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Alternatif sistem çabasý
Kürdistan'da yeni bir siyasal sistemin inþasý yaþanýyor. 20. yüzyýlýn son çeyreðinde dünya devrimci
hareketleri ile ulusal kurtuluþ hareketlerinin zirveleþtiði bir dönemde PKK'yle baþlayan Kürt Özgürlük
Hareketi, 21. yüzyýla deðiþik bir stratejiyle girdi. PKK'nin kurucusu ve önderi Abdullah Öcalan'ýn
1970'lerde bir grup arkadaþýyla birlikte baþlattýðý mücadele, önemli tarihsel süreçlerden geçti. Türkiye
baþta olmak üzere Suriye, Ýran, Irak ve dünyanýn her yerine daðýlmýþ Kürtleri uluslararasý alana
taþýyan PKK, 2000'li yýllarda dünya ve bölgedeki deðiþimleri yeniden deðerlendirerek, 1990'larda
baþlattýðý deðiþim ve dönüþüm tartýþmalarýný yeni stratejiler oluþturarak, kendisini Kürdistan, bölge ve
küresel ölçekte yeniden tanýmladý. 30 yýllýk PKK mücadelesi, klasik parti, ulus, devlet ve iktidar
anlayýþýndan radikal bir kopuþ saðladý. Özellikle Öcalan'ýn Ýmralý'da geliþtirdiði tezlerle birlikte PKK,
ideolojik ve stratejik olarak yeni bir sisteme giriþ yaptý. Ekolojik Demokratik Konfederalizm olarak
formüle edilen bu sistem, halk meclisi olarak Kongra Gel, sistem olarak ise Koma Komalên Kurdistan
(KKK) ile Kürdistan ve Ortadoðu siyasetinde etkin bir mücadeleye girdi.
Kürt Özgürlük Hareketi'nin bu geliþim ve deðiþim aþamalarý, Kürdistan'da etkili bir harekete
dönüþmeye baþladý. KKK olarak siyaset ve toplum sahnesinde kendisini ifade eden bu hareket
konusunda çok fazla þey söylendi, yazýldý ve çizildi. KKK sisteminin stratejisini, argümanlarýný, çað
gerçekliðini; devrim, devlet ve siyaset gibi kavramlara yaklaþýmýný sistemin kurucularý ve
yürütücüleriyle deðerlendirdik.
KKK sistemi ne tür sorunlarý çözmeye adaydýr? Günümüz dünyasý nasýl bir sorun yumaðý içindedir?
Bu sorunlarý KKK nasýl çözer? Toplumda-tabanda pratikte gerçekleþme düzeyi nedir? Bu sistemin
iliþkileri, kavramlarý, ideolojik ilkeleri nelerdir? Nasýl bir ideolojik yenilenme içine girmiþtir? Bunun PKK
hareketindeki kaynaklarý nelerdir? PKK'nin günümüzde yanýt olamayan özellikleri nelerdi, neden
aþýlmak durumunda kaldý? Devlet olmayan demokrasi modeli, tabanda örgütlenme ve sisteme
kavuþturulmasý nasýl olacak? Bunun için nasýl bir toplumsal örgütlenme modeli esas alýnmalýdýr?
Bütün bu sorularý KKK sistemini toplumda gerçekleþtirme mücadelesini yürütenlere sorduk.
Hiyerarþik devletçi gelenek
KKK sisteminin tarihsel kökenleri, bilim tekniðin geldiði aþamayý, Kürdistan gerçeðinde konfederalizm
ve sistemin kurulmasý için verilmesi gereken mücadeleyi KKK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan
deðerlendirdi. Konfederalizm sisteminin kurulmasýnýn ciddi bir sorun olduðuna dikkat çeken Kalkan,
bunun nedenleri hakkýnda þunlarý söylüyor: 'Toplumun demokratik konfederalizm ilkelerine göre
örgütlendirilmesi, onun düzeninin toplum yaþamýnda geliþtirilmesi çok ciddi ve önemli bir sorun. Çünkü
dejenere edilmiþ bir toplumsal gerçeklik söz konusu. Binlerce yýllýk hiyerarþik devletçi toplum
sisteminin egemenliði altýnda bu saðlanmýþ oluyor. Doðal komünal deðerlerin parçalanmasý ve yok
edilmesi için egemen devletçi sistem çok örgütlü ve yoðun bir çaba harcamýþtýr. Dolayýsýyla komünal
ölçüler ve deðer yargýlarý birçok yönüyle daðýtýlmýþ, parçalanmýþ, yok edilmiþ. Yani tersine
dönüþtürülmüþ. Toplumsallýk eritilerek bireycilik geliþtirilmiþ, toplum yaþamý, toplumsal yaþam onun
temeli olan komünal yaþam yerine bireyci, aileci yaþam düzeyi ortaya çýkartýlmýþtýr. Bu hiyerarþik
devletçi sistemin toplumsal temeli, gözeneði oluyor. Komünal duruþu daðýttýkça onu geliþtiriyor ve bu
anlamda da ciddi bir toplumsallýðýn parçalanmýþ olma durumu var. Bu sadece devletin bazý yerlerde
egemen olmasý biçiminde deðil, yine sadece aileciliðin çok kutsanan deðer biçiminde toplumda
geliþtirilmiþ olmasýyla da sýnýrlý deðil, aslýnda onlarý da aþýyor.'
Egemen sistemlerin iktidar ve devlet anlayýþýyla insanlarýn ruhsal duruþunu ve zihniyetini belirlediðine
dikkat çeken Duran Kalkan, þunlarý ifade etti: 'Sanki bu düzeyde bireyci, aileci bir duruþ olmadan insan
olarak var olabilmek, yaþayabilmek mümkün deðildir gibi bir anlayýþ, toplumda ciddi biçimde
yaygýnlaþtýrýlmýþ. Ýnsanlar bu yönlü eðitilmiþ, deðiþtirilmiþ, kendi toplumsal gerçekliklerinden
kopartýlmýþ. Hiyerarþik devletçi toplum sistemine hizmet eden, boyun eðen bir anlayýþa, zihniyete ve
yaþam ölçülerine çekilmiþler, zorla olsa da büyük ölçüde insanlara kabul ettirilmiþ, benimsetilmiþ.
Eskiden çok daha zorla, kýlýçla, tüfekle oluyordu. Ama þimdi bu benimsetme, insan üzerinde egemenlik
kurma sadece zorla olmuyor. Onlar da var ama ondan da öteye yeni etkenler var. Örneðin bilimsel
teknik geliþme bu amaçla insan ve toplum aleyhine kullanýlýyor. Bu açýdan bilgi ve bilim çok önemli.
Bilim doðru kullanýlýrsa insanlýðýn kendini anlamasý ve özgür demokratik yaþamýný geliþtirmede çok
büyük bir etken olur. Ama doðru kullanýlmazsa insanýn köleleþtirilmesinin en temel etkeni olabiliyor.'
Yabancýlaþma dayatýlýyor
Özellikle kapitalist sistemin bilim ve tekniði kullanarak insaný doðallýðýndan uzaklaþtýrmaya çalýþtýðýný
söyleyen Kalkan, insanlarýn doðal özgürlüðüne kavuþabilmesi için çok yönlü mücadele etmesi
gerektiðini vurguluyor. Ýnsanýn toplumsal özgürlüðe kendi gerçekliði içinde varmasý gerektiðini belirten
Kalkan, bilim ve tekniðin insanýn üzerindeki etkisini çözmenin zorunluluðunu ise þöyle anlatýyor: 'Birey
ve toplum düzeyinde insanlýk hiç bu kadar egemen gücün saldýrýsý altýnda olmadý. Günümüz insanlýðý
bir yandan daha bilinçli, daha fazla geliþme etkenlerine, araçlarýna sahip ama diðer yandan tarihin
geçen tüm dönemlerinden daha büyük tehlikelerle yüz yüzedir. Çünkü bilim ve tekniðin hiyerarþik
devletçi sistemin çýkarlarý doðrultusunda kullanýlmasý insaný, ruhunu, duygularýný, düþüncesini, özgür

davranýþlarýný, özgürlük arayýþlarýný yok ediyor. Ýnsanýn köleliðini en ileri düzeye çýkarýyor. Büyük bir
saldýrý halinde insanýn ve toplumun her þeyini parçalýyor ve hükmediyor. Kendi amaçlarý, çýkarlarý
doðrultusunda yönlendiriyor, birey ve toplumu, ruh ve düþünce dünyasýný, davranýþlarýný yeniden
þekillendiriyor. Bunu zorlamadan, savaþmadan, tehdit etmeden yapýyor. Tekniði yaygýnlaþtýrarak
yapýyor.'
Küresel tehdit var
Sistemin küreselleþme düzeyinin bu durumu ortaya çýkardýðýný ifade eden Kalkan, özellikle de 11 Eylül
olaylarý sonrasýndaki 'terör' saldýrýlarýnýn ve bu temeldeki tehdit algýlayýþýnýn kapitalist devletçi sistemi,
bilim ve tekniði küresel düzeyde insanlýðý her yönüyle kontrol altýna alacak bir düzeye getirmede yoðun
bir çaba içine ittiðine dikkat çekti. Kalkan, 'Bilim ve tekniðe dayalý bu saldýrýya insanlar bu biçimde
hedef olurlarsa insanlýktan çýkarlar, bir robotlaþma, karýncalaþma ortaya çýkar, bütün yeteneklerini yok
eder. Düþünemez, duyamaz, özgür davranamaz, güzel davranýþ kalýplarý geliþtiremez, hep maddi
tüketimden baþka bir þeyi bilmeyen ve onunla kendini tatmin eden bir varlýk düzeyine gelebilir. Þimdi
böyle bir küresel tehdit ve tehlike var. Bu bakýmdan toplumsallýk mücadelesi büyük önem arz ediyor.
Bu ideolojik saldýrýya karþý çok yoðun ve kapsamlý ideolojik duruþ ve mücadeleye ihtiyaç var. Bu
olmadan herhangi bir komünal örgütlülük geliþtirilemez, demokratik konfederalizm inþa edilemez.'
Kürdistan'da konfederal mücadele
Demokratik konfederal sistemin Kürt toplumu için oldukça önemli olduðunu kaydeden Duran Kalkan,
'Toplum mevcut durumda neyi yaþýyor? Onu iyi tespit etmeliyiz ki, nasýl bir örgütlenme yaratacaðýz,
demokratik komünal toplum duruþunu, yaþamý nasýl ortaya çýkaracaðýz, onun yolunu, yöntemini
bulalým' diyor. Kürt toplumunun iki temel karakteri barýndýrdýðýna dikkat çeken Kalkan, demokratik
konfederal sistemin inþasý için bu karakteristik özelliklerin iyi anlaþýlmasý gerektiðini vurguluyor.
Kürtlerin sistem tarafýndan sürekli dýþtalandýðýný söyleyen Kalkan, bunun sonucu olarak Kürtlerin
aþiret, etnisite düzeyinde kaldýðýný belirtiyor. Kalkan, devamla þu deðerlendirmeyi yapýyor: 'Birincisi
geri kalmýþlýk. Bilinçte ve örgütlenmede geliþememiþ. Ýkincisi, komünal özün korunmasý. Mevcut
etnisite ve aþiret kabile duruþunda kesinlikle bu var. Bir olumlu, bir olumsuz yönü var. Ýsyanlar olmuþ,
katliamlarla bastýrýlmýþ. Duygusal bir ortam oluþturulmuþ, kendine güveni kýrýlmýþ. Yeniyi yaratma,
baþarma umudu, inancý azaltýlmýþ. Tarihteki katliamlarýn böyle bir etkisi var. Bunu görmemiz ve
ortadan kaldýrmamýz gerekiyor. Toplumun yeni bir deðer yaratabilmesi için karþý bir mücadele
gerekiyor. Bir de günümüzde uygulanan özel savaþ politikasý var tabii. Özellikle ulusal diriliþ devriminin
geliþimiyle birlikte uygulanan politikalar var. Kürdistan'ý boþaltma politikasý etnisiteyi yok ediyor. O
komünal deðerleri yok etme çalýþmasýdýr. Ortadoðu'nun her tarafýna dünyanýn dört bir yanýna savurma
var.'
Ýdeolojik mücadele esastýr
Sistemin kurulu anlayýþýnýn insandaki etkisinin yýkýlmasý gerektiðini dile getiren Duran Kalkan,
'Egemen anlayýþa karþý bir bilinç oluþturulmalý ve ideolojik duruþ yaratýlmalý' diyor. Kalkan, bunun
demokratik komünal örgütlülüðün gerçekleþtirilmesi için gerekli olduðuna vurgu yaparak, þunlarý
söylüyor: 'Ancak böyle oldukça biz toplumda mevcut düzenin ortaya çýkardýðý daðýtmayý, parçalamayý,
yozlaþmayý aþabiliriz, demokratik komünal örgütlenmeye çekebiliriz. Diðer yandan bununla birlikte
bireycileþtirici, ailecileþtirici yanýna karþý da yoðun bir mücadeleye ihtiyaç var. O da mevcut
yozlaþtýrmanýn toplumsal parçalanmayý yaratmanýn temel bir etkeni oluyor. Mevcut egemen düzenin
bu durumu çok kötü bir biçimde kullandýðý biliniyor. Ýster köleleþtirme etkeni haline getirmede olsun,
isterse de bireyci h kimiyeti saðlamada olsun en çok kadýna saldýrýlýyor. En çok kadýn kullanýlýyor yine.
Ona dayanýlarak bu kölelik düzeni daha katý bir hale getirilmek isteniyor. Bu bakýmdan özellikle kadýn
özgürlüðü yaklaþýmýnýn geliþtirilmesi, yoðun bir ideolojik mücadelenin verilmesi, kadýn özgürlüðü
mücadelesinin ideolojik, örgütsel alanda her yerde geliþtirilmesi, savunulmasý çok önemli. Baþarýlý
olabilmek için buna ihtiyaç var.'
Kürdistan'da mücadele
'Burasý Kürdistan'dýr, biz bunlardan uzaðýz dememek lazým. Çünkü teknik öyle oldu ki en ücra daðýn
baþýndaki çobaný da, þehirdeki insaný da etkisi altýna alýyor' diyen Kalkan, Kürdistan'daki süreçlerin
kendine özgü yanlarý olduðunu kaydederek, þunlarý ifade ediyor: 'Kürdistan'da bir de eðitilmemiþ,
normal süreçleri zamanýnda ve yeteri kadar yaþamamýþ insanlarýn dejenerasyonu daha fazla geliþiyor.
Beyin, ruh ve davranýþ olarak çarpýtýlmasý çok daha hýzlý ve aðýr oluyor. Yozlaþtýrma daha fazla oluyor.
Bilim ve tekniðin doðru kullanýmýnýn özgür birey ve özgür toplum yararýna kullanýmýnýn saðlanacaðý bir
anlayýþýn ortaya çýkarýlmasý gerekiyor. Bu ideolojik mücadele tabii bilim teknik düþmanlýðý biçiminde
olamaz. Öyle olursa çok amatörce, acemice olur. Bilim ve tekniðin, köleleþtirici birey ve toplum
aleyhine karþý olmalý. Bunun karþýtý olarak insaný özgürleþtiren, toplumu özgürleþtiren, toplumsallýðý
geliþtiren, bireyin ve toplumun tüm potansiyel yeteneklerini duygu, düþünce ve davranýþ alanýnda her
bakýmdan pratikleþtireceði bir ortamý geliþtirecek temelde bilim ve teknik kullanýmýný içermeli. Öncelikle
bunu dikkate almalýyýz yoksa böyle bir mücadelede ne kadar örgütsel çaba yürütürsek yürütelim,
eylem yaparsak yapalým, demokratik komünal sistemin örgütlülüðünü yaratamayýz.'
Konfederal örgütlenmenin esaslarý
KKK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, KKK sisteminin örgütlenmesi için komün ve halk
meclislerinin esas olduðunu belirterek, bunun hayata geçmesi içinse, yoðun bir propagandanýn yaný

sýra, toplumsal bilinci yükseltecek eðitim faaliyetlerine de ihtayaç olduðunu söylüyor. Kalkan
mücadelenin baþarýsý için þu deðerlendirmeleri yapýyor:
'Bir program dahilinde, çok derinlikli, planlý bir propaganda eðitim çalýþmasýna dayanmadan
demokratik toplum örgütlülüðü geliþtirilemez. Ancak onu kabul eden, anlayan insanlar yaratýlmalý veya
toplum oraya doðru yöneltilmeli ki, ideolojik saldýrýlardan kurtulmalý. En azýndan onlar çürütülmeli ki,
insanlar yeni bir yaþam sistemi içine çekilebilsin. Bizde bu eksiktir. Mevcut demokratik komünal
örgütlülük arayýþýnda bu yön hiç görülmüyor. Bunsuz insanlarý nasýl meclise koyacaðýz, nasýl komüne
çekeceðiz deniliyor. Çekemezsin, mümkün deðil. Eðer öyle kolay olsaydý, parti kurmak da kolay
olurdu. Bir defa PKK'de bu iþ yapýlmýþ. Komünal yaþam nasýl ortaya çýkartýlmýþ, nasýl bir çalýþmayla
olmuþ onu görelim. Onun derslerini çýkartalým. Þimdi bunu topluma yayacaksak en azýndan PKK'deki
cisimleþme kadar olmazsa da toplumda da bunun bir düzeyini yaratabilmek için benzer çalýþmalarý
topluma yönelik yürütmek lazým. Yani propaganda ve toplumsal eðitim çalýþmasýnýn çok öne alýnmasý
lazým.
Bilince dayanmadýkça olmuyor. Hele hele soyut bir teorik bilinçle de olmuyor. Mesela cezaevlerinden
çýkan arkadaþlarý burada örnek vermek isterim. Cezaevlerinde komün düzeni oldu. Yýllarca, on yýl,
yirmi yýl cezaevinin baský ortamýnda biraz da PKK'den aldýklarý bilinçle, komünal yaþam içerisinde olan
insanlar dýþarý çýktýklarýnda son iki üç yýl içinde karþýmýza o yaþamdan adeta kaçan, kendine bireysel
yaþam arayýþlarýna yönelen, koþan insanlar topluluðu çýktý. Demek ki, zorla olmuyor. Yine soyut bir
bilinçle de olmuyor. Mesela o cezaevlerinde eðitildiler, bilinçlendiler, onun tartýþmasýný yaptýlar, ama
somut bir yaþamla karþý karþýya gelince o bilinç tuz buz oldu. Sanki hiç onlar yokmuþ gibi maddi
yaþam ortamý yuttu, götürdü birçoðunu.
Bilinç olmadan, çeþitli toplumsal kesimlerin, kadýnýn, gençliðin, iþçinin esnafýn, köylünün, memurun
içinde bulunduðu durum iyi çözümlenmeden bu örgütlenmeyi geliþtiremeyiz. Onlarý yoðun bir
propaganda, eðitim sisteminin içine alarak, öyle bir çalýþma temelinde demokratik komünal toplum
örgütlülüðünü geliþtireceðiz. Hem düþüncede eðitmek hem de pratikte adým adým deneyerek ikna
etmek gerekiyor. Yani pratik ikna olmadan olmaz. 'Kürt gördüðüne inanýr' diyorlar zaten. Þimdi de
demokratik konfederalizm örgütlenmesine yönelmesi için görmesi, onun kendisinin yararýna olduðuna
ikna olmasý, inanmasý lazým.'
Ýhtiyaçlar esas alýnmalý
Genel bir sistemi oluþturduklarýný kaydeden Kalkan, bunun için verilen mücadelenin esas olarak
toplumun ihtiyaçlarýný gözeten çözümler üretmesi gerektiðini söylüyor. Kalkan, 'Ýlkeler yarattýk, anlayýþ
geliþtirdik. Bütün bunlar bir sistemi zihnimizde oluþturdu. Bazý programlar, planlar çýkarttýk. Ama
bunlarý her yerde ayný þeyin uygulanacaðý anlamýna gelmiyor. Bazý yerde saðlýk, bazý yerde eðitim,
bazý yerde de yol, üretim, anadilde eðitim, kültürel geliþme, savunma gibi her hangi bir sorunu
toplumun duruþunun yatkýnlýðýna göre öncelikli ele alýp, oradan baþlamak gerekiyor. Toplumun ortak
çalýþmaya ve yaþamaya alýþtýrýlmasý, bunun içine çekilmesi gerekiyor. Öyle olduðunda hem bireyi hem
de geneli, daha iyi bir yaþama kavuþtuðuna inandýrmak lazým. Pratikte onu göstermek, örnek olarak
yapmak, ikna etmek, ondan sonra diðer alanlara yayarak komün düzeni geliþtirmek lazým' diyor.
Her þey devleten beklenmemeli
Kalkan, konfederal sistemin toplumun kendi ihtiyaçlarýna yanýt oluþturmasý temelinde geliþtiðine dikkat
çekerek, her þeyin devletten beklenilmemesi gerektiðini, aksi halde zaten sistemin dayattýðý köleliðe
tabi olunacaðý uyarýsýnda bulunuyor. Kalkan, þunlarý belirtiyor: 'Devletçilik çok iþlenmiþ, özellikle de
Kürdistan'da devlet hep uzak tutulmuþ, devlet hep onu ezmiþ ama diðer yandan da her þeyi devlet
verir ve beklenir gibi bir anlayýþta empoze edilmiþ. Ýnsanlar böyle eðitilmiþ, ikna edilmiþ, bir anlayýþ
içine çekilmiþler. Onun için kolay kolay bu çalýþmaya gelmezler. Saðlýk sorunu mu var, devlet bize
bunu yapmýyor, bize þunu yapsýn bunu yapsýn deniliyor. Her þeyi devletten beklemek demek köle
olmak demektir. Devleti her þeyin üstünde tutmak demektir. Zaten bu zihniyeti devlet yayýyor. Kendine
muhtaç olsunlar, kendinden beklesinler ki, insanlarýn dayanýþmasý, ortak gücünü ortaya çýkartarak iþ
yapmasý ortadan kalksýn, o bilinçten yoksun kalsýnlar. Öyle bir pratiðe yönelme gücünden uzak
düþsünler. Bunu bizim yýkmamýz gerekiyor. Bu anlayýþý ortadan kaldýrdýkça insanlar böyle bir komünal
çalýþma ve yaþam düzenine gelirler, yarattýklarýný paylaþýrlar.'
Leninist modelden KKK sistemine
Demokratik konfederalizm sistemi esas olarak hiyerarþik devletçi zihniyet ve gelenekten kopuþu
amaçlýyor. Kuruluþunda Leninist örgütlenme modelini benimseyen PKK, KKK sistemine geçiþten sonra
ise bu gelenekten, dolayýsýyla reel sosyalizmden ve devlet geleneðinden kopmanýn gerektiðine inandý.
PKK'nin aslýnda kuruluþundan beri, Leninist örgütlenme modelini esas almasýna raðmen tam
anlamýyla reel sosyalist bir tarzý benimsemediðini kaydeden Koma Komalên Kurdistan Yürütme
Konseyi Üyesi Cemil Bayýk, bunun da devletçi geleneðin savunduðu bürokratik, hiyerarþik ve yetkici
anlayýþa karþý duruþu ifade ettiðini söyledi. Bayýk, demokratik konfederalizm ile bugün geliþtirilmek
istenen birçok þeyin PKK'nin anlayýþýnda mevcut olduðunu belirtti.
Ýlk manifestodan bugüne KKK sisteminin PKK hareketindeki kaynaklarý nelerdir?
PKK, herhangi bir sýnýfa dayanmayan, tümüyle emekçi kesimi, halk kesimi, toplumun alt kesimini

kucaklayan, onu örgütleyen, harekete geçiren bir parti biçiminde gerçekleþti. Belki söylemde kendini
iþçi partisi gibi ortaya koydu, ama pratikteki geliþimi bir iþçi partisi biçiminde olmadý. Bütün klasik
örgütlenmelerden, partilerden ayrýlan bir yaný var. Daha baþlangýcýnda doðal insaný ve yaþamý esas
alma var. Buna dayalý geliþtirdiði bir ahlaký, kültürü, yaþam tarzý var. Bugün önderliðimizin
savunmalarda ortaya koyduðu doðal toplumun birçok özelliðinin düþüncede ve yaþamda geliþmesi söz
konusu. PKK'de bütün yaþam ortaklaþadýr. Bu yaþamda en ufak bir bireysel yaþam ve ayrýcalýk söz
konusu deðildir. Onun içindir ki, PKK hýzla toplumda geliþti, benimsendi ve önemli geliþmelere yol açtý.
Ýlk PKK manifestosuyla günümüzde bir bütünlük ve tutarlýlýk var...
Bugün önderliðimizin savunmalarda dile getirdiði birçok düþünce aslýnda bu hareketin daha ilk
manifestosunda görülebilir. Ýlk örgütlenme adýmlarýnda, mücadelesinde, yaþamýnda görülebilir.
Bugünkü manifestoda gerçekleþen, bu düþüncelerin daha da geliþtirilmesi ve arýndýrýlmasýdýr. Ki bunu
Önderliðimiz de çok net 'Ben deðiþmedim, düþüncelerimde derinleþtim' diyor. Birinci manifesto olan
Kürdistan Devriminin Yolu ile Bir Halký Savunma karþýlaþtýrýldýðýnda birçok yönüyle benzer olduðu,
düþüncelerinin birçoðunun Kürdistan Devrimin Yolu'nda olduðu görülebilir.
Belki o dönemde devlet ve iktidar olayýný Bir Halký Savunmak'ta çözümlediði gibi çözümlemedi. Ama
hiçbir zaman hiyerarþik, bürokratik, yetki ve mevkiiye dayalý bir örgütlenmeyi, çalýþmayý ve yaþamý da
esas almadý. Ýþte Bir Halký Savunmak'ta, bu anlayýþ daha da ileri götürülmüþ, buna derinlik
kazandýrýlmýþtýr. Buna devlet ve iktidar sorununu da ekleyerek, devlet ve iktidar dýþýnda örgütlenmeyi
geliþtirmeyi esas almýþtýr. Çünkü Önderliðimiz 'Benim karakterim özgürlükçüdür, demokratiktir, ben hep
demokrasi ve özgürlük kavgasý verdim. Bunun için büyük çabalar gösterdim. Ama bu çabalarýmda bazý
sonuçlar aldýysam da yer yer bununla çeliþen durumlarýn ortaya çýktýðýný gözlemledim. Bunun nereden
kaynaklanabileceðini anlamaya çalýþtým. Vardýðým nokta bunun devlet ve iktidar olayýndan
kaynaklandýðýný gördüm, anladým' diyor. Ýþte Önderliðimiz daha baþýndan itibaren bir demokrasi ve
özgürlük hareketi olarak geliþtirmek istemiþ, bu konuda büyük bir çaba içine girmiþ, bu çalýþmalarýnda
çok önemli geliþmeler de ortaya çýkarmýþtýr. Ama hedefine ulaþamamasýndaki neden, bu hareketin
devlet ve iktidar olayýndan tamamen arýndýramamasýndan dolayýdýr. Önderlik Ýmralý'da bu düþünceleri
ileri götürmüþ ve derinlik kazandýrmýþsa, bu Ýmralý süreciyle baþlayan bir durum deðil, daha hareket
Ankara'da küçük bir grup biçiminde örgütlenirken bu tohumlarý atmýþtýr.
Leninizm eleþtirisi
'Derinleþme var, deðiþim yok' dediniz. Fakat sistemsel anlamda bir deðiþim yaþandý. Bu konuda
deðiþen ve deðiþmeyen yanlarý somutlaþtýrýrsak neler ortaya çýkýyor?
O günkü koþullarda örgütlenmede en ileri model, Lenin'in Rusya'da geliþtirdiði modeldi. Dünyada
bütün özgürlük ve demokrasi hareketleri bu modeli kendisine esas alarak örgütlendi. Ondan daha
geliþkin ve ileri bir model de yoktu. PKK de o günkü koþullarda geliþtiði zaman bu modeli esas aldý.
Ama hiçbir zaman o modeli olduðu gibi uygulayamadý. PKK'de iki önemli noktayý görmek gerekiyor. Ne
tamamen bir Ortadoðu karakteri ne de tamamen bir Leninist karakteri taþýyor. Baþlangýcý böyledir. Bu
örgütlenme geliþtirildikçe Önder Apo tarafýndan yetersizlikleri, hatta yanlýþlýklarý görüldü. Yürütülen
pratikten bunu çýkaran Önder Apo'nun en önemli yanlarýndan biri de teoriyi pratikte tamamlamasýdýr.
Yani, teoride çözümlenmeyen birçok hususa pratikte çözüm aradý. PKK somutunda da Önderliðin
yaptýðý bu oldu. Önderlik PKK örgütlenmesini geliþtirdiðinde Leninist örgütlenmenin pek de öyle bütün
yönleriyle özgürlüðü ve demokrasiyi geliþtirecek bir örgütlenme olmadýðýný pratik yaþamdan çýkardý.
Bunu PKK'nin 1984 Ocak merkez toplantýsýnda çok net bir biçimde ortaya koydu. O zaman var olan
sosyalizmi, onun örgütlenme modeli olan Komünist Partisi'ni büyük bir eleþtiriye tabi tuttu. Bu eleþtiriler
temelinde giderek PKK'yi reel sosyalist anlayýþtan arýndýrmaya çalýþtý. Daha sonra 1989'larda
Önderliðimizin reel sosyalizm hakkýnda geliþtirdiði eleþtiriler pratikte gerçekleþti. Reel sosyalizm kendi
kendisini tasfiye edince birçok sorunun daha iyi kavranmasý ortaya çýktý. Önderliðimiz bu eleþtirilere
dayanarak daha cesur adýmlar attý ve giderek Bir Halký Savunmak adlý savunmasýndaki düþüncelere
ulaþtý.
Diðer önemli bir nokta, PKK hareketi daha baþýndan beri kadýn özgürlüðüne önem veren bir hareket.
Hiçbir harekette bunu göremezsiniz. Bir Halký Savunmak'ta bu daha ileri bir düzeye getirilmiþtir. Daha
baþýndan itibaren bu soruna el atan ve bütün sorunlarýn kördüðümü olarak ele alan Önderliðimiz, 'Eðer
Kürt halkýnýn sorunlarý çözümlenecekse, hatta insanlýðýn sorunlarý çözümlenecekse bu sorunlar kadýn
sorununda düðümlenmiþtir' dedi. Bunu giderek derinleþtirdi. Yeni dönemde, en az kadýn özgürlüðü
kadar doða özgürlüðüne de önem veriliyor. Önderliðimizin geçmiþ deðerlendirmelerine bakýlýrsa doða
sevgisi, doðayla yaþama, doðayla birleþme üzerine birçok deðerlendirmeler görülebilir. Günümüzde
buna daha fazla önem vermiþ ve daha derinlikli yaklaþmýþtýr.
Örgütlenmemizin temel bir ayaðý olan demokratikleþme konusunda da bu hareketin yaklaþýmý yeni
deðil. Önder Apo'nun geliþtirdiði çizgi, felsefe ve mücadele tarzý Kürt halkýna büyük bir güven verdi ve
bu güven halký ayaða kaldýrdý, mücadele eder bir konuma getirdi. Konfederal örgütlenmenin amacý bu
zaten. Demek ki, bugün Bir Halký Savunmak'la derinleþtirilen örgüt modelinin esaslarýný bazý yönleriyle
zayýf da olsa Kürdistan Devriminin Yolu'nda bulmak mümkün.
Yaþamý kirleten devlettir
Bazý çevreler, 'ng1055 PKK eski düþünceye göre hareket ediyor. Bu yüzden de istikrarlý deðil.
Kendi Önderlikleriyle ters düþüyorlar' þeklinde yorumlar yapýyor. Gerçekten böyle midir?

Bu denli söylem, iftira ve saldýrýlar varsa; buna neden olan yanlarý görmek gerekiyor. PKK'lilerin, PKK
önderliðini kavrama sorunu geçmiþte de vardý, bugün de var. PKK'liler önderliðini anlamaya çalýþýyor.
Kavradýðý ve anladýðý oranda da bunun gereklerini pratikte yerine getirmeye çalýþýyor. Bu çevreler
aslýnda bunu görüp önderliðe ve harekete karþý kullanmak istiyorlar. Diðer yandan sürekli önderlik ve
hareket birbirinden koparýlmaya çalýþýlýyor. Hatta PKK'lilerden de önderliði reddetmesi bekleniyor.
Aslýnda bütün bu çabalarýn özü önderliði ve onun önderlik ettiði hareketi etkisiz kýlma çabalarýdýr.
Zaten son dönemlerde de bunu açýkça 'Apo ve PKK'siz çözüm, herkes Apo ve PKK'den elini eteðini
çekmeli' þeklinde formüle edip dillendiriyorlar.
Önder Apo bugün dünyada var olan zihniyete, ona dayalý olarak geliþen kültüre, vicdana karþý büyük
bir mücadele yürütüyor. Tabii ki bu birçoðuna ters geliyor. Bunu deðiþtirmeye kalkmayý delilik,
hayalcilik, olmazlýk biçiminde deðerlendirenler var. Bu hareketin baþlangýcýnda da birçok çevre Önder
Apo'ya delidir diyordu. Gerçekten o günün koþularýnda Kürdistan'ýn özgürlüðüne, hele hele Önder
Apo'nun sahip çýktýðý tarzda sahip çýkmak bir delilikti. Önder Apo neyi gerçekleþtirdi? Birçoðunun
olmaz dediðini gerçekleþtirdi. Bugün de ayný þey söz konusudur. Bu düþüncelerin ipe sapa gelir bir
yaný yok. Tabii ki Önder Apo'nun önüne koyduðu basit hedefler deðil. Çünkü 'Devletsiz yaþanmaz'
diyorlar. Þimdi Önderlik tam tersini 'Devletle yaþanmaz' diyor. Yaþamý kirleten devlettir, bütün
sorunlarýn kaynaðýnda devlet var. Egemenlik, kölelik var. Eðer gerçekten insan kendi özüne ters
düþmeyecekse kendi özüne uygun yaþayacaksa yani özgür yaþayacaksa bunun yolu devlet dýþýnda
demokratik sistemde örgütlenmekten geçiyor. Birçok kesime göre olmayacak bir þey. Onun için
bazýlarý bunu hayali görüyor, anlamsýz görüyor.
Tam tersine Önder Apo geliþtirdiði düþüncelerle sadece Kürt sorununu deðil, insanlýðýn yaþadýðý
sorunlarý çözmeye çalýþýyor. Ve bunun çözülebileceðini de bugüne kadarki mücadele pratiðinde ortaya
koymuþtur. Her þart altýnda güvenen bir halk gerçekliði yaratýlmýþtýr. PKK bir devlet deðil tabii ki, ama
bugün bir devlet kadar, bir devlet gibi örgütlülüðe sahip. Bütün parçalarda yurt dýþýnda, toplumun
birçok kesiminde örgütlenmiþ bir güç olarak gerçekleþmiþ. Demek ki, devlet olmadan da rahatlýkla
toplum örgütlenebiliyor. Toplum kendi ihtiyaçlarýný giderebiliyor. Yaþamýný örgütlü ve anlamlý kýlabiliyor.
PKK somutunda gerçekleþen bir olgudur.
KKK, PKK'nin 33 yýllýk pratiðiyle oluþtu
PKK'nin kurucu kadrolarýndan ve þimdi KKK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, PKK'den KKK'ye
geçiþi deðerlendirirken, bu sürecin kopuk ele alýnmamasý gerektiðini, bugün KKK'nin savunduðu birçok
deðerin PKK'de mevcut olan deðerler ve düþünceler üzerinden geliþtiðini belirtiyor.
PKK'den demokratik konfederalizm sistemini inþa etmeye amaçlayan KKK sistemine geçiþ
yaptýnýz. PKK ile KKK arasýnda nasýl bir bað kuruyorsunuz?
Demokratik konfederalizm olarak tanýmladýðýmýz ve esas olarak doðal komünal toplumdan gelen,
halklarýn hiyerarþik devletçi toplum sistemine karþý 6 bin yýlý aþan süre boyunca yürüttükleri demokratik
mücadelenin birikimine dayanan bir sistemin yaratýlmasýnýn PKK'nin 33 yýllýk pratiði içerisinde köklü
dayanaklarý vardý. Yeni oluþan bir sistem deðil aslýnda, PKK ile pratik biçimde gerçekleþen bir
sistemdir. Þimdi bu daha da açýmlanýyor, kurumlaþtýrýlýyor, bir sistem kazandýrýlýyor, daha fazla
demokratikleþtiriliyor, halka dayandýrýlýyor. PKK daha çok bilinçli, inançlý öncü kadronun tarihsel
sorumluluðuna dayalý olarak sorumluluk üstlenip bu deðerleri radikal devrimci bir tarzda yaratýrken;
bunun topluma yayýlmasý ise halkýn demokratik katýlýmýný ortaya çýkartan bir sistem oluyor. Bu
bakýmdan PKK pratiðinden kopuk deðil, geçmiþ birikimin de önemli kökleri var.
Her þeyden önce belirttiðimiz gibi yeni bir felsefe ve ideolojiyi ifade ediyor. Bu sadece söylemde deðil,
parti yaþamýnda somutlaþan bir felsefik ideolojik duruþtur. Bu da kendini on binlerce üyesi olan gerilla
yaþamýnda pratik olarak somutlaþtýrmýþtýr. Bu yaþam son derece özgürlükçüdür, eþitlikçidir, kendi
içinde demokratiktir, paylaþýmcýdýr, komünaldýr. Üyelerinin son derece bilinçli, gönüllü, istekli katýldýklarý
ve onun gereklerine göre kendilerini yürüttükleri bir komünal yaþamdýr. 33 yýllýk pratikle PKK içinde
hiyerarþik devletçi toplum sistemine karþý alternatif bir toplumsal yaþam sistemi denendi, geliþtirildi,
ilkeleri ortaya çýkarýldý, þimdi bunu topluma yaymak istiyor. Geçmiþle baðý bu düzeydedir, komünal
demokratik yaþamýn partide þekillenen bir düzeyi var, bunun topluma taþýrýlmasýný ifade ediyor.
Demokratik konfederalizm ile birlikte cinsiyet özgürlükçü düþünce temel amaçlarýnýz arasýnda
bulunuyor. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Bir de kadýn özgürlüðüyle derinleþtirilmesi durumu var. Baþlangýçta bu tabii o düzeyde olmasa da
ulusal demokratik mücadelenin geliþip halk içerisinde kökleþtiði, gerilla hareketine ulaþtýðý, toplumun
tüm kesimlerini etkisi altýna almaya baþladýðý; dolayýsýyla da en yurtsever kesim olarak kadýný etkilediði
süreçten itibaren, kadýnýn yurtsever özünü ortaya çýkararak mücadele içerisine çekmesiyle birlikte
ideolojik geliþiminde köklü bir derinleþme yaþanmýþtýr. Aslýnda reel sosyalizmin çözülme aþamasýnda
Önder Apo böyle bir derinleþmeyi yaþayabildi. 1990'lý yýllarýn baþýnda ulusal diriliþ devrimi temelinde
kadýnýn harekete etkin katýlarak, aileden adeta boþanýp ulusal demokratik taleplerle eyleme
geçmesiyle bu düþüncelerin daha güçlü savunulduðu bir ideolojik geliþme yaþandý. Binlerce yýllýk
erkek egemen sistemin köleci etkilerinin ruhtan, duygudan, bilinçten atýldýðý söylenemez elbette; ama
bir pratik biçiminde kadýn özellikle 1990'lý yýllardan itibaren son 15-20 yýllýk süre içerisinde önemli bir
deneyim yaþamýþtýr. Bu da demokratik konfederalizmin günümüzdeki geliþimi açýsýndan, PKK
tarihindeki kökler oluyor. Bunlara dayanarak bir paradigmal yenilenme var.

Demokratik konfederalizm tartýþmalarýyla birlikte PKK'nin yeniden inþasýný da gündeminize
almýþtýnýz. Demokratik konfederalizm deðerlerini barýndýran bir PKK'de neden böyle bir ihtiyaç
duyuldu?
Demokratik konfederalizmi bir sistem olarak tanýmlarken PKK, geçmiþten gelen felsefik, ideolojik
yoðunlaþmasýný ve mücadelesini ideolojik bakýmdan paradigmal deðiþim düzeyinde bir yenilenmeye
ulaþtýrdý. Bu anlamda yeniden bir parti öncülüðünün gerekliliði ortaya çýkýyor, ama bu parti ilk oluþan
PKK'nin oldukça geliþtiði, deðiþtiði, yenilendiði ve yeniden inþa edildiði halidir. Demokratik
konfederalizmi inþa etmek, ulusal devletçi sistemi aþarak toplumun konfederal demokratik
örgütlülüðünü ve yaþamýný yaratabilmek için yeni bir sosyalist paradigmayla donanmýþ yeni bir parti
öncülüðüne ihtiyaç var. PKK'nin yeniden inþaasý böyle gündeme geldi. Bu Kürdistan'ýn bir
özgünlüðüdür, ama tabii ulusal kurtuluþ hareketini yaratmaya öncülük eden partinin çerçevesiyle
demokratik konfederalizmi inþa etmeye öncülük eden partinin çerçevesinde farklýlýklar var. Bu anlamda
yeni PKK, ilk oluþan PKK'nin felsefi ideolojik ölçülerini, çerçevesini önemli ölçüde aþan, yenileyen,
geliþtiren bir düzeyi içeriyor.
Devlet geleneðinden radikal bir kopuþu amaçlýyorsunuz. Bunu nasýl tanýmlýyorsunuz?
Kürdistan ve Ortadoðu'nun çözümlenmesine dayalý olarak yeni bir uygarlýða gidiþ arayýþý var. Bu
çözümün gerçekleþmesi için mevcut devlet anlayýþýnýn aþýlmasý gerekiyor. Devlet var oldukça mevcut
baský ve sömürü düzeninin tümden ortadan kaldýrýlmasý mümkün deðil. Mevcut devlet ortadan
kaldýrýlýp bir baþka devlete geçilerek de bu saðlanamýyor. Devlet dýþý bir sistemin yaratýlmasý gerekli.
Bunu demokratik konfederalizm olarak ifade ettik. Koma Komalên Kurdistan (KKK) olarak tanýmladýk.
Doðal komünal toplum yaþam özelliklerine göre demokrasi mücadelesini içinde barýndýran, ama içinde
baský ve sömürünün olmadýðý örgütlü toplum yaþamýndan söz ediyoruz. Kürt sorununun çözümü
Ortadoðu'nun demokratikleþmesini ve birliðini gerektiriyor. Ortadoðu'da demokratikleþme ve birliðin
saðlanmasý ise, hiyerarþik devletçi sistemin aþýlmasýný gerektiriyor. Bu da dünyada hakim olan
sistemin alternatifini gerekli kýlýyor. Demokratik konfederalizm budur. Bunun küresel tanýmýný
Önderliðimiz, küresel demokrasi hareketi olarak ifade etti.
KKK, devletçi deðil HALKÇI BÝR SÝSTEM
Koma Komalên Kurdistan sisteminin günümüzde ne tür hedefleri önüne koyduðu, sorunlara nasýl bir
çözüm yaklaþýmý getirdiði ve iþleyiþi konularýný KKK Yürütme Konseyi Baþkaný Murat Karayýlan ile
konuþtuk. Çaðýmýzýn kaotik bir süreçten geçtiðine dikkat çeken Karayýlan, devlet geleneðinin
günümüzde ulus-devlet düzeyinde artýk çözüm olmadýðýnýn iyice açýða çýktýðýný, bunun alternatifi bir
sistem olarak demokratik konfederalizmin çözüm modeli olacaðýný söylüyor. Kürt sorunu ve
Ortadoðu'daki çatýþmalý ortamýn ortadan kaldýrýlmasýnýn yolunun halklarýn eþit birlikteliðinden geçtiðini
vurgulayan Karayýlan, 'Kürdistan parçalarý arasýndaki konfederal iliþki Kürt halkýnýn birliðidir,
Kürdistan'ýn birliði ise Kürt halkýyla diðer halklarýn Ortadoðu'da konfederal birliðinin ifadesidir. Bu
nedenle demokratik konfederal sistemin Kürt sorununun çözümü için bir formül ve anahtar olduðunu
söylüyoruz' dedi.
KKK sistemi günümüzde ne tür sorunlarý çözmeye adaydýr?
KKK sistemi yeni bir anlayýþ, yeni bir zihniyet, yeni bir örgütlenme modeli, yeni bir ekol, yeni bir
demokratik anlayýþý ifade etmektedir. Ýnsanlýk Zagros eko-sistemi temelinde ilk kez tarým devrimiyle
yeni bir uygarlýk aþamasýný baþlatmýþtýr. Bu Zagros eko-sistemi temelinde geliþen uygarlýk, 19.
yüzyýlda sanayi devrimine kadar gelmiþtir. 19. yüzyýlda gerçekleþen sanayi devrimiyle birlikte ulusal
devletleþme gerçeði insanlýðýn yaþamýndan önemli bir faktör olarak yer almýþtýr. Günümüzde sanayi
devrimiyle birlikte geliþen ulusal devlet yapýlanmasý artýk küreselleþen dünya gerçeði karþýsýnda süreci
ilerleten deðil, gerileten bir faktör haline gelmiþtir. Bu sistemin kapitalist mantýk çerçevesinde
geliþtirildiði bilinmektedir. Bugün ulusal devlet gerçeðine göre geliþen finans-kapital her ne kadar
küreselleþen dünya gerçeðine göre biçim vermek istiyorsa da sistemin yaþadýðý kaotik durumu
aþamamaktadýr. Kapitalist metropollerde geliþtirilen çözümler soruna cevap olamamaktadýr. Çünkü
devlet ve özellikle ulusal devlet artýk gerici bir faktör haline gelmiþ bulunmaktadýr. Dolayýsýyla sorunun
köklü çözümü yani insanlýðýn yaþadýðý kaotik sistemin durumu tümden aþmanýn yolu yeni bir mantýkla,
zihniyetle ve örgütlenme modeliyle soruna yaklaþmaktan geçmektedir. Nasýl ki, dünyada insanlýðýn ilk
devrimi yaþadýðý yer Mezopotamya ise, günümüzde de insanlýðýn yaþadýðý bu kaotik duruma
müdahale de ayný zeminde geliþmek durumundadýr. Önderliðimiz 30 yýldan bu yana hem yürüttüðü
pratik mücadele hem de gerçekleþtirdiði yoðunlaþma temelinde yeryüzünde insanlýðýn yaþadýðý bu
kaotik duruma çözüm formülü olarak demokratik konfederalizmi geliþtirdi. Yani biz KKK sistemini
günümüzde insanlýðýn yeryüzünde yaþadýðý krize bir çözüm modeli olarak öngörüyoruz.
Kürt sorununu çözme perspektifi nedir?
KKK Kürt sorununun gerek Türkiye gerekse diðer parçalarda çözümünü bir hayli kolaylaþtýran bir
faktör olmaktadýr. Þöyle ki, demokratik konfederal sistem karþýlýklý baðýmlýlýðý öngören, diyaloðu esas
alan, herkesin özgür, eþit bir biçimde temsilini gerçekleþtiren bir sistemdir. Türkiye için ele alýndýðýnda
Türkiye'nin sýnýrlarýný deðiþtirmeden Kürt toplumunun örgütlenmesini öngörür. Bu, tehlike olarak
görülmemeli. Onun örgütlenme yasalarýný tanýyan bir bakýþ açýsýnýn geliþmesi durumunda, bu
konfederal örgütlenme modeli ayný zamanda Kürt sorununun da çözüm modeli olacaktýr. Mesela Kürt
ile Türk toplumu arasýnda konfederal bir çözüm geliþtirilebilir. Bu perspektif ayrýlýp devlet kurma deðil

de, halklarýn bir arada eþit ve özgür yaþamasýný öngören bir perspektiftir. Kürtlerin istediði kendi
iradesinin, kültürel ve siyasal haklarýnýn tanýnmasýdýr.
KKK ilan edildiðinde Türkiye'deki siyasi güçler bunu 'korkutucu' olarak deðerlendirdi...
Normalde bu kadar karþý olmamalarý gerekiyordu. Bu Kürt sorununu fobileþtirme anlayýþýndan ileri
geliyor. Türkiye'de çok çeþitli çevrelerin her taraftan Türkiye'ye dönük deðiþim dayatmasý vardýr. Çünkü
dünya ve çað deðiþiyor. Türkiye sözüm ona yönünü AB'ye döndürmüþ. Dolayýsýyla Türkiye'nin
deðiþmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Fakat bunu yapacak bir siyasi irade þu ana kadar ortaya
çýkmadý. Türkiye'de o statükocu, eskide ýsrar etmek isteyen anlayýþ vardýr. Bu anlayýþ Türkiye
daðýlacak, parçalanacak, yok bilmem dýþ parmaklar var diye aþýrý bir biçimde korkuyu topluma yayýyor
ve toplumda, özünde 20. yüzyýla ait olan milliyetçiliði ve þovenizmi geliþtirip derinleþtiriyor. Bu
çaðýmýzda geliþtirilmesi gereken bir anlayýþ ve çizgi deðildir. Ne yazýk ki Türkiye'deki sistem daha çok
böylesi bir bakýþ açýsýnýn etkisindedir. Yani çaðdaþlaþma, yeni bir zihin, bakýþ açýsýna ve siyasi
anlayýþa ihtiyaç olduðu kesin.
Farklý bir biçimde, ayrýlýkçýlýk þeklinde deðerlendirildi...
Demokratik konfederal sistem tersinden ele alýndýðý için ayrýlýkçýlýk olarak anlaþýlýyor. Halbuki
demokratik konfederal sistem öyle korkulacak bir sistem deðil. Kürtler artýk eski sistemle yani Lozan'ýn
o katý inkar-imha rejimine dayalý bir uygulamayla yaþamak istemiyor. Sen bir toplumu þiddetle, silah
zoruyla egemenlik altýnda tutamazsýn. Bugün yeryüzünün neresinde diller yasaklanmýþtýr. Dünyanýn
neresinde bugün kültürel haklar yasaklanmýþtýr. Fakat bugün Türkiye'de bunlar vardýr. Ýran ve Suriye
de Türkiye'yi izliyor. Kürdistan'daki bu egemen devletler artýk inkar ve imha siyasetini býrakmak
zorundalar. Çaðý geçmiþ bir anlayýþtýr. Kürt halký yaklaþýk seksen yýldýr bu haksýz anlaþmaya karþý
direnmektedir. Dolayýsýyla bu devletler bunu artýk görmeli. Kürtlerin yeni sistemi, demokratik konfederal
sistemdir.
Kürtlerin yaþadýðý diðer parçalar için neler söylenebilir? Suriye, Ýran, Irak...
Konfederal sistem iliþki sistemidir. Yeni ve demokratik iliþki biçimidir. Kürtler bu temelde Türkiye'nin,
Ýran'ýn ve Suriye'nin sýnýrlarý içinde sorunlarý çözmeyi öngörmekteler. Kürtler hem bulunduðu ülkenin
halklarýyla konfederal bir iliþki istiyor, hem de Kürdistan'ýn parçalarý arasýnda bir iliþki istiyor. Bu ayný
zamanda þu anlama gelmektedir: Kürdistan parçalarý arasýndaki konfederal iliþki Kürt halkýnýn birliðidir,
Kürdistan'ýn birliði ise Kürt halkýyla diðer halklarýn Ortadoðu'da konfederal birliðinin ifadesidir. Bu
nedenle demokratik konfederal sistemin Kürt sorununun çözümü için bir formül ve anahtar olduðunu
söylüyoruz. Kürt toplumu köy köy komünlerini geliþtirirse mahallelerde meclislerini oluþturursa, giderek
meclislerini daha üst aþamalara, bölge meclislerine ulaþtýrýrsa kimse onu durduramaz, kimse onu
tasfiye edemez.
Ortadoðu'daki tarihi çeliþkileri de çözecek bir model yani...
Ayný zamanda bölge halklarýnýn yaþadýklarý sorunlarý da çözebilecek bir projedir. Ýþte günümüzde
yeniden Arap-Ýsrail çeliþkisi doruða çýkmýþ bulunmaktadýr. Bunun kökeninde ne var? Milliyetçilik ve
dincilik var. Bu sorunun köklü çözümü demokratik konfederal sistemdir. Ortadoðu'daki sorunlarý, öyle
bir tarafýn diðer tarafý imha etmeye çalýþmasýyla çözmek mümkün deðildir. Yine öyle dýþtan
hazýrlanmýþ bir takým reçetelerin uygulanmasýnýn da çözüm olmadýðý çok açýk. Geçmiþte en çok
birbiriyle çatýþan uluslar Almanlar, Fransýzlar ile Ýngilizlerdi. Fakat günümüzde bu halklar birbirleri
arasýndaki sýnýrlarý da kaldýrmýþlar ve ortak anayasayý gündeme getirmiþlerdir. Avrupa Birliði (AB)
konsepti bu temelde geliþen ve gittikçe de cazibesi artan bir birlik anlayýþý olduðu açýktýr. Niye
Ortadoðu halklarý da bunu yapmasýn ki? Ýþte Ortadoðu halklarý da Avrupa modeline benzer bir biçimde
demokratik konfederal bir eksende birliðini kurabilir. Tarihin çok eski dönemlerinde bile bu bölgede
yaþayan halklarýn diyalog ve iliþki içinde yaþamlarýný örgütlediði bilinmektedir. Bu nedenle demokratik
konfederal sistemi hem Kürt sorununun hem de Ortadoðu halklarýnýn sorununun çözümünde temel bir
formül olarak görüyoruz.
Karayýlan Demokratik Konfederalizm sisteminin Kürt sorununda çözüm anahtarý olduðunu söylüyor

Demokratik konfederalizmin federasyondan farkýný nasýl ortaya koyabilirsiniz?
Federasyon bir kere devletçi bir anlayýþý temsil etmektedir. Ýkincisi, son tahlilde bir baðýmlýlýðý ifade
etmektedir. Ama konfederal sistem karþýlýklý baðýmlýlýktýr. Yani 21. yüzyýlýn eþitlik, özgürlük ve
baðýmsýzlýk çizgisidir. Olabilecek en özgürlükçü demokratik iliþki biçimidir. Yeni bir iliþki biçimidir. Ama
günümüzde ulusal devlet gerçeði aþýldýðý ve toplumlara herhangi bir fayda getiremeyeceði açýða
çýktýðý için, þimdi onun yerini tutacak olan birlikte eþit yaþamadýr. Yani bu sistemin felsefesinde þu
vardýr: Kürt halký ne kadar Türk halkýna baðlý ise Türk halký da o kadar Kürt halkýna baðlýdýr. Kürt ne
kadar Arap'a baðlý ise Arap da o kadar Kürde baðlýdýr. Bunu bireye indirgersek; erkek ne kadar kadýna
baðlý ise kadýn da o kadar erkeðe baðlýdýr. Karþýlýklý eþit baðýmlýlýktýr. Ýnsan doðadaki canlýlara ne
kadar baðýmlý ise onlar da insana o kadar baðýmlýdýr. Ahenkli dengelere oturtulmuþ bir iliþki biçimidir.
Bu açýdan federasyonla kýyaslamayacak düzeyde daha farklý bir profilden bakýlmasý gereken bir
modelden bahsediyoruz. Federasyon da bir çözüm biçimidir. Ama yeni bir çözüm biçimi deðildir.
Mesela Güney Kürdistan'da Kürt halký egemenlik altýnda olacaðýna federasyon daha iyidir. Fakat
halklarýn eþit özgür birlikteliði için bir çözüm formülü mü? Hayýr, yetersizdir. Bu konuda yeterli

olabilecek çözüm demokratik konfederal sistemdir.
KKK sisteminin iþleyiþi
KKK'nin iþleyiþi ve þematik yapýsý nasýldýr?
KKK sisteminin en tepesinde Kongra Gel vardýr. Kongra Gel halkýn demokratik seçimiyle iki yýlda bir
seçilmiþ üyelerden oluþur. Yani bunun klasik ifadesi halk meclisidir. Yasama görevini görür. Bu halk
meclisi temel iki organ seçer. Biri baþkan olmak üzere otuz bir kiþilik yürütme konseyi seçer. Bu
yürütme konseyi, Kongra Gel'in genel çerçevesine uygun bir biçimde rol ve iþ koordinasyonu görevini
görmektedir. Bunlar iki dönem seçilebilirler. Kongra Gel'in seçtiði yürütme, yürütme erkidir. Diðer bir
organ ise, Ýdari Adalet Divaný'dýr. Ýdari Adalet Divaný ve Halk Mahkemesi diðer bir deyiþle Özgürlük
Mahkemesi. Bu da Kongra Gel bileþimi tarafýndan seçilir ve sadece Kongra Gel bileþimine karþý
sorumludur. Baðýmsýzdýr. KKK'de yargý faaliyetlerini yürütür ve adaletin gerçekleþmesi için çalýþýr.
Klasik sistemlerde olduðu gibi yasama, yürütme ve yargýdan oluþan üç temel kurum bulunuyor. Belki
biçim olarak klasik sistemlere benziyor, ama uygulamasý bundan çok farklýdýr. Alta doðru gelindiðinde
devletlerde bakanlar oluyor. KKK'de bakanlar yoktur. Bunun yerine komiteler vardýr. Toplam on iki
komiteden oluþuyor. Her komite yedi ile dokuz kiþiden oluþuyor. Bu genel bir yürütme oluyor. Biz þimdi
kuruluþ sürecinde bulunuyoruz. Uygun bir biçimde örgütlenme sürecini geliþtirme görevimiz vardýr.
Zaten KKK kendisini toplumun tüm kesimlerinde örgütlenmeye kavuþturursa toplumsal sorun
çözülmüþ olur. Bu açýdan bir mücadele sürecidir. Yani KKK'nin kuruluþ çalýþmasý ayný zamanda inþa
süreci, ayný zamanda bir mücadele sürecidir.
KKK'nin þiddete yaklaþýmý
Bu sistemi kurarken bir yandan da meþru savunma savaþý yaþanýyor? KKK sistemi içinde
meþru savunma savaþý konusunda neler söyleyeceksiniz?
Kürdistan'da bu mücadele rahat yürütülmüyor. Bir saldýrý var. Bu beraberinde bir direniþi getiriyor.
Direniþ de bir örgütlenmeyi ve savunma anlayýþýný gerektiriyor. KKK sisteminin dayandýðý felsefe
þiddeti öngörmez. Uluslararasý evrensel yasalarda bu vardýr. Birleþmiþ Milletler (BM) yasalarýnda
meþru savunma, meþru müdafaa yasasý vardýr. Ýnsanlýk onurunun çiðnendiði, hukuksuzluðun
yaþandýðý ve þiddetin insanlýðýn deðer yargýlarýný rafa kaldýrýr tarzda uygulandýðý yerde, o saldýrýya
maruz kalan topluluk, ulus kendisini þiddet dahil her biçimde savunma hakkýný elde eder. Ýþte KKK'nin
þiddete yaklaþýmý bu eksendedir. Yani þiddet uygulayarak sorunlarýn çözümünü deðil, haksýz yere
geliþen þiddet karþýsýnda, hukukun tükendiði yerde, diyalog yöntemlerinin etkisiz kaldýðý yerde
uygulanan þiddeti durdurmaya dönük þiddet kullanýmýný reva görür. Bu çerçevede Kürdistan'da Halk
Savunma Güçleri (HPG) vardýr. HPG'nin mücadele stratejisi meþru savunma çizgisidir. HPG'nin görevi
KKK sisteminin meþru savunma çizgisi çerçevesinde inandýðý ve baðlý olduðu deðer yargýlarýný
korumaktýr. Bugün eðer Türk devletinin operasyonel saldýrýlarý, þiddet uygulamalarý, deðer
yargýlarýmýza yönelimleri olmasa HPG'nin de eylemleri olmaz. Ama Türk devletinin yok edici saldýrýlarý
karþýsýnda HPG savunma görevinin gereklerini yerine getirmek zorundadýr.
Halkçý sistem
Bu yeni sistemin uygulanmasý üzerine neler söyleyeceksiniz?
Kuþkusuz KKK modeli daha yeni bir modeldir. Ýlk kez uygulama sürecine girmiþ bulunmaktadýr. Belki
bugün itibariyle bir takým yetersizlikleri olabilir. Esasen Kürtçe Koma Komalên olarak tanýmladýðýmýz,
demokratik konfederalizm, devlet sisteminde olduðu gibi kararlarýn üstten alta doðru geldiði bir
uygulamayý deðil; bunun tersine demokratik toplum, siyaset, örgütlenme ve bireyi geliþtiren, toplumun
kendi içinde özgür, eþit ve barýþýk olduðu, cinsler ve sýnýflar arasý eþitliðin olduðu, ekolojik dünyayla
uyumlu, ahenkli bir dengenin saðlandýðý yeni bir sistemi öngörmektedir. Bunun için öncelikle üç temel
devrim gerekmektedir. Demokratik devrim, kadýn devrimi ve ekolojik devrim. Bu üç temel konuda
gerçekleþecek devrimsel süreç, toplumu demokratize edecek, insanlar arasý iliþkileri daha uyumlu, adil
ve eþit hale getirecek ve ayný zamanda insanlarla diðer canlýlar arasý dengeyi adil bir düzeye
getirecektir.
Halkýn demokratik toplumsal katýlým süreçlerinde yer almasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Ýnsanlýk beþ bin yýldýr devletle yönetiliyor. Devlet erkinin insanlýk yaþamýnda çok önemli bir yeri ve rolü
vardýr. Bu neye yol açmýþtýr? Kararlarýn sürekli yukarýdan gelmesine yol açmýþtýr. Günümüzde iþte
devletleri sözde halkýn devletine dönüþtürmek amacýyla demokratize edici bir takým seçimler ve
benzeri þeyler yapýlýyorsa da bu gerçeði deðiþtirmiyor. Kararlar sonuçta üsten geliyor. Kararlar üstten
tabana doðru yayýlýyor. KKK modeli bunun tersine çevrilmesidir. Yani onun tam alternatifi olan bir
sistemdir. Halkýn sistemidir. Halkýn kendi kendisini yürütme, yönetme, doðrudan demokratik uygulama
sistemidir. Biz aslýnda nihai olarak bunun gideceði modelin bilimsel demokratik sosyalizm modeli
olacaðýný düþünüyoruz. Bizim algýladýðýmýz sosyalizm, reel sosyalistlerin düþündüðü bir sosyalist bakýþ
açýsý deðildir. Bizim anlayýþýmýz, öz ve öz halkýn gerçeðine dayalý, halkýn doðrudan demokratik süreci
yaþadýðý bir modeldir.
Özgür yurttaþ bilinci oluþturulmalý
Demokratik konfederalizmle birlikte öngörülen en temel örgütlenme biçimi, tabandan geliþen toplumsal

örgütlenmedir. Bu taban hareketleri sayesinde toplumsal iradenin açýða çýkarýlmasý, toplumsal karar
aþamalarýnýn topluma mal edilmesi, eþit ve özgür bireylerin etkin kýlýnmasý hedefleniyor. Bunun temel
anlayýþý ise, hakim tahakküm ve hiyerarþik toplum iliþkilerinin aþýldýðý, özgürlükçü bir toplum ve
yönetim biçiminin geliþmesidir. Toplumsal örgütlenme de böylece, devleti esas almayan, devlet dýþý
toplumsal iradeye dayalý olacak. Öte yandan tahakkümcü toplumsal örgütlenmenin doðurduðu önemli
sonuçlardan biri de, hiç kuþkusuz, doðanýn egemenlik altýna alýnmasý ve insan merkezli amaçlar için
tahrip edilmesidir. Bütün bu konularý Koma Komalên Kurdistan Yürütme Konseyi Üyesi ve Ekoloji-Yerel
Yönetimler Komitesi Baþkaný Newroz Ceren ile konuþtuk.
Komünal örgütlerden baþlayarak meclislere, meclislerden bölge meclislerine kadar uzanan bir
örgütlenme nasýl oluþturulacak ve toplumu bir bütün olarak nasýl örgütleyeceksiniz?
Demokratik konfederalizm bir veya iki günde oturtulabilecek bir sistem deðil. Bunun örgütlenmesi için
her þeyden önce kuruculuk misyonu yüklenen veya bu iþe gönül vermiþ insanlarýn güçlü çabasý
gerekecek. Çünkü çok karmaþýk bir sistem. Birçok deðiþik iliþkiye açýk ve temelde de en küçük yaþam
birimi olarak köyden, mahalleden baþlayarak bir defa en küçük komün sisteminin kurulmasý lazým. Her
sokakta yaþayan insanlarý kendi içinde komünler oluþturmasý ve bu komünlerin de kendi temsilcileriyle
mahalle meclislerine katýlmasý, mahalle meclislerinin, seçtikleri aracýlýðýyla kent meclisine katýlabilmesi
ve gittikçe kentten eyalete, eyaletten de tüm ülkeyi kapsayabilecek bir sistemi böyle oturtmak
gerekiyor. Böyle olursa ancak kararlar alttan üstte doðru gidebilir. Bu kararlara bir örnek vermek
gerekirse; Kuzey Kürdistan'daki bir konfederal örgütlenmenin kararý alýnacaksa Þemdinli'deki herhangi
bir komünün de bir görüþü olabilmelidir. Kürdistan'ýn küçük bir baþka ilçesindeki bir komün de kendi
kararlarý ve temsilcileri aracýlýðýyla bu sürece ve karara katýlabilmelidir. Üsten alta doðru gelecek olan
nedir? Ýþlerin koordine edilmesini daha kolaylaþtýracaktýr. Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu
çerçevesinde, iþ ve rol koordinasyonu biçiminde çalýþma yürütecekler. Yaptýklarý iþler, hem tabanýn
hem de herhangi bir komünün denetimine açýk olacak.
Devlet dýþýndaki farklý bir örgütlenme yaratýldýðý zaman devletin yaratmýþ olduðu örgütlenme
modeliyle de doðal bir çatýþma oluþacak. Peki aralarýndaki hukuk nasýl olacak, nereye kadar
devleti kabul ediyor, nereden sonra devlet dýþýlýðý öngörüyorsunuz?
Önderliðimiz hep a-devlet dedi. Yani devletsiz bir toplum olarak deðerlendirdi. Hem devlet karþýtý hem
de devletsiz bir toplum dedi. Zaten konfederal sistemin en temel özelliði de bu. Siyaseti, karþýtlýklar
siyaseti deðildir. Normal klasik düzenlerde saðcýsý-solcusu, dincisi-orducusu vardýr. Bu dört ayrý görüþ,
devleti ele geçirmek üzerinden çaba harcar ve karþýlýklý mücadeleler yürütürler. Konfederal örgütlerin
herhangi bir karþýtlýk siyaseti yapacaðý devlet yoktur. Önemli olan herkesin kendi yerelinde kendi
hukukunu oluþturabilmesidir. Fakat bir devletin bunu çabuk benimsemesini bekleyemeyiz, hatta þunu
söyleyebilirim: Konfederal yapýlanmalarla yani a-devlet yapýlanmalarla devlet yapýlanmalarý arasýnda
belki de tarihin en keskin çatýþmalarý olacaktýr. Bildiðimiz anlamda silahlý bir çatýþma olmayabilir ama
düþünsel anlamda ve birbirini geriletme anlamýnda gergin olacak, sert tartýþmalara ve sert
mücadelelere yol açacak. Ama esas birbirinin hukukunu tanýma þunun üzerinde olacak; yereller kendi
inisiyatifini ele geçirecek. Devletin küçültülmesi ve a-devlet dediðimiz þey budur. Tüm bu
örgütlenmeler, devleti küçültmek üzerinden mücadele edecekler. Devletten güç almak veya güce ortak
olma anlamýnda deðildir. Ama bir yerden sonra, devlet bu yerellerin hukukunu tanýmak zorunda
kalacak. Devlet bu güçlerin hukukunu tanýrsa onlar da gittikçe devletin hukukunu daha fazla
tanýyacaklar ve doðal olarak devlet hukuku gittikçe gerilemeye baþlayacak. Devletin bu güçlerin
hukukunu tanýmamasý karþýlýðýnda meþru savunmanýn en sert tartýþmalarý yaþanacak. Kürtler açýsýnda
somut olarak bu böyledir. Kürtler kendi konfederal yapýlarýný oluþtururlar. Örneðin, en büyük kent
olmasý açýsýndan Diyarbakýr kendi kent konseyini kuracak ve kararlarýný alacak. Eðer devlet bu hukuku
tanýmazsa halk da onun hukukunu tanýmayacaktýr. Asýl gergin tartýþmalara bu neden olacaktýr.
KKK sistemi, özgür yurttaþ hareketlerine nasýl bir yer veriyor, özgür yurttaþ hareketlerinin bu
sistem içerisinde gerçekleþme düzeyi ne olacak?
Konfederal sistemin temel birimi bireydir. Bireyin konfederalizm içerisindeki tanýmlanma biçimi ise,
özgür yurttaþlýktýr. Özgür yurttaþlýk tekildir ve sonuçta bireyi ifade eder, bu nedenle sistem içerisindeki
bireylerin tümü özgür yurttaþ kimlikleriyle hareket ederler. Özgür yurttaþýn da sorumluluklarý ve
yükümlülükleri vardýr. Sistemin kendisine verdiði haklar, sistemin haklarý, toplumla bireyin arasýndaki
optimal dengenin yakalanmasý vb. konularda tüm bireylerin sorumluluk sahibi olduðu bir sistem var.
Ama özgür yurttaþ hareketi, KKK sistemini kuracak bireylerin bir aradalýðýný ve tüm bu faaliyetleri
yürütme biçimi olarak yer alýyor.
Bununla birlikte KKK sistemini kabul eden birçok parti var. Partilerle özgür yurttaþ hareketleri
arasýndaki iliþki nedir ve nasýl olacak?
KKK sistemini benimseyen tüm partilerin ya da örgüt, dernek ve kurum vb. yapýlanmalarýn özgür
yurttaþ yönelimli olmasý gerekir. Onu tanýyan, benimseyen ve onlarý kendi tabaný gibi kabul eden bir
yaratým ve organizasyon gerçekleþtirmesi gerekir. KKK sistemi içerisinde yer alan ideolojik partiler
dýþýndaki siyasal partilerin, sistem içerisinde yer alabilmesi için, kendi içerisinde de hiyerarþiyi yýkan
yereli esas alan bir model kurmasý gerekir. Bu model de eskisi gibi bir mahalle meclisi ve
komisyonuyla çok fazla tanýmlanamaz. Bu nedenle toplumun konfederal kuruculuðuna partilerin,
derneklerin ve tüm yapýlanmalarýn katýlmasý lazým. Bunlar da kendilerine bir kurucu misyonu vermeli,
yeniden yapýlanmalarý gerekir. Fakat hepsi kendi tabaný olarak özgür yurttaþý tanýyabilmelidir. Yani
özgür yurttaþ içerisinde kendi çalýþmalarýný özgün örgütleyebilmeli. Ama özgür yurttaþ meclislerinin

kararlaþmalarýný, eylemliliklerini ve tüm faaliyetliliklerini tanýyabilmeli ve destek verebilmelidir. Kuruluþ
çalýþmalarýna katýlabilmelidir. Özellikle de þunu söyleyeyim; þu anda Kürdistan'ýn parçalarýnda faaliyet
yürüten tüm toplumcu partilerin - partilerin daha fazla kitle tabanlarý olduðu için - mahallelerde
meclisler gibi örgütlenebilmesi ve kendi karar süreçlerine bu meclislerin katýlýmlarýný saðlayabilmesi
gerekir. Onlarýn da artýk adamcýlýðý ve geleneksel yöntemleri býrakarak, tabandan örgütlenebilmesi ve
çalýþmalara katýlabilmesi önemlidir.
Toplumsal gruplarýn temsili
KKK sistemi içerisinde öz savunma, serhýldan, emek, gençlik ve kadýn hareketlerine önemli
misyonlar biçiliyor. Bu dinamiklerin, özellikle kadýn ve gençliðin bu sistem içerisindeki
uygulama güçleri nedir?
Deðiþik birçok grup olacak. Bu gruplarýn hepsi kararlaþma süreçlerine katýlacak. Fakat tüm gruplarýn
kendi hukuku saklý olacak. Özellikle kadýn ve gençlik gibi örgütlenmelerin tüm kararlaþma süreçlerine
kendi haklarýyla katýlmasý gerekecek. Yine kadýn ve gençliðin kendi meclislerini oluþturabilmesi önemli.
Yani gençliðin kent meclisleri oluþturabilmesi, bu meclislerin kendi arasýnda gençliðin örgütlemesini
oluþturabilmesi ve bu komalenin de siyasete öyle herhangi bir partinin basit kurulu gibi deðil, etkin
kararlaþma süreçlerine katýlan bir konumunun olmasý gerekecek. Kadýn açýsýndan da ayný yaklaþým
geçerlidir. Kadýnýn da yerellerde meclislerinin olmasý gerekecek, bunlar genel meclislerin içerisinde
örgütlenecekler ve yer alacaklar. Bir de özgün kadýn meclisleri olacak. Sadece meclislerle iþ
çözülemeyeceði için gençlik ve kadýnýn aydýnlatýlmasýna yönelik komünlerin oluþturulmasý gerekecek.
Belki bir sokakta on komün olacak. Gençliðin iþ, eðitim, spor sorunlarýyla ilgilenen ve bunlarý çözmeye
çalýþan bir komünü olacak. Kadýna karþý þiddet çok yoðun, buna karþý kadýnýn da bir öz savunmasý
olacak. Kadýný koruyacak ve sorunlarýný araþtýracak bir komün gerekiyor; sýðýnma evleri, kadýn
kooperatifleri olacak. Mahallelerde bu tür komünler ve sivil toplum örgütlenmeleri olacak. Bu biçimiyle
toplumda kadýnýn özgürlük problemlerine ya da yaþadýðý sosyal sorunlara çözüm bulunacak.
Doða-insan iliþkileri yeniden düzenlenmeli
KKK sistemi ekoloji ve yerel yönetimlere nasýl bir misyon biçiyor?
Ekolojiyi, çevrecilik hareketlerinin algýlayýþý dýþýnda ele alýyoruz. Ýnsan zihniyetinin en temel
düþüncelerinden bir tanesi, doðanýn çok güçlü olduðu, insan hayatýný tehdit ettiði ve eðer insanlar
güçlü olmak istiyorsa doðaya tahakküm etmesi gerektiði hakim inancýna dayanýr. Bu düþüncenin
deðiþmesi gerekir. Ekoloji sorunlarýný bir devletin çöpleri toplamasý, artýklarýn iyi gömülmesi ya da
kentleþmelerin biraz daha iyi yapýlmasý ve güzelleþtirilmesi olarak ele almýyoruz. Doðada yaþanan
problemleri, ozon tabakasýnda delinme, su kaynaklarýnýn gittikçe azalmasý, kimyasal atýklarýn artýk
dünyanýn kaldýramayacaðý bir düzeye gelmiþ olmasý, aðaçlarýn ve yeþilliðin yok edilmesi gibi
sorunlarýn giderilmesi için öncelikle bu hiyerarþik sistemin kalkmasý gerektiðini savunuyoruz. Bu
hiyerarþik sistem kalkmadýðý müddetçe, doðaya tahakküm edecek bir güç oluþacaktýr. Böyle olmamasý
için insanla doða, gençlerle yaþlýlar ve kadýnlarla erkekler arasýnda, kýsacasý insanlarýn kendi
arasýndaki tüm iliþkileri yeniden düzenlenmesi olarak görüyoruz.
Yerel yönetim demek insanlarýn kendisini yerelden yönetebilmesi ve böylelikle hiyerarþik sistemin
önemli oranda giderilmiþ olmasýný beraberinde getirmesi demektir. Ancak bu biçimiyle doða sorunlarý
çözülebilecektir. Yerel yönetimlerin önemli bir ayaðý olarak belediyeciliðin baþýna özgür kelimesini
getirerek, bir ayrým koyma gereði duyuyoruz. Çünkü þimdiki haliyle belediyecilik yol, su ve kaldýrým
yapan birer faaliyete dönüþmüþtür. Þehrin siyasete katýlým biçiminde herhangi bir etkinliði yoktur. Oysa
ki, özgür belediyelerin yaþadýklarý kentlerde kendi halkýný iþsizliðe, açlýða, fuhuþa vb. birçok soruna
karþý koruyacak bir misyona gelebilmesi önemli. Bu nedenle özgür belediyeciliðin geliþmesini
önemsiyoruz.
Çevre tahribatlarýna karþý daha radikal bir duruþ sizce gerekli mi?
Kürdistan'da yerel yönetimler ve ekoloji açýsýndan yapýlmasý gereken birçok iþ var. Özellikle Kürdistan
coðrafyasýnýn neredeyse son 100-200 yýldýr - hatta bunu çok daha geri götürebiliriz - bir savaþ alaný
olduðu düþünülürse, bir defa savaþýn yarattýðý tahribatlar var. Ekonomide, þehircilikte yarattýðý
tahribatlar ve kentlerin ciddi altyapý sorunlarý var. Devletin Kürdistan'da yürüttüðü operasyonlarda çok
ciddi orman yangýnlarýna yol açtýðý, hatta bu yangýnlarýn bazýlarýnýn nerdeyse bir ay devam ettiðini
biliyoruz. Bunu engelleyecek ve devleti bu konuda hukuki açýdan zorlayabilecek komün örgütlerine
ihtiyaç var. Kürdistan'da ayrýca bazý termik santraller yapýlýyor. Hasankeyf gibi birçok tarihi eserin sular
altýnda kalmasý, yýkýlmasý ve operasyonlarda tahrip edilmesi gibi durumlar var. Bu tarihi eserler de
normalde sadece devletin deðil ayrýca belediyelerin de korumasý altýndadýr. Yine Kürdistan'ýn birçok
yerinde mayýnlar var. Basýnda her gün onlarcasýnýn patladýðýný duyuyoruz. Bu nedenle insan yaþamýný
tehdit eden ve topraðý kirleten her türlü savaþ artýðýna karþý mücadele edecek anti-mayýn ve benzeri
gruplarýn örgütlendirilmesi gerekiyor. Bunlar sadece belediyeciliðin görevi deðil, bir kentte yaþayan
insanlarýn tümünü ilgilendirebilecek sorunlardýr. Bu açýdan sorunlarýn çözümü için ekolojik bir bilincin
ve yaklaþýmýn geliþtirilmesi þarttýr.
Aþiretler de, türbanlýlar da temsil edilmeli
Geçmiþten beri sivil hareketler, komün yaþam deneyimleri var. Bununla birlikte Kürt
toplumunda hala varlýðýný koruyan aþiret düzeni var. Yaratmak istediðiniz yeni toplum modeli

içerisinde bunlara nasýl bir yer veriyorsunuz? Bunlar engel olmuyor mu?
Þimdi tüm gruplaþmalarýn doðal olarak iradesi tanýnacak. Yani bir aþirete konfederal sistem içerisinde
yer vermiyoruz ya da þu gruba, þu çalýþmaya yer vermiyoruz demek, tabii ki konfederal sistemin
doðasýna aykýrý. Fakat konfederal sistem içerisindeki kiþilerin tümü sözleþmenin maddelerini ve
sözleþmenin bireye, gruplara, toplumun bir bütününe verdiði misyonlarý ve bunlar arasýndaki iliþkileri
doðal olarak kabul edecek. Biz verili toplumu, þimdiki toplumu konfederalizmin kendisi gibi
algýlayamayýz. Toplumda deðiþtirilmesi gereken yönler var, bu yüzden de kurmay rolü oynayan bazý
ideolojik partileþmeler var. PKK ve PAJK gibi yapýlanmalarýn her þeyden önce, toplum içerisinde bir
zihniyet dönüþümünü yaratmasý, bunun ajitasyon ve propagandasýný yapmasý, eðitim faaliyetlerini
yürütmesi, bunu mahalle ve yerellerde örgütleyebilmesi önemlidir. Bu yapýlanmalarýn
demokratikleþtirilmesi de konfederalizme gönül vermiþ insanlarýn bir rolü. Eðer biz verili toplumu
olduðu gibi kabul edersek o zaman sadece deðiþik gruplarýn federal yapýlanmasý olur. Konfederalizmi
diðer konfederal sistemlerden ayýran cümle olarak, baþýna demokratik konfederalizm getirdik ve
demokratik konfederalizm insanlarý daha özgürlükçü bir sisteme kavuþturacak ve bu doðal olarak
demokratik sosyalizmi ya da bilimsel demokratik sosyalizmi oturtmak isteyen güçlerle olacak. Ve
bunlar da toplumun deðiþik katmanlarýnýn demokratikleþmeleri yönünde rol oynayacaklar. Belki
baþlangýçta konfederalizm böyle olacak, Ortadoðu'daki konfederalizm feodalizmin aðýrlýklý olduðu bir
konfederalizm olabilir, belki yarýdan biraz fazlasý feodalizmin deðiþik örgütlenmelerle içinde yer aldýðý
bir yapýlanma biçimi olacak. Ama bunlarýn dönüþtürülmesi gerekiyor. Bunlarý dönüþtürecek güç olarak
ideolojik kurmay güçlere ihtiyaç var. Birincisi böyle deðiþecek.
Ýkincisi, demokratik konfederalizmin kendi ekonomik yapýsý, iliþkilerin eski katý, tutucu ve muhafazakar
olmasýný kabul edemez. Ekonomik yapýlanma doðal olarak bireyin daha fazla özgürleþtiði ve toplum
içerisinde yer edindiði bir sistemi getirecek. Konfederalizmin hukuku ekonomide, siyasette ve sosyal
alanda yer alan örgütlenmelerin toplumun feodal zemini yerine gittikçe daha özgürlükçü, eþitlikçi bir
faaliyet içerisinde yer almasýna yol açacak. Baþlangýçta tüm iþlerde herkesin birebir sosyalist olduðu,
çok demokratik olduðu bir sistem gibi yürümeyecek, feodal baskýlar ve basýnçlar olacak konfederal
sistem içerisinde. Fakat sözleþmenin bir önemi de burada ortaya çýkacak, öyle herkesin keyfi
deðiþtirebildiði bir sistem olmayacak. Önderliðimizin son süreçte belirttiði bir þey vardý: Türbanlýlarýn da
kendi komelasý olabilecek ya da bir mezhebin de olabilecek, ama þu anlama gelmeyecek; herkesin
türban takmasý için karar almasý, herkese din dersi verilsin veya þu mezhebe bir ders versin anlamýna
gelmeyecek. Bu açýdan en önemli konu, bir grubun diðer gruba tahakkümü geliþmeyecek ve gruplarýn
içerisindeki bireylerin örgütlenmesi, deðiþtirilmesi yönündeki çalýþmalarý da ideolojik kurmaylarý
üstlenecek.
ARGK'den HPG'ye: Meþru savunma stratejisi
PKK'nin 1978'de kuruluþundan 6 yýl sonra, 15 Aðustos 1984'te gerilla örgütlenmesi olan Hêzên
Rizgariya Kurdistan (HRK) birlikleri kuruldu. Bu birlikler 'uzun süreli halk savaþý' stratejisine göre
örgütleniyordu. HRK, 1986'da Arteþa Rizgariya Gele Kurdistan (ARGK) adýyla 'gerilla ordulaþmasýný'
esas aldý. 1999 yýlýna kadar 'gerilla savaþýný' yürüten ARGK, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ýn
uluslararasý komployla Türkiye'ye teslim edilmesi ardýndan 2 Aðustos 1999'da alýnan geri çekilme
kararýyla Güney Kürdistan'a çekildi. Bu dönem, bütün PKK yapýsýnda olduðu gibi ARGK güçleri
arasýnda da hem taktik hem de stratejik düzeyde deðiþikliklerin gündemleþtiði bir dönem oldu. 2001
düzenlenen 1. HPG Konferansý'nda alýnan stratejik bir kararla ARGK, Hêzên Parastina Gel (HPG)
adýyla örgütlenmeye baþladý. Bu karar çerçevesinde HPG güçleri, daha önce esas alýnan 'uzun süreli
halk savaþý' stratejisi yerine 'meþru savunma' stratejisini benimsendi. Buna göre de savaþ, çatýþma ve
savunma taktikleri ile örgüt yapýsýnda yapýsal deðiþikliklere gidildi. 2003 yýlýnda düzenlenen 2. HPG
Konferansý'nda ise Kongra Gel yapýsý içinde özerk bir güç olduðunu ilan etti ve Kongra Gel'i siyasi
iradesi olarak tanýdýðýný beyan etti. HPG en stratejik kararýný ise 1 Haziran 2004 tarihinde aldý. HPG, 2
Aðustos 1999'dan beri sürdürdüðü tek taraflý ateþkes durumunu, Türkiye'nin Kürt sorununda izlediði
çözümsüzlük politikasý ve operasyonlar yapmasý nedeniyle bozduðunu açýkladý.
HPG'nin Koma Komalên Kurdistan (KKK) sistemi içindeki yeri, örgüt yapýsý ve HPG-ARGK farkýný
HPG Ana Karargah Komutaný Dr. Bahoz Erdal ile konuþtuk.
'Tahakküme karþýyýz'
Devletçi geleneðin tahakküm ve eþitsizliði barýndýrdýðýný dile getiren Erdal, KKK'nin buna alternatif bir
sistem olduðunu belirtiyor. Erdal, tahakküm kurumu olarak devlet ile savaþýn ayrý ele alýnmamasý
gerektiðini kaydederek, buna karþý verilecek bir savaþýn ise meþru savunma temelli olduðunu belirtiyor.
Erdal esas aldýklarý meþru savunma savaþýný þöyle tanýmlýyor: 'Devlet, kurum ve savaþý birbirinden
ayrý ele alamayýz. Savaþ egemenliðin temelidir. KKK sistemi, devletçi sistemin alternatifidir. KKK
sistemi, toplumda yaþayan tüm gruplarýn yani dini, etnik, ulus, cins vb kendi öz kimlikleriyle katýldýðý bir
sistemdir. Kendi öz kimliði temelinde kendini örgütleyen bir toplum iradeli ve güçlü bir toplumdur. Bu
sistemde savaþa ihtiyaç yoktur, savaþýn yeri yoktur. Bir noktada savaþ devreye girebilir; o da sistem
üzerinde tehlike görülürse ve saldýrý olursa, o zaman bu sistemin savunulmasý için savaþ devreye
girer. Yürütülecek savaþ da meþru savunma stratejisi ekseninde olacaktýr.'
Meþru savunma stratejisinin salt askeri boyutta ele alýnmamasý gerektiðini belirten Erdal, 'Bunun
siyasal ve hukuksal boyutu da vardýr. KKK sistemi ekseninde toplumu bilinçlendirme, örgütleme ve
iradeli bir oluþuma kavuþturma ve üst düzeyde kendini ifadelendiren ve yürüten bir toplum yaratma
görevimiz vardýr' dedi.

'Klasik zor anlayýþý aþýldý'
Zor anlayýþýna da deðinen Erdal, anlayýþlarýnýn klasik devrimci güçlerin zor anlayýþýndan farklý
olduðunun altýný çiziyor. Erdal, bu durumu þöyle açýklýyor: 'Devletçi ve sýnýflý bir toplumun
oluþmasýndan bu yana savaþ ve zor olgusu kutsal olarak görülmüþtür. Savaþ, daima toplum içerisinde
tüm sorunlarýn ve çeliþkilerin çözümü olarak görülmüþtür. Bilindiði gibi, geçen yüzyýl içerisinde de
temel dönemsel ulus, sýnýf vb çeliþkilerin savaþla çözüleceði söylendi ve bu yüzden savaþlar esas
alýndý. Savaþ stratejisi merkeziydi. Klasik devrimci hareketlerde de böyle bir yaklaþým esastý. Meþru
savunma stratejisinde ise zorun rolü ayrýdýr. Eski yaklaþýmlar savaþla ele geçirme, tahakküm
uygulama, h kimiyeti geliþtirme ve zafer elde etme temelindeydi. Askeri bir zaferle çözüme gitme
misyonu vardý. Meþru savunma stratejisinde ise savaþla ele geçirmek, fethetmek için deðildir. Tek bir
savaþ gerekçesi vardýr; o da meþru savunma temelindedir. Geliþen yönelimlere karþý fiziki, kültürel,
düþünsel ve özgürlük temelinde geliþen savaþ meþru ve yerindedir. Bunun dýþýnda bütün savaþ
yöntemleri yanlýþtýr. Askeri tarz devlet oluþturmak için deðil, kendi haklarýný savunma temelinde
olmalýdýr.'
HPG'nin KKK sistemi içerisindeki fonksiyonuna da dikkat çeken Erdal, þunlarý belirtti: 'KKK sistemi
içerisinde HPG silahlý bir güçtür. Kürt halký, Önder Apo ve gerillanýn üzerine gelen her türlü yönelime
karþý kendisini örgütlemiþ, eðitmiþ ve savaþ kapasitesine göre üst düzey bir yaklaþým sergilemiþtir.
HPG ile ARGK arasýndaki fark
HPG'nin þiddete yaklaþýmýnýn yaný sýra örgütlenme biçiminin de farklýlýk içerdiðine dikkat çeken Erdal,
HPG'nin ARGK'den farklýlaþan yanlarýný þöyle anlatýyor: 'ARGK ile HPG'nin arasýnda þu fark vardýr:
ARGK sürecinde parti sistemi esastý ve parti ARGK sistemi içerisinde daha çok örgütlendi. Þimdi ise,
KKK sistemi esastýr. KKK HPG'nin içinde deðil, HPG KKK sistemi içerisinde özerk bir güçtür.
Örgütleme kimliði ve iþleyiþi ayrýdýr. Ýkinci nokta ise, ARGK ordu perspektifiyle örgütlendi. HPG böyle
deðildir. HPG'nin örgütleme sistemi ayrýdýr, meþru savunma gücüdür. Örgütleme ve iþleyiþ biçimi
ayrýdýr. Yine ARGK örgütleme biçimi çok geneldi, gerilla birlikleriydi, tabur ve alay biçimindeydi. HPG
daha farklý bir kurumdur. Mobil birliði örgütlenmeyi esas alýr. Çok dakik ve disiplinlidir. Branþlaþma ve
iþbölümü ekseninde örgütleniyor. Bunun içinde Özel Kuvvetler, YJA Star, Öz Savunma birlikleri var. Bu
örgütlenme profesyonelleþmeyi esas alýyor.
Üçüncüsü, ARGK'nin eðitim sistemi halk ordusu temelindeydi. Halk ordusu temelinde yarý sivil, yarý
profesyonel olarak hesaplayabilirsiniz. O yüzden eðitim düzeyi zayýftý. HPG ise profesyonel bir
ordudur. Teknik ve taktik h kimiyet ön plandadýr. Disiplin kurallarý ön plandadýr. Ýdeolojik ve felsefi
düzeyi ön plandadýr.
Dördüncüsü, eylemsellik anlamýnda baktýðýmýzda ise, en az kayýp verdiðimiz yýllar bu son iki yýllýk
süreçtir. Bu da þunu gösteriyor; örgütleme ve tarz geliþkindir. ARGK tarzý geneldi ve açýk bir tarz
uyguluyordu. HPG hareket tarzýna dikkat ediyor ve derin gizlilik tarzýný esas alýyor. Bu, daha çok
gerillada derinlik ve açýlýþ sahasý yaratýyor. Modern gerilla, kendisini geliþen savaþ teknolojisine göre
mobilize etmiþ, daha hýzlý, atik, küçük grup, ani vuruþ ve daha keskin gerilla demektir. HPG bunun
üzerinden kendisini örgütlemiþtir. Bu yüzden HPG ve ARGK arasýnda fark vardýr. HPG kendisini
ARGK'nin 15 yýllýk tecrübeleri üzerinden örgütledi ama ARGK deðildir.'
'Uluslararasý normlara uyuyoruz'
Uluslararasý normlara uyduklarýnýn altýný çizen Erdal, bu konuda þunlarý söylüyor: 'HPG olarak ikinci ve
üçüncü konferanslarýmýzda, Kongra Gel'in son iki genel kurulunda çýkardýðý savaþ kurallarý
yönetmenliðinde yer alan 'Siviller, doða ve savaþ içerisinde fiili olarak yer almayan kiþiler hedef
deðildir' ibaresine uyarak, bunlarýn zarar görmemesi için elimizden geleni yapacaðýmýzý
kararlaþtýrmýþýz. Bu esastýr. Uluslararasý savaþ hukuku sözleþmelerini esas alýyoruz. Cenevre
Sözleþmesi baþta olmak üzere, bunu uygulamanýn kararýný aldýk. Yine Anti-Mayýn Sözleþmesi için,
Cenevre'den gelen çaðrý üzerine bir sözleþme imzaladýk. Biz savaþ anlayýþýmýzýn perspektifini çok net
ortaya koyduk ve netleþtirdik. Bu esaslar üzerine çaðrýda bulunduk. Savaþla ilgili bütün uluslararasý
kurumlarla iþbirliðine ve denetimine açýðýz. Bunu deklarede ettik, yine de belirtiyoruz.'
KKK'de kadýn temsiliyeti
Ýdeolojik, felsefik, siyasi ve askeri mücadelenin yaný sýra PKK, kadýna her zaman özgün bir rol
biçmiþtir. Kürdistan'da kadýnýn yaþadýðý durum derin bir çözümlenmeye tabii tutularak, kadýn kurtuluþ
ideolojisi temelinde kadýn hareketinin özgün örgütlenmesi saðlanmýþtýr. Ýlk kez Yekitiya Jinên
Welatparêzên Kurdistan (YJWK) kurularak, kadýn özgürlük mücadelesi örgütlendirildi. Kadýn
hareketinin geliþim seyrini ve kadýn özgürlüðünde büyük bir etki yaratan YJWK'nin kuruluþ amacý,
1980-87'ye kadar PKK'ye katýlan kadýnlarýn kendi iradesiyle mücadele etmesini, ulusal bilincin yaný
sýra kadýn sorununun çözümü için bir güç ve örgütlülüðün yaratýlmasýný saðlamaktý. YJWK kadýn
hareketlerinin çekirdek örgütlenmesidir. PKK'nin içerisinde geliþen kadýn hareketi, ezilen kadýnlar için
kurtuluþ umudu yarattý. YJWK yüzlerce kadýnýn özgürlük kervanýna katýlýmýný saðladý. Katýlýmýn gün
geçtikçe artmasý nedeniyle YJWK kadýn sorununa cevap olmakta zorlandý. Bu nedenle kadýn gerilla
mücadelesinde önemli bir rolü olan Yekitiya Azadiya Jinê Kurdistan (YAJK) 1995'te kuruldu. Bu
geliþmelerle birlikte Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarafýndan geliþtirilen Kopuþ Teorisi, Erkeði
Dönüþtürme ve Kadýn Kurtuluþ Ýdeolojisi, kadýn özgürlük mücadelesinde yeni bir sayfa açtý. Bu

temelde Kadýn Kurtuluþ Ýdeolojisi resmen ilan edilerek, PKK dýþýnda özgün olarak Partiya Azadiya
Jinên Karkerên Kurdistan (PJKK) ve Partiya Azadiya Jinên Kurdistan (PAJK) kuruldu.
Koma Komalên Kurdistan'ýn (KKK) ilanýyla birlikte kadýn hareketi, 21. yüzyýlýn kadýn yüzyýlý olmasý
iddiasýyla Koma Jine Bilind (KJB) çatýsý altýnda örgütlendi. KJB 7-18 Nisan 2005'te kuruluþunu ilan etti.
KKK sistemi içerisinde kadýnýn iradesini temsil eden KJB, Kürdistan'ýn her parçasýnda örgütlenerek,
kadýn hareketini marjinalleþtiren, parti zihniyetini aþan bir perspektifle eþgüdümlü, yatay bir örgütlenme
modelini esas aldý. KJB, KKK içerisinde kadýn kimliðinin kurucusu, öncü gücü ve sistemin teminatý
olarak deðerlendiriliyor. Bir çatý örgütü olan KJB, þu bileþenlerden oluþuyor: 'PAJK: Kadýn hareketinin
ideolojik kimliðini temsil eder. Özgür Kadýn Birlikleri (ÖKB): Parçalarýn özgün siyasal örgütlüðüdür.
YJA-STAR: KJB'nin meþru savunma gücüdür. Genç Kadýnlar Birliði: Genç kadýnlarýn örgütlenmesine
öncülük yapar.'
Kadýn hareketinin bu geliþim seyrini, KJB'nin örgüt modelini, KKK sistemi içerisindeki yeri ve
misyonunu, dünya ve bölgedeki diðer kadýn hareketleriyle olan iliþkilerini KKK Yürütme Konseyi Üyesi
ve KJB temsilcilerinden Zaxo Zagros'la konuþtuk.
'Yeni bir örgütlenme'
PKK'yi diðer sosyalist hareketlerden ayrýþtýran en önemli farkýn kadýn hareketine bakýþ açýsý
olduðunun altýný çizen Zaxo Zagros, PKK'nin konuya yaklaþýmýný þöyle aktardý: 'PKK'de, reel
sosyalizmin yaþadýðý gibi kadýn sorununu devrim sonrasýna erteleyen deðil, mücadele içerisinde ele
alan ve çözen bir yaklaþým benimsendi. PKK kadýn sorununa hem ideolojik hem de siyasal anlamda
büyük önem verdi. Aksi durumda PKK'nin kendi asýl amacýna ulaþmasý mümkün deðildir. Kadýn
Kurtuluþ Ýdeolojisi, bizim hareketimizde büyük bir etki yarattý, çünkü yeni bir tezdi. Kadýn sorununu
ideolojik ve felsefi olarak ele alan bir yaklaþýmdýr. Bu temelde kadýn yeni arayýþlara girerek, yeni bir
örgütlenme yarattý.'
Zagros, KJB'nin yapýlanmasýný ve misyonunu ise þöyle anlattý: 'Parti örgütlenmesi bir bütün olarak
ihtiyaçlarý karþýlamýyordu. Kadýný daha fazla marjinalleþtiriyor ve gereken yoðunlaþmayý da ortaya
çýkarmýyordu. Tüm kadýnlarýn kimliði olabilecek bir örgütlenmeye ihtiyaç vardý. KJB bu rolü üstlendi. Bu
örgütlenme içerisinde kadýn her alanda özgünlüðüne göre, meclislerden tutalým, mahalle ve köy
örgütlenmelerine kadar kendini örgütleyecek.'
'Öncü güç KJB'dir'
'KKK sistemini, demokratik sistem olarak kabul ediyoruz' diyen Zagros, KKK'nin kadýn özgürlüðü
açýsýndan arz ettiði önemi de þöyle deðerlendiriyor: 'Bu sistemin öncü gücü olarak kendimizi
görüyoruz. KKK sistemi eðer demokratik ve çaðdaþ bir toplum yaratma çabasýnda ise, kadýnýn
yaþadýðý sorunlarý derin ele almasý gerekiyor. Bu sistemde en çok kadýn iradesini esas almak
gerekecektir. Yoksa sakat ve tek ayaklý bir sistem zihniyetinden kendini kurtaramayacaktýr. Kapitalist
sistem içerisinde en çok ezilen kadýn ve gençler, demokratik toplum mücadelesinde deðiþime en açýk
dinamiklerdir. KKK sistemi içerisinde de kadýný temsil eden güç de KJB'dir.'
Dönüþtürme rolü
Doðal toplum içerisindeki yerini ve sorumluluðunu, toplumsallaþmanýn kadýn etrafýnda geliþtiðini, sýnýflý
toplumun geliþmesiyle kadýnýn iradesizleþtiðini ve toplumun dýþýna itildiðini hatýrlatan Zagros, þöyle
devam etti: 'Kadýn doðal toplum içerisinde öncü bir role sahipti. Kadýnýn etrafýnda toplumsallaþma,
toplumsal iliþkiler geliþti. Sosyal ve kültürel iliþkiler de bu toplumsallaþmanýn ürünüdür. Hiyerarþik
sistemin geliþmesiyle birlikte kadýn, toplum dýþýna itilmiþ ve kadýnýn iradesi hiçe sayýlmýþtýr. Bu
zihniyetin ürünü olarak birey ve toplum baðlarý çok zayýflatmýþtýr.'
21. yüzyýlda yaþanan sorunlara dikkat çeken Zagros, '21. yüzyýlda kadýn, ekoloji gibi evrensel birçok
sorun öne çýkýyor. Bu sorunlar için yeni bir zihniyet ve yaþam felsefesi gerekmektedir. Kadýn sorunu
çözülürse, yine ekoloji ve ekonomi sorunu da kadýn eksenli ele alýnýp çözülürse, toplum birçok
hastalýðýndan kurtulmuþ olacaktýr. Bu açýdan KKK sistemi içerisinde kadýnýn bilinçli katýlmasý çok
önemlidir. Nasýl ki, kadýn neolitik toplumda sorumlu ve öncü bir rol oynamýþsa, toplumun
dönüþtürülmesinde de bu rölü oynayabilir' þeklinde konuþtu.
'Cins kimliði esas alýnmalý'
Diðer kadýn hareketleriyle olan iliþkilerini deðerlendiren Zagros, þunlarý söyledi: 'Hareketimizde yüksek
bir cins bilinci kendini gösteriyor. Dünya kadýn hareketlerinin yarattýðý miras da bizim için bir güçtür.
Ancak kendini tanýtma ve diðer kadýn hareketleriyle iliþkilenme, kendi mirasýný diðer kadýn
hareketlerine mal etmede zayýf kalmýþýz. Yine uzlaþan yönlerimizle deðil. ayrýþan yönlerimizle daha
fazla öne çýkýyoruz. Kadýn intiharlarý hem bölge hem dünyanýn gündemdedir. Bu tür sorunlara ancak
ortak platformlarla çözüm bulunabilir. Ya hep ya hiç mantýðýyla olmaz. Türkiye'deki kadýn hareketleri
devletin bakýþ açýsýyla bize yaklaþmaktadýr. Ve bizi terörize ediyorlar. Ýslam fikirlerini esas alan kadýn
hareketleri de egemenlerin yaratmýþ olduðu zihniyetle bakýyorlar. Komünisttirler demekle yetiniyorlar.
Oysa ki, kadýn sorunu tüm sorunlardan daha fazla önde olmalý. Hangi din, mezhep, ýrk ve ulustan
olursa olsun kadýn eziliyorsa onun için bu öncelik olmalýdýr. Ve kadýnlarýn mücadalesi için hangi
hareket çaba sarf ediyorsa, bunu da cins kimliði üzerinden ele almak gerekiyor. Böyle olmazsa kadýn
hareketleri sistem uzantýsý olmaktan kendini kurtaramaz. Sistemin dýþýna çýkarak sorunlarý ele almak

gerekir.'

