Oy sa  kral kul la rı
mü kem mel bağ lar ve bu Or ta do ğu’da müt hiş tir. Ken di le ri ni al lar lar,
pul lar lar böy le bir oto ri te ge liş miş se, on tür lü de üze ri ne bas kı ya -
par lar ve kim se ya nı na va ra maz. Za ten bu ra ya ge len ler de öy le bir
bü yük lük le kar şı la şa cak la rı nı sa nı yor lar ki, ti ril ti ril tit ri yor lar. Ken -
dim de öy le yim. Ba zı oto ri te le rin ya nı na gi di yo rum. İlik le ri me ka -
dar tit re rim.

Bir say gı ge liş tir mek is ti yor lar, ama ina nıl maz öl çü de iki yüz lü -
dür ler. “Geldim” di yor. Say gı adı al tın da ni ye ti ni he men tes pit edi -
yo rum. Say gı dan an la dı ğı bi raz güç  alıp ko par mak tır. Şu an da par ti
için de mer ke zi miz den tu ta lım en ye ni yet me ka tı lı ma ka dar, ön der -
lik hay ran lık la rı ta ma men ya gü ce ta pın ma, ya o güç ten bir şey ler
al mak pe şin de dir ler.

Mev cut oto ri te ye gö re ve güç ta pın ma sı na ken di mi kap tır dım mı,
iyi bir  kral ola bi li rim. Şu nu söy lü yo rum: “Krallar� gi�bi� bir� et�kim
var” di yo rum. Fa kat di ğer yan dan da  adam ola cak ha lim yok, di yo -
rum. Çe liş ki yi böy le di le ge tir i yo rum.  Kürt ola yın da ada mı faz la
kral yap maz lar.  Kürt ola yın da  kral ol ma ya ye te cek po tan si yel yok -
tur. Top lu mun bu gü cü gös ter me si zor dur. Çün kü o güç elin den
alın mış tır.

Türk top lu mun da bel ki ola bi lir. Baş kan ya rat ma ya uy gun dur, ye -
ter li dir ler. Bi zim top lum da öy le bir güç bah şet me ola yı da yok tur.
Da ha çok gü cü çal ma be lir le yi ci dir. Ni te kim mer ke zi miz de ve ya
par ti için de bu nu faz la sıy la gö rü yo rum. Uzan dık ça “biraz�da�ben
ala�yım” di yor. Ve riş tar zı da doğ ru de ğil. Ve riş tar zı de mok ra si ye,
sos ya liz me gö re olur sa bu çok iyi  olur. De mok ra si ge li şir, sos ya -
lizm ge li şir. Ama ve rir ken bir kul gi bi ve ri yor. Bir ha mal gi bi de ve -
yi ha liy le yut mak is ti yor.

Düş ma nın et ki le mek is te di ği tip ler de var. Çok net gö re bi li yo -
rum. Gö zü mün içi ne içi ne ba kı yor ve “Başkanım,� sen� ol�maz�san
ben�ya�şa�ya�mam.” Doğ ru bir tes pit, ama bu sö zün al tın da ne giz -
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li? Az çok Baş kan bel li bir gü cü yo ğun laş tır mış, ar tık ken di us ta -
lı ğı na gö re, ken di yö net me ey le mi ne gö re onu çok iyi gö rü yor.
Bi zim bu ada mın is mi ni “x” ko ya lım. Ha yat ta  kırk tak la at sa
kim se ona “merhaba,�fi�lan�bay�ve�ba�yan�na�sıl�sın?” de mez. Fa kat
PKK için de ken di ne gö re ba zı ba sa mak la rı tır man mış ve bel li bir
nok ta yı ya ka la mış ve şu sev da yı ken din de gö rü yor: “Ne�ma�ri�fet�-
ler�var�ben�de?�He�le�dü�nün�kim�se�nin,�bil�mem�me�te�lik�ye�ri�ne�koy�-
ma�dı�ğı,� on�bin�ler� üze�rin�de�na�sıl� hük�me�di�yor.�He�le� he�le� in�san�la�rı
na�sıl� ölü�mü�ne� bağ�la�ya�bi�li�yor.” İş te bu kor kunç bir ka ra sev da yı
ge liş ti ri yor. Fa kat “acaba tam�be�ni�bu�ko�num�dan�kim�en�gel�li�yor”
di yor. Şim di bu ra da ar tık ya vaş ya vaş be nim ken di si önün de bir
en gel du ru mu ol mam söz ko nu su. Or ta do ğu’da ki ka nun la rın bi ri
da ha or ta ya çı kı yor.  Kral ola cak sın, ama önün de ki ni de vi re cek -
sin. Hal bu ki bi raz da ha de mok rat ça ol sa, ri ca edi yo rum, “size�ben
hiz�met�et�mek�is�ti�yo�rum,�se�nin�le�ör�gü�tü�pay�la�şa�yım. Seninle�or�tak
ka�rar,��tarz,�tem�po�yu�tar�tı�şa�lım.�Bir�lik�te�ya�pa�lım.�Yet�ki�nin�ola�nak�-
la�rın� bü�yü�ğü� si�ze� ol�sun” di yo rum. Ha yır! Ya kra lın müt hiş bir
ku lu olur sun, ya kra lı de vi rir sin. Müt hiş bir Or ta do ğu tar zı; an ti-
de mok ra tik ve za lim ce. Bu nu ken di pra ti ğin de yap mış. Şim di ba -
na ne za ma na ka dar bağ lı? Or ta do ğu di ya lek ti ği ni çok iyi bi li yo -
rum, ina nıl maz öl çü de in ce lik ler gös te re cek sin. Hür me ti müt hiş,
“Başkanım� son�suz� sev�gi�ler,� son�suz� say�gı�lar,� son�suz� bağ�lı�lık�lar.”
İna na rak da bun la rı söy lü yor.

Kral ol mak is ti yor. Ba sıl bir  kral? Ko me di kra lı! Be nim yü rüt tü -
ğüm si ya set te bu müm kün de ğil. Fa kat kül tür bu.  Türk’ten öğ ren -
miş, Or ta do ğu top lum sal ger çek li ğin den öğ ren miş, baş ka bir şey
ak lı na gel mi yor. Yü re ği, bey ni ta ma men bu nun la do lu. En bü yük
zor lu ğu ben bu tip ler kar şı sın da ya şı yo rum. Ken di eme ği ne gö re
sos ya list tir, sos ya list te o ri yi müt hiş ko nu şur. Sö zü mo na halk tan ge -
li yor, bir za val lı dır, bir ök süz dür, öy le bü yü müş tür. Bu ger çek li ği
ha tır la sa mut lak de mok rat-sos ya list ol ma sı ge re kir. Ama si ya si
mer di ven le ri ken di ne gö re tır man dı mı, tu ta mı yor sun. “Kapitalizm
kül�tü�rü,�de�mok�ra�si�kül�tü�rü�yok” di ye cek si niz. Bü tün bun lar doğ ru.
“İşte�Or�ta�do�ğu�ger�çe�ği� böy�le”, bu da doğ ru. Fa kat bu na rağ men,
biz ba şa ra maz mı yız? Ya da ça ğı at la ta cak mı yım?

Be ni ki mi Se la had din ye ri ne ko yu yor, ki mi bil mem ne... İş te bir
ga ze te de gör düm; “Mao� ile� is�la�mi�ye�ti� bir�leş�ti�rir�se� bil�mem�müt�hiş
olur.�Ba�tı’nın�en� tek�nik� fü�ze�le�ri�de�bir� şey�ya�pa�maz” di yor lar. Be -
nim öy le id di a lı ol ma ma hiç ge rek yok. Ama bel li bir pra ti ğin, bel li
bir yo ğun laş ma nın bi re yi ola rak di re ni yo rum ta bii.

Çok il ginç bir sosyalist di ren me tar zı için de ol du ğu mu be lirt me -
li yim. Bu, öy le  kral  olup ol ma ma nın da çok öte sin de bir du rum dur.
Mev cut kla sik top lum sal öl çü le re bo yun eğ me mek ba na gö re çok
da ha önem li. Sı ra dan kul luk lar dan da müt hiş nef ret edi yo rum. Hiç
kral öy le ol ma ya ni ye tim yok.

Pe ki ne ola bi li rim? “Gerçeklik�bu” di ye cek si niz. En sü per bü -
yük lük bu dur. Yüz de dok san do kuz ha kim  olan da bu dur. Bu gö -
zö nü ne ge ti ril me si ge re ken bir ger çek lik, ama ba na gö re yi ne öz -
gür lük önem li bir şey. Tar zım bu ko nu da ol duk ça dik ka te alın ma -
lı dır.

Siz le ri as la kü çüm se mek is te mi yo rum. Öz gür lük çü le ri cid di ye
alı yo rum ve bun la ra say gı du yu yo rum. Ama bu na rağ men, öz gür lük
ve sosyalizm ola yın da durumlarınızı yü rek ler acı sı bu lu yo rum.

Bu ko nu da he pi ni zi kü çüm sü yo rum, ade ta ken di mi tek sa yı yo -
rum. Bu tek li ği bir kral lık ola rak de ğer len dir me mek ge re kir. “Öz-
gürlük�ve�sosyalizm�yü�rü�yü�şü�nün�tek�kal�mış�müt�hiş�emek�çi�si�de” di -
ye bi lir si niz. Çün kü, bü tün ha ya tı mı ne re den araş tı rır sa nız araş tı rın
ken di ken di si ni yü rü ten bir ki şi lik. Ama  kral böy le de ğil dir.  Kral
baş ka la rı nın omu zun da yük se lir. Ve ya bir hal kın, ve ya di ne gö re
olur, ve ya onu kal dır tan kuv vet ler var dır. Ben de mi lim ka dar böy le
bir kuv vet yok tur. Ye di ya şım dan tu tun bu gü ne ka dar, ina nıl maz öl -
çü de bir cam baz in ce li ği ile, ve ya en uçu rum lar da yü rü yen bi ri si nin
yü rü yüş çü lü ğü ile ken di den ge si ni ken di si ya rat mış ve yü rüt müş bi -
ri si nin ko nu mu na da ha çok ben zi yor.  Sosyalist emek ke sin var; hem
dü şün sel hem pra tik sel us ta lık var. Bü yük has sa si yet ler var, tut ku -
lar, ar zu lar, kin ler, öf ke ler, sev gi ler, he men hep si var.

Sı ra dan in san la ol ma ya ba yı lı yo rum, ama bü yük in san la rı da an -
la ma ya ça lı şı yo rum, ya ban cı de ği lim on la ra. Bü tün bun lar ben de
tam bir ya şam tar zı bi çi min de dir.

Si ya se ti sı nır lı ba şa rı lar  için, ad-ün  için hiç yap mı yo rum. Par ti yi
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de, or du yu da bu nun  için kur mu yo rum. Ken di mi sosyalist ölçülere
göre öz gür leş tir mek be nim  için da ya nıl maz bir ger çek leş tir me dir.

Öz gür lü ğü na sıl an lı yo rum?
Ba zı doğ ru lar di yo rum. Ki mi ne gö re si ya si çiz gi dir, ki mi si ne gö -

re bu çiz gi nin şöy le de mok ra si özel li ği dir, şöy le sos ya list özel li ği -
dir, şu eko no mik, şu kül tür özel li ği dir fi lan. Şim di bun lar da o ka -
dar önem li de ğil.

Öz gür lük de rin li ği ne ken di ni ger çek leş tir me ola yı dır. Ken di ni
alı şa gel miş yüz yıl lar dan be ri dir ku rum sal laş mış ne var sa on la ra
kar şı ifa de len dir mek ve bir ira de ha li ne ge tir me ola yı ola rak ta nım -
la na bi lir. Bu na em per ya lizm bo yu tu nu da ek le ye bi lir si niz. Sö mür -
ge ci lik, ağa lık vb. ku rum laş ma la rın da ne ka dar tep ki ye yol aç tı ğı nı
ve on la ra kar şı da ide o lo jik, si ya sal ve ör güt sel mü ca de le yi hiç ek -
sik et me di ği mi zi her kes bi li yor.

Çok iyi bir te o ris ye nim, çok iyi bir si ya sal çiz gi uy gu la yı cı sı -
yım. Ye ter li bir ör güt len me, az çok üs lu bu na, hi ta bı na dik kat et -
me, hep si var. Ama be nim  için bun lar sa de ce gö rün tü yü kur tar -
mak ya da et ra fı mız da ki le re ce vap ver mek tir, hat ta on la rı oya la -
mak için dir.

Asıl iş bi raz da ha fark lı dır. Ken di mi ger çek leş ti rir ken; yo ğun laş -
ma, ken di ni doğ ru la rın sı na vın dan ge çir me bam baş ka bir  olay. Ör -
ne ğin,  Türk so lu nun si ya set yap ma tar zı çok ge nel le me ci, çok şe -
ma lar la il gi li. Öze iliş kin bir iti raf yok. Bu nu he men he men bü tün
ya pı mız  için de söy lü yo rum. İti raf lar çok sah te kar ca, ken di ni bi raz
da ha giz le mek için dir. Hal bu ki böy le ol ma ma lı. Ken di ne yak la şa -
mı yor bi le. Yak la şır sa ha rap, çok tan bit miş tü ken miş. Kork tu ğu  için
es ki ti pi müt hiş sa vun ma ya ge çi yor. Bü tün bun lar be nim  için an la -
şı lı yor ve çö zü yo rum.

Bü tün bun la rı bu ka dar ele  alan bi ri si nin kla sik an lam da  kral ol -
ma sı nın müm kün ol ma sı şu ra da kal sın, böy le kral la rın dev ril me si
onun gün lük iş le rin den dir. İra de siz le re kar şı, kul la ra kar şı...

İlk sa va şı mı ben bu du rum la ra kar şı baş lat tım ve kork tum ku -
rum lar dan ve bu ge le nek le re gö re ya şa ma, ye tiş me ler den. Ba na o
za man lar köy or ta mın da “çöllerin� de�li�si” de di ler. Böy le bir sü rü
isim tak tı lar. Ho şu ma git me di. On la rın kul top lan tı la rı nın ke na rın -

dan geç me dim. Dü şü nün; böy le or ta da te o ri, mi li tan lık yok. Sı ra dan
bir köy lü ço cu ğu is te mi yor o top lu lu ğa gir me yi. Gi rin ce, fark lı şey -
ler  için gi di yor, il gi çe ki ci bir söz var mı? Ke sin lik le bir şey bu la bi -
le cek sem gi de rim.

Bü tün ha re ket le rim bi re yin öz gür lük is tem le ri ne gö re dir.
Ge le nek sel kul, kö le an la yış la rı na kar şı müt hiş bir sa vaş var.

Bun lar be ni ne re ye gö tü rür? Gö rü le bil di ği ka da rıy la  Kürt so mu tun -
da bir hal kı dil len dir miş tir ki; en kö le  halk, her kes le rin hay ret ler
için de kal dı ğı, ama şu an da dün ya öl çü le ri ne gö re sa va şan bir  halk
du ru mu na gel miş tir. Sa de ce sö mür ge iliş ki le ri ni de ğil, ru hun da ki
sö mür ge leş me durumu da an cak bu tarz la kı ra bi lir.

Be nim tar zım ula şır sa, kı rar. Ula şa maz sa da, ke sin lik le her han gi bir
şe yi ba şa ra maz. Ba na gö re bu Or ta do ğu ger çek li ğin de bir mo del dir.

Öz gür lük is ti yor su nuz? Bi raz be nim gi bi ya par mı sı nız? Ken di
içi mde sis tem kur mu şum. Bi li me gö re, mo ral, fel se fe ye gö re, sos -
ya liz me gö re bir sis tem dir bu.

Sık sık ka mu o yu na ve ya pı mı za cid di ye  alın di yo rum. Ama cid -
di ye ala mı yor lar. Ne den ala mı yor lar? Çün kü ye tiş tik le ri or tam tut -
sak al mış. İşte, “sen�ya�şa�mı�biz�den�ça�lı�yor�sun” dediler. Düzen de,
“baştan�çı�kar�dı�he�pi�ni�zi” dedi. As lın da hem içi miz, hem dı şı mız ay -
nı di li ko nu şu yor. Ama bu na rağ men çok et ki li yim. Sa nı rım bu bir
sis te mi bul du ğu mu zu bi raz ka nıt lı yor.

Ke ma list mo del ve Or ta do ğu’da çok yay gın  olan oto ri te mo del ler
te nez zül et me di ğim mo del ler dir. Öy le ik ti dar ol mak tan ise hiç ya nı -
na bi le yak laş mam.

As lın da bi rey ola rak ya şa mak is ti yo rum. Kim se bi re yi in kar et ti -
ği mi dü şün me me li. Bi re yin ka bul ede bi le ce ği top lum tam bir sa vaş
ne de ni. Ama bi re yin ya şa ma sı  için de bir top lu mun ku rul ma sı ke -
sin lik le bir sa vaş ne de ni. Top lum ken di bi re yi ni tat min et me li dir ve -
ya ken di bi re yi ni gö zö nü ne ge tir me li dir. Re el sos ya lizm de bu ta ma -
men gö zar dı edil di. Öy le bir şey ya pıl dı ki, bi rey, ade ta top lu mun
için de he lak edil di. Bu na an ti-de mok ra si de di ye bi li riz. Ke sin lik le
bu nu ka bul ede me yiz. Top lum be nim  için ka bul ede bi le ce ğim, en
iyi so luk ala bi le ce ğim bir top lum dur.

Bir anı mı ha tır lat mak is ti yo rum: Sos ya list bir ül ke ye git miş tim,
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bak tım ru hum da ra lı yor. Hiç te o ri yi, re el sos ya lizm eleş ti ri si ni de
yap ma du ru mun da de ğil dim. Ru hum sı kıl dı o ka dar. Bun da bir bit
ye ni ği var de dim. Ru hu mun iyi te nef füs et me di ği yer ba na gö re
sos ya lizm ola maz. Çe liş ki mi or ta ya koy dum.

Top lum bi re ye ke sin lik le ne fes ala bi le ce ği bir ger çek li ği ifa de et -
me li dir. Ta bii bi rey de bel li bir nok ta dan son ra öz gür lü ğün top lum -
sal şe kil len mey le bağ lan tı lı ol du ğu nu bil me li. Top lum sal ge liş me ye
top lum sal lı ğı ko lek ti vi te ye kar şı, bi re yi aşı rı abar tı lı kıl mak çok
teh li ke li. An ti-de mok ra tiz min bu ka dar ge liş me si bi re yin top lu ma
kar şı aşı rı yak la şı mın dan ötü rü dür.

Şu an da em per ya list te kel ler in san lık üze rin de en bü yük teh li ke -
dir. Ne den? Öy le bi rey sel bir güç el de et miş ler ve tek nik le onu o
ka dar güç len miş ler ki, en kut sal top lum sal de ğe ri, ya ni in sa nı in san
ya pan de ğer le ri ve do ğa iliş ki si ni, top lum ve do ğa iliş ki si ni yık ma -
nın eşi ği ne ge tir miş ler dir.

Top lu mun bu tü müy le te kel ci uyum lu lu ğu nu boz du ğu  için çe liş -
ki le rin ka rak te ri ta ma men de ğiş miş tir. Sı nıf sal çe liş ki, ulu sal çe liş ki
ikin ci pla na git miş tir. Bu ay nı za man da bi re yin ca na var laş ma sı dır.
İn sa nı top lum ya pan do la yı sıy la bu gü ne ka dar ge ti ren, bü tün de ğer -
le ri yı kan, top lu mu çöz dü ren, do ğay la iliş ki si ni par ça la yan... So nuç,
tam bir hay van laş ma. As lın da re el sos ya lizm de bi raz da top lum ca -
na va rı ge liş ti, bu na dev let ca na va rı da di ye bi li riz. Ame ri ka’da ise
bi rey sel ca na var lar ge liş ti.

Bi re yi top lum adı na ne in kar et me doğ ru dur, ne de her şey top -
lum sal lık dev let  için de mek doğ ru.  Türk’te de bi rey sı fır dır. “Her
şey�dev�let� �için” ide o lo ji si ege men dir. Ni te kim bu bi rey ke sin lik le
dün ya nın say gı sı nı top la ma dı ğı gi bi her kes hor gö rü yor. Bun la rın
aşıl ma sı bi re yi ye ni den ele al mak ka dar, bi re yin sağ lık lı ge liş me si -
ne yol aça cak top lu mu da göz önü ne ge tir mek ge re kir. Bi rey top lum
iliş ki si ni ke sin lik le bu çer çe ve de bir prog ra ma tik ör güt sel, sa vaş sal
yak la şım la dü zen le mek ge re kir. Bu ko nu da hem bi linç li hem de
tec rü be li ol du ğu ma ina nı yo rum.

İn sa na, in sa nın da en iyi si ne gü ve ni rim. Da ha doğ ru su ya rat -
mak ben de bir tut ku dü ze yin de dir. Ge ce gün düz  işim in san lar ile
uğ raş mak tır. Ne dir en öz lü iş ler? İde o lo ji si ile uğ raş mak. Bu nun

ör güt sel dü ze yi ile uğ raş mak. Dün ya kah ra ma nı, gü ze li de ol sa
ide o lo jik-ör güt sel ve bir de uy gu la ma cı yö nü ol ma dı mı, beş pa ra
et mez de rim ve bü yük öf ke du ya rım. Sosyalist in san ye tiş tir me
tar zı il ke li ola ca ğı ka dar, pra tik us ta lı ğı da ol mak zo run da. Ba şa -
ran in san böy le or ta ya çı kar. Ba şa ran in sa nı or ta ya çı kar dın mı,
ba şa ran ulu sal kur tu luş ha re ke ti ni de, bilimsel sosyalizmi de or ta -
ya çı ka rır sın.
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