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Önsöz  
 
Benim kat ettiğim bu teorik, ideolojik yetkinliğe iki yoldan eşlik 

edilebilir: Ya güvene dayalı, samimi ve alçakgönüllüce katılım ya da 
teorik öze ve ideolojik yetkinliğe yüksek bilinç çabasıyla bilerek katı-
lım. PKK’de büyük değer ifade eden başta Haki Karer, Kemal Pir, Maz-
lum Doğan, Hayri Durmuş, Mahsum Korkmaz olmak üzere, binlerce 
yoldaş bu iki tarzın dengeli uyumu ile katılım göstermişlerdir. Bu özlü 
katılım onları sonuna dek en kahramansı tavrın sahibi yapmıştır. Bu-
na karşılık ne içten samimi, mütevazıca katılım ne de yeterince yüksek 
teorik ve ideolojik çabalar temelinde katılım gösterebilenler hep tökez-
lemiş; bazen ahbap çavuş grubu, bazen tasfiyeci gruplar ve çete eği-
limleri biçiminde savrulmalar göstermiştir. Temel zihniyet gücümü 
kavramayan, buna saygı duymayan, mütevazıca ve yüksek perfor-
mansta teorik katılım gösteremeyenlerle ortak zihniyette buluşmamız 
zordur. Burada katılım sağlanması gereken, yüksek zihniyet sahipliği-
dir. Yoksa geri zihniyete prim vermek sapmaya yol açar.  

Politik çizgimin doğal demokratik duruştan, bilinçli ve eylemli 
demokratikleşmeye doğru büyük açılım gösterdiği ve halkla bütün-
leşmenin sağlandığı anlaşılması gereken ikinci temel husustur. PKK’de 
benimle temsil edilen önderlik kurumlaşmasının ulusal kurtuluşçu ve 
reel sosyalist yalpalanmalardan kurtulduğu, burjuva yaşam eğilimle-
rine iltifat etmediği önemle bilinmelidir. Kürdistan gerçekliğinde ne 
teslimiyet biçiminde ne de milliyetçilik temelinde devlet odaklı olan, 
demokratik, özgür ve eşit politik bir çizgi hem anlayışta hem pratikte 
başarılmıştır. PKK kadro yapısından beklenen, bu politik çizgiyi özüm-
semek ve kitleselleştirmektir. Tam kavramadan, uğruna büyük pratik 
çaba sergilemeden içine girilecek politik üslup er geç tasfiyecilik biçi-
minde sahiplerini vuracaktır. 

                                                    ÖNDER APO 
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GİRİŞ  
 

Milliyetçilik, son iki yüz, üç yüz yıldır üzerinde en çok tartışılan konu 

olmuştur. Dünya tarihinin hiçbir döneminde, bu kavram adı altında yapılan 

katliamlardan daha fazlası görülmemiştir. Hatta tarihte, Allah adına, din adına 

yapılan hiçbir zulüm ve baskı, milliyetçilik adına yapılanlar kadar olmamıştır. 

Milliyetçilik, kapitalizmin gelişmesi ile birlikte dinin yerine ikame edilmiştir. 

Ancak dinlerin verdiğinden daha fazla zararı milliyetçilik, insanlık tarihine 

yaşatmıştır. Dinler, toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. İnsan, ilk var oluş 

bilinci olan toplumsallığı kutsamıştır. Din, bunu ritüele dönüştürmüştür. Bu 

yönü ile dinler, özü itibarı ile insanın var oluşuna, doğasına uygun, onun ihti-

yaçlarını karşılayan çok önemli bir işlev görmüştür. Bu yönüyle insanın yarat-

tığı eşitlik, adalet, özgürlük, güzellik, hak, hukuk gibi değerler de dinler içeri-

sinde ifade edilmiştir. İslam'ın anlamı da 'barış' demektir. Bu karakter ve özel-

likler, dinin ortaya çıktığı koşullardan kaynaklanmış olduğu için onun en dog-

matikleştiği, katılaştığı zamanlarda bile biçimsel olarak adaletli, eşitlikçi; doğ-

rudan, güzelden, haktan, hukuktan yana bir yanı olmuştur. Bu yönüyle de en 

dogmatik düzeyde yorumlandığı, çıkar için kullanıldığı zaman bile bunun bir 

ölçüsü olmuştur.  

Ne var ki, kapitalizmin ortaya çıkışından sonra kapitalist modernitenin en 

temel araçlarından olan ulus-devletin ideolojik argümanı olan milliyetçilik, 

çıkış anından itibaren insanlara büyük acılar yaşatmıştır. Öngördüğü ulus-

devlet ve savunduğu burjuva çıkarları için ezmediği, çiğnemediği hiçbir değer 
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kalmamıştır. Hatta yapılan zulmü, sömürüyü frenleyecek hiçbir ahlaki ve tarih-

sel değeri de bırakmamıştır. Bu yönü ile çok ölçüsüzdür. Burjuvazinin, kapita-

listin sömürüsü için en iyi çerçeve olan ulus-devletin ve ulusu temsil ettiğini 

iddia eden burjuvaların çıkarları için milliyetçilik, her türlü zulüm ve katliamı 

yapanları meşrulaştıran bir işlev görmüştür. Bu yönüyle milliyetçilik, insanlık 

tarihinde gelmiş geçmiş kavramların en kirlenmişi; insanlığa, topluma, doğaya 

en fazla zarar vereni olmuştur.  

 Şunu özellikle vurgulamak gerekir: Milliyetçiliğin yurt sevgisiyle, da-

yandığını söylediği etnik topluluğun, millet, ulus veya halkın değerleriyle hiç-

bir alakası yoktur. Milliyetçilik, sadece bunları kullanan bir ideolojidir. Vata-

nını, dinini, kültürünü, farklılıklarını korumakla bunları ifade edip yaşamanın 

milliyetçilikle alakası yoktur. Zaten her değer bir mekân ve zaman içerisinde 

üretilir. Yurt sevgisi, millet sevgisi herhangi bir vatan ya da toprak parçası 

üzerinde yaşamın yeniden üretilmesi için yaratılan değerlerdir. Bunların emek 

ile toprak ile bağı vardır. Onun için toplumlar, kendini yaşatan, üreten, değerle-

re değer katan, bunu kültürleştiren, emek ürünlerine ve bunların üzerinde şekil-

lenen farklılıkları anlamlı bulacak ve değer verecektir. Bu anlam ve değeri 

milliyetçilik ile ilintilendirmek yapılan/yapılacak olan en büyük hata olacağı 

gibi, milliyetçiliğin birkaç yüzyıldır insanlığa çektirdiği acıları meşrulaştırmak 

olur. Bunun için yurtseverliği ve toplulukların dil, kültür, kimlik değerlerini 

yani farklılıklarını milliyetçilikten ayırmak gerekiyor. Bu temelde de milliyet-

çiliğe dayandırılarak yapılan katliamlara meşruiyet kazandıran her türlü tutum 

ve söylemden kaçınmak gerekiyor. 

Milliyetçiliğin iktidar ve sömürü ile bağı vardır. Kapitalizmin gelişmesi 

ile birlikte burjuvaların egemenlik sahası olan ve ulusal diye tabir edilen sınır-

lar içindeki sömürü-baskı tekelini elde etme biçimi olan ulus-devlet anlayışının 

ideolojisidir.  

Aslında hiçbir kavram, hiçbir zihniyet, hiçbir ideoloji milliyetçilik kadar 

insanlığa kötülük yapmadığı için, milliyetçilik önemli oranda teşhir olmuştur. 

Bundan dolayı milliyetçiliğin topluma, insanlığa, halklara verdiği zararları 

kanıtlamak için çok da teorik izaha gerek yoktur. 19 ve 20. yüzyılda yaşanan 

savaşlar ve sonuçlarından sonra milliyetçiliğin, insanlık için ağır sonuçları 

ortaya çıkaran ideolojik bir yaklaşım olduğu artık netleşmiştir. Milliyetçiliğin 

insanlığa ne denli büyük acılar yaşattığını dile getiren değerlendirmeler yoğun-

ca yapılmıştır. Buna rağmen günümüzde hâlen milliyetçiliği savunanlar vardır. 

Ya da milliyetçilik adına acı çektirenler ve çekenler vardır. Bu gerçeklikler 

milliyetçiliğin hâlâ teorik ve ideolojik olarak köklerinin iyi bir şekilde ortaya 
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konmadığının kanıtıdır. Milliyetçilik kötüleniyor ama milliyetçi düşünce yine 

de varlığını sürdürüyor. Yarattığı olumsuzlukların önüne geçilemiyor. Milli-

yetçiliğin hâlâ toplumlar için tehlikeli olması nedeniyle yaratacağı ağır sonuç-

ların önüne geçmek için gösterilen çabalar kadar, milliyetçiliği ele alan bu 

çalışma da önemli olmaktadır. 

 Her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir, milliyetçiliği kötüleyenler bi-

le, bu milliyetçilik kötülüğünün kaynağının ne olduğunu tümden çözebilmiş 

değildir. Hâlbuki milliyetçiliğin esasını oluşturan; iktidar ve devlettir. İktidar 

ve devlet zihniyeti, milliyetçilik şahsında en güçlü ideolojisini bulmuştur. İkti-

darcılık ve devletçilik kendisini ancak milliyetçi ideoloji ile yaşatmakta ve 

kendisine meşruluk kazandırmaktadır. Geçmiş yüzyıllarda çeşitli dinler, dinsel 

yaklaşımlar ile tanrı adına, gökteki düzen adına devletler meşrulaştırılırdı. 

İktidarın kaynağı olarak tanrı, gökteki güçler görülürdü. Ya da tanrının, dinin 

herhangi bir hanedana yetki vermesi olarak görülürdü. Ama kapitalizmin ge-

lişmesi ile birlikte din bir tarafa bırakıldı. Bunun yerine iktidarın ve devletin 

kaynağı olarak milliyetçilik esas alındı. Milliyetçilik, iktidarın ve devletin yeni 

koşullarda kendine ürettiği, ideoloji olarak ortaya çıktı. Bu açıdan devlet zihni-

yetini ve iktidar anlayışını çözemeyen, devlet ve iktidardan kopamayan hiçbir 

zihniyet, düşünce yapılanması kendisini tümden milliyetçilikten arındıramaz. 

“Milliyetçiliği eleştiriyorum, ortadan kaldırıyorum” derken, iktidar ve devleti 

bırakmayanlar, başka bir milliyetçilik ortaya çıkarır. Kapitalist sistem bütün 

dünyaya hâkim olan ulus-devlet sınırlarını aşıyor, ulusal bir devlet olmaktan 

çıkarak milliyetçiliğe yeni kılıflar hazırlıyor. Dün 'ulusal çıkarlarını koruyordu', 

bugün ise, “küresel çıkarlarımı koruyorum” diyor. Dün, “topraklarıma saldırı 

var” diyordu; bugün ise, “küresel çapta çıkarlarıma saldırı var” diyor. Bu yüz-

den “kendimi koruyacağım” diyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, iktidar ve dev-

letten kopmadan, milliyetçilikten kopmak mümkün değildir. O açıdan hem 

küresel çaptaki sorunlara çözüm bulmak hem de Ortadoğu‟da karşılaşılan so-

runların çözümü açısından milliyetçiliğin kapsamlı olarak irdelenmesi gereki-

yor.  

Milliyetçilik, kapitalist modernitenin Ortadoğu‟ya ikame ettiği, eklektik, 

Ortadoğu kökenli olmayan, yabancı bir ideolojidir. Kapitalist sistem, 

modernizmin bir parçasıdır. Modernizmin diğer ayağı ise, endüstriyalizmdir. 

Bir diğeri ise, ulus devlettir. Ortadoğu‟da kapitalizm, endüstriyalizm gelişme-

den ideolojisi şırınga edildi. Bu yönü ile de Ortadoğu‟daki milliyetçiliğin ne 

kadar bölge dışı olduğunu, dışarıdan ihraç edildiğini, bu topraklardan ortaya 

çıkan uygarlıklar ile alakası olmadığını bilmek gerekir. Bu bilme temelinde 
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milliyetçilik teşhir olduğunda, Ortadoğu‟da halkların birbirini anlamasının ve 

sorunlarının çözülmesinin daha kolay olacağı görülecektir.  

Her üç kutsal din bu topraklarda gelişti. Milliyetçiliğin atası olan Yahudi-

lik, bu topraklarda ortaya çıktı. Hıristiyanlık ve İslamiyet‟in ortaya çıktığı coğ-

rafya Ortadoğu‟dur. İslamiyet‟te genel olmasa bile kısmi olarak Arap etkisi 

vardır. Araplar hem İslamiyet‟i yaratmış bir toplum olduğundan hem de İslami-

yet‟in ilk çıktığı coğrafyada esas olarak Arap toplumunu, Arap halkını bir güç 

yapmayı, etkili kılmayı hedeflediğinden İslam, sınırlı olarak milliyetçilik yanı-

nı sürdürebilir. Tabi ki Yahudilik gibi değildir. İslamiyet, bütün halklara sesle-

nen, evrensel bir karaktere sahiptir. Bu yönü ile Hıristiyanlık'a benzemektedir. 

Ama Hıristiyanlık ile karşılaştırıldığında, Hıristiyanlık'ın çıkışı tamamen ev-

renseldir. Bir dünya imparatorluğu olan Roma'nın baskıcı-sömürücü karakte-

rinden dolayı, daha evrensel bir karakter taşımıştır. İslamiyet‟in çıkışında bütün 

insanlığa seslenme olsa da çevresindeki topluluklar karşısında güç olmayı he-

deflediğinden sınırlı Arap etkisinden bahsedebiliriz. Özellikle Emeviler döne-

miyle birlikte çeşitli Arap egemen sınıfları, güçleri İslamiyet‟i kendi çıkarları 

için kullanmışlardır. Nerede ise İslamiyet‟i milliyetçi bir din haline getiren 

eğilimler de olmuştur. Tabi bu, İslamiyet‟in böyle olduğunu göstermez. Çıkı-

şındaki o sınırlı etkiler daha sonra Arap egemenlerin kendi çıkarları tarafından 

kullanılmıştır denilebilir. Ancak daha sonra İslamiyet yaygınlaştıkça daha ev-

rensel karakter kazanmıştır. İslamiyet‟in Araplar tarafından yaratılması, Arap-

lar için bir ayrıcalık olmaktan çıkmıştır. Türkler de İslamiyet‟i kendileri açısın-

dan akıncı karakterlerini güçlendiren bir ideoloji olarak değerlendirmişlerdir. 

Böylece İslamiyet‟in fetihçi karakteri ile Türk boylarının akıncı karakteri bir-

leştirilerek İslamiyet ideolojik bir güç haline getirilmiştir. İran‟daki Şialık, Fars 

renginin İslamiyet‟e verilmiş halidir. Ama yine de Ortadoğu‟da kapitalist 

modernitenin milliyetçiliği bölgeye taşırmasına kadar, bir ümmet anlayışı var-

dır, İslam kardeşliği anlayışı vardır. Araplar, Farslar, Türkler İslam dinini ken-

di çıkarları için kullansalar da Ortadoğu haklarının, İslamiyet‟ten kaynaklı 

kültürel yakınlaşma nedeni ile başta Kürt halkı olmak üzere, bölge halklarının 

yaşadığı acılar, kapitalist modernite öncesi çağlarda çok fazla görülmez. Ancak 

19-20.yüzyıllarda milliyetçiliğin bölgeye girmesi ile birlikte, Ortadoğu halkla-

rının daha çok acı çektiği ve var olan sorunlara sorun eklendiği bilinmektedir. 

Türklerin, Farsların, Arapların yaşadığı sorunlar, son tahlilde bu milliyetçilik-

ten kaynaklanmaktadır. Türk, Arap ve Fars milliyetçiliği bu kadar körüklenme-

seydi, yine milliyetçiliğin Ortadoğu‟ya girmesi ile birlikte Kürtlerde de belli bir 

milliyetçilik ortaya çıkmasaydı; herhalde günümüzde yaşanan sorunlar daha 
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kolay çözüme kavuşurdu. Sorunların çözümünü esas olarak engelleyenin milli-

yetçi zihniyet olduğunu görmek gerekir. En başta Arap, Fars ve Türklerdeki 

hâkim ulus anlayışı bu sorunun esas kaynağıdır. Ama Kürt egemenlerinde var 

olan milliyetçiliğin de sorunların çözümünü kolaylaştırmadığı da görülmelidir. 

Bu temelde milliyetçiliğin çözülmesi, milliyetçi zihniyetin özellikle Ortadoğu 

halklarına ve Kürt halkına neler kaybettirdiğinin neden ve sonuçlarının ortaya 

konulması önemli olmaktadır.  

 Milliyetçilik ile Ortadoğu halkları birbirine düşürülüyor. Bu konuda ka-

zançlı çıkan kapitalist dünyadır, Avrupa‟dır, ABD‟dir, diğer egemen güçlerdir. 

Bu güçler kendilerinde hâla var olan yerel milliyetçi eğilimleri yumuşattıkları 

ve belli bir düzeyde törpüleyip kendi aralarındaki kavgaların önüne geçtikleri 

halde, hâla Ortadoğu halkları açısından milliyetçi karakterli olan iktidarları 

desteklemekte ve milliyetçiliğe prim vermektedirler. Hatta bu güçlerin milli-

yetçilik karşıtı ideoloji ve anlayışların kendi çıkarlarına darbe vuracağını göre-

rek, bu tür ideolojik duruş ve yaklaşımları etkisizleştirmek istediklerini biliyo-

ruz. PKK‟ye karşı düşmanlık beslenmesinin ama Arap-Fars ve Türk-Kürt mil-

liyetçiliğine destek verilmesinin, ona sempati ile bakılmasının, bunlara karşı 

mücadele edilmemesinin nedeni, Ortadoğu‟da var olan milliyetçiliklerin, bu 

güçlerin çıkarlarına hizmet ediyor olmasıdır. Milliyetçilik şu anda da Ortadoğu 

halklarına, Araplara, Farslara, Kürtlere değil; ABD‟ye, AB‟ye, dış güçlere 

hizmet etmektedir. Halklar üzerinde siyasi, ekonomik sömürü kurmak isteyen-

ler, Ortadoğu halklarını milliyetçilik ile zehirlemekte, onların birleşip güç ol-

masını engellemektedir. Çünkü bu durum, onların siyasi ve ekonomik olarak 

varlıklarını sürdürmesine hizmet etmektedir. Bu nedenle milliyetçiliğin Orta-

doğu coğrafyasında güçlü bir biçimde çözümlenmesine ihtiyaç var.  

Bölgemizde milliyetçiliğin bu kadar katı olmasının nedenlerinden biri, 

dinsel kültürün aşırı dogmatik olmasıdır. Bu durum milliyetçilikte de katılığa 

yol açmaktadır. Buna rağmen bugün Ortadoğu‟da halklara en fazla zarar veren, 

dinde var olan dogmatizmden çok milliyetçiliktir. Hatta dindeki dogmatizmin 

sorgulanmasını, aşılmasını engelleyen de milliyetçiliktir. Çünkü milliyetçi 

güçler, iktidarlar dini de kullanmaktadırlar. İşte Türk-İslam, Arap-İslam, Kürt-

İslam adı altında yürütülen milliyetçilik bunun bir sonucu olarak ortaya çık-

maktadır. Yani bölgedeki dinler, ümmet anlayışından çok milliyetçiliği destek-

leyen bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda milliyetçiliğin dini 

de çok kötü kullandığını görmekteyiz. Tarih boyunca din, iktidarlar, devletler 

tarafından kullanılmıştır. Fakat din bir toplumsal ihtiyaçtan kaynaklı olarak 
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ortaya çıkmıştır. Eğer din iyi çözümlenirse, Önder Apo‟nun belirttiği 'ahlaki-

politik toplum'un yaşamsallaşması açısından önemli rol oynayabilir. 

Milliyetçilik iktidar ve devletten kaynaklanmıştır. Bu da onu, Ortadoğu 

halkları açısından çok zararlı hale getirmiştir. Diğer yandan halklar ile egemen 

sınıflar arasındaki ilişkide de milliyetçilik halklara, ezilen ve sömürülen toplu-

luklara, tüm toplumsal kesimlerin çıkarlarına zarar vermektedir. Topluma yedi-

rilerek hakim kılınan milliyetçi düşünce ile devletçi zihniyet ve iktidarın hâki-

miyetinin hem meşruiyeti sağlanmakta hem de siyasi, askeri gücü sağlamlaştı-

rılmaktadır. Bir nevi halklar, milliyetçilik ideolojisi ile kendi zalimlerini, kendi 

baskıcı güçlerini güçlendiren, kendilerini de zayıflatan bir durum yaşamakta-

dır. Bundan dolayı toplumların, egemen ve sömürücü sınıfları, iktidarları zayıf-

latarak kendilerini güç yapabilmesi için, milliyetçiliğin güçlü bir biçimde çö-

zümlenmesi ve toplumun kendi eli ile kendi cellâtlarını beslemesinin önüne 

geçilmesi gerekir. Bu açıdan milliyetçiliğin devletle, ekonomiyle, iktidarla, 

toplumla bağının halklar tarafından bilince çıkarılması gerekir.  

İktidarı ve devleti toplumun hücrelerine kadar yerleştiren milliyetçilik gi-

bi başka bir ideoloji yoktur. Milliyetçi ideoloji ile iktidarlar, devletler hiçbir 

dönemde olmadığı kadar toplumları devletin, iktidarın parçası haline getirmiş-

lerdir. Ulus-devlet ile birlikte tüm toplumu kapsayan 'vatandaşlık hukuku' ya 

da 'milletin, ulusun üyesi olmak', Önder Apo‟nun da belirttiği gibi, ilkçağlar-

daki kölelerin devlete hizmet etmesinin yeni bir biçimidir. Orada kölelere "siz 

tanrı-krallara çalışmak durumundasınız. Gökte nasıl ki bir düzen var ve ona 

uyuluyorsa, siz de krallarınıza uyacaksınız" denilmiştir. Bu durum günümüzde 

milliyetçilik ile yapılmakta ve modern köleciliğe meşruluk kazandırılmaktadır.  

Milliyetçi zihniyet kırılmadan kölelerin, köle olarak iktidara bağlı olanla-

rın özgürlük ve demokrasi mücadelesi vermesi, kendisini iktidarın ve devletin 

zihniyetinden koparması ve kendi sistemini kurması mümkün değildir. Milli-

yetçilikten kopmadan Demokratik Konfederalizm kurulabilir mi? Eğer hâlâ 

'Demokratik Konfederalizm olur mu, olmaz mı?' tartışması yapılıyorsa, bunun 

bir nedeni de bireylerin, toplulukların devletçi zihniyetten ve kendi egemenle-

rinden kopmamasıdır. Bu yönü ile de milliyetçi zihniyet, toplumun kendi özgür 

ve demokratik sistemini kurmasını engellerken, onu her şeyi devletten, iktidar-

dan bekler hale getirmiştir. Milliyetçi zihniyeti aşmadan, milliyetçi duygular-

dan kopmadan, halkların irade kazanması, kendisini güç haline getirmesi 

mümkün değildir.  

Son üç yüz yılda milliyetçilik ile egemenler kendilerini güç yapmışlardır. 

Halklar ise, bu milliyetçilik ile egemenlerin peşinden sürüklenmiştir. Bu gerçe-
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ği görmek gerekiyor. Kürdistan‟da da bunu yaşayarak gördük. Kürdistan‟da 

egemen güçlerden, egemen odaklardan kaynaklı bütün düşünce ve ideolojiler, 

milliyetçi kodlar ile donanmıştır, milliyetçi kodlara sahip düşünce üretmişler-

dir. O açıdan da Kürdistan‟da PKK‟ye kadar halkın güç olmasının imkânı yok-

tu. Belli ideolojiler, düşünceler vardı, onlar örgütlendiriliyordu, halk da onlara 

sempati duyuyordu. Ama halk onların güç olmasının nesnesi oluyordu. Halkın 

burada kendisini irade yapması, güç yapması söz konusu değildi. Ne zaman ki, 

PKK ortaya çıktı, milliyetçilikten uzak durdu, milliyetçiliği ideolojik olarak 

benimsemedi, eleştirdi, işte o zaman Kürt halkı da ilk defa kendisini güç yapa-

cak bir örgütlenmeye kavuştu. Eğer PKK de milliyetçi bir ideolojiye sahip 

olsaydı, Kürt egemen sınıflarının ya da orta sınıfın örgütlenmesi olurdu. O 

zaman da Kürt halkı, milliyetçi ideoloji aracılığıyla, Kürt egemen sınıflarına 

bağlanırdı. 

Milliyetçilik devleti esas alır. Güç olmayı, iktidar olmayı esas alır. Bu da 

esas olarak örgütlü olan, tarihten gelerek kendisini örgütleyen egemen sınıfla-

rın güç olması anlamına gelir. Halk tabandan örgütlenirse, kendisi için güç 

olabilir. Bu açıdan milliyetçilik halklara ait bir ideoloji değildir. Egemen sınıf-

lara aittir. Egemen sınıflara güç olma avantajı sağlayan bir ideolojidir. Bu yönü 

ile Kürt halkı ilk defa kendisi için, milliyetçilikten ya da iktidarı ve devleti ele 

geçirme hevesinde olan egemen, milliyetçi ideolojiden uzaklaşarak bir güç 

olabilmiştir.  

PKK‟nin de ortaya çıkışında devlet, iktidar eğilimleri vardı. Bu yön PKK 

içinde milliyetçiliğe dayalı bir damar oldu. Eğer zaman zaman PKK içerisinde 

de milliyetçi eğilimler ortaya çıktıysa, halkçı, sosyalist, demokrat eğilimler 

yerine otoriter eğilimler var olduysa bu, devletçi ve milliyetçi zihniyetin varlığı 

ile izah edilebilir. „PKK‟de milliyetçilik yoktu‟ ya da „bunun zemini hiç yoktu‟ 

demek yanlış olur. Çünkü belli bir devletçi ve iktidarcı anlayış vardı. Önderli-

ğimizin de belirttiği gibi devlet konusunda çok köklü, net bir yaklaşım olmasa 

da söylemde halk iktidarından söz edilirdi. Buradaki halk iktidarı da merkezi-

yetçi bir devlet zihniyetiyle ele alınıyordu. Dolayısıyla devlet ve milliyetçilik-

iktidar arasındaki bağ çözülürse ya da milliyetçilik doğru bir biçimde ortaya 

konulursa, bu aynı zamanda iktidarcı-devletçi eğilimlerin geriletilmesi açısın-

dan da önemlidir.  

Milliyetçiliği çözümlemek, Kürt halkının özgürlük mücadelesi açısından 

da önemli sonuçlar doğuracaktır. Kürt halkı açısından milliyetçiliğin Kürtlere 

verecek hiçbir yararı yoktur. Hatta Kürt halkının özgürlük mücadelesi açısın-

dan önemli oranda zarar verecektir. Her şeyden önce milliyetçi ideolojik yakla-
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şımlar, Kürt halkını tabandan örgütleme, güç yapma eğilimini taşımazlar. Halkı 

ancak belli askeri, siyasi örgütlenmelerin peşinde sürüklenen bir kitle, bir yığın 

olarak görürler. Kürtler esas olarak kendi halk gücünü örgütleyerek özgürleşe-

bilirler, özgür yaşama kavuşabilirler. Milliyetçi eğilimler halkı güç yapmaz. 

İktidarcı-devletçi eğilimlerin modelleri, halkı örgütleyen değil de halkı sürük-

leyen, halkı bir savaşın nesnesi haline getiren bir nitelikte olur. Bu da ne kadar 

örgütlü olursa olsun, halkın enerjisini, potansiyelini ortaya çıkarmaz. Bu yönü 

ile özgürleşmek isteyen Kürt halkı, mutlaka milliyetçilikten arınmış bir yakla-

şım ve zihniyet ile örgütlenerek mücadelesini her türlü baskı karşısında ayakta 

tutabilir. Özellikle Ortadoğu gibi koşulların zor olduğu, bir halkın en temel 

haklarını elde etmede bile büyü mücadele gerektiren bir coğrafyada, milliyetçi 

ideoloji ve bunu örgütleyen egemenlerin bu zorlu mücadeleye girmesi mümkün 

değildir. Bu nedenle de Kürt milliyetçiliği, Kürtlerde ortaya çıkan milliyetçilik 

ya teslimiyetçi olmakta, baskılar karşısında iradesi kırılmakta ve işbirlikçi hale 

gelerek ihanete koşmakta ya da dış dünyadan bir efendi aramakta, ondan ala-

cağı destekle kendisini iktidar yapma, güç yapma çabası içerisine girmektedir. 

Bu açıdan Ortadoğu‟da Kürt milliyetçiliği özellikle Kürtler açısından sıkıntılı 

bir konudur. Kürt halkı açısından açmazlar yaratan bir konudur. Kürt halkını 

güçsüz bırakan ideolojik bir yaklaşımdır. Bu yönü ile de hem tüm insanlık 

açısından ne kadar zararlı olduğu hem de bölgedeki egemen milliyetçiliklerin 

başta Kürt halkı olmak üzere halklara nasıl acılar çektirdiği açımlanırken, so-

runları çözümsüz bırakmanın temelinde bu zihniyetin olduğu, Kürtlerdeki mil-

liyetçiliğin de Kürt halkı açısından nasıl bir zayıflık, bir sıkıntı olduğunun or-

taya konulması önemlidir.  

Milliyetçilik bu biçimde ortaya konulurken, ezilen bir toplum olarak 

Kürtlerin kendini savunma kodlarını da içinde taşıyan ezilen ulus milliyetçili-

ğini olumlamak yanlıştır. Ortadoğu‟da her türlü milliyetçilik siyasal sorunun 

çözülmesine zarar vermektedir. Kürt milliyetçiliği sadece toplumu örgütleme-

diği, topluma dayanmadığı için güçsüz kalarak işbirlikçiliğe, teslimiyete yö-

nelmemektedir. Zararı sadece bu değildir. Öte yandan milliyetçiliklerin, şove-

nizmin güçlü olduğu bir yerde Kürt milliyetçiliği de çözümleyici bir yaklaşımı 

ortaya koymaktan, zengin siyasal taktikler, yöntemler izlemekten uzaktır. Yine 

Arap, Fars ve Türk milliyetçilikleri içerisindeki milliyetçi eğilimleri zayıflata-

cak, oradaki halklar ile sıcak ilişkiler kuracak bir anlayış-yaklaşım olmadığın-

dan bu durum, bu ülkelerdeki milliyetçiliği daha da katılaştırmaktadır. Bu da 

Kürt sorununun çözümünü zorlaştırmaktadır. Sürekli çatışmaya dayalı ideolo-

jik ve siyasal yaklaşımın sürmesine, beslenmesine neden olmaktadır. Bu açıdan 
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da Kürt milliyetçiliğinin Kürt toplumunun en temel dil, kültür hakları açısından 

bile zararlı sonuçları bulunmaktadır. Kaldı ki, Kürt halkının dilini, kültürünü, 

ülkesini sevmesi milliyetçilik ile alakalı değildir. Milliyetçilik, bunları kullana-

rak kendini toplumların üzerinde egemen kılmak isteyenlerin ideolojik aracıdır. 

Bunlar milliyetçilik için sadece bir kullanım aracıdır.  

Kürdistan gerçeğinde de görülmüştür ki, Kürt halkının siyasi iradesini de 

özgürlükçü duruşunu da varlığını da en fazla güvence altına alan, bu konuda 

değerlerini en fazla koruyan ya da bu değerleri koruma bilincini en fazla geliş-

tiren PKK‟nin yürüttüğü özgürlük ve demokrasi mücadelesi olmuştur. Eğer 

PKK‟nin yürütmüş olduğu özgürlük ve demokrasi mücadelesi olmasaydı, şu 

anda Ortadoğu‟da Kürtlerin örgütlülüğü ve temel haklarını isteme gücü çok 

zayıf kalacaktı ya da kırılmış olacaktı. Bugün varlığını sürdüren, milliyetçi 

anlayıştan vazgeçmeyen Güney Kürdistan‟daki güçler bile ortada olmayacaktı. 

Bu yönü ile Kürtler açısından milliyetçiliğin değerlendirilmesi daha da hayati 

bir önem taşımaktadır. Hatta Kürt sorununun Ortadoğu‟da köklü çözümü açı-

sından bütün milliyetçiliklere karşı mücadele edilmesi gerekmektedir. Arap, 

Fars, Türk ve Kürt milliyetçiliklerine karşı mücadele içerisinde olmak gerekir. 

Ancak böyle bir yaklaşım ile Kürt sorununu çözmek mümkündür. Kürt soru-

nunu halkların kardeşliği temelinde çözmek ancak böyle mümkündür. Yine 

Kürtlerin bütün parçalardaki haklarını elde etmenin, hatta Kürtler arası ilişkiyi 

güçlendirmenin, bunun önündeki engellerin kaldırılmasının yolu da hem bölge 

hükümetlerindeki hem de Kürtlerdeki milliyetçiliği aştırmaktan geçmektedir. 

Bu açıdan „ezilen Kürtlerdir‟ denilerek, Kürt milliyetçiliğini meşru göstermek 

doğru değildir. Kürt milliyetçiliğinin, egemen sınıf milliyetçiliğinin özgürlük 

ve demokrasi açısından, Kürtlerin varlıklarını koruması açısından da zararlı 

olduğunun ortaya konulması gerekir. Hatta Kürtler milliyetçiliğin, milliyetçi 

duruşun özgürlük ve demokrasi önünde engel olduğunu kavradıklarında; milli-

yetçilikten uzak bir özgürlük mücadelesi, bir hak mücadelesi verdiklerinde; 

ulusal demokratik taleplerini, temel haklarını kazanma mücadelesini milliyetçi-

likten, milliyetçi söylemlerden uzak biçimde yürüttüklerinde bu haklarını elde 

etme imkânları daha da artacaktır. Bu bilincin Kürtlerde güçlü bir şekilde geliş-

tirilmesi gerekir. Bu açıdan milliyetçiliğin hem genel düzeyde hem de bölge ve 

Kürt halkı açısından yarattığı olumsuz sonuçların iyi irdelenmesi, ortaya ko-

nulması, Kürt halkının özgürlük mücadelesi, Ortadoğu‟nun sorunlarının çözü-

lerek demokratikleşmesi açısından da çok çözümleyici etkisi olacaktır.  

Önder Apo, “Kerkük milliyetçiliğin sembolü ise, Amed de Kürt demok-

ratik bilincinin sembolüdür” dedi. Milliyetçilik yerine, var olan Kürt demok-
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ratik iradesinin, demokratik Kürt bilincinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Bugün Kuzey Kürdistan halkı, daha fazla bilinçli, örgütlülüğe yakın ve her 

koşul altında mücadelesini sürdürebilecek durumdadır. Amed halkının ve Ku-

zey Kürdistan‟daki halkın özgürlük ve demokrasi mücadelesinin gelişkin oldu-

ğu ve bu yönü ile de kendi temel demokratik haklarını, varlığını koruma karşı-

sında her türlü baskıya karşı bir direnç kazandığı söylenebilir. NATO‟nun 

ikinci ordusuna sahip olan TC‟yi bütün dış güçler desteklemesine rağmen, Kürt 

halkı hâlâ özgürlük mücadelesini sürdürüyorsa eğer bunun nedeni, iktidarcı ve 

devletçi egemen sınıfların anlayışı olan milliyetçi yaklaşımdan uzak olması ve 

kendini tabandan örgütleyerek güç haline getiren bir zihniyete sahip olmasıdır. 

Belki Kuzey Kürdistan‟da da halkın tabandan gelen demokratik örgütlenme-

sinde zayıflıklar vardır. Bu konuda halkın kendisini çok güçlü örgütlediği, 

demokratik ve siyasi bir iradeye kavuştuğu söylenemez. Ama yine de gelinen 

düzeyin temelinde, PKK‟nin öncülük ettiği özgürlük hareketinin egemenleri 

güç yapan devlet ve iktidar zihniyetli milliyetçi ideolojisi ile değil de halkı güç 

yapan, halka dayanan demokratik ve özgürlükçü anlayışı olduğu ortaya çıkmış-

tır.  

        Kürdistan halkı tabi ki mücadele verdi, ağır bedeller ödedi. Özellikle 

daha önceleri Kürt halkının isyanları çok şiddetli bastırılıyordu. Kuzey Kürdis-

tan‟da Dersim'e nasıl saldırıldığını, Şeyh Said İsyanı yine Ağrı İsyanı'nın nasıl 

bastırıldığını biliyoruz. Güney Kürdistan‟da Saddam diktatörünün Kürt isyan-

larını nasıl bastırdığını biliyoruz. Bu süreçte Güney Kürdistan halkı da büyük 

bedeller ödemiştir. Ama şu gerçek ki, halk kendisini güç yapamadığı için sü-

rekli olarak kendisini dış güçlere dayanma zorunda hissetmiştir. Bu yönü ile de 

kendi özgücüne güvenen değil de konjoktürel duruma göre bir şeyler elde ede-

bilen, bazen parlayan bazen gerileyen bir mücadele tarihi vardır. Onun için 

eğer bugün ortaya çıkan kazanımlar ve var olan durum süreklileşecekse, bu 

ancak halkın kendisini demokratik temelde örgütlemesi ve demokratik zihniye-

tin gelişmesi ile mümkün olacaktır. Yoksa bölgedeki dış dengelerin nasıl seyir 

izleyeceği bilinmez. Dış dengelere dayanarak politika yapmak halkları, örgüt-

leri güç duruma düşürebilir. Bu açıdan da Kürtlerin Ortadoğu‟da kendilerini 

güvenceye alacağı temel yaklaşım, milliyetçilikten uzak, halkı tabandan örgüt-

lenmeye dayanan demokratik zihniyet temelli siyaset modelidir. Her zaman 

taktik yapılabilir. Ama bunlar ancak o halklar güç olduğunda, özellikle Orta-

doğu‟da güçlü olduğunda bir anlam ifade eder. Ortadoğu‟da güç olunmadığı 

takdirde, dış güçlere dayanan politikalar sadece Kürt halkına değil, bölgedeki 

halklara da zarar verir. Halkların kardeşliğine dayanmayan, milliyetçilikten 
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kopmayan zihniyet, Kürt halkına bir fayda getiremeyeceği gibi, onu bölge 

halkları içerisinde hep düşman pozisyonunda tutar. Kürtler açısından bu durum 

olumlu bir gelişme olarak görülemez.  

Dünyada her şey değiştirilir ama komşuluk değiştirilemez. Bu komşuluk 

bugün olduğu gibi, yarın da olacaktır. O bakımdan sorunlarımızı esas olarak 

baskılar karşında teslim olmadan direnen, meşru savunma gücünü hiç taviz 

vermeden sonuna kadar kullanan, halkların kardeşliği temelinde milliyetçiliği 

reddeden çözüm yaklaşımı Kürtlerin temel stratejisi olmalıdır. Kürtler için en 

doğru strateji, milliyetçilikten uzak, halkların eşitliğine dayalı stratejidir. Kürt-

lerin bu bilinçte olması gerekir.  

Dünyada bütün toplumlar milliyetçiliği savunabilir, milliyetçilikte kendi-

lerince olumlu bir şey görebilir ya da bunun teorisini yapabilir, bunun siyasal 

nedenlerini ortaya koyabilir ama Kürtler açısından milliyetçiliğin hiçbir olumlu 

yanı olamaz. Eğer dilini, kültürünü ve demokratik haklarını sahiplenmek milli-

yetçilik değilse –ki bunlar milliyetçilik değildir, bunlar tamamen toplumun 

daha kapitalizm ortaya çıkmadan ilkçağlardan günümüze kadar oluşan ve her 

zaman sahiplendiği değerleridir- bu değerleri sahiplenmenin milliyetçilikle 

alakası yoktur. Bu nedenle de milliyetçiliğin Kürtler için olumlu sonuçlar orta-

ya çıkarabilecek hiçbir etkisi olamaz. Özgürlük ve demokrasi çizgimizin esası, 

ekolojik, demokratik ve cinsiyet özgürlükçüdür. Milliyetçilikle demokrasi yan 

yana olamaz. Milliyetçiliğin olduğu yerde despotizm vardır, iktidar ve devletin 

hâkim olması vardır. Yine milliyetçiliğin olduğu yerde erillik vardır. Milliyet-

çilik en fazla da lümpen, eril toplulukları etrafında sürüklemektedir. Milliyetçi-

liğin merkezinde bu eril topluluklar vardır. Dolayısıyla ekolojik-cinsiyet özgür-

lükçü ve demokrasiye dayalı paradigmayı esas alırken, milliyetçilikten arınmak 

gerekir. Milliyetçilikten arınmadan cinsiyet özgürlükçü, demokratik, ekolojik 

bir toplum hedeflemek, böyle bir toplumda yaşanacağını iddia etmek yanlıştır.  

Devletçilik ve iktidarcılık, kadın düşmanlığıdır. Milliyetçilik de kadın 

düşmanı bir zihniyettir. Bu yönü ile sadece ezilenlerin karşı çıkacağı bir ideo-

loji değil, cinsiyet özgürlükçü bir toplumu hedefleyenlerin de karşı çıkacağı bir 

zihniyettir.  

Bu temelde ideolojik olarak milliyetçiliğe karşı en fazla savaşan, ulus 

devlet anlayışına en fazla karşı duran, devlet ve iktidarı mahkûm ederek top-

lumu güç yapmak isteyen Kürt halkı ve Önderliğidir. PKK dünyada milliyetçi-

liğe karşı en fazla savaşan harekettir. Milliyetçiliğe karşı duruşu ilkeli olan bir 

harekettir. Bundan dolayı milliyetçilikten arınmakla ancak PKK‟nin çizgisinde 

ideolojik bir doğrultuya girilebilir ve ideolojik ilkeleri sahiplenilebilir. Kürdis-
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tan halkı, tarihten bu yana farklı kimliklerin, farklı etnisitelerin, farklı topluluk-

ların bir arada yaşadığı bu coğrafyada milliyetçilikten uzak bir ideoloji ile öz-

gürlük ve demokrasi mücadelesi verirse kendisini güç yapabilir. Yine Ortadoğu 

coğrafyası tarihte her zaman kültürler ve dinlerin mozaiği olmuştur. Böyle bir 

coğrafya iken, son iki yüzyılda milliyetçiliğin girmesi ile birlikte farklı kimlik-

ler, etnik kimlikler nerede ise yok oluşun eşiğine gelmiştir. Bu milliyetçi zihni-

yetten dolayı sadece etnik topluluklar değil, dinsel topluluklar da tehdit ile 

karşı karşıyadır. Ortadoğu‟da milliyetçilik ile ortaya çıkan bu süreci durdur-

mak, bölgeyi bir etnik ve dinsel topluluklar mezarlığı olmaktan çıkarmak için 

milliyetçiliği çözümleyip, Kürt toplumunun zihniyetinden uzaklaştırmak gere-

kir. Eğer milliyetçilik Ortadoğu toplumundan, Kürt toplumundan ve tüm halk-

ların zihniyetinden çıkarılırsa, Ortadoğu‟da sorunlar kısa sürede çözülecektir. 

Ortadoğu toplulukları insanlığın en güzel insanı olarak dünyaya ışık saçacaktır. 

Çünkü dünyadaki topluluklar içerisinde Kürtler, Araplar, Farslar, Türkler, Ya-

hudiler, Ortadoğu‟daki tüm topluluklar aslında insanlığın kültürel dünyasına 

zenginlik katabilecek, insanlığın yeni bir demokratik uygarlık ortaya çıkarma-

sında sentez rolü görebilecek karaktere sahiptir. Bu sentez rolünü oynayabil-

mesi için de öncelikle bu milliyetçi özelliklerden kurtarılması gerekmektedir. 

Milliyetçi etkiler zayıflatılıp geriletildiği takdirde, demokratik zihniyet gelişe-

cektir. Bu aynı zamanda Ortadoğu toplumları ve dinlerinde var olan dogma-

tizmin aşılmasını da beraberinde getirecektir. Böyle olursa Ortadoğu toplumu 

ahlaki-politik bir toplum haline gelebilecektir. Tarih boyunca içine aldığı pey-

gamberlerin ve gerçekten inananların özlemine uygun dini kültürel değerler, 

hem Kürt halkının demokrasi ve özgürlük mücadelesine hem de Ortadoğu 

halklarının demokrasi ve özgürlük mücadelesine güç verecektir.  

Siyasal yaklaşımlar, örgütsel tutumlar ile yaşanan travma atlatılıp müca-

dele yeniden geliştirilse idi komplo sürecinde ortaya çıkan halk gerçekliği ile 

daha büyük hamleler başarılabilirdi. Önderliğimizin yakalanması ile ortaya 

çıkan süreçte hareket olarak ideolojik ve teorik açılımda, siyasal alanda deği-

şimleri zamanında yapıp daha etkili mücadele eder hale gelinmeseydi, bizi 

yenilgiye götürebilecek hamleler gelişebilirdi. Bu açıdan komplo, hareketimizi 

kritik bir süreç ile karşı karşıya getirmiştir. Ya Önderliğimizin “tarihsel komp-

lolar, gelişmeleri durdurmaz hızlandırır” belirlemesinde olduğu gibi hareket 

yeni bir hamle yapacaktı ya da komplodan dersler çıkarmayarak, komplo karşı-

sında yeni pozisyonlar almayarak komplonun derinleşmesi ve tümden sonuç 

alması gibi bir durum ortaya çıkacaktı. Ancak belirttiğimiz gibi, Önderlik orta-

ya çıkan komplo karşısında kendi eksikliğini görerek, özeleştirisini vererek, bu 
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konuda cesaretli davranarak ideolojik ve teorik açılımlar yapmış, bu temelde 

örgütlemesini yenilemiş, siyasal mücadelesinde yöntemlerini geliştirerek 

komployu boşa çıkarmada bir mücadele duruşu ve bir direniş gösterebilmiştir.  

Komplo sonrası mücadeleyi daha fazla geliştirme imkânları vardı. Özel-

likle Önderliğimizin ortaya koyduğu ideolojik ve teorik açılımlar, siyasal yak-

laşımlar, komploya karşı önemli bir mücadele zemini yaratmıştı. Kadroda orta-

ya çıkan yanılgılar ve bunların örgütsel duruşa yansımaları, fırsat ve imkânların 

yeterince kullanılmamasına yol açmıştır. Önderliğimiz yeni dönemi gevşeme, 

gerileme, irade ve kararlılıkta zayıflama değil; iradesiz kalmama, daha fazla 

mücadele eder hale gelme biçiminde ele aldığı ve bunu önümüze koyduğu 

halde kadro ve örgüt yapımızda bu süreci bir mücadele süreci olarak ele alma-

ma, gevşeme ve kendine göre davranma biçiminde yaklaşımlar ortaya çıktı. Bu 

durum örgütü sürekli uğraştırdı. Dolayısıyla örgüt, enerjisinin önemli bir bö-

lümünü de kadrodaki ve örgütteki yanlış anlayışları gidermeye verdi. Çünkü 

kadro duruşunda, yaşam anlayışında, mücadele felsefesinde komplonun yarat-

tığı etkiler de vardı. Komplo esas olarak da Önderliğe, örgüte olan güveni 

sarsma ve bu temelde kadronun, halkın duruşunu zayıflatmayı amaçlamıştır. 

Bunun gerçekleşmesi halinde örgüt, uluslararası komplonun istediği çizgiye 

girmiş olacaktı. Bu yönü ile uluslararası komplonun örgüt içerisinde de belli 

sonuçları ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. İmkânları daha çok değerlendiren, 

geliştiren değil de imkânları üzerinde yaşayan eğilimler kendini dışa vurdu. Bu 

eğilimler ister istemez örgütü zorladı. Uluslararası güçlere cesaret verdi. Nite-

kim PKK ve Önder Apo karşıtı güçlerin sürekli bir ideolojik ve siyasal saldırı 

içerisinde olması da bu zayıf zeminden cesaret almasından kaynaklı idi. Bir 

taraftan da bu durum örgüt içerisindeki kadronun enerjisini, gücünü zayıflatır-

ken, verimsiz kılarken; diğer taraftan pratiğin zayıf kalmasına, değişim ve dö-

nüşümün yürümesine engel oldu. Komploya karşı mücadele dışa karşı sürer-

ken, bu gerçeklikten dolayı içte de sürdü. Sonuçta Önderliğimizin çabaları, 

sorumlu kadroların halka ve Önderliğe bağlılık temelinde mücadele ve örgüte 

sarılmaları, halkımızın da komplonun etkileri ortadan kalkıp örgütün ayakta 

durduğunu, mücadele eder konumda olduğunu gördükçe üzerindeki olumsuz 

etkileri atıp, Önderliği ile mücadele ile uluslararası komploda ortaya koyduğu 

bağlılıkla örgüt etrafında birleşmesi sonucu bu olumsuz etkiler büyük oranda 

kırıldı, aşıldı.  

Komplonun örgüt içerisindeki etkileri başarısız olunca, bu doğrudan hal-

kımızın ve hareketimizin başarısına yansıdı. 1 Haziran meşru savunma hamlesi 

ve buna paralel olarak gelişen halk serhıldanları, komploya karşı verilen müca-
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delenin sonucu olarak PKK‟nin geliştirmiş olduğu bir hamle oldu. Bu hamleler 

esas olarak da uluslararası komplonun boşa çıkarıldığının kanıtı oldu. Özellikle 

2005 yılında Gemlik Yürüyüşü, Şemdinli serhıldanları ve meşru savunma gü-

cümüzün kararlı direnişi, şehitlerimizin şahsında geliştirilen direniş, 2005‟ten 

başlayarak yeni bir hamle ile sonuçlandı. 2006 hem halk serhıldanları açısından 

hem de meşru savunma açısından bu hamlenin zirveleşmesi oldu. Bu yönü ile 

komplo ve komplodan sonraki süreç, hareketimizin ve halkımızın daha da 

çelikleşmesini, özgürlük ve demokrasi mücadelesine daha kararlı sarılmasını 

sağladı. Bu çerçevede Önderliğimizin “tarihsel komplolar geliĢmeleri dur-

durmaz, hızlandırır” gerçeği pratikte kendini ortaya koymuş oldu. Mevcut 

durumda örgütümüz de halkımız da komplonun gerçekleştiği dönemden daha 

fazla bir iradeye, kararlılığa ve güce ulaşmıştır. Zorluklar ve mücadeleler içeri-

sinde pekişen bir halk gerçekliği ortaya çıkarak, her türlü saldırıyı boşa çıkaran 

bir mücadele düzeyine ulaşılmıştır. Zaten böyle büyük komploları ortaya çı-

karmak, bu komployu kavramak, komployu boşa çıkaracak bir örgüt duruşuna 

ulaşmak, esas olarak bir güç patlaması anlamına gelir. Bireyler ve toplumlar 

eğer zorluklar karşısında yıkılmazsa, daha güçlü bir duruş sergileme gücüne 

ulaşır. Bugün hareketimiz ve Kürdistan halkı şahsında gerçekleşen de budur.  

Uluslararası komplo hareketimizi ve Önderliğimizi tasfiye etmeyi amaç-

lamıştır. Ama bu süreçte geliştirilen mücadele sonucunda Önderliğimizin saf 

dışı bırakılamayacağı, hareketin tasfiye edilemeyeceği dost düşman herkese 

gösterilmiş; Önderliğimizin ve hareketimizin kabul edildiği bir düzey ortaya 

çıkarılmıştır. Dolayısıyla komplo amacına ulaşamamış, halkımız komploları 

boşa çıkararak Önderliğimizin ve hareketimizin kabul edilmesini sağlayan bir 

süreci başlatmıştır. Bugün yalnız uluslararası düzeyde değil, savaştığımız Tür-

kiye cephesinde artık eski Kürt gerçekliğinin bulunmadığının, yeni Kürt ger-

çekliğinin kabul edilmesi gerektiğinin, bu çerçevede Önder Apo ve PKK dik-

kate alınarak bir siyasal çözüm bulma gerekliliğinin dillendirilmesi bu geliş-

menin somut ifadesidir. Belki bu eğilim Türkiye‟de hâlâ en güçlü eğilim değil-

dir. Ancak hareketimizi ve Önderliğimizi tasfiye etmek isteyen eğilimin zayıf-

ladığı, başarısız kılındığı hemen hemen kabul edilmektedir. Kürt Özgürlük 

Hareketi'ne karşı yürütülen mücadelenin başarısız kaldığı, açık olmasa da zım-

ni olarak itiraf edilmektedir. Bunlar uluslararası komplonun gerçekleştiği, Ön-

derliğimizin esir edildiği dönemde ve sonrasında, ne Türkiye‟de ne de dünyada 

kimsenin hayal edemeyeceği gelişmelerdir.  

Önderliğimizin esareti ile birlikte „işte PKK tasfiye oldu, Apo zindanda 

çürüyecek‟ değerlendirmesi yapılmıştı. Hatta birçok general televizyonlara 
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çıkarak, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük değerler bütününün Türk ordusu 

tarafından yenilgiye uğratıldığını böbürlenerek söylemişti. Gerilla hareketlerine 

karşı 'başarılı olan' Türk devleti ve ordusuna övgüler düzülmüştü. Uluslararası 

komplodan ve o günkü düşünce ve değerlendirmelerden bugünkü düzeye gel-

mek, hareketimizin mücadelesini ve bu mücadele sonucu yarattığı gelişmenin 

ne olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ortadoğu‟da, Kürt halkının yaşadığı coğrafyada en etkili Kürt hareketi, 

Kürt Özgürlük Hareketi'dir. KDP ve YNK öncülüğünde uluslararası güçlerin 

desteğinde Güney Kürdistan‟da bir federasyon oluşmasına rağmen, mevcut 

durumda Ortadoğu‟daki gelişmeleri etkileyen kesinlikle Kürt halk özgürlük 

eğilimi ve onun önderliği Başkan Apo‟dur. Artık YNK ve KDP de bu gerçeği 

kabul etmiş durumdadır. Hatta kendi varlıklarını bile Kürt Özgürlük Hareketi'-

nin varlığı ve onun mücadelesinde görmektedirler. PKK‟nin zayıflamasının ya 

da tasfiyesinin kendilerini de bölgedeki Kürtler ve egemen güçler karşısında 

zayıflatacağını görerek tasfiye etmekten çok etkileme yolunu seçmişlerdir. 

Türk devleti de bütün çabalarına rağmen PKK‟nin tasfiye edilmediğini göre-

rek, 1998‟de olduğu gibi yeni bir komplo ile dış güçleri devreye sokarak hare-

ketimizi tasfiye etme amaçlı yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Son dönem-

lerde ‗Türkiye‟de gelişen ABD düşmanlığı PKK‟nin varlığından kaynaklanı-

yor. Eğer PKK konusunda bize yardımcı olursanız, Türkiye‟de ABD düşman-

lığı biter, ABD‟nin Ortadoğu projesinde yer alırız‟ biçiminde bir yaklaşım 

içerisine girmeleri de hareketimiz karşısındaki başarısızlıklarının sonucudur.  

Ancak görüldüğü gibi mücadelemizin geldiği düzeye karşı 1998‟de başla-

tılan uluslararası komplo içinde yer alan güçler, o dönemdeki anlayış birliğini 

sağlayamadı. Komploda yer alan güçler, şu anda parçalanmış durumdadır. 

ABD-Türkiye, Türkiye-AB arasında PKK ve Kürt özgürlük mücadelesine karşı 

yürütülecek politikalarda bir birlik sağlanamamaktadır. Nitekim Türkiye‟deki 

feryatların, tepkilerin ortaya çıkmasının nedeni de Kürt Özgürlük Hareketi'ne 

karşı uluslararası güçleri istedikleri gibi yanlarına alamamalarıdır. Komplo 

sürecindeki birliği, desteği ve dayanışmayı görememeleridir. Türkiye devleti 

esas olarak da bunu görerek tepkilenmekte, bu durumun getirdiği çaresizlik ve 

sıkışmışlıkla ne yapacağını bilemeyen, politika üretemeyen bir duruma gel-

mektedir. Aslında Türkiye iç siyasetindeki parçalanma ve kavgaların nedeni de 

Kürt Özgürlük Hareketi karşısında hem dışarıda hem de içeride ortak bir poli-

tik duruş yaratamamadır. Bunu yapamayan inkârcı ve sömürgeci güçler, acaba 

bölgesel güçler ile İran ile Suriye ile birleşerek „bir şey yapabilir miyiz?‟ biçi-

minde bir arayış ve çaba içine girmiş bulunmaktadır. Ne var ki, hem mücade-
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lemizin gelişmesi karşısında hem de Ortadoğu‟daki durum nedeniyle hareketi-

mizi tasfiyeye yönelik bu yönlü politikalardan sonuç alamamışlardır. Öte yan-

dan ABD‟nin, Türkiye‟nin bir taraftan ABD‟yi idare eden, bir taraftan da 

ABD‟nin bölgeye müdahalesine zorluk çıkaran güçler ile ilişkilenmesini artık 

kabul edemeyeceğini ortaya koyması ile birlikte, bölgesel güçler ile hareketi-

miz tasfiye etme planları da önemli oranda başarısızlığa uğratılmıştır. Tabi ki 

tüm başarısızlıkları yaratan Kürt Özgürlük Hareketi ve mücadelesidir. Kürt 

halkının Önderliği ve PKK etrafında birleşmesidir. Tüm dünyaya „bizim Ön-

derliğimiz Başkan Apo‟dur, Kürt Özgürlük Hareketi de bizim özgürlük gücü-

müzdür‟ diyerek, bu konuda tavrını ortaya koyarak uluslararası komplonun 

önemli düzeyde başarısızlığa uğramasını sağlamasıdır.  

Halkımız açısından belki de en büyük kazanç, milliyetçi çizgiyi teşhir 

ederek, halkın çözümü olmaktan çıkarmasıdır. Milliyetçi çizgi teşhir edildikçe 

demokratik komünal çizgi gelişecektir.  

Milliyetçi çizgi egemenlerin çizgisi ve çözüm tarzı iken –ki bu özünde 

çözümsüzlüktür- demokratik komünal çizgi halkların çizgisi ve çözümüdür. 

Onun için de günümüz 'halkların zamanı' olarak görülmelidir. 
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I. BÖLÜM: 
 

MİLLİYETÇİLİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
Kimi Tanımlamalar 
 
Milliyetçiliği tanımlamak öyle zannedildiği kadar kolay değildir. Şimdiye 

kadar üzerinde anlaşılmış, uzlaşılmış bir tanımının olmaması da bu zorluğunu 

gösterir. Milliyetçilik belki de özünü en fazla saklayan, bin bir maske ve örtüy-

le kendisini gizleyen ve gerçek amacını ele vermeyen bir kavramdır. Bu müp-

hem durumundan dolayı sağcısını, solcusunu, sosyalistini, faşistini, liberalini, 

demokratını kısaca herkesi peşinden koşturmaktadır. Bu yüzden bazen ilerici 

ilan edilerek tüm kutsallıklar ona atfedilmiş, bazen de her türlü kötülüğün kay-

nağı görülerek lanetlenmiştir. Bulunduğu kabın şeklini alan medüz gibi her 

renge, her şekle girmiştir. Bu yönüyle „dinin afyonlaştırıcı‟ etkisinden daha 

fazla toplumu etkilemiştir. Bu kadar değişkenlikler gösteren milliyetçiliği ta-

nımak, anlamak, yorumlamak ve onunla mücadele edebilmek için kaynağına 

inmek, oluştuğu dölyatağında tanımak gerekir. 

Milliyetçilik toplumsal bir hastalıktır. Erkenden teşhis edilerek tedavi 

edilmesi gerekir. Biyolojik bir hastalık olan kanser, nasıl ki erken teşhis ve 

tedavi gerektiriyorsa, bunların olmaması durumunda bedene yerleştiği yerdeki 

hücreleri etkisiz hale getirerek işlemez bırakıyorsa, toplumsal bünyede de mil-

liyetçilik böyle bir rol oynar. Milliyetçilik, yerleştiği toplumsal dokuları güçsüz 

düşürerek çözer. Örgüleri çözülmüş toplum da temel dinamiklerini yitireceğin-

den yıkılmaktan kurtulamaz. Bu yüzden milliyetçilik, onu geliştirenler için bile 

yıkım ve dağılma anlamına gelmektedir. Sınıflı uygarlık tarihi boyunca yaşa-

nanlar bunun ispatıdır. Hegel‟in uygarlık tarihini haklı olarak „kanlı mezbaha-

lar‟ olarak yorumlaması oldukça yerinde ve gerçekçidir. 

Milliyetçilik, dincilik, bilimcilik, sanatçılık ve cinsiyetçilikle beraber ça-

ğımızın en büyük sorun ve hastalığı olmasına rağmen, sosyal bilimlere yeterin-

ce konu edilmemiş ve çözümlenmemiştir. En iddialı olan, bilimsel ve sistem 

karşıtı olduğunu iddia eden Marksizm bile bu konuda doğru ve doyurucu bir 

tanımlamaya ulaşamamıştır. Reel sosyalist devletlerin dağılmasından sonra, 

yetmiş yıla yakın sosyalizmin hüküm sürdüğü bu topraklarda, mantar gibi mil-

liyetçiliklerin gelişmesi ve yaşanan boğazlaşmalar bunun ifadesidir. Bu yaşa-
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nanların tümünü Marksizm‟e mal edemeyeceğimiz gibi, ondan bağımsız da ele 

alamayız. 

Milliyetçiliği salt kapitalizmle veya pazarla ifadelendirmek de gerçeği 

ifade etmekten uzaktır. Pazar kapitalizmle gelişen bir olgu değildir. Kapitalizm 

öncesi de pazar vardır. Bu anlamda pazarları ele geçirmek sınıflı toplum tarihi 

kadar eskidir. Milliyetçilik illa pazarda aranacaksa, bu ilk pazarda aranmalıdır. 

Milliyetçilik, kapitalizmde belki de asıl kimliğine ulaşır. Ya da Önderliğimizin 

dediği gibi kapitalist aşamada tanrı krallar örtü ve maskelerinden arınır, bütün 

çıplaklığıyla ortaya çıkar. Kapitalizmdeki milliyetçiliği de örtülerinden arınan 

ve gerçek özünü açığa vuran milliyetçilik olarak değerlendirmek daha doğru-

dur.  

Siyasal kavramların büyük çoğunluğunun din ve ilahiyat kaynaklı olduğu 

tespiti, sosyal bilimlerin önemli bir tespitidir. Daha değişik bir ifadeyle siyasal 

kavramlar, dinsel kavramların sekülerleşmesi, dünyevileşmesidir. Bu kavram-

lardan kendisini en açıkça ele veren de milliyetçiliktir. Milliyetçilik, her ne 

kadar Batı toplumlarında „nation‟ „doğuş‟ olarak tanımlansa da özü böyle de-

ğildir. B.Lewis‟in, milletin „milla‟dan geldiğini, bunun da „bir söz‟ anlamını 

taşıdığı ve „vahiy‟ olarak kabul edildiği yönündeki tespiti daha gerçekçidir. „İlk 

söz‟ün, „vahiy‟in tanrı kelamı olduğu bilinen bir gerçektir. O yüzden milliyet-

çilik tanrı buyruğudur. Tanrı buyruklarının toplamının dini oluşturduğu göz 

önüne getirildiğinde, milliyetçiliğin dini yönü hemen açığa çıkar. Ayrıca milli-

yetçiliği en fazla geliştiren toplumların tarihi incelendiğinde bu gerçeklik ken-

disini bütün açıklığıyla dışa vurur. 

Milliyetçiliğin babası olarak kabul edilen Yahudilerin hikâyesi bilinmek-

tedir. „Tanrının seçilmiş‟ kullarıdırlar. Onlar tanrıyla güreşmişlerdir ve bunun 

sonucunda tanrıyla akit –anlaşma- yapmışlardır. Tanrı onları kendi soyundan 

yaratmıştır. Onlar bu noktada seçilmiş bir halktır ve onlara „vaat edilmiş top-

raklar‟ verilmiştir. Tanrı kendi düzenini bunlarla hakim kılmaya çalışır. 

Arapların yaklaşımının da Yahudilerden aşağı kalır yanı yoktur. Araplar 

da kendilerini „kavm-i necip‟ kutsal kavim olarak ilan ederek diğer kavimler-

den üstünlüklerini göstermişlerdir. Bu necipliklerinin de tanrıdan geldiğini 

belirtmişlerdir. Bununla tanrı elçiliğine, vekilliğine soyunarak mistik bir hava 

oluşturmuşlardır.  

Bunun daha açık halini Alman milliyetçiliğinde görmek mümkündür. 

Almanları I. Dünya Savaşı'na sokarak büyük yıkım ve kırımlara yol açan İmpa-

rator II. Wilhelm, savaş ilan ettiği konuşmasında bu durumu şöyle belirtiyor: 

‗…Unutmayın ki, Alman ırkı tanrının seçkin ırkıdır. Alman ırkının imparatoru 
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olmam onuruna tanrının ruhu benim üzerime inmiştir. Ben tanrının kılıcı-

yım…‘ 
Türk milliyetçiliğinde de benzer yaklaşımlar vardır. Türklerin Turanî 

inançlarına göre, tanrı onları da İsrailliler gibi kutsal yaratmıştır ve dünyanın 

yönetimini onlara vermiştir. Türkler, tanrı adına dünyayı yönetecek, diğer halk-

lar da onlara kölelik yapacaktır. Bunu kabul etmeyen her halk yok olmaya 

mahkûmdur. Bu konuda Turan düşüncesinin önde gelenlerinden olan Bilge 

Kağan‟ın ‗tanrı istediği, irade ettiği için tahta oturdum. Nizamı bozulan dün-

yanın nizamını düzelttim. Nizamdan çıkan milletleri, dünyanın dört bir yanında 

nizama soktum‘ demektedir. Yine Bilge Kağan‟a atfen söylenen Türklerin 

Yaratılış Efsanesi de bu yönlüdür. Buna göre, „Türklerin tanrısı, Türk milleti 

yok olmasın diye Babam İlteriş Kağan‘ı, Annem İl Bilge Hatun‘u gökten getir-
miştir‘ der. Yine Oğuz Kağan doğumundan itibaren kutsal nurla beslenir. Yal-

nızca Oğuz Kağan değil, yardımcıları ve rehberleri de kutsal ruhtan yaratılmış-

lardır. Gökten indirildiğine inanılan Gök-börü (bozkurt) Oğuz‟un seferleri 

sırasında kendisine kılavuzluk yapmıştır. Turanî Türklerde, tanrı tarafından 

seçilmiş, kutsal millet oldukları düşüncesi yaygındır. Hatta bu inançta daha da 

ileri gidilmiş, tanrıya benzerliklerinin olduğunu, tanrının yeryüzündeki yansı-

ması olduklarını dile getirmişlerdir. Bulgar Türklerinin şeflerinin 'tanrıya 

benzer' anlamına gelen 'Melemir Han' ismini kullanmaları bundandır.  

Daha güncel ve benzer bir durum da ABD‟lilerde görülür. Bunlar da ken-

dilerini „dünyada tanrının şehrini‟ kurmakla görevli sayarlar. Bunu da Eski 

Ahit‟e ve İncil‟e dayandırırlar. 

Tüm bu örneklerde görüldüğü gibi milliyetçilikteki temel nosyon tanrı ta-

rafından seçilmiş ve üstün olma yaklaşımıdır. Bu seçilmişlik ve farklılık onlara 

kutsallık vermektedir. Geri kalan diğer topluluklar ise yoldan çıkmış, değersiz 

ve düzen bozuculardır. Bunları düzene getirmek tanrı buyruğudur. Günümüzde 

yaşanan savaşları bundan daha iyi tanımlayacak bir şey yoktur. 

Milliyetçiliğin dünyevileşmiş, sekülerleşmiş din olduğunu belirttik. Sa-

vaşlar bu dinin ritüelleri, öldürmeler de bu dine sunulan adaklardır. Yapılan 

savaşların tanrı adına yapıldığının söylenmesinin başka izahı var mı? Günü-

müzde Filistin‟de savaşanlar, Yahudilerin Yahve‟siyle Müslümanların Allah‟ı 

değil midir? Kutsal bir ayin havasında kurban keser gibi insanların gözlerinin 

bağlanarak kesilmesinin başka anlamı var mıdır?  

Bu konumuyla en girift, en çetrefilli konulardan birisidir milliyetçilik. 

Sanki büyüleyici bir etkisi ile el atan herkesi kendisine benzetiyor. İşin para-

doksu buna en fazla karşı olanların da aynı noktaya gelmeleridir. Milliyetçili-
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ğin çözümsüzlüğü buradadır. Bu yüzden milliyetçiliği yaratan paradigmanın 

dışına çıkılmadığı sürece milliyetçiliğe karşı verilen mücadeleler anlamsız 

olmasalar da benzeşmekten öteye gitmeyecektir. Tarih bir de bu yönüyle öğre-

ticidir. Roma İmparatorluğu'na karşı mücadele eden Atilla, krallık tacını takın-

ca, Roma imparatorlarının kötü bir kopyası olmaktan öteye gidemedi. Reel 

sosyalist ve ulusal kurtuluş hareketlerinin durumu da bundan farklı değildir. 

Adorno‟nun ‗önceden belirlenmiş yollardan gidersen bu yollar üzerinde kurulu 
şehir ve kasabalara uğrarsın‘ sözü, bunun veciz anlatımıdır. Yani milliyetçili-

ğe yol açan paradigmayı esas alırsan, ulaşacağın yer milliyetçiliktir.  

Marks, Komünist Manifesto‟da „katı olan her şey buharlaşıyor‟ diyerek 

yaşadığı dönemi, bu dönemdeki yabancılaşmayı, yozlaşmayı, bozulmayı, çü-

rümeyi ve çözülmeyi anlatıyor. Bu buharlaşma belki de insanlık tarihinin en 

büyük bunalımını yaratıyor. Bunu çevrede, ekonomide, sanatta, siyasette, kül-

türde, toplumsal ilişkilerde hatta sağlıkta görmemek, derinden hissetmemek 

mümkün değildir. Bu buharlaşma ahlaki, manevi ve zihinsel bir boşalma yara-

tıyor. 

Günümüzde dünyayı defalarca yok edecek nükleer silahlar üretilmiş du-

rumda. Ve bu uğurda milyarlarca dolar harcanıyor. Dünyada 1 milyardan fazla 

insan açlıkla boğuşuyor. Çoğu çocuk her yıl 20 milyona yakın insan açlıktan 

ölüyor. Temiz su, ilaç, sağlık hizmetleri alamıyor. Doğa SOS veriyor. İklim 

değişimi, havaların ısınması, buzulların erimesi, hava kirliliği, ozon tabakası-

nın delinmesi vb. daha çoğaltılabilecek onlarca sorunla doğa can çekişiyor. 

Tüm bunlar daha fazla kâr elde etmek için yapılıyor. Daha fazla kazanç için 

her şey zehirleniyor. Yani zehirleniyoruz. 

Fritjof Capra Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası adlı eserinde: ‗…Doğal 
çevremizin bozulması bireylerdeki sağlık sorunlarında bir artışı da beraberin-

de getirmiştir. Sanayileşmiş ülkelerde başlıca ölüm nedenleri yerinde bir deyiş-

le UYGARLIK HASTALIKLARI denilen kalp hastalığı, kanser ve inmeler gibi 

kronik ve dejeneratif hastalıklar iken, üçüncü dünya ülkelerinde en büyük ölüm 

nedenleri beslenmeye ilişkin olanlar ve bulaşıcı hastalıklardır. Psikolojik yön-

den şiddetli depresyon, şizofreni ve başka psikolojik bozuklukların toplumsal 
çevremize paralel bir bozulmanın doğduğu görülmektedir… Değişik alanlarda 

uzman olduklarını iddia eden insanların artık kendi uzmanlık alanlarında baş 
gösteren sorunlarla başa çıkamayışlar zamanımızın en çarpıcı alametlerinden 

biridir. İktisatçılar enflasyonu anlamakta acizdirler. Onkolojistler kanserin 

nedenleri konusunda büsbütün şaşkındırlar. Psikiyatristler şizofreni konusunda 
hayret içindedirler. Polis suç artışı konusunda çaresizdir…‘  
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Capra çağımızın kapsamlı bir fotoğrafını çekmiştir. Bu fotoğraf, buharla-

şan katı maddelerin asit yağmuru gibi başımıza yağmasını göstermektedir. Bu 

asit yağmuru toplumu hasta etmiştir. Bu anlamda Durkheim‟in 'HASTA TOP-

LUM' tespiti önemlidir. Ve bu hastalıkların önemli oranda medeniyetten, 

moderniteden kaynaklanıyor olması, UYGARLIK HASTALIKLARI olması 

daha da çarpıcıdır. Bilimcilik, Dincilik, Cinsiyetçilik ve Sanatçılık ile birlikte 

Milliyetçilik bu uygarlık hastalıklarının nedenleridir. Bu anlamda bunları tanı-

mak uygarlığı tanımaktır. Bunları aşmak uygarlığı aşmaktır. 

Milliyetçilik, uygarlığın yaratımıysa, bu uygarlığın dışına çıkılmadan 

onunla mücadele edilemez. O yüzden Önder Apo „uygarlığa negatif yaklaĢım‟ 

dedi. „Sistemin bilme sınırlarını aĢma‟ dedi. Sistemin bilme sınırlarının dışına 

çıkmak da ancak Zagros‟un zirvesine çıkan ve kendisine seslenen tanrısını 

‗söyle, sen kimsin?‘ diyerek sorgulayan Zerdüştvari yaklaşım gerektirir. Uygar-

lık ve moderniteyi sorgulamadan girişilecek her mücadelenin tersine dönme 

ihtimali yüksektir. Bir bumerang gibi gelip sahibini vurması işten bile değildir. 

En iyi niyetleriyle bu mücadeleye girişenler, tanrılar tarafından cezalandırılan 

Sisipoz‟un durumunu aşamazlar. 

Yazımıza milliyetçilik yorumlarımızı geliştirerek devam edelim. Millet-

Ulus tarihsel bir kategori, toplumsal form ve sosyolojik bir olgu iken milliyet-

çilik, burjuvazinin çıkarını ifade eden ideolojik bir kimliktir. Ekonomik ve 

siyasi çıkarlar temelinde ortaya çıkarılmış ve geliştirilmiştir. Milliyetçiliğin bir 

milletin kendi dilini, kültürünü, soyunu, geçmişini, yaratımlarını sevmesi, ko-

ruması ve savunması kılıfına büründürülüp gösterilmesi bir aldatmacadır, ya-

nıltmacadır.  

Milliyetçilik tamamen siyasal ve ideolojik bir formdur. Kendiliğinden var 

olan bir şey değildir. İddia edildiği gibi aidiyet duygusunun yarattığı bir sonuç 

da değildir. Bir topluma ait olma duygusu ve toplumun kültürünü, üzerinde 

yaşanılan coğrafyayı, klanını, köyünü, dinini, dilini vb sevme duygusu da de-

ğildir. Marx ve Engels'in ulusal duyguların yani milliyetçiliğin düzmece bir 

bilinçten başka bir şey olmadığını söylemeleri, gerçeğe tutulan bir ayna gibidir. 

 Aidiyet duygusu tabii bir duygudur. İlk insandan günümüze kadar süre-

gelen bir var olma biçimidir. Sadece insana da ait değildir. Bütün canlılarda 

görülen bir durumdur. Canlı organizmanın kendisini savunma mekanizması, 

toplumun veya bir halkın kendisini savunma mekanizmasından daha geri de-

ğildir. İnsan vücuduna sirayet eden bir mikroba karşı vücut, kendini koruma 

sistemini devreye geçirir. Dogmatik olmamak kaydıyla aynı yasa toplum için 

de geçerlidir. Ulusların doğal konumları savunma pozisyonudur. Dışarıdan 
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gelebilecek herhangi bir tehdide karşı kendi savunma mekanizmalarını oluştu-

rurlar. Tehlikeler durumunda bu mekanizma devreye girer. Buna herhangi bir 

ideolojik anlam yüklemek gerçekliği ters-yüz etmektir. 

Milliyetçilik ideolojisi toplumu bir bütün olarak burjuvazinin çıkarlarına 

göre yeniden şekillendirme hareketidir. Devlet içindeki siyasal ve sosyal den-

gelerin yeniden oluşturulmasından iktidara, devletlerarası ilişkilerden ticarete, 

toplumun kültüründen ruhsal şekillenmesine kadar yaşamın her alanını ekono-

mik çıkarlar doğrultusunda bir öz ve biçime kavuşturma hareketidir. Bu anla-

mıyla da toplum mühendisliği projesidir. 

 Milliyetçilik, kökeni eski olmakla beraber, sanayi devrimi döneminde ge-

lişen bir ideolojidir. Çünkü sanayi devrimi insanları kökünden koparttı, bir 

boşluk yarattı. İşte milliyetçilik bu ortamda boy verdi. İnsanın köklerinden 

koptuğu ve boşluğu yaşadığı bir zamanda güvenlik ve yeni bir aidiyet duygusu 

geliştirdi. Yenidünyanın yarattığı birey ile toplum arasındaki uçurumu kendine 

göre kapattı. Bu da özünde yeni bir dinin doğuşudur. 

Milliyetçilik, hangi koşullarda olursa olsun, hangi tarihsel süreçte gelişir-

se gelişsin, ulus ve ulusun çıkarlarıyla alakası olmayan bir ideolojidir. Milli-

yetçilik ideolojisi, ulus içindeki elit bir kesimin iktidarı ele geçirmek ya da 

kendi çıkarları doğrultusunda bir devlet kurmak için ulusu kullanmasıdır. Bu 

ideoloji, ulusların birbirlerine düşman oldukları, kendi ulusunun diğer uluslar-

dan üstün olduğu düşüncesine dayanır. Tamamen halkların birbirlerine düşman 

oldukları tezi üzerinden gelişir. Ekonomik çıkarlar ve iktidara ulaşmak için 

ulus bir metadır burjuvazi için. Milliyetçiliğin liberal, faşist, muhafazakâr ya da 

anti-emperyalist (anti-sömürgecilik) biçiminde olması özdeki değişiklikten 

kaynaklı değildir. Bunlar biçimdir. Biçimi ne olursa olsun, özü aynıdır. Kulla-

nılan argümanlar ve ileri sürülen gerekçeler yanıltmacadan ibarettir. “Ulusçu-

luk ya da milliyetçilik zayıflayan dini bağların yerini tutmaktadır. Bir nevi 

seküler-dünyevi- dindir. Devletin en temel meĢruiyet aracıdır. Dine ve milli-

yetçiliğe dayanmadan devleti yürütmek zordur. Din zaten devletin genidir. 

Milliyetçilik de onun modern biçimidir.” “Milliyetçilik kapitalizmin dinidir. 

Milliyetçilik kapitalizmin egemenliğine götüren yoldur”. 

 19. yüzyıl boyunca yükselen milliyetçilik 20. yüzyılda çeşitli ve aşırı bo-

yutlara varmıştır. Bu da faşizmdir. Faşizm; şovenizm, ırkçılık ve insanlık dışı-

lıktır. Sistem olarak ilk kez İtalya‟da Benito Mussolini 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolinitarafından 1922‟de 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyaiktidarı ele alan politik sistemdir. 

Daha geniş anlamıyla özellikle iki dünya savaşı arası ortaya çıkan ve Adolf 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
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Hitlerhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler yönetimindeki nasyonal-

sosyalizminhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Nazizm temsil ettiği aşırı milliyetçi, 

anti-demokratik, anti-komünist ve otoriter siyasi bir yapıya sahip bütün politik 

hareketler ve egemenlik sistemleridir. Almanya‟da milliyetçilik, milliyetçi 

sosyalizm adı altında maskelenmişti. Bu anlamıyla da milliyetçilik, uluslararası 

gericiliğin vurucu gücü haline gelmişti. Bir ulusa, kültüre ya da 'ırka' üye in-

sanların toplumun geri kalanı üzerinde üstün oldukları iddiasıdır. Milliyetçili-

ğin özü de budur.  

 Milliyetçilik, militarizmdir. “Ahlakı bozuk ve saldırgandır. Ġnsanlığı 

mahfeden kesim, ister Ģoven milliyetçilik ister kozmopolitçilik biçiminde Ģe-

killenmiĢ olsun, bu tarz topluluklardan oluĢmaktadır. Bu toplulukların 

özünde toprak severlik, yurtseverlik, kültür severlik yoktur. Milliyetçilikleri 

ve kozmopolitlikleri bir madalyonun iki yüzü gibidir ve aynı paranın iki yü-

zünü ifade etmektedir.” 

Milliyetçilik köleliktir, direkt iktidarı ve devleti milletin aleyhine hedef-

lemektir. “Milliyetçilik-devlet ilk çağdan bu yana özgürlüksüzlük demektir, 

eĢitsizlik demektir. Devleti amaçlamak köleliği amaçlamaktır.” Devletin ve 

iktidarın aleyhine olabilecek her türlü tehdide karşı koyar ve lehine olabilecek 

her şeye destek verir. Toplumsal tepkilerin iktidar ve devlete yol açacağı derin 

sarsıntıyı zararsız şekilde atlatabilmenin teminatıdır. Erkek egemenlikli devlet 

zihniyetinin aldığı son haldir.  

Milliyetçilik, ulusun sömürülmesidir. ‗Millet için, millete rağmen‘ anlayı-

şıdır. Ve 'ben' adına 'biz'in kullanılmasıdır. Ekonomi, yani azami kâr milliyetçi-

liğin en önemli amacıdır. Kişi haklarının devlet ve iktidar yararına aynı potada 

buluşturulmasıdır. Dinamik bir kavramdır. Milliyetçiliğe dinamizm katan da 

onun ekonomik politikalar boyutudur. 

Milliyetçilik ırkçılıktır ve şovenizmdir. Dış düşman, dış tehdit, dış tehlike 

gibi ritüeller üzerine kurulu bir ideolojidir. İnsanın kendi yaşadığı toplumun 

dışındaki dünyayı düşman olarak görmesidir. Bu anlamıyla da ötekileştirmedir 

ve yabancı düşmanlığıdır.  

Tarih buyunca kabile, aşiret (etnisite), günümüzde milletler, yani halklar 

birbirlerine politik bir düşmanlık yapmamışlardır. Aynı şekilde bundan kay-

naklı hiçbir savaş yaşanmamıştır. Bu konuda tek bir örnek bile verilemez. Bü-

tün savaşların erkek egemenlikli ideolojilerden ve ekonomik-politik çıkarlar-

dan kaynaklandığı bilinmektedir.  

 Milliyetçilikte hedef toplumun tümünün çıkarları değil, egemen azınlığın 

egemenliğini sağlama ve güçlendirmedir. Millete hizmet adı altında yapılan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nazizm
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budur. Toplumun bilinçsiz, kolay yönlendirilmesi ve kullanılır halde olması, 

milliyetçilik için önemli bir zemindir. Ulus, ortak vatan, tarih, dil, kültür birli-

ği, yine özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi sloganlar iktidarı ele geçirmek için 

önemli araçlardır. Toplumun duygularına hitap edilerek geniş halk yığınları 

harekete geçirilmektedir. Aynı şekilde toplumun içinde bulunduğu yoksulluk-

tan kaynaklı olan tepkiler, bu tarz sahte hedefler gösterilerek nötralize edilmek-

tedir. Burjuvazi halkın bu yönlü tepkilerini kullanarak ulus-devleti yani iktidarı 

ele geçirmiştir. 

“Kapitalist milliyetçilik, laiklik hareketiyle zayıflayan dinsel ideolojinin 

yerini tutan yeni din rolündedir. Aralarındaki fark, milliyetçiliğin bazı yeni 

bilimsel kavramları temel almasıdır. Ulus, devlet, toplum ve yönetim anlayıĢ-

larında ortaya çıkan son bilimsel verilerden yararlanmaya çalıĢmaktadır. 

AĢiret Ģovenizmiyle ümmet, yani aynı dinden olan cemaat Ģovenizminden 

farklı, ama aralarında oldukça bağlılıklar bulunan çağdaĢ bir Ģovenizm tü-

rüdür. 

Tüm bu düĢünceler benzer tarzda farklı teorisyenler tarafından kimi 

zaman dile getirilmiĢ olsa da özü itibariyle 19. ve 20. yüzyılın sorunlarının 

kaynağını ortaya koymaktadır. Milliyetçiliği sadece kapitalizmin bir ideoloji-

si, bu yönüyle de aĢılması gereken bir yaklaĢım olarak ele almamakta, milli-

yetçiliğin yaratmıĢ olduğu sonuç ve tahribatları da çok net bir biçimde ortaya 

koymaktadır.”  

 

Toplumsal Bir Varlık Olarak İnsanın Gelişimi 
 

İnsanın insanlaşması, zihniyetiyle, emeğiyle ve toplumsallığıyla olmuştur. 

Toplumsallaşma insanlığın oluşum ilkesidir. Toplumsallaşan insan, çeşitli 

avadanlıklar yaparak kendisine en yakın tür olan primatlardan koparak nitelik-

sel bir gelişmeye yol açar. İnsan içinde yaşadığı evrenin bir parçası olmak 

kadar giderek kendisine ait bir evren- doğa yaratır. Başta Boockhin olmak 

üzere kimi toplumbilimciler bu yeni oluşuma 'ikinci doğa' demektedirler. Bir 

varlık olarak insan birinci doğanın tamamlayan bir parçası iken, ikinci doğanın 

yaratıcısıdır. Bu anlamda ikinci doğa insan tarafından yaratılmış doğadır. Bu 

yüzden ikinci doğanın gerçekleri Bruadel‟in deyimiyle 'yaratılmış 

gerçekler'dir.  

İşte toplumsal varlık olan insanı tanımak için bu doğayı tanımak gerekir. 
Yaşanan tüm sorunların kaynağı da çözümü de bu doğadadır. Buna dönük 

araştırmalar her geçen gün artmaktadır. 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

33 
 

‗Jeolojik veriler yaklaşık 8–10 milyon yıl önce Doğu Afrika‘da Jeolojide 

‗domlaşma‘ denilen şişme ve yükselme olayının gerçekleştiği ve bunun sonu-
cunda yörenin eski durumuna göre çok yüksek bir yayla konumuna dönüştüğü, 

dolayısıyla bitki örtüsü ve dolaylı olarak da fauna bileşiminin değişime uğra-
dığı, şişmesi nedeniyle aşırı gerilen yerkabuğunda yarılmalar başladığı, bu 

yarılma hatları boyunca ırmak yatakları ve göllerin oluştuğu ve Doğu Afrika 

Rifti dediğimiz Victorya-Kioga-Rudolf vs. gölleri ve Omo, Havvas ırmak sis-
temlerinin oluştuğu, kuzeydoğu-güneybatı uzantılı çöküntü hattının oluşmaya 

başladığı görülmektedir.‘ 

Coğrafyada meydana gelen bu değişimin o çevrede yaşayan canlılar üze-

rinde büyük etkisi olur. Büyük ormanlık alanlar giderek savanalara dönüşür. 

Bu değişime kendini uyarlayan canlılar yaşamlarına devam ederken, uyum 

sağlayamayan canlılar da önemli oranda değişime uğrayarak farklı türler biçi-

minde varlıklarını sürdürmüşlerdir.  

Yaklaşık 5 milyon yıl önce bu riftte görülen Austrolopitecus denilen can-

lı, bugünkü insanlığın atası olarak kabul edilmektedir. Doğadaki değişime ve 

savanaya uyum sağlayan bu primat, hem beyin çapının büyüklüğü hem gırtlak 

yapısının ses çıkarmaya elverişli olması ve hem de besin toplayabilmek ve 

kendini koruyabilmek için ellerini kullanma yeteneği nedeniyle alet yapmaya-

kullanmaya başlar. Avadanlık yapması ve kullanması ona büyük kolaylıklar 

sağlar. Bu yüzden paleontologlar, arkeologlar buna 'yetenekli insan' anlamına 

gelen „Homo Habilis‟ adını vermektedirler. Avadanlık yaparak kullanan Homo 

Habilis giderek bir yetenek ve beceri de kazanır. Homo Habilis, bilimin de 

öncüsü veya başlatıcısıdır. Bu anlamda bilim insanlık tarihi kadar eskidir ve 

belki de insanın en eski ve en değerli kazanımıdır. Bunun için bilimi egemenle-

re mal etmek gerçeği görmemektir. Egemenler bilimi geliştirmezler, bilimi 

kontrollerine alarak gelişmesine, dolayısıyla insanlara hizmet etmesine ket 

vururlar. Bilim dışına itilmiş veya bilimden uzaklaştırılmış insan kolay yöneti-

lir. Yine avadanlık yapmak insanlaşmanın önemli bir adımıysa ve alet yapmak, 

tekniğin- bilimin başlangıcıysa, insanı bilimden-teknikten uzaklaştırmak, insa-

nı insanlığından uzaklaştırmaktır. Bilim, egemenlerin elinde insanlığı geliştiren 

değil de parçalamanın-dağıtmanın aracı durumuna getirilerek amacıyla çelişen 

bir duruma sokulmuştur. 

Uzun süreli buzul dönemlerinin yaşandığı dünya üzerinde, yaklaşık 1 

milyon yıl önce büyük çalkantılar, değişimler gerçekleşmeye başlamıştır. Bu-

zulların erimesiyle alçak yerler suların altında kalmış, birçok yükselti de ada 

konumuna gelmiştir. Bu değişimler yaşamı oldukça zorlaştırmıştır. Bu durum, 
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önemli oranda türlerin değişimine yol açmıştır. Bu değişim süreci içinde 

Austrolopitecus ve Homo Habilis de vardır. Ve yaşanan değişimle birlikte 

'dikilen insan' anlamına gelen Homo Erectus dönemi başlamıştır. Homo 

Erectuslar, alet yapıp kullanmasının yanında ateşi de kullanmaya başlamıştır. 

Soğuk ve uzun süreli buzul ortamında ateşi kullanması varlığını devam ettir-

mede önemli bir rol oynamıştır. Aletleri ve ateşi kullanma bu insansıların ya-

şamında büyük değişikliklere yol açmıştır.  

Zamanla Homo Erectuslar da değişime bağlı olarak yerlerini 'düşünen 

insan' anlamına gelen Homo Sapiens‟e bırakmışlardır. Homo Sapiensler beyin 

hacmi olarak Erectuslardan daha gelişkin olmalarına rağmen, toplumsal ya-

şamda veya kültürde ciddi bir farklılıkları yoktur. Homo Sapiensler de kendi 

içlerinde ikiye ayrılırlar. Birinci tür, buzulların soğuk çevrelerinde yaşayan 

Homo Sapiens Neandertal‟dır. Ancak nedeni henüz tam bilinmezse de bu tür 

yok olmuştur. Diğer tür, daha ılıman olan Afrika Rifti'nde yaşayan Homo 

Sapiens Sapiens‟tir. Günümüz insanının en yakın atasının bu olduğu bilimce 

kabul gören yaklaşımdır. İnsanlık hafızasının uzun gelişimini oluşturan bu 

dönemi Önder Apo şöyle değerlendiriyor: "… Primatlıktan koptuktan tarım-

sal devrime kadar tarih Ģimdilik yedi milyon yıla kadar çıkmaktadır. Yer 

Doğu Afrika Rift hattı. Gerek arkeolojik kalıntılar, gerekse insana yakın 

türlerin alanda yoğunca bulunması bu tezi Ģimdilik doğrulamaktadır. Kopu-

Ģun mutasyonla (ani geliĢme) mı, yoksa evrimle mi sağlandığı tam bilinme-

mekle birlikte, konumuz açısından önemli değildir. Gırtlak sistemlerinin çok 

ses biçimlerine elveriĢliliği, beyinsel çapın büyüklüğü yeni türümüzün avan-

tajlarındandır. Doğu Afrika Rift‟inin hem çöl ve ormana hem de göllere 

sahip olması türün güvenliği açısından stratejiktir. Özellikle uzun süre göl 

kaçıĢlarında hayvansal tüylerini yitirip bugünkü kıllı insana yakınlaĢtığı 

düĢünülebilir. Ġklim de son derece elveriĢlidir. Rift‟in diğer bir avantajı aynı 

vadi ve kıyıları takip etmekle Toroslara kadar doğal bir yol halini teĢkil etme-

sidir. Ġki kıta (Asya ve Afrika) parçasının birleĢme ve ayrıĢma çizgisini, aynı 

zamanda fay hattını oluĢturmaktadır. Rift‟te klanlar halinde milyonlarca yıl 

kalındığı sanılmaktadır. Afrika‟nın içlerine sürekli göç halinde olunduğu 

belirtilebilir. Asıl dünyaya dağılıĢın Rift‟in kuzey hattında gerçekleĢtiği bir-

çok veri tarafından doğrulanmaktadır. Homo Sapiens‟e (düĢünen insan) 

kadar birçok türün aynı yoldan yayılım gösterdiği tahmin edilmektedir. Dün-

yanın baĢka yörelerinde insana benzer tür oluĢumuna Ģimdiye kadar rast-

lanmamıĢtır. KeĢfedilen bütün türler Doğu Afrika kökenlidir. 
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Dünyanın farklı yörelerinde daha yoğun olarak en az bir milyon yıllık 

fosiller bulunmuĢtur. Dördüncü buzul öncesine kadar tüm türlerin dünyaya 

yayıldığı kabul görmektedir…" 

Homo Sapiens Sapiens, buzullar eridikçe, daha uygun alanlara doğru git-

miştir. Bu anlamda 30–40 bin yıl önce geniş bir alana yayılmıştır. 

 Düşünce ve dildeki gelişme, avadanlık yapma temelinde giderek gelişen 

toplumsallıkla başlayıp hiyerarşinin ortaya çıkışına kadar geçen döneme doğal 

toplum denmektedir. Bu yönüyle doğal toplum, toplumun kök hücresidir. Bu 

aşama da kendi içinde ara dönemlere ayrılır. Ancak gelişim çizgisi benzerdir. 

Köklü farklılıklar veya ters oluşumlar yoktur. O yüzden farklar öze ilişkin 

olmaktan çok biçimseldir. Buna toplumsal formlar da denir. İlk toplumsal form 

klandır. Klan, uzun evrimleşme sürecinde insanın kendisine en yakın primattan 

koparak Mezolitik dönemin sonuna kadar geçen süreçteki ilk toplumsal ve 

örgütsel formudur. İnsanın uzun evrimleşme tarihinin en uzun evresi olarak 

tanımlanabilecek klan örgütlenmesi, milyonlarca yılla ifade edilebilecek bir 

dönemi kapsamıştır. Buna insanlık tarihinin en uzun dönemi de diyebiliriz. 

Klan oluşumunu Afrika Rift'inden başlatmak bilimlerin ortaklaştığı bir sonuç-

tur. 

Klan, kan bağına dayalı bir örgütlenme olup, sınırlı sayıda insandan 

oluşmaktadır. 20–30 kişilik yapısıyla geniş bir aileyi andırmaktadır. Klanın bu 

sınırlarını belirleyen faktörler, topluluk olma özelliklerinin yanı sıra kullandık-

ları tekniktir. Taştan çeşitli aletler yapsalar da bunlar fazla gelişkin değildir. 

Henüz üretim yapmaya geçmemişlerdir, bulduklarıyla yetinmektedirler. Bu 

yüzden sabit bir yerleri yoktur. Nerede avlayacak hayvan, toplayacak yiyecek 

bulurlarsa orada konumlanmaktadırlar. Avlayacak hayvan, toplayacak yiyecek 

kalmayınca yerlerini bırakırlar. Klanda göçerlik temel yaklaşım olduğundan 

yurt, vatan, ülke bilinci gelişmemiştir. İnanç simgeleri yani totemler, aynı za-

man da klanların kimliği ve aidiyet bilinci anlamına gelmektedir. 

Yerleşik yaşama geçmediklerinden düzenli bir yaşamları, ev düzenleri 

yoktur. Daha çok ağaç kovuklarında, mağaralarda, taş diplerinde kalmaktadır-

lar. İçinde ürünlerini saklayacak araçları henüz üretemediklerinden su kenarla-

rına yakın yerlerde barınırlar. 

Sayıları az olduğundan birlikte hareket ederler. Gelişmiş bir simgesel dil-

leri yoktur. Başta beden dili denen ve işaretlerden oluşan JEST dilini kullan-

mışlardır. Daha sonra sınırlı miktarda hece ya da sözcüklerden oluşan bir dil 

oluşturmuşlardır. Bu dil günlük yaşama dönük, emir kipleri üzerinde kurulmuş-

tur.  
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Dil gelişmediğinden, dil öbekleri veya dile dayalı ayrışmalar olmadığı gi-

bi sanatsal bir gelişmeden ve soyutlamadan da fazla bahsedemeyiz. Her ne 

kadar avladıkları hayvanların resimlerini kaldıkları mağaralara çizseler de bu 

konuda fazla bir gelişme yoktur. 

Klan yekpare bir örgüt konumunda olup, bir bütün oluşturur. Ondan bir 

kişiyi koparmak mümkün değildir. Klandan bir kişiyi koparmak, tümünü yok 

etmekle mümkün olabilir ki, bu durumda da koparılanın yaşatılması mümkün 

değildir. Zaten bir klan da başka bir klandan birini içine almaz, aldığında da 

onun diğer üyelerden hiçbir farkı kalmaz, o tamamen klanın üyesi haline gelir. 

―Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için‖ söylemi en fazla da klan yaşamında 

somutluk kazanır. 

Klan tam bir eşitlik üzerine kuruludur. Ekonomik yaşam ortaklaşadır. 

Mülkiyet diye bir kavramı tanımaz, sınırlı olan üretim ve tüketim de toplumsal 

nitelik taşır ve ortakçadır. Üretim toplayıcılık ve avcılığı aşmadığından ancak 

ihtiyaçları karşılar niteliktedir. Bu yüzden birikim yoktur. Şayet toplumsal bir 

artı olursa o da yine toplumun ortak kullanımına ait olup tüm toplumun malı-

dır. Üretim, ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Üretim de tüketim de bu özelli-

ğinden dolayı kolektiftir. Dolayısıyla herhangi bir mülkiyet yoktur. İlla bir 

mülkiyetten bahsedilecekse, o da kolektif mülkiyettir. Bu mülkiyete çocuklar 

da dahildir. Çocuklar ana nesebi üzerinden bilinir ve tüm klanın çocukları ola-

rak kabul edilir.  

Klanlar arası çatışmalar da sık sık karşılaşılan durumdur. Bu kavgalar ço-

ğunlukla av alanlarına girmeden kaynaklanmışlardır. Bir klanın diğer bir klanın 

av sahasına girmesi bir kavga nedenidir ve klanlar arasında gelişen kavgalar da 

son derece kanlı olup, bir klanın tümden yok edilmesine kadar gider. Bu kav-

galarda karşı klandan insanlar esir alınmaz, köleleştirilmez. Bir insanın kendi-

sini geçindirme, yaşamını idame ettirmenin ötesinde üretim artısı yaratma du-

rumu olmadığından, esir almak verimli değildir, dolayısıyla öldürülürler.  

Klanın soyutlama yeteneği fazla gelişmediğinden, zihniyeti soyut kurgu-

lamalardan uzaktır. Fiziki, bitkisel ve hayvansal doğadaki her nesneyi kendileri 

gibi canlı ve düşünen varlıklar olarak düşünmüş, kurgulamış ve öyle yaklaş-

mışlardır. Tüm klan toplumlarında bu düşünce tarzına rastlamak mümkündür. 

Doğayı canlı görme, onunla uyum içinde yaşama özünde yanlış değildir. Gü-

nümüz sosyal bilimcilerinin bu gerçeği görmeyerek klanı geri, ilkel-basit gör-

meleri, doğayla ters düşmüş, doğadan kopmuş olanları da ileri görmeleri onları 

modernitenin çağdaş rahipleri durumuna getirmektedir. 
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Doğayı kendisi gibi canlı ve ruhlu gören bu anlayışa animizm denir. 

Animizm, Latince „soluk‟, „can‟, „yaşam ilkesi‟ ya da „ruh‟ anlamına gelen 

„Anima‟dan türetilmiş bir terimdir. Doğada bulunan canlı-cansız bütün varlık-

ların bir can ya da ruh taşıdığını varsayan bu inanç biçimine „canlıcılık‟ da 

denilir. Canlıcılık, insanlığın evrim çizgisinde bir dönemin izah tarzıdır. Dinin 

ve dinsel inancın da ilk basamaklarından birini teşkil etmiştir. Bu anlamda 

insanlığın ilk anlam hafızası da denilebilir. İnsanın ilk düşünüş ve inanış biçimi 

de olan animizm, doğada olup biten her şeyi ruhlarla izah etmişlerdir. Doğada-

ki nesneleri yaşatanın, harekete geçirenin temelde bir tür ölümsüz “ruh” oldu-

ğuna inanmışlardır. Doğada var olan bütün varlıkların canlı olduğuna, bir çeşit 

“ruh” tarafından yönetildiğine inanan bu düşün tarzı, ilk insan topluluklarının 

doğasına da uygundu. Animizm, klan doğasının bir ürünüdür. Bu dönem insanı 

doğayla özdeş, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anlayışa sahiptir.  Bu aşamada bir 

insan-doğa ikilemi söz konusu değildir. Kendisini doğada, doğayı da kendisin-

de görmektedir. Kendisini doğayla, doğadaki nesneleri de kendisi ile türdeş 

görmesi, anlamdaş kılması, yani insanın ilk anlam ve izah tarzının bu biçimde 

açığa çıkması bu dönem insanının doğası gereğidir. Bunun için denilebilir ki 

animizm, ilk dönemin toplumsal paradigmasının ve doğal bakış açısının bir 

sonucudur. 

Fetişizm, animizm ve bunların toplamı olan totemi insanın ilk güçlenmesi 

olarak görmek daha anlamlıdır. Bu aynı zamanda düşünce anlamında da ileri 

bir adımdır. Totem düşüncesi henüz tanrı aşamasına ulaşmamıştır. Ama bir 

kutsallık ihtiyacından kaynaklanmıştır. Klan, yaşamını en fazla etkileyen eşya, 

bitki ve hayvanları simgeleştirerek kutsallaştırır. Bu kutsama bir nevi klanın 

kimliği olur. İşte kutsallaştırdıkları bu simgelere totem denir. Toteme gösteri-

len saygı ve inanç, özünde kendi varlıklarına gösterdikleri saygı ve inançtır. 

Klan, bilinci ve emeğiyle yarattığı her şeyi toteme yükler. Bu anlamda totem 

emeğin, bilincin toplamı oluyor. Toteme saygı emek ve bilince saygı oluyor. 

Kendisine ‗en sosyalistim, emek yanlısıyım‘ diyenlerin klan kadar bile emeğe 

saygı göstermemeleri, emeklerini satmalarının izahı nasıl olacak?  

Totem etrafında toplanma esnasında, toteme adaklar sunma, takas yapma 

ve armağan verme pazarın ilk veya primitif halini teşkil eder. Bu alana getirilen 

mallar değiştirilir. Bu anlamda totem etrafındaki ekonomik kümelenmeyi 

proto-pazar sayabiliriz. 

İnsanın sadece biyolojik evrimle insan olamayacağı bilimsel bir tespittir. 

Bunun manevi, toplumsal boyutları vardır. İşte klanı bir arada tutan, maneviya-

tını sağlayan, zora dayanmayan bu kurallara ahlak denir. Bir insan veya toplum 
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ahlaksız varlığını sürdüremez. Ahlakını yitirmiş toplum ve birey yıkılmış top-

lum ve bireydir. Doğada termodinamiğin ikinci yasası olarak belirtilen 

„entropi‟ denen bir yasa vardır. Herhangi bir maddeye enerji akışı olmazsa 

zamanla o madde çözülür ve dağılır. Maddeyi bir arada tutan entropi denen bu 

enerji akımıdır. İnsan ve toplum doğası birebir fizik yasalarıyla açıklanamaz, 

ancak bu yasalar ufuk açıcı olabilir. İşte insan veya toplumun enerjisi de ahlak-

tır. Fizikteki entropi yasasının toplumsallıktaki karşılığı ahlaktır. Toplumu bir 

arada tutan, dağılmasını önleyen işte budur. O yüzden klan için ahlak yaşamla 

eş değerdedir. Ahlaksızlık ölüm demektir. Günümüzde bile ahlakın bu kadar 

değer ifade etmesi, bu özelliğinden dolayıdır. Bu konuda Önder Apo şunları 

belirtir: “Klan totemin simgesel değerinde kendini kutsamaktadır. Ġlk ahlak 

kavramına da bu yoldan ulaĢmaktadır. Çok iyi bilincindedir ki, klan toplulu-

ğu olmazsa yaĢam sürdürülemez. O halde toplumsal varlıkları kutsaldır ve 

en yüce değer olarak sembolleĢtirip tapınılmalıdır. Din inancının gücü de bu 

kaynaktan gelmektedir. Din ilk toplumsal bilinç formu oluyor. Ahlakla bü-

tünlüklüdür. Bilinçten giderek katı bir inanca dönüĢüyor. Artık toplum bi-

linci din formunun geliĢtirilmesi biçiminde olacaktır. Din bu özelliğiyle top-

lumun ilk temel hafızası, köklü geleneği ve ahlakın kaynağıdır. Klan toplu-

mu pratiğiyle ne kadar bilinç geliĢtirse, bunu hep toteme, dolayısıyla kendi 

yeteneğine bağlamıĢ oluyor. Simgesel olarak totem gerçeğinde ise, insan 

topluluğunun giderek baĢarılı olması sürekli kutsamayı da beraberinde geti-

riyor. Kutsama kutsalın, kutsallık ise toplumun gücü oluyor.”  

Klanı ilk demokrasi örneği ve politika merkezi olarak görmek, değerlen-

dirmek yanlış değildir. Gerek nüfus azlığı, gerekse de üretim tekniğindeki za-

yıflık klanı ortak hareket etmeye zorlar. Bu hem üretimde hem savunmada hem 

de yer değiştirmede böyledir. Bu yüzden klan demokrasisi doğrudan demokra-

sidir. Daha doğrusu klan demokrasisi onların yaşam tarzıdır. Klanın ortak yak-

laşımı olmadan herhangi bir eyleme geçme yoktur. Klanın bu ortak yaşam 

gerçekliği, değerlendirme ve kararların ortaklaşa gelişmesi, klan toplumunu 

aynı zamanda politik toplum kılmaktadır. Engels, „Ailenin-Özel Mülkiyetin ve 

Devletin Kökeni‟ adlı yapıtında: ‗‗…Her gens, kendi saşem (barış zamanında 
şef) ve şefini (askeri komutan) seçer. Saşem'in gens içinden seçilmiş olması 

gerekirdi ve buradaki görevleri soydan geçmeydi (héréditaire); şu anlamda ki, 
görevin boşalması halinde, hemen yeni bir saşem seçilmeliydi; askeri komutan, 

gensin dışından da seçilebilirdi ve bir zaman için hiç olmasa da olurdu. Bir 

önceki saşemin oğlu asla saşem seçilmezdi. 
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Gens, istediği zaman, saşemi ve askeri şefi görevinden alır. Bu iş de er-

keklerle kadınların bütünü tarafından kararlaştırılır. Görevden alınan büyük-
ler, artık öbür insanlar gibi, basit savaşçılar haline gelirler. 

Gensin bir konseyi, kadın-erkek, herkesin oy hakkına sahip bulunduğu, 
bütün ergin gens üyelerinden kurulu demokratik bir meclisi vardır. Saşemleri 

ve askeri şefleri bu konsey seçer, bu konsey görevden alırdı; öbür ‗iman koru-

yucuları‘ için de durum aynıydı…‘‘ Engels‟in de belirttiği gibi klan bu özelli-

ğiyle en demokratik ve politik toplum olmuyor mu? Bugün demokrasinin beşi-

ği, anavatanı olarak gösterilen ülkelerde bile böylesine bir demokrasi ve poli-

tikleşmenin olmadığı aşikârdır. 

Engels, klana büyük bir hayranlıkla bakar. Onun yapısındaki 

komünaliteyi öne çıkarır. ‗…Ve bütün saflığı ve yalınlığıyla, bu gentilice örgüt-
lenme, ne hayranlığa değer bir yapılaşmadır! Askersiz, jandarmasız, polissiz, 

soylular sınıfı yok, ne kral, ne hükümet, ne vali, ne yargıç, hapissiz, davasız, 

her şey düzenli bir biçimde gider. Bütün kavgalar, bütün çekişmeler, ilgili kim-
selerin topluluğu, gens ya da aşiret ya da kendi aralarında çeşitli gensler tara-

fından bir sonuca bağlanır. Kamusal işlerin günümüzdekilerden çok daha bü-
yük sayıda olmalarına karşın —ev ekonomisi, bir dizi aile içinde ortaklaşa ve 

komünisttir (komündür); toprak, aşiretin mülkiyetindedir: Bizim geniş ve kar-

maşık yönetim aygıtımıza hiçbir gereksinme duyulmamıştır. Her şeyi ilgililer 
kararlaştırır ve çoğu durumda, yüzlerce yıllık bir töre, her şeyi önceden düzen-

ler. Yoksul ve gereksinenler bulunamaz —komünist ev ekonomisi ve gens, yaş-

lılar, hastalar, savaş sakatları karşısındaki görevlerini bilir. Herkes eşit ve 
özgürdür — kadınlar dahil…‘ 

Engels‟in büyük hayranlıkla anlattığı bu özelliklerinden dolayı klanı top-

lumsallığın şafağı, demokrasinin kök hücresi olarak değerlendirmek gerçeği 

daha iyi izah eder. 

Zihniyetin hangi aşamada oluştuğu klan toplumsallığı açısından hâlâ ay-

dınlatılamamış olan temel bir husustur. Tarih boyunca, başta mitoloji, din, 

felsefe, bilim ve tüm düşünce ekolleri bunun üzerinde durmuşlardır. Felsefede-

ki materyalist, idealist ayrışması bunun ifadesidir. Bu konuyu Önder Apo‟dan 

yapacağımız uzunca bir alıntıyla noktalayalım. 

„„…Bu kadar doğal çeĢitlilik ancak büyük bir zekâ ve özgürlük tercihiy-

le mümkün olabilir. Kaba, cansız maddeden nasıl bu kadar bitki, çiçek, canlı 

ve insan zekâsı türeyebilir? Her ne kadar canlı metabolizması moleküler 

temelde oluĢmaktadır denilse de moleküllerin atom ve atomların parçacık, 

parçacıkların dalga-parçacık düzeni ve ötesinde olup bitenler izah edilme-
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dikçe, doğal çeĢitliliği yetkin izah edebilmemiz mümkün görünmemektedir. 

Aynı çözümleme tarzını kozmosa iliĢkin de yürütebiliriz. Evrenin büyüklü-

ğünün son sınırlarında (eğer varsa) olup bitenler de kuantum alanındaki 

olup bitenlere benzemektedir. Burada karĢımıza canlı bir evren anlayıĢı çık-

maktadır. Evrenin kendisi zihni ve maddesi ile bir canlı varlık olamaz mı? 

Kozmolojide gittikçe tartıĢılacak bir sorudur bu.  

Kuantumla kozmosun orta yerinde duran insana da „mikro kozmos‟ di-

yoruz. Çıkan sonuç Ģudur: Her iki evreni, kuantumu ve kozmosu anlamak 

istiyorsan insanı çöz! Gerçekten insan tüm algılamaların öznesidir. Ne kadar 

bilgimiz varsa insan ürünüdür. Kuantumdan kozmosa kadar tüm alanların 

bilgisi insanlarca geliĢtirilmiĢtir. Esas incelenmesi gereken, insanın algılama 

sürecidir. Bu bir anlamda evrenin Ģimdiye kadar ölçülebilen yaklaĢık 20 

milyar yıllık evrim tarihidir. Ġnsan gerçekten bir mikro kozmostur. Çünkü 

onda kuantum düzeni iĢlemektedir. Atomaltı parçacık ve dalgalardan en 

geliĢmiĢ DNA moleküllerine kadar maddenin geliĢim tarihini görmekteyiz. 

Ġlaveten bitki ve hayvanların en alt evresinden insana kadar tüm geliĢim 

süreçlerinin tarihini de görmek mümkündür. Bilimsel olarak net görülmek-

tedir ki, insan cenini biyolojinin tüm geliĢim evrelerini tekrarlayarak büyü-

mektedir. Daha sonrasını toplum, evrim tamamlamaktadır. Toplumsal evrim-

le de bilim bugünkü seviyeye ulaĢabilmektedir. Dolayısıyla insanın evrenin 

bir özeti olduğu bilimsel bir yargıdır.  

Ġnsan yorumumuzu daha da geliĢtirirsek Ģu varsayımları ileri sürebili-

riz: Ġnsanın oluĢtuğu tüm materyallerin canlılık, sezgisellik, özgürlük özellik-

leri olmasaydı, tüm bu özelliklerin toplu ifadesi olarak insan canlılığı, sezgisi 

ve özgürlüğü de geliĢmeyecekti. Olmayan bir Ģeyden yeni bir Ģey doğmaz. Bu 

tespit cansız madde anlayıĢımızı çürütmektedir. ġüphesiz insan türü bir or-

ganizasyon ve toplum olmadan, bilgili varlık geliĢmez. Ama bu organizasyon 

ve toplumda rol oynayan materyalin bilgisel, sezgisel, anlamsal, özgürlüksel 

özellikleri olmadan da bilginin vücut bulamayacağı anlaĢılır bir husustur. 

Özünde bir Ģey yoksa neden yaratılsın? Bu değerlendirme ne tam dıĢ doğa-

dan basit bir yansımanın, ne de insanın Descartesvari bir düĢünceciliğin 

sonucu bilgilendiği yorumunu gerçekçi kılıyor. Doğruya daha yakın görüĢ, 

kozmos ve kuantum evrenindeki oluĢum özelliklerinin insanda da yaĢandığı-

dır. Tabii kendi özgünlüğü temelinde bu yasalar iĢlemektedir. Evrenler in-

sanda dile gelmektedir. Çıkan sonuç, evrenin yetkin kavranıĢı insanın yetkin 

kavranıĢından geçer. Felsefede çok ünlü „kendini bil‟ yargısı bu gerçeği dile 

getirmektedir. Kendini bilme tüm bilmelerin temelidir. Kendini bilmeden 
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edinilecek tüm diğer bilmeler bir saplantı olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu 

nedenle de insan toplumunda kendini bilmeden ortaya çıkan tüm kurum ve 

davranıĢların sapkın, çarpık bir role bürünmesi kaçınılmazdır. Ġnsanın kendi 

bilgisine dayanmayan bilginin yol açtığı tüm toplumsal sistemlerin anormal, 

çeliĢkili, kanlı, sömürülü karakteri bu saplantılı bilgiden ileri gelmektedir. O 

halde insan toplumunun kabul edilebilir doğal geliĢme süreci insanın kendi-

ne özgü bilgisinden kaynaklanmalı derken, en temel evrensel, dolayısıyla 

toplumsal kuraldan bahsetmiĢ oluyoruz. 

Bu varsayım temelinde doğal toplumdaki insan bilgisinin kendi özüne 

iliĢkin yapısı hakkında neler söylenebilir? En azından doğal toplumdaki 

insan, kendisini birlikte olduğu klan üyeleriyle bir bütün olarak yaĢatmak 

kuralına olmazsa olmaz kabilinden bağlıdır. Klanın bir üyesi diğerinden 

ayrıcalıklı bir yaĢamı düĢünemez; klan dıĢında yaĢamı düĢünemez. Avcılık 

yapabilir, hatta yamyamlık da yapabilir. Ama tüm bunlar klanı yaĢatmak 

içindir. Klanda yaĢam kuralı „ya hep ya hiç‟ kuralıdır. Tüm toplumsal veriler 

klanların bu özelliğini vurgulamaktadır. Bir kütle ve Ģahsiyettir. Bireylerin 

ondan ayrı bir Ģahsiyeti ve hükmü düĢünülmüyor. Klanın önemi, insanın ilk 

ve temel var olma tarzında yatar. Ġmtiyazsız, sınıfsız, hiyerarĢisi olmayan, 

sömürü tanımayan toplum biçimidir. Milyonlarca yıl sürmüĢtür. Bundan Ģu 

sonuç çıkar: Ġnsan türünün toplum olarak geliĢimi uzun süre hakimiyet 

iliĢkilerine değil, dayanıĢma ilkesine dayanır. Doğayı bağrında büyüdüğü bir 

„ana‟ olarak hafızasına yerleĢtirir. Kendi aralarında ve doğayla bütünlük 

esastır…‟‟  

 

Yerli Halkların Gelişmesi: Etnisite 
 

Etnisite, Paleolitik dönemin sonundan, neolitik dönemin sonuna kadar 

geçen süreçte hakim olan toplumsal formdur. Neolitik dönemden sonra sınıfa 

dayalı yeni bir toplumsal form başat olarak gelişse de etnisite, yok olmamış, 

toplumun derinliklerinde gerileyerek de olsa varlığını sürdürmüştür. 

Thomas Hylland Eriksen „Etnisite ve Milliyetçilik‟ adlı çalışmasında 

etnisite kavramının kökeni ve etimolojisine ilişkin çarpıcı belirlemelerde bulu-

nur. Etnisite terimi ilk defa 1975 yılında Amerikalı sosyolog David Riesman 

tarafından kullanılmıştır. Buna rağmen etnisite kavramı çok daha eskilere da-

yanır. Etnisite Yunanca „ethnos‟ kavramından geliyor. Bu da „ethnikos‟dan 
gelir. Yani kafir ve pagan olup, Atina sitelerinden olmayanları, dışarıdan gelen-

leri tarif etmek için kullanılmıştır. Zamanla „halk‟ anlamında da kullanılmıştır. 
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Fakat tüm siyasal kavramlarda olduğu gibi etnisite de kelime anlamının dışında 

oldukça geniş anlamlarda kullanılmaktadır. Bu duruma daha iyi açıklık getir-

mek veya farkını belirtmek için, Marks‟ın proletarya için yaptığı „kendiliğin-

den sınıf‟tan „kendisi için sınıf‟ deyimi ödünç alınarak açıklanmaktadır. İnsa-

nın toplumsallaşmasına veya kültürel bir varlık olarak gelişmesine tekabül 

eden etnisite, doğal olanıdır ve „kendiliğinden‟dir. Ancak siyasal ve politik 

amaçlar devreye girdiğinde, etnisitenin bu durumu değişir ve „kendiliğinden‟ 

durumu „kendisi için‟e yerini bırakır. Bu durum, insanlığın gelişiminin doğal 

sonucu olmadığı gibi suni ve yapay olduğu için daha sonra milliyetçilik şeklin-

de tezahür edecek olan toplumsal hastalığın rüşeym hali anlamına gelir. Bu 

anlamda toplumsal gelişmenin bir sonucu olan ve kendiliğinden olan etnisite, 

alt toplumun formu olurken, müdahalelerle yaratılan yapay ve kendisi için olan 

etnisite ise sınıflı uygarlığın, giderek egemenlerin formu olur. Siyasal ve top-

lumsal mücadele yürütenlerin etnisitenin bu iki anlamını mutlaka göz önünde 

bulundurmaları gerekir.  

Biz bu çalışmamızda her iki anlama da değinmekle birlikte, toplumsal ve 

kültürel gelişmenin doğal bir sonucu olan ve kendiliğinden olan etnisiteyi esas 

alacağız. 

İnsanlık milyonlarca yıl önce kendisine en yakın primattan kopup toplu 

yaşamaya başlamıştır. Yaklaşık beş yüz bin yıldır da ateşi kullanmaktadır. 

Buna rağmen toplumsal ve kültürel gelişmesi çok yavaş olmuştur. Bunlar son 

30 bin yılda ya da son 15 bin yılda yarattıklarının yanında çok zayıftır. Bu 

gelişimin temel nedeni, insanın zihniyetindeki gelişim ve avadanlık üretimin-

deki becerisidir. 

Jeoloji biliminin verilerine göre bundan 30 bin yıl önceleri dünyada 

„Würm buzul dönemi‟ denilen son buzul dönemi egemendir. Dünyanın kuzey 

yarım küresi, kalınlığı 2–3 km'ye ulaşan devasa buzul örtüsü ile kaplıdır. Tüm 

Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika bu buzulların altındadır ve deniz 

seviyeleri günümüzdekinden yaklaşık 130 m daha düşüktür. Bu yüzden Basra 

Körfezi, Bering Boğazı, Ege Denizi gibi sığ olan denizlerin suları çekilmiş ve 

bu bölgeler kara haline gelmişlerdir. Suların çekilmesiyle Asya ile Amerika 

kıtası Bering sırtı ile köprü gibi bağlandığından, Asya'da yaşayan insan türü-

nün yaklaşık 20 bin yıl önce Kuzey Amerika'ya göç etmesine olanak sağlamış-

tır. Kızılderililerin bu dönemde göç ettikleri giderek kesinlik kazanmaktadır. 

Buzul döneminin uzun sürmesinin yaşamı oldukça zorlaştırdığını belirt-

miştik. Uzun buzul devrinden dolayı insanlar ekvatora daha yakın ılıman or-

tamlarda yaşamışlardır. Ekvatora yakın Afrika Rifti buna uygundur. Ancak 
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daha kuzeyde ise iklim soğuk olduğundan ancak mağaralarda yaşam olmuştur. 

Mağara yaşamı sınırlı sayıda insana barınma imkanı verdiğinden, büyük top-

lumsal formlara geçiş mümkün değil gibidir.  

İlk insanlar henüz taşı işlemenin dışında fazla avadanlık yaratma beceri-

sine erişemediklerinden suya yakın dere ve ırmak kenarlarında yaşamak zorun-

daydılar. Su taşkınları, seller onlar için büyük tehlikeler oluşturuyordu. Kimi 

yerlerde bu sellerde, su taşkınlıklarında yok oluyorlardı. Bu suların taşmasına, 

sellere kısacası tufanlara karşı mücadele en temel mücadeleydi. Belki de bes-

lenmeden sonra ilk büyük mücadele bu alanda verilmiştir. İnsanlık hafızasında 

Nuh Tufanı örneğinde olduğu gibi değişik tufanların yok olmaya eşit felaketler 

olarak algılanarak yer edinmesi bundan olsa gerek.  

Bu dönemde tarım ve hayvancılık gelişmediğinden insanlar, doğanın 

kendilerine sunduklarıyla yetinmişlerdir. Bu da yabani bitki toplama ve yabani 

hayvanları avlamakla sınırlıdır. Yani bitki ve hayvanların var olup olmamasına 

göre bir yaşam oluşturmuşlardır. Bunların tükenmesi ciddi sorunlara yol açmış-

tır.  

Her üç faktörü bir araya getirdiğimizde, yaşamın ekvatora yakın ılıman 

yerlerde, göl ve dere kenarlarında, fauna ve flora örtüsünün güçlü olduğu yer-

lerde geçtiğini söyleyebiliriz. 

Ancak buzulların erimeye başlaması yeni bir yaşamın doğuşu gibidir. 

Erimeyle birlikte havanın ılımanlaşması, bitki ve hayvan türlerinin artması dar 

alana sıkışmış klana büyük bir hareket kabiliyeti sağlar. Kabuğundan çıkan 

insan yeni yaşamı gördükçe, tanıdıkça kendini ona göre ayarlamıştır. Toprak-

tan çanak çömlekler yapmıştır. Doğayı gözlemlemiş, yabani bitkileri toplaya-

rak ekmiştir. Hayvanları evcilleştirmeye başlamıştır. Bunları başardıkça büyük 

bir üretime yol açmış, doğada hazır olana mutlak bağlı olmaktan kurtulmuştur. 

Artık bitki ve hayvan neredeyse oraya göç eder durumda olmasına gerek yok-

tur. Bitki ektiği, hayvanları evcilleştirdiği için yerleşik hayata geçmiştir. Çanak 

çömlek yaptığından eşyalarını saklamayı öğrenmiştir. Suya olan ihtiyacını da 

bu şekilde karşılamış, dere ve göl yataklarının dışında da kendisine yaşam 

imkânı yaratmıştır. Böylece birkaç klan birarada yaşama imkânı elde etmiştir. 

Yerleşik yaşama geçiş, tarım yapma, hayvan yetiştirme yeni bir yaşam tarzı, 

yeni bir zihniyet geliştirmiştir. Artık mağaranın dar ve küçük mekânlarının 

yerine daha büyük ve güvenlikli mekânlar yaratmışlardır.  

Yerleşik yaşam, köy yaşamıdır. Bu anlamda etnisite, yerleşik köy yaşa-

mına geçişle olur. Tarım ve hayvancılık kültürü etnisitenin kültürüdür. Arabis-

tan civarında gelişen Semitik kültür de daha çok çoban kabilelerdir. Önder 
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Apo, bu oluşumu şöyle değerlendirmektedir: „„M.Ö. 20000‟den sonra üç kül-

tür grubunun belirginlik kazandığını gözlemekteyiz... Birinci grup, daha çok 

Afrika kıtasından sürekli kopmaların son dalgası olan siyaha yakın 

Semitiklerdir. Bunlar Kuzey Afrika, Arabistan ve yer yer Zagros-Toros dağ 

sistemlerinin eteklerine kadar yayılma istidadı göstermiĢlerdir… Ġkinci grup 

Sibirya eteklerinden kopup Bering Boğazı üzerinden Amerika kıtasına, diğer 

ana kolu Büyük Okyanusun batı kıyılarına, adalarına ve iç kara olarak Orta 

Asya ve yer yer Doğu Avrupa‟ya (Fin-Uygur) kadar yayılma olanağı bulmuĢ-

lardır. Sarı ve Kızılderililer olarak da adlandırılırlar. En büyük grubu bu-

günkü Çin, Japonlar ve Türkler oluĢturur. Arada kalan daha elveriĢli ve 

geniĢ alanda Hint-Avrupa grubu dediğimiz beyaz tür yer alır. Uygarlığı ve 

daha önceki ön aĢama olan neolitik tarım çağını baĢlatan esas grup bunlar-

dır… 

Hint-Avrupa grubunda neolitiği ve daha sonraki aĢaması olarak uygar-

lığı baĢlatan mekân olarak Zagros-Toros eteklerinin… esas belirleyici olarak 

hayvan ve bitki örtüsü, yağmur ve akarsu durumu, iklimi ve jeolojisiyle bir-

likte Afrika, Asya ve Avrupa arasında temel geçiĢ ve ana konaklama mekânı 

olarak, burası ideal bir konum arz etmektedir. Hint-Avrupa grubunun öncü 

çekirdeği olarak, tarihte uygarlığı ilk baĢlatanlarca (… Aryan -günümüzde 

Ġran- kelimesini ilk kullanan kültür olmuĢtur) Aryen grup… bu mekânın 

neolitik-tarım ve daha sonra kent-devlet-uygarlık çağını baĢlatıp dünyaya 

yayılmasında baĢat rolü oynamıĢlardı…‟‟ 

Yerleşik yaşama geçiş, tarım ve hayvancılık dilde patlamalara yol açar. 

Dilin gelişimi üretimi daha da arttırır. Bu üretim hem maddi hem de düşünsel-

dir. Dil üretimi, üretim toplumsallığı, toplumsallık da yeniden dil ve üretimi 

geliştirir. Artık gelişmenin diyalektiği yakalanmıştır. Bunun en belirgin özelli-

ği, dil öbeklerinin oluşmasıdır. Mezopotamya‟nın kuzeyinde, Toros-Zagros 

kavisinin verimli yerlerinde tarıma ve köye dayalı bir dil ve kültür gelişir. Baş-

ta Gordon Childe olmak üzere alanda araştırma yapan birçok arkeolog bu dil 

ve kültüre Aryen dili ve kültürü demektedirler. Aryen kelimesinin etimolojisi-

nin de „toprak‟ olduğu düşünüldüğünde bu durum daha da anlam kazanır. Yine 

Aryen dillerinin köy ve tarım dili olması, hata önemli miktarda buna ilişkin 

kelimelerin Hint-Avrupa dil grubunda halen yer alıyor olması da bunu gösterir. 
Yeni toplumsal yapı ve örgütleme kadın etrafında gelişir. Doğayı daha 

fazla gözlemleyen kadın sezgileriyle bunu birleştirince yaşama yansıtır. Doğu-

ran, besleyen kadın tanrıçalaşır. Totemik, animist inançlar olmakla beraber, ana 

tanrıça inancı bunları aşmıştır. Totem daha çok klanın simgesel ifadesi oldu-
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ğundan tanrıya dönüşmemiştir. Fakat sonradan gelişen diğer tüm inançlar tanrı-

laşmışlardır. Burada tanrı inancını açmakta fayda vardır. Tanrı inancı, toplulu-

ğu koruyan, besleyen, güçlendiren şeye olan inançtır. Yeni toplumun hem ku-

rucu hem yaratıcı hem doğurucu gücü hem de koruyuculuğunu yapan kadındır. 

Bu yüzden ana tanrıça düşüncesi egemendir. 

Kadın öncülüğünde tarımın gelişimi ve hayvanların evcilleştirilmesi dev-

rimi (Neolitik devrim), düşünce dünyasında da sıçramaya yol açar. Yaşamda 

öne çıkan ve temel gereksinimleri karşılayan varlıklar toprak, ekilen bitkiler, 

meyve veren ağaçlar ve çok yönlü yararlanılan evcil hayvanlardır. İnsanların 

dikkati, kendilerine en çok yaşam olanağı sunan nesnelere, kutsallık taşıyan 

varlıklara yönelmiştir. Bu canlıları tanımak için yoğun bir emek verdiklerin-

den, bu varlıkları kutsayarak onlara doğaüstü özellikler vermişlerdir. Bunu en 

fazla yapan ana kadındır. Bundan dolayı doğuran gücün sembolü, kadın tanrıça 

olmaktadır. Daha sonra bölgesel düzeyde birçok tanrıça ismi ortaya çıkmıştır. 

Tarım ve hayvancılık döneminin başat gücü kadın olduğundan düşünce, 

inanç ve dilin gelişimine kadınca bir tarz damgasını vurur. Bundan dolayı bun-

ların hepsini yaratan kadın, „Ana Tanrıça‟ olarak önem kazanır. Neolitik yerle-

şim yerinde yapılan arkeolojik kazılarda bulunan kadın heykellerinden kadının 

çok yaygın ve hakim tanrıça olarak önem kazandığı netçe anlaşılmıştır. Kadın 

artık bereketli topraktır. Kadının bu kutsallığı, eski totem dini inancını ikinci 

plana düşürür ve kendi kültünü egemen kılar. Bu kültte kadına „güneş, ay, 

yıldız‟ gibi, göksel değer atfedilir. Önderliğimizin de belirttiği gibi Aryen dille-

rinde „Star‟ kelimesinin hem tanrıça hem kutsal büyüklük hem de yıldız anla-

mına gelmesi bu gerçekliği ifade eder. Bu konuda Önder Apo şunları belirti-

yor: “… Toplumlar için bütün çağlar ve dönemlerin kendilerine göre hare-

ketleri vardır. Neolitik dönemin temel hareketi, mevsimsel olarak doğaya sıkı 

sıkıya bağlı olan yaĢamın sürdürülmesi için, doğa dininin bir parçası ve 

benzeri olarak ana tanrıça etrafında Ģekillenir. Ġnsanlara dost tanrılar oluĢ-

turmak, en temel hareketlerdir. Bunlar için dua, kurban, Ģölen, bayram ter-

tiplemek toplumsal hareketlerin en gözde biçimleridir. Ana tanrıçayı kutsa-

mak, ona bağlanmak en yüce harekettir. Toplumun iĢini kolaylaĢtıran dost 

tanrılara yönelik tüm hizmetler, bu yüce hareketlerin parçalarıdır. Dönemin 

temel siyasal hareketi bu öze sahiptir…” 

Etnisite, klan tarzı oluşumların aşılması, soy farkının belirginleşmesiyle 

gelişir. Soyların farklılaşması, çıkarların da farklılaşmasını getirir. Bir anlamda 

etnisite, topluluk çıkarlarının bilincine varmadır. Klanların etnisiteye dönüşme-

leri, çıkar bağlarıyla bağlı oldukları alanların üzerinde örgütlenerek belli bir 
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aidiyet kazanmayı gerektirir. Ortak üretim ve dil giderek toplumu daha çok 

birbirine bağlar. Dış saldırılar bu toplumsal örgütlenmeyi daha da geliştirir. 

Antony D. Smith „Milli Kimlik‟ adlı kitabında etnisitenin özelliklerini şöyle 

belirtir: ―… 1) Kolektif bir özel ad 2) Ortak bir soy miti 3) Paylaşılan tarihi 
anlar 4) Ortak kültürü farklı kılan bir ya da daha fazla unsur 5) Özel bir yurtla 

bağ 6) Nüfusun önemli kesimleri arasında dayanışma duygusu…‖ 

Etnisitenin varoluş tarzı demokrasidir. Klandaki demokrasi anlayışının 

daha da geliştirilmiş halidir. Etnisite iç sorunlarını kendisi çözer. Doğal bir 

meclis gibidir. Buna kadın-erkek olgun olan herkes katılır. Burada varılan so-

nuç esas alınır. Dış saldırılara karşı da savunmalarını yaparlar. Böyle durum-

larda kendilerine bir askeri lider belirlerler. Ancak onun da görevi o saldırının 

durumuna göredir. Saldırının püskürtülmesi, durdurulması veya başarısız ol-

ması durumunda görevine son verilir. Kurumlaşmış, süreklilik kazanmış bir 

otorite, yetki yoktur. Barış ve bolluk zamanlarının çoğunda yöneticisiz ve li-

dersiz yaşamışlardır. Yukarıda Engels‟ten yaptığımız alıntıdan da bu net anla-

şılır. Buna rağmen günümüzün gelişmiş sosyal bilimlerinin „devletsiz, bürokra-

sisiz olmaz‟ yaklaşımlarına karşı en güzel cevabı teşkil eder. İnsanlık tarihinin 

%98‟i devletsiz, bürokrasisiz, otoritesiz geçmiştir. Devletli, bürokrasili, otori-

terli geçmiş %2 bile değildir. Buna rağmen %98‟in yerine, %2‟nin esas alın-

ması durumlarını, konumlarını ele vermektedir. 

Etnisitede soy farklılıkları vardır. Farklılık gelişmenin doğasıdır. Zaten 

gelişme farklılıklarla olur. Yoksa aynılık tekrarı, tekrar gelişmenin inkârını 

getirir. Tekrar olsaydı, evren ilk atomda, insan ilk hücrede kalırdı. O atomdan 

bu kadar zengin bir evren, o hücreden bu kadar zengin bir canlı doğası olmaz-

dı. Demek ki farklılaşma işin doğasına aykırı değildir, aykırı olan tekrardır. 

Ancak bu farklılıkların çatışmadan ziyade uyum içinde birlikte kalmaları esas-

tır. Doğa farklılaşarak çelişir, kutuplaşır. Bu kutuplar birleşir yeni bir oluşuma 

gider. Elektronla protonun birliğinden atom oluşur. Birisinin diğerini dışlaması 

durumunda atom oluşmaz. Ama elektron ve proton aynı şeyler değildir. Farklı-

laşarak çatışmaları yeni bir oluşumu geliştirir. Benzer durum insan için de 

geçerlidir. İnsan vücudundaki hücreler aynı değildir. Farklı ve çelişkilidir. 

Ancak organizma olarak insan, bunların bütünlüğünden oluşur. Bu bütünlük 

sağlanmazsa, bir hücre başka bir hücreyi dışlarsa, insan organizması bozulur. 

Hatta daha güncel bir örnekle, bir hücrenin başka hücreler aleyhine büyümesi 

gelişmesi kansere yol açar ki bu da organizmanın bozulmasıdır, hastalıklı hale 

gelmesidir.  
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Toplumsal gelişme de böyledir. Etnisite içinde soy faklılıkların olması, 

işin doğası gereğidir. Ters olan olmamasıdır. Farklılaşarak çelişen soylar daha 

üst bir birlik kurarak gelişirler. Burada çatışma içinde birlik vardır. Birbirinin 

aleyhine bir gelişme ve büyüme yoktur. Aksine etnisiteyi güçlendiren bu farklı 

soyların birliğidir. Bu farklılık onun güç kaynağıdır. Bu yönüyle oldukça zen-

gin bir mozaiktir. Bu aynı zamanda onun demokratik özelliğidir.  

Etnisitede merkezi bir otorite olmaz. O yüzden federasyon, konfederas-

yon tarzı oluşumlar etnisiteye daha uygun oluşumlardır. Daha sonra ayrıntılı 

üzerinde duracağımız için burada belirterek geçiyoruz. Merkezi bir yapı oluştu-

ran Sümer tipi devletlere karşı etnisitelerin mücadelesi konfederasyon tarzında 

olmuştur. Aryenik etnisitenin direnişlerinde bunlar başattır.  

Etnisite, örgütlenme olarak hiyerarşiyi geçmez. Hiyerarşi etnisitenin sınır-

larını belirler. Olumlu hiyerarşi dönemi etnisitenin zirvede olduğu dönemdir. 

Zirveden sonra iniş, bunalım, kaos başlar. Etnisitenin olumlu hiyerarşi döne-

minde zirve yapması beraberinde sorunlar getirir, bunalımlara yol açar. Burada 

çatallaşma olur. Etnisite ya konfederal bir tarzda örgütlenerek yeni bir form 

tarzında varlığını sürdürür ya da hiyerarşi sınırlarını aşar, soya dayalı bağlar 

çözülür, sınıflaşma gelişir ve Sümer tarzında bir devlete dönüşür. Sınıflaşma 

daha çok kentlerde gelişir. Kent etnisiteden kopmuş veya etnisite dışı kalmışla-

rın geliştirdiği bir yerleşim biçimidir. İlk devletlerin oluşumunda bunun yo-

ğunca pratikleri vardır. Çözülen etnisitenin üst kesimleri şehirlere yerleşerek 

oradaki devletle bütünleşirler. Etnisitenin ana gövdesini oluşturan alt tabakalar 

ise genelde kırsal alanda kalarak özgür yaşamlarına devam ederler. Etnisitenin 

alt tabakasında da zaman zaman kopmalar olur. Bunlar da genellikle gittikleri 

şehirlerdeki devletlerin ya paralı askerleri ya da köleleri olurlar. Sınıflı toplum 

için her zaman taze ve hazır kandırlar. Önder Apo bu konuda şunları belirtir: 

“…AĢiret olgusu, bir toplumsal formdur, evrenseldir. GeliĢen her toplum az-

çok bu formu yaĢar. Göçebe ve yerleĢik olabilir. AĢiret olgusunda devlet sevi-

yesinde bir siyasi oluĢuma geçilmez; en üst yönetim boyutu, aĢiretler arası 

konfederasyonlardır. AĢiret, devlet öncesi siyasi toplumu ifade eder. Önceleri 

anaerkil, sonraları uygarlığın artan etkisiyle ataerkil bir konumu yaĢamıĢ-

lardır. AĢiretin bağrında devletleĢme, sınıflaĢmayı doğurur. SınıflaĢma ile 

aĢiret bağları da çözülüp, yerini daha örgütlü yöneten ve yönetilen iliĢkisine 

bırakır. Burada kan bağları ve akrabalık iliĢkileri değil; siyasal bürokratik 

iliĢkiler egemen olur...”  
Etnisiteden kopup sınıflı toplumla bütünleşenler, özgürlüklerini yitirirler. 

Ancak sınıflı toplumla bütünleşmeyen; çöllerde, ormanlarda, dağların dorukla-
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rında, yarı göçebe yaşayanlar tüm tahribat ve saldırılara rağmen özgürlüklerini 

korumuşlardır. Sınıflı ve devletli güçle çatışanlar ağırlıkta bunlar olduklarından 

tarihin devindirici temel gücüdürler. Belki de Marks‟ın en büyük yanlışı bura-

dadır. Tarihin devindiriciliğini etnisiteden alıp sınıflara vermesidir. Sınıfların 

mücadelesi yaşanan bir gerçektir ve inkâra gelmez. Ancak sınıflar, tarihin bir 

aşamasından sonra ortaya çıktığından dolayı onlara asıl devindirici rol yükle-

mek doğru değildir. Tarihin hiçbir döneminde sadece içteki sınıf mücadelesiyle 

yıkılmış bir sistem yoktur. Bunu iddia etmek tarihten, tarihsellikten kopmaktır. 

Bu yüzden sistemlerin yıkılmasında etnisitenin, devlet dışı, sistem dışı kalmış 

güçlerin duruşu daha belirleyicidir. Sosyologlar, sosyolojiyi herhangi bir za-

man ve mekânda yaşananları, zaman ve mekândan kopuk, ayrı ve bağımsız ele 

almaya indirgediği için ciddi bir çözümleme ortaya çıkaramamaktadır. Bu 

yüzden tarihi doğru anlamak istiyorsak, Bruadel‟in söylediği gibi ‗tarihi sosyo-

lojikleştirmeli, sosyolojiyi tarihleştirmeliyiz.‘ 

Ana kadın etrafında gelişen Neolitikte büyük gelişmeler yaşanır. Sadece 

teknik gelişimi bile sanayi devrimiyle kıyaslanabilecek düzeydedir. Bu geliş-

kinlik düzeyi beraberinde artık ürün getirir. Ancak ilk dönemlerde artık ürünü 

denetimine alma, mülk edinme gibi bir özellik yoktur. Bu ürün bayramlarda 

veya kıtlık gibi zor durumlarda etnisitenin üyelerine dağıtılır. Mertlik, cömert-

lik kavramları bu süreçten kalan kavramlardır. Mülk edinme olmadığından 

etnisite üyeleri arasında ciddi bir fark yoktur. 

Neolitik dönemde yaşamın her alanında belirleyici olan kadındır. Bu ana 

kadının kadınlığından, cinselliğinden kaynaklı bir durum değildir. Ana tanrıça-

nın bu statüsünü kadının cinselliğine bağlamak cinsiyetçi bir yaklaşımdır ki 

özü itibarıyla sınıfçı bir yaklaşımdır. Ana kadını tanrıça konumuna yükselten, 

onun toplumsallıkta yarattığı güçtür. Toplumsallaşma örgütlenmedir. Bunu 

sağlayan kadındır. Toplumsallaşma güçtür, bunu sağlayan kadındır. Toplum-

sallaşma kutsallıktır. Bunu sağlayan kadındır. Kadının kutsanarak ana tanrıça 

olması onun toplumsal özelliğinden dolayıdır. O yüzden toplumsal olmayan 

hiçbir şey kutsal, dolayısıyla tanrıça olamaz. Erkeğin ikinci derecede olması 

onun toplumsallıkta oynadığı rolle ilgilidir.  

Tarlada sabanın daha fazla kullanılması, hayvanların evcilleştirilmesi ve 

avın sonuç vermesi giderek erkeği ön plana çıkarır. Bunlarla erkek, kendi gü-

cünün farkına varır. Gücünün farkına varan erkek, toplumda buna denk bir 

statü bulmayınca sorunlaşır. Bu anlamda etnisitenin belki de ilk ve en büyük 

çelişkisi kadın ve erkek arasındaki çelişkidir. Yeteneklerini arttıran erkek gide-

rek gelişir. Ancak bu durum tek başına etnisiteyi aşmasına yetmez. 
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 Etnisite asıl olarak zihniyette aşılır. Etnisitenin zihniyeti ana tanrıçadır. 

Bu zihniyet, toplumsal gelişmeye bağlı olarak çatallaşır. Bir ucu büyücülük 

olur. Diğer ucu sihirdir. Doğayla iç içe olan kadınlar, çeşitli bitkileri de kulla-

narak büyücü olurken, erkekler de etkilemek için sihri kullanırlar. Bunu yapan-

lar da şamanlardır. Şamanlar dikkatlice incelendiğinde görülecektir ki temel 

özellikleri etkilemeyle kandırmadır. Tarih boyunca büyücülük kadınla, sihir 

erkekle anılır. Şamanlar, çeşitli maketler yaparak bir ritüel eşliğinde bunlara 

dilediklerini yaptırabileceklerini belirtirler. Bu yönleriyle yaşamla, üretimle 

direkt bağlarını yitirirler. Daha çok kandırmaya dayalı bir yaklaşım geliştirirler. 

Etnisite zihniyetinde başta çelişki olmamasına rağmen sonrasından gelişen 

tanrıça-şaman veya sihir-büyü ayrışması zihniyetteki çatallaşmayı gösterir. 

Bunların yanında bir tarafa konulmuş yaşlılar da konumlarından rahatsız-

dırlar. Yılların birikim ve tecrübesine sahip yaşlılar da mevcut ana kadın öncü-

lüğünü kabul etmezler. Deney ve tecrübelerini anlattıkları gençlerle ana kadına 

karşı yeni bir örgütlenme içine girerler. 

Hiçbiri kendi başına etnisitenin kimliği olan ana tanrıçayı aşamaz. Bu 

yüzden ittifak yapma temel yaklaşımları oluyor. Şaman, yaşlılar ve güçlü erkek 

üçlüsü ana kadına karşı kendilerini örgütlerler. Böylece etnisitedeki anaerkillik 

giderek ataerkilliğe dönüşür. Bu, kadının kırılmasına, toplumsal yaşamdan 

dışlanmasına, erkeğin karısı durumuna getirilerek eve kapatılmasına kadar 

gider. Bu kadının erkek egemenliği altına alınmasıdır. Daha doğrusu toplumda 

iktidarın, otoritenin boy vermesi ve kalıcı hale gelmesidir. İlk iktidarın kadın 

üzerinde olması anlamlıdır. Etnisitenin sembolü olan kadının düşürülmesi, 

etnisitenin düşürülmesi, parçalanması demektir. Özgürlüğün temsili olan kadı-

nın düşürülmesi, özgürlüğün yerine köleliğin boy vermesidir. Doğayla uyumun 

sembolü olan kadının düşürülmesi, bu uyumun doğa aleyhine bozulmasıdır. Bu 

yüzden ilk ezilen sınıf kadındır. İlk sömürgenin kadınlar olduğu, giderek daha 

fazla kabul edilmeye başlanan bir gerçeklik olmaktadır. Şaman, yaşlı ve güçlü 

adamın ittifakından oluşan eğilim, toplumu denetime almak için kadının dene-

time alınması gerektiğinin bilincine varmıştır. Efsaneler, yaşanan toplumsal 

mücadelenin mitolojik anlatımlarıdırlar.  

Ana kadın eğilimi dağların doruklarında veya şehir varoşlarında yer bu-

lurken, şaman, yaşlı ve güçlü adamın eğilimi yükselir. Bu durum farklılaşma-

nın giderek kalıcılaştığını gösterir. Bu sınıflı toplumun ön aşamasıdır. Giderek 

etnisite, aşiret formu dağılır. Daha doğrusu değişime uğrayarak halk formunu 

oluşturur. Benzer dil ve kültürü aynı coğrafyada yaşayan, zaman zaman ya 

dıştan işgal veya içte oluşan siyasi kurumlar yoluyla egemenlik altında tutulan 
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geniş aşiret topluluklarına „halk‟ denir. Halk aşamasına geçişle birlikte 

etnisitede de yatay ve dikey genişleme ve büyüme olmuştur. Devlete giden 

sınıflar oluşmuştur. Bu anlamda etnisite, doğal toplumun formu iken, halk 

köleci sistemin formu oluyor. Şehirde gelişen halk formu da giderek içinde 

çatallaşmayı, ayrışmayı yaşar. Sınıflaşmaya uğramış aşiretlerin üst kesimleri 

hanedanlar haline gelirken, aşiretin alt kesimleri ise yoksullaşarak köleleşip 

emekçiler haline gelirler. Artık şehirde etnisite aidiyeti önemini yitirir, sınıfsal-

lık kimliği ön plana çıkar. 

Sınıflaşma ilişkisine girmeyen, dağların doruklarında, çöllerin derinlikle-

rine gizlenen ve fırsat buldukça isyan eden etnisite ile etnisitenin çözülmesi 

sonucunda şehirlere doluşup köle olan emekçiler, komünal demokrasiyi besle-

yen iki temel kanal oluyor. Ya da sınıflı uygarlığa karşı komünal değerler, bu 

iki koldan varlığını sürdürüyor. Bu iki kolun birleştiği her yerde büyük bir 

değişim, demokrasi ve komünal güç ortaya çıkmıştır. Bu iki kol demokratik 

uygarlığın temel dayanağıdır. Bunlara dayanmadan demokrasi mücadelesi 

verilemez. Bunlara dayanmadan verilecek mücadele kısa sürede yozlaşır, Atina 

sitelerinde olduğu gibi demagoglaşır. 

Komünal demokrasinin yaşam damarı olan etnisitenin tarihsel gelişimine 

geçmeden önce etnisite hakkında belirtilen kimi değerlendirmelere vurgu yap-

mak gerekir. 

Sınıflı uygarlık, doğal toplumun tüm kavram ve yaratımlarını ters yüz 

ederek, doğal topluma karşı kullanmıştır. Bunu yaparken de doğal toplumun 

tüm yaratımlarını kendisine mal etmiş, kendisine mal edemediğini de kötüleye-

rek, karalayarak, lanetleyerek gözden düşürmeye çalışmıştır. Günümüzde in-

sanların kendi öz değerlerine bu kadar yabancılaşmasının, onlardan bu kadar 

kaçmasının bu yaklaşımla bağı vardır. Egemenlerin bu konuda yaptıkları anla-

şılırdır. Ancak bilim insanı sıfatını taşıyanların bunu yapmasının anlaşılacak 

bir tarafı yoktur. Bu yüzden günümüz bilim adamları Sümer rahiplerinden daha 

tehlikelidirler. Sümer rahiplerinin söyledikleri doğru olmasa da inanarak yapı-

yorlardı. Ancak günümüz bilim insanları ise inanmadan yapıyorlar. Bununla 

egemenlerin eline her gün daha fazla silah veriyorlar. Bu yüzden günümüz 

biliminin tespitlerine, yorum ve değerlendirmelerine kuşkulu yaklaşmak, bu 

tespitleri sorgulamak, hatta tersten okumak daha doğrudur. Bununla bilimden 

kuşkulanmamız gerektiğini, bilimi terk etmemiz gerektiğini söylemiyoruz. 

Bunu şunun için belirtiyoruz: İnsanlık ve toplumsallık için en değerli gelişme-

leri yaratanlar, bugün en büyük saldırı altındadırlar. 

 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

51 
 

 
 
 
 
 
Etnisiteye Yaklaşımda Kimi Yanılgılar 
 

‗Etnisite ilkeldir. Etnisiteye dayalı mücadele etmek de ilkelliktir‘ yönlü 

değerlendirmeler yoğundur. Bu sınıfsallığı, devleti geliştirmek isteyen eğilimin 

yaklaşımıdır. Yani tam bir Sümer icadıdır. Etnisite, toplumun ilk formu, insan-

lığın ilk hafızası olması bakımından bir başlangıçtır, bir ilktir. Bunun dışında 

bir ilkelliği yoktur. Kaldı ki, ilkellik göreceli bir kavramdır ve 18.yüzyılda 

oluşan Batı merkezli sosyal bilimin bir tespitidir. Gelişmişliğin ölçüsü kölelik 

midir? Köle olanın ilericiliğinden, gelişmişliğinden bahsedilebilinir mi? Köle-

lik insanlıktan düşmek değil midir? Eğer ilericilik politik ve ahlaklı yaşamsa, 

en ileri topluluk etnisitedir. Yine eğer ilericilik, özgürlükse etnisitelerden daha 

özgür, dolayısıyla daha gelişkin bir topluluk yoktur. Özgürlük ilkellik olabilir 

mi?  

‗Etnisite millete eştir. Etnisiteyi öne çıkarmak milliyetçiliktir‘ denmekte-

dir. Bu da ters yüz edilen gerçeklerden birisidir. Thomas H.Eriksen adı geçen 

çalışmasında bu durumu şöyle belirtir. ‗…Milliyetçiliğin ayırt edici özelliği, 

tanımı açısından devletle ilişkili olmasıdır. Milliyetçilik siyasal ve kültürel 

sınırlarla mücavir alanları belirler. Oysa etnisite devlet üzerinde egemenlik 
iddia etmez. Etnisite bu yönlü taleplerde bulunduğunda milliyetçi hareketlere 

dönüşür…‘ Alıntıdan da anlaşılacağı gibi, milliyetçilikle etnisite arasında her-

hangi bir bağ yoktur. Milliyetçi yaklaşımlar, etnisitenin yarattığı bu olumlu 

değerleri gasp etmektir. Milliyetçilik toplumun doğasında yoktur. Yapay ve 

sunidir. Egemenler tarafından yaratılır. Tamamen siyasaldır. Ahlaki yaklaşımı 

yoktur. O yüzden milliyetçiliğe en fazla karşı olan etnisitedir. Ya da milliyetçi-

likten en büyük zorbalığı ve baskıyı gören etnisitedir. Bunu etnisitenin tarihsel 

gelişimi seyrinde daha derinden çözümleyeceğiz. Etnisite ile milliyetçiliği bir 

görmek, toplumsal mücadelelere egemenlerin gözüyle bakmak demektir. 

Bir diğer yaklaşım da etnisiteyi „ırkla özdeşleştirmek‘tir. Irk yaklaşımı 

doğal ve biyolojik olmaktan öte sosyolojik ve siyasal bir yaklaşımdır. Oysa 

ırklar arasında farkların olduğu ve bu farkların doğuştan geldiği ileri sürülmek-

tedir. Hiçbir ırkın doğuştan getirdiği bir üstünlüğü yoktur. Bu yönlü söylemler 

ne kadar gizlenirse gizlensin ırkçılığın açık ifadesidir. Bu sınıflı toplumun bir 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

52 
 

yaklaşımı olmakla beraber, kapitalist moderniteyle bir sistem halini alır. Fa-

şizme yol açan yaklaşım da budur. Michael Baton‟un bu konuya ilişkin yaptığı 

yorum, değerlendirme ve analizleri önemlidir. Baton: ‗…Irk insanın sınıflandı-

rılmasıyla ilgilidir. Irkçılık ise, diğerlerinin, farklılıkların sınıflandırılmasıdır. 
Etnisite ise kendisini tanımlar ya da diğer boyları tanımlar. Biri adlandırma 

iken, diğeri sınıflandırmadır…‘ demektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi 

etnisiteyi ırkla, ırkçılıkla bir göstermek bir çarpıtma, manipüle etmedir. Adlan-

dırma insanın doğasında vardır. Adlandırma farklılık yaratsa da bir üstünlük 

yaratmaz. Oysa sınıflandırma doğal olmadığı gibi, yarattığı farklılıklara üstün-

lük katar. Bu da egemenlik yaratır. Irk sınıf, egemenlik ve devlet demektir. 

Oysa etnisite, farklılık, ortaklık ve devlet dışılık demektir. 

‗Etnisitenin barbar ve saldırgan olduğu, barışı istemediği‘ yönündeki 

yaklaşımdır. Bu da egemenlerin kendi saldırganlıklarını meşrulaştırmak için 

kullandıkları bir çarpıtmadır. „Barbar‟ kavramı, Batı icadı olup müphem bir 

kavramdır. Kimileri yabancı, kimileri ilkel olarak değerlendirmişlerdir. Yunan 

siteleri, sitelerinden olmayanları, dışarıdan gelenleri barbar olarak değerlen-

dirmişlerdir. Bu düşünce biraz genişleyerek „Avrupalı olmayan, Avrupa dışın-

dan olanlar barbardır‟ anlayışına dönüşmüştür. Etnisitenin sınıfa, devlete, dola-

yısıyla da kente alışmadığı, bunun dışında kaldığı doğrudur. Eğer kent ve dev-

let dışılık barbarlıksa bu doğrudur. Ancak yaşananlardan da anlaşılacağı gibi 

asıl barbarlık kentli ve devletli yaşamak ve düşünmektir. Devlet veya sınıf 

gelişmişliğin ölçütü olamaz. Devlet geliştirmez, bastırır, geriletir. O yüzden 

geri olmak, ilkel olmak, barbar olmak devletli olmaktır. 

 Etnisitenin saldırgan olduğu da doğru değildir. Çünkü etnisite bir direniş 

hareketidir. Üzerine saldırı gelmediği sürece saldırgan bir pozisyona girmemiş-

tir. O yüzden meşru savunmada kalmıştır. Etnisite içte sınıflaşma eğilimlerine 

dışta sömürgeciliğe, işgale karşı bir duruş sergilemiştir. Etnisitenin örgütsel 

durumu, sınıflaşmaya el vermediğinden köleleştirmemiştir de. Bunun için köle 

elde etme savaşlarına girişmemiştir. Mülkiyet ilişkisine yabancı olduğundan el 

koyma talan etme gibi bir durumu yoktur. Bu yüzden talan savaşlarına girme-

miştir. Saldırganlık bir devlet politikası ve yaklaşımıdır. Etnisite devlete kapalı 

olduğundan bu tür yaklaşımları yoktur. Barış etnisitenin, savaş devletin varlık 

gerekçesi ve yaşama tarzıdır. 

‗Etnisiteye dayalı mücadele bölücülüktür‘ yaklaşımı da öyledir. Etnisite 

farklı boyların barış içinde birarada yaşamasının adıdır. Bu anlamda bölücülü-

ğün panzehiridir. Evrenin, doğanın, toplumun evrim yasası farklılaşarak geliş-

medir. Doğada tekrar olmadığına göre her şey farklılaşır. Farklılaşan bu şeyle-
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rin buluşmaları yeni bir oluşumdur. Bu anlamda etnisite toplumda farklılıkların 

buluştuğu, birleştiği ama farkını da yaşadığı form oluyor. Asıl bölücülük farklı-

lıkları yok saymak ya da var olan farklılıkları birleştirmemek veya birisini 

üstün görmektir. Farklılıkları yok sayma veya var olan farklılıkları derinleştir-

me, birisini egemen kılma sınıflı uygarlık toplumunun bir özelliğidir. Demok-

rasinin en temel kanallarından birisi etnisitedir. Bu kanalı geliştirmek bölücü-

lük olamaz. Bölücülük sınır koymakla olur. Sınır koyan da devlettir, sınıftır 

veya bunlara dayalı her türden maddi-manevi egemenliktir.  

„Etnisitenin anti-demokratik olduğu‘ söylemi de tam bir çarpıtmadır. De-

mokrasi bireylerin ve toplumların kendini özgürce ifade etmeleri ise bunu en 

fazla sağlayan form etnisitedir. Baskı, zor ve zorbalığa, köleliğe ve işgallere 

karşı direnişse, bunu yaşam tarzı olarak belirleyen formdur. Demokrasi devlet 

dışılıksa, yine en fazla devlet dışı kalan kesimdir. Buna rağmen etnisitenin anti-

demokratik olduğunu söylemek egemenlerin diliyle konuşmaktır. Sınıflı ve 

devletli toplum içinde gelişecek demokrasi, sınıflı ve devletli demokrasi ola-

caktır. Sınıf ve devlet demokrasinin değil, demokrasisizliğin ifadeleridir. De-

mokrat köle veya demokrat köle sahibi olamaz. Bu bir safsata ve kendini kan-

dırmadır. Marksizm‟in en ciddi hatalarından birisi de budur. Aydınlanma dö-

nemi felsefesini aşamadığından sınıfa, köleye ilericilik, dolayısıyla demokratlık 

rolü atfetmesidir. Devlet zaten varlığı gereği baskı, zor ve şiddet aracıdır, bu 

yönüyle demokrasi karşıtıdır. Devletin çok gelişkin olduğu yerde demokrasi 

yoktur. Bu anlamda „az devlet, çok demokrasi‟ söylemi anlamlı ve değerlidir. 

Yine devlet demek, ordu, polis, bu da savaş demektir, hapishane, hastane, tı-

marhane demektir. Bunların olduğu yerde demokrasi değil, demokrasi karşıtlı-

ğı vardır. En yalın ifadeyle, demokrasiyi devlet dışı kalmışların kendilerini var 

etme tarzı olarak düşündüğümüzde, bunu en fazla hak edenlerin etnisiteler 

olduğu kesindir. Bir mozaik olan etnisite, bir çiçek bahçesi gibidir. Her çiçeğin 

kendisini kendi renginde ve kokusunda ifade edeceği bir zemindir. Bu konuda 

Önder Apo şunları belirtir: „… Etnisitenin varoluĢ tarzını, eğer yenilmemiĢse, 

yarı-demokrasi olarak da tanımlayabiliriz. Buna bir de „ilkel‟ sıfatını ekle-

mek gerekir. Etnisite, ilkel demokrasidir. Ġçte komünal değerlere bağlılık, 

dıĢarıda tahakkümcü devlete direniĢ halk gruplarını demokratik, özgür ve 

eĢit iliĢkiler içinde bulunmaya zorlar. ĠliĢkilerin bu karakteri olmadan dire-

niĢin anlamı kalmaz. Ortadoğu‟da demokratikleĢme tanımlanırken büyük bir 

yanlıĢlık yapılmaktadır. Sanki etnisite demokrasiye engelmiĢ gibi. Batı uy-

garlığındaki bireye dayalı demokrasi tek baĢına tanım belirleyemez. Demok-

rasiyi yalnız bireye dayandırmak, devlete dayandırmak kadar önemli yanlıĢ-
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lıklar içerir. Toplumda topluluk ve özgür birey çoğulcu demokrasinin gere-

ğidir. Birbirine benzeyen birey ve topluluk anlayıĢı demokrasiler için ne ge-

rekli ne de güvencedir. Farklılığın korunarak yeni bileĢimlere eriĢilmesi 

demokrasilerin ayrıcalığıdır, temel özelliğidir…‟ Demokrasinin gelişmesinde, 

yerleşmesinde etnisitenin durumunu şöyle formüle edebiliriz. Dalganın sahili 

döverek yumuşatması gibi, etnisite de devleti döverek yumuşatır ve demokrasi-

ye duyarlı, açık hale getirir.  

Batı merkezli sosyal bilimlerin bir diğer tespiti de her sosyal veya etnik 

kimliğin içinde herkesin yer alamayacağı yönündeki tespittir. Bu yönden etnik 

kimliğin bütünleyicilikten ziyade dışlayıcı olduğu vurgulanır. Örneğin Avrupa-

lı kimliğinin Müslüman ve Ortadoğulu kimliğini dıştalaması bunun sonucudur. 

Yaşanan sorun ve çatışmaları buna dayanarak açıklama, yorumlama eğilimi 

vardır. Oysa bu yorum ve açıklama tarzının büyük sakıncalar doğuracağı açık-

tır. Yaşanan faşist yaklaşımları bununla anlatmak gerçeği çarpıtmaktır. 

Etnisitenin farklı bir kimlik olduğu açıktır. Ancak toplum bu farklılıkların üze-

rinde inşa edilir. Gelişmenin esasının farklılaşarak bütünleşme olduğunu be-

lirtmiştik. Dışlayıcı olmak bu gelişmeyi sekteye uğratmaktır. Bu özünde pozi-

tivist, olgucu ve parçalayıcı bilimin yaklaşımıdır.   

Bu konuda diğer bir yanlış yaklaşım da etnisiteyi şehirle, devletle başlat-

mak yanlışlığıdır. Sanki şehirlerde oluşan farklı azınlıkları konu edinmesidir. 

Sosyal bilimciler, özellikle de antropologlar bu konuya özel bir önem vermek-

tedirler. Amerikan Chicago Ekolü bunda başat rol oynuyor.  

Etnisitenin duruşuyla bu bölümü bitirelim. Etnisite nedir? Devletleşme-

miş topluluklardır, kabiledir, aşirettir, kavimdir, halktır. Yani devletleşmeye 

karşı direnenlerdir. Devletin içine girmeyenlerdir. Tarihin asıl devindirici gücü 

bunlardır. Tarih sınıflar mücadelesinden ibaret değildir. Tarihin esas devindiri-

ci gücü etnisite direnişidir. Halkların direnişi, etnik toplulukların direnişidir, 

kavimlerin direnişidir, kabilelerin direnişidir, aşiretlerin direnişidir. Marksizm 

bunları tarih dışında gördüğünden yanlış yapmıştır. İnsanlığın gelişim tarihinde 

bu önemli bir konudur. Devlet başlangıçta küçüktür, sadece kentte vardır. Bu 

yüzden devlet daha azınlık bir topluluktur, esas olan devlet dışı topluluklardır. 

Feodalizmde devlet biraz daha büyür ve olgunlaşır. Buna rağmen kıra göre 

kentlere daha hâkimdir. Devlet, kıra bazen vergi almak üzere asker yollar. Ama 

bunda bile çoğu zaman direnişlerle karşılaşır, kırdaki halk devletle çatışır. Bu 

yüzden kırdaki yaşam devlet yaşamından çok farklıdır. Devlet dışı bir yaşam-

dır. Komünaliteyi esas alan bir yaşam tarzıdır. Aşiret tarzındaki bir yaşamdır 

yani devlet dışı bir yaşamdır. Devletin dışında bir yaşam tarzı vardır. Kırda 
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devlet her şeye hâkim değildir. Devletin esas hâkim olduğu dönem ne zaman-

dır? Her yere girip, nüfuz ettiği dönem kapitalist modernite sürecidir. Özgürlü-

ğün gerçek temsilcisi etnisite direnişidir, etnik toplulukların direnişidir, onların 

devlete karşı direnişleridir. Öyle sanıldığı gibi sınıf değildir. Sınıf, sınıflaşma 

insanın gelişimine terstir. Sınıf, sınıflaşma insanlıktan düşmedir, köleleşmedir. 

Etnisitenin direnişi ise köleleşmeye karşıdır. Etnisiteler, köleleşmeyen toplu-

luklardır.  

Sınıflaşma özü itibariyle insanlıktan düşmedir, temel insanlık değerlerin-

den uzaklaşmadır. Etnisitenin direnişi bu anlamda hayranlık vericidir. Etnisite 

neye karşı direnir? Sınıflaşmaya karşı, köleleşmeye karşı direnir, köleliği kabul 

etmeyince köleci devlet onları bulundukları topraklardan zorla sürer ya da 

katleder. Bu durumda etnisite için iki yol kalır ya teslim olacaklar ya da yerle-

rinden, yurtlarından, topraklardan kopacaklardır. Onun için devletle baş ede-

meyince çöllerin derinliklerine, ormanların içlerine ve dağların doruklarına 

çekilirler. Şehirden kaçıp dağlara sığınan Kürt gerçekliği bunun en çarpıcı ve 

yaşayan örneğidir. Bu anlamda etnisitenin küçümsenmeyecek muazzam dire-

nişleri vardır. Özgürlüğün gerçek temeli burada gizlidir. Mesela Marksizm‟de, 

Marksist tarih anlayışında etnisite direnişinin çok fazla bir değeri yoktur veya 

çok azdır, sınırlıdır. Bunun yerine sınıf mücadelesi daha fazla ön plandadır. 

Oysa sosyal mücadeleler tarihi diye bir tarih varsa eğer, Batı‟nın sınıf mücade-

lesiyle karşılaştırıldığında Doğu‟nun çok görkemli sosyal mücadeleler tarihiyle 

yüklü olduğunu ve bunun da aslında etnisitenin devletleşmeye karşı olan dire-

nişini ifade ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.  

 

Etnisitenin Tarihsel Gelişimi 
 

Doğayla toplum arasındaki ilişki hayati önemde olmasına rağmen, sınıf 

ve ekonomi çözümlemelerine dayanan sosyal bilimler bu gerçeği yeterince 

görmemiş, değerlendirme konusu yapmamıştır. Sosyologların her şeyi olay ve 

olguya yıkmaları ve mekândan koparmaları bu yaklaşımı daha da derinleştir-

miştir. Ancak insana, doğaya ilişkin araştırma ve yorumlar geliştikçe, bu konu-

nun etle tırnak gibi birbirine bağlı olduğu görülmüştür. Tüm mitoloji ve dinler-

de cennet kavramının olması doğanın toplum yaşamı üzerinde olan etkisini 

gösterir. Yine insanlığın gelişimi yakından incelendiğinde her adımda coğraf-

yayla iç içe olduğu görülür. 
İnsanlık Afrika Rifti‟nde belli bir süre kaldıktan sonra çevreye dağılma 

eğilimi gösterir. Riftin doğu ve batı taraflarının çöl ve kapalı olması yayılmayı 
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kuzey güney ekseninde olmasına yol açmıştır. Bu yayılma yolu Süveyş kanalı 

üzerinden Doğu Akdeniz‟e, oradan Verimli Hilal olarak adlandırılan Toros- 

Zagros dağ silsilelerine kadar uzanır. Her ne kadar riftten çıkıp Afrika‟nın 

kuzeyinden Cebelitarık Boğazı üzerinden Avrupa‟ya varan bir yayılma olsa da 

bu yayılma henüz tam bilinemeyen nedenlerden dolayı kesintiye uğramış 

Neandertal denen tür yok olmuştur. 

Son buzul döneminin çekilmesiyle birlikte riftin kuzeyinde verimli alan-

ların, otlakların oluştuğu ve hayvan türlerinde artış olduğunu araştırmalar gös-

termektedir. Bu alanlarda tarım olmakla beraber hayvancılık daha gelişkindir. 

Bu yüzden hayvancılığa dayalı bir dil ve kültür gelişir. Buna „Semitik Dil ve 

Kültür‟ diyoruz. Bu dil ve kültürün geliştiği alanlarda –günümüzde Arabistan 

ve çevresinde- hâlâ deve, at, eşek, koyun, keçi vb. hayvanlar önemini koru-

maktadır. Bu gelişme, farklılaşan ilk etnik kimlik oluyor. Bu kültürün egemen 

olduğu alanlarda hâlâ aşiretçiliğin gelişkin, çözülmemiş ve aşılmamış olması 

bu özelliğinden dolayıdır. Güneyde Sahra Çölü‟nden Arabistan‟a, kuzeyde 

tarıma elverişli Mezopotamya topraklarına kadar geniş bir alana yayılmış ve 

tarihe kalıcı izler bırakmıştır. Bu kültürün yayıldığı alanlarda suyun ve verimli 

toprakların az oluşu tarımı ikinci plana itmiştir. 

Semitik dil ve kültürel kimlikten sonra ikinci oluşum „Aryen Dil ve Kül-

tür‟ kimliğidir. Bu dil ve kimlik Mezopotamya‟da, Toros-Zagros kavislerinde, 

Verimli Hilal‟de gelişir. Alanın hem sulak hem de verimli olması tarım ve 

hayvancılık için oldukça uygundur. Her gün yeni bir bitki keşfedilir, bir hayvan 

evcilleştirilir, bir araç yapılır. Bunların adlandırılması dilde patlamalı bir ge-

lişmeye yol açar. Dilin böylesine gelişmesi beraberinde toplumsallığı da geliş-

tirir. Yani dil toplumsallığı, toplumsallık dili geliştirir. Zaten yerleşik köy ya-

şamına geçilmesi de bunu gösterir. O döneme TARIM VE KÖY DEVRİMİ 

denmesi bu özelliğinden dolayıdır. Mezopotamya‟nın bu zengin ve verimli 

yapısı insan hafızasında cenneti çağrıştırmıştır. Tevrat‟ın Aden Bahçesi dediği 

cenneti, dört ırmağın aktığı bu alana yerleştirmesi de bunun göstergesidir. Bu 

yüzden insanlığın gelişmesinde Semitik kültürden daha fazla etkili olmuştur. 

Buraya ‗insanlığın beşiği, kuluçkaya yattığı yer‘ denmesi bu özelliğinden ve 

etkisinden dolayıdır. 

Buzulların erimesine bağlı olarak daha kuzeyde bugünkü Doğu Avrupa, 

Kafkasya ve Orta Asya çevresinde bu iki etnik kimliğin dışında Sinik denen 

üçüncü bir dil ve kültür grubu şekillenir.  

Tüm arkeolojik, antropolojik, etimolojik ve etnolojik araştırmalar günü-

müz insanlığının bu üç etnik kimlikten geldiklerini söylemektedirler. Yine 
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diğer kültürler de bu üç kültürden türemişlerdir. Bunu söylerken bu etnik ve 

kültür grupları birbirinden yalıtılmış, birbirinden etkilenmemiş demiyoruz. 

Zaten bunu söylemek eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunların karşılıklı ilişkileri, 

çelişkileri dil ve kültürleri daha da geliştirmiştir.  

Verimli Hilal‟deki gelişme büyüdükçe bağrında yeni sorunlar da getirir. 

Toplum büyüdükçe, toplumun sorunları da artar. Toplumun sorunlarını çözme-

ye çalışmak politikadır. O yüzden politika öyle söylendiği gibi Yunan icadı 

değildir, Mezopotamya merkezlidir. Bu yüzden ilk politikacı ana tanrıçadır. Bu 

işi başta ana tanrıça yaptığından sorun oluşturmaz. Ancak gelişen toplumsallı-

ğa paralel olarak şaman, yaşlı ve güçlü erkek ittifakı farklı arayışlara girer. Ana 

tanrıçanın politikalarına karşı etkilemeye dönük bir politika geliştirirler. Bu 

politikayı geliştirirken, bunun doğruluğu, yararlılığı ve ahlaklı olmasından çok 

etkilemesine bakarlar. Bu yüzden doğal toplumun son aşamasında politikada 

farklılıklar oluşmaya başlar. Bir kanalda topluluğun çıkarını savunan, topluma 

faydalı, doğru ve güzel şeyler yapmak isteyenler; diğer yanda ise kendi çıkarla-

rı uğruna ve toplumu bu istekleri doğrultusunda etkileyerek yönetmek isteyen-

ler olur. Bu politik ayrışma günümüze kadar derinleşerek gelmiştir. Günümüz 

egemenlerinin uyguladıkları politikalarla toplumu etkileyerek istedikleri yere 

yönlendirmeleri şaman, yaşlı ve güçlü erkeğin politikasına ne kadar da benzi-

yor. 

Bir kültür bir yerde derinliğine yaşayıp kök salmışsa orada alternatifinin 

veya anti-tezinin gelişmesi oldukça zordur. Anti-tez başka, taze ve bakir alan-

larda gelişir. Bu, sosyal bilimlerin temel tespitlerinden biridir. Neolitik kültürü, 

ana tanrıça zihniyetini derinden yaşayan Toros-Zagros kavisinde şaman, yaşlı 

ve güçlü erkeğin kültürü ve zihniyetinin gelişmesi imkânsız olmasa da çok 

zordur. Bu yüzden bu yeni anlayış, yeni bakir alanlar arar. Semitik kültürle 

Aryenik kültür arasında kalan yer olan Aşağı Mezopotamya bunun için uygun 

bir zemindir. Şaman, yaşlı ve güçlü adama dayalı olarak Sümerlerin burada 

gelişmesi de bu tezimizi doğrulamaktadır. Yoksa farklı alanlardan Aşağı Me-

zopotamya‟ya gelmiş değişik etnisitelerin geliştirdiği bir sistem değildir. Sü-

mer adlandırmalarının ağırlıklı Aryenik olması da bunu doğrular. Yine Sümer 

mitolojisi iyice çözümlenirse, Toros-Zagros kavisindeki Aryenlerin büyük bir 

ağırlık oluşturdukları görülecektir. Ancak Sümerleri yalnız Aryen kültürünün 

devamcıları olarak görmek de yanlıştır. Sümerlerin oluşumunda Aryen kültürü 

kadar olmasa bile, Semitik kültürün de etkisi vardır. 

Ancak burada şunları belirtebiliriz. Sümerler, gerek Aryen, gerek Semitik 

kültürden kopanların yarattığı uygarlıktır. Hiyerarşiyi aşmayan etnisiteden 
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kopanların hiyerarşiyi de aşarak yeni bir toplumsal örgütlenme –şehir, devlet- 

yaratmalarıdır. Ana tanrıça zihniyeti karşısında şaman, yaşlı ve güçlü erkeğin 

geliştirdiği yeni zihniyettir. Şamanın rahipleşmesi, güçlü adamın askeri şef 

olması yaşlının da ileri gelen olmasıdır. Bu, toplumsallığın inkârı üzerine kuru-

lan, adına devlet ve uygarlık denen yeni bir örgütlenmedir. Bu uygarlığın teme-

li, kan bağına dayalı etnisite değil, çıkar bağına ve mülkiyete dayalı sınıftır. 

Eşitlik ve özgürlüğe dayalı yaşam yerine çıkar farklılıklarına ve köleliğe dayalı 

bir yaşamdır. Bu yüzden bu oluşumu –Sümer‟i- doğal toplumun anti-tezi ola-

rak görmek gerekir.  

Bu özelliğinden dolayı Sümerler, sınıflı ve erkeğe dayalı uygarlığın kök 

hücresidir. Günümüz uygarlığının en orijin halidir. 

Rahip öncülüğünde, ziggurat etrafında örgütlenen yeni toplum kısa sürede 

büyük gelişmeler sağlar. Rahip kurnazlık, ikna ve zoru iç içe kullanarak siste-

mini esas olarak zihniyet dünyasında oturtur.  

Gelişmesini tamamlayıp kurumlaşan her sistem yayılma eğilimi gösterir. 

Sümer şehirlerinde belli bir güce ulaştıktan sonra devletçi toplum da yayılma 

eğilimi göstermiştir. Mitolojilerdeki tanrıların ve tanrıçaların savaşları toplum-

sal alandaki bu ayrışma ve çatışmayı yansıtır. Her şehrin bir yaratıcı koruyucu 

tanrısı ve rahip kralı vardır. Bu çatışmaların ilk önce kadınla olması dikkat 

çekicidir. Kadın etnisitenin geliştiricisi ve koruyucusudur. Yeni sistemin kadın-

la savaşı özünde etnisiteyle savaşıdır. O savaşları etnisitenin sisteme karşı sa-

vaşları olarak görmek daha doğrudur. İnanna‟nın Enki ile mücadelesi, 

etnisitenin direniş savaşıdır. İnanna‟nın istediği „104 ME‟ özünde etnisitenin 

yaratımları ve değerleridir. Bu döneme kadar hâlâ kadın tümden kaybedip 

yenilmemiş, erkek egemen olmamış, kendi sistemini kurumlaştırmamıştır. 

Kabile ve boyların ileri gelenlerinden oluşan meclisin olması da bunu gösterir. 

MÖ 4000–2000 yılları arasında artık sistemin oturduğu görülmektedir. Askeri 

şefin etrafında toplanan rahip ve idarecilerin oluşturduğu devlet tarzı sistemin 

kurumlaşması bunu göstermektedir. Bu sistem kurumlaştıkça dışa açılır, işgal 

seferlerine girişir. Böylece kabilelerden kopan, koparılan çok sayıda insan, 

„daha elverişli‟, „zengin şehir yaşamı‟ içinde ya memur ya asker ya da çalışan 

köle olarak istihdam edilir. Bu durum etnisitelerle devlet arasında meclis üze-

rinde oluşan dengenin devlet lehine bozulmasına yol açar. Bu süreç derinleş-

tikçe meclisler işlevini yitirir, askeri şefin sistemi kurumlaşır. Bu durum geliş-

tikçe buna karşı tepkiler, direnişler ve giderek isyanlar da gelişir. Bu direnişler 

iki kanaldan beslenir. Birincisi, şehirde yaşamları zorlanan ve giderek kölele-

şenlerden gelir. Diğer kanal da bu sistemin dışında olmalarına rağmen bu sis-
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temin saldırılarıyla yüz yüze kalan aşiretlerden gelir. Bu iki kanal devletin 

baskıcı ve işgalci zoruna karşı direniş geliştirerek demokratik bir duruş göste-

rirler. İşte demokrasi, komünalite ve komünalizm bu iki gelenekten beslenir. 

Bu kanallardan beslenerek yeni yaşam yaratma iddiasında olan hareketleri 

burjuvaziye mal edemeyeceğimiz gibi, bu kanallardan beslenmeyenlere de 

halkçı, devrimci demek doğru değildir.   

Sümer devleti kurumlaştıkça Verimli Hilal‟e doğru işgal seferlerine giri-

şir. Gılgameş Destanı özünde bu işgal seferlerinin mitolojik anlatımıdır. Sü-

merler ihtiyaç duydukları hammadde ve insanı elde etmek için Aryen toprakla-

rına seferler düzenlerler. Bu saldırılar karşısında aşiretler de büyük bir direnişe 

girerler. Teslim olup köle olmaktansa ölmeyi tercih ederler. Bu aşiretin, 

etnisitenin özgürlük duruşuyla ilgilidir. Ancak aşiretler tek başlarına bu işgal 

ve istila seferlerine karşı koymakta zorlanırlar. Bu yüzden aşiretlerin dayanış-

masını ifade eden aşiret konfederasyonları oluşturarak direnirler. Ancak tehlike 

bertaraf edildiğinde, bu konfederasyonlar kendiliğinden dağılır. Tarih bunun 

pek çok örneğiyle doludur.  

Sümerlerden sonra kurulan Akadların da varlığı Sümerlerinkinden farklı 

değildir. Akadlarla şehir devletleri birleşerek merkezileşmişlerdir. Nasıl ki, 

Gılgameş şehir devletlerinin ve burada gelişen kralların ilkiyse, Sargon da 

merkezileşen devletin ve imparatorlukların sembolüdür. Bu süreç etnisite ve 

komünal düzen aleyhine gelişir. Akadların işgal ve istila seferlerine karşı 

Aryen aşiretler, Gutiler öncülüğünde birleşerek direnirler. Uzun bir direniş 

savaşından sonra M.Ö 2150 yılında Akadları yıkarlar. Bu yüzden Gutileri tari-

hin ilk isyancıları, ilk direnişçileri olarak görmek yanlış değildir. Akadlar sal-

dırmadıkça, varlıklarına, topraklarına yönelmedikçe Aryen aşiretleri onlara 

karşı bir saldırı içine girmemiştir. Yani savunma pozisyonunda kalmışlardır. 

Zaten etnisitenin duruşu saldırı değil, savunmadır. Meşru savunmayı aşan şid-

detin doğru olmadığını söylememiz, etnisitenin bu varoluş tarzından dolayıdır. 

Önder Apo‟nun: „…TÜM DÜNYAYI YENECEK GÜCÜMÜZ OLSA DAHĠ 

SALDIRMAYACAĞIZ. TÜM DÜNYA BĠRLEġSE ÜZERĠMĠZE GELSE 

TESLĠM OLMAYACAĞIZ…‟ tespiti etnisitenin bu konudaki duruşunu belir-

liyor. Akadları yenen Gutiler –tehlike kalktıktan sonra- bu birliği uzun süre 

sürdüremezler ve merkezileşip devletleşme yerine, aşiretlere ayrılarak varlıkla-

rını sürdürürler. 

Akadların yıkılmasından sonra kurulan Babil devleti her yönüyle merke-

zileşen bir devlettir. İçte büyük bir baskı mekanizması uygular. Hammurabi 

bunların bilinen en büyük kralıdır. Siyasal merkezileşmesi mitolojiye de yansır. 
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Marduk, anası Tiamatı öldürerek bütün tanrıları denetimine alır ve tanrı kral 

olur. O zamana kadar rahip olan krallar, yerlerini tanrı krallara bırakırlar. Babil 

içte ve dışta çok büyük baskılar uyguladığından büyük direnişlerle de karşıla-

şır. Tarihin tanıdığı ender direnişlerdir bunlar. Ateşlere atılmalarına, yakılmala-

rına rağmen direnişten vazgeçmemişlerdir. Etnisitelerden koparak veya kopar-

tılarak Babil şehirlerine doldurulanlar köle olarak en büyük vahşetle karşılaşır-

lar. Sümerce „emekçi‟ anlamına gelen Kassitlerin içten direnişleri uzun sürer. 

Ancak içte en büyük direniş, bir etnisite, aşiret gibi hareket eden İbrahim‟in 

direnişidir.        

Kassitler ve İbrahimi direnişin yanısıra dağların zirvelerinde, ormanların 

derinliklerinde ve çöllerde kalan etnisitelerin direnişleri de destansıdır. Bu 

direnişlerin öncülüğünü de Aryen aşiretler yaparlar. Yaşamlarına dönük tehlike 

yeniden oluşunca aşiretler yeniden bir araya gelerek Mitani çatısı altında kon-

federasyonlaşarak güçlerini birleştirirler. Bu aşiretler yaklaşık 300 yıl direnir-

ler. En sonunda Hurilerden oldukça etkilenmiş olan Hititlerle kurdukları ittifak 

sonucunda Babil‟i yenerler. Etnisitenin üst tabakası egemenlerle birleşir. 

Etnisitenin alt tabakaları ise ya şehirde kalıp köleleşmişledir ya da geldikleri 

yerler olan dağlara dönmüş, yaşamlarına orada özgürce devam etmişlerdir.  

Babillerin yıkılmasıyla tarihin tanıdığı en kanlı, en baskıcı, en gaddar im-

paratorluğu olan Asur İmparatorluğu kurulur. Tüccar geleneğini yaratan bu 

imparatorluk, insan kellelerinden yaptığı surlarla övünür. Zoraki asimilasyonu, 

sürgün politikalarını geliştirir. Baskıda hiçbir sınır tanımaz. Mısır‟a kadar se-

ferler düzenler, Suriye, Filistin ve Kenan‟ı işgal ederek Mezopotamya‟nın 

kuzeyine kadar seferler düzenlemişlerdir. Halklara adeta nefes aldırmaz. Bu 

baskılara karşı içte emekçilerin, dışta etnisitelerin büyük direnişleri gelişir. 

Bölgenin etnik yapısı büyük mücadele verir. Urartuların direnişi destansıdır. 

Ancak Asur zulmünü kıramaz. Fakat direnişi hep canlı tutar, ateşi hep gürleşti-

rir.  

Medlerin öncülüğünde birleşen aşiretler, komşu etnisitelerle de ittifak ku-

rarak, konfederasyon oluşturarak –buna Urartular, Babiller, İskitler dâhildir- 

Asur‟a karşı mücadele ederler. Bu birliği yaratan da Zerdüşt‟tür. Etnisitenin 

direniş geleneğinde Zerdüşt çok büyük bir yer tutar. Etnisite özünde politik ve 

ahlaki bir duruştur. Ya da etnisiteyi ayakta tutanlar bunlardır. Ancak bunu bir 

felsefe gibi, yaşam tarzı gibi direnişe katan Zerdüşt‟tür. Bu anlamda Zer-

düşt‟ün direnişi politik ve ahlakidir. Babil Nemrutlarına başkaldıran İbra-

him‟inki kadar etkilidir. Merkezileşen devlet, ahlakını önemli oranda yitirir. 

Politikayı da kendisini daha fazla egemen kılmak, gizlemek için örtü olarak 
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kullanır. Bu anlamda ahlakını yitirmiş, politikadan uzaklaştırılmış bir toplum 

yaratır. Zerdüşt, bu her iki olguya vurgu yaparak doğal toplumdaki politik ve 

ahlaki özgürlüğü yeniden yaratmak istemiştir. Asurlara karşı verilen mücadele-

nin büyüklüğü bundandır.  

Halklara kan kusturan Asur İmparatorluğu MÖ 612 yılında yıkılınca, baş-

ta kendi halkı olmak üzere bölge halkları tarafından bu kurtuluş bayramı olarak 

kutlanmıştır. Newroz hâlâ bölgede en büyük etkiye sahip, en geniş alana ya-

yılmış bir bayramdır. Bölgedeki tüm etnik yapılar bunu sahiplenmişlerdir. 

Bundan sonra direnişler Zerdüşti bir renk almıştır. 

Ancak kısa bir süre sonra bu birlik dağılır. Bu etnisitenin yapısıyla ilgili-

dir. Etnisite konfederasyonları uzun süre devam edemez. Ya aşılarak devlete 

dönüşürler ya da dağılarak yeniden etnisiteler şeklinde yaşamlarına devam 

edeceklerdir. Medlerde de aşiretlerin üst kesimleri devlet geleneğiyle bütün-

leşmişlerdir. Etnisitenin alt tabakasını oluşturanlar ise özgür yaşamayı tercih 

ederek devlete giden yolu tercih etmemişlerdir. Bunu doğalarına ters gördükle-

rinden aşiretler şeklinde dağılınca, konfederasyon da dağılmıştır.  

Etnisitenin ana gövdesinin bölünmesiyle, ortak dil ve kültür grupları şe-

killenir. Buna „kavim‟ denir. Kavim kavramı Arapça olup halkın karşılığıdır. 

Halkta dil ve kültür birliği olmasına rağmen gevşektir. Aralarındaki ilişkiler de 

gevşektir. Bu aynı zamanda daha alt düzeyde kimliklerin oluşmasıdır. Antropo-

lojide kimlik, farklı olmak kadar kendine benzemek olarak da tanımlanır. Ör-

neğin Kürt kimliği, Kürtleri diğer kavimlerden ayırdığı gibi Kürtleri de yaratır. 

Farkını oluşturup kendini yaratma halk kimliğini yaratmanın temelidir. Halk, 

ilk çağın son dönemleri ile ortaçağın ortalarına kadar olan toplumsal kategoriyi 

ifade eden formdur. Kavimlerde toprağa yerleşiklik ve kültürel ayrışma daha 

da belirgindir. Hâkim sınıflar, aristokrasi ve serf köylülüğüdür. Şehirlilik bu 

genel kategoride yer almasına karşın, sınırlı bir bağımsızlığı ve kozmopolitizmi 

temsil eder. Köleci sistemde efendi-köle ikilisinin aynı aşiretten olması nadir-

dir. 

Mezopotamya‟da bu toplumsal mücadeleler içinde büyük etnik direnişler, 

sosyal hareketler gerçekleşirken Avrupa ve diğer birçok alanda henüz neolitik 

dönem bile gelişmemiştir.  

Medlerin dağılmasından sonra mücadelenin yönü çeşitli kanallarla Ana-

dolu üzerinden Batı‟ya yani Yunanistan‟a kayar. Mezopotamya kültürü erken-

den Anadolu üzerinden Grek yarımadasına taşırılırken yine güneyden Mısır 

uygarlığı da buraya akar. Kuzeyden kavimler de buraya göç ederler –Dorlar, 

Mikenler, Gotlar-. Böylece Mezopotamya ve Mısır uygarlığını bu kavimlerin 
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özgür ruhuyla birleştirerek bir sentez yaratırlar. Atina‟nın üstünlüğü bu sentezi 

güçlü yapmasındandır. Başlangıçta demokrasiyi geliştirmeleri bu etnisite dire-

nişleri ve sosyal mücadelelerin sonucudur. Bu özelliğinden dolayı Atina çevre-

sine ışık saçan yıldız gibidir. Sokrates gibi bir ahlakçıyla ahlak felsefesini ge-

liştirir. Meclisinde politika temel uğraştır. Tüm bu gelişmelerde Mezopotam-

ya‟nın özellikle de Zerdüştlüğün etkisini görmek mümkündür. Zaten Atina 

sitesinin oluşumunda katkısı olan birçok insanın gelip Mezopotamya'yı gezme-

leri, burada eğitim görmeleri de bunu gösterir. Ancak kısa sürede yozlaşarak bu 

özelliğini yitirir. Demokrasiyi ayrıcalıklı bir konuma getirir. Politika işini ser-

veti olanlara bırakır. Sokrates‟i idam eder. Böylece değerlerini yitirerek de-

mokrasiyi demagojiye dönüştürür. Bunu sürdürmek için de içeride baskılarını 

giderek arttırır. Köleliği derinleştirir, geliştirir. Dışarıdan Atina‟ya gelenleri, 

etnik hareketleri, „pagan, dinsiz, kural tanımayan‟ diye aşağılayıcı ifadelerle 

tanımlar. Bunun sonucunda içte site hareketleri, dıştan etnisite akınları Atina‟yı 

güçsüz düşürür. Makedon aşiretlerinin özgür ruhunu taşıyan İskender kısa 

sürede Atina‟yı alır. 

Eğer Atina baskıcı, zorba ve diktatör Pers ve Sparta krallıklarına karşı 

etnisiteye dayalı demokrasiyi derinleştirseydi, insanlığa çok şey verebilirdi. 

Ancak demokrasiden uzaklaşarak erkenden devletleşmeye gitmesi nedeniyle 

bu şansı kaybetmiştir. 

İçten sosyal mücadelenin, dıştan etnisitenin etkilediği sistemlerden birisi 

de Roma sistemidir. Roma, özü itibarıyla Atina‟nın daha gelişmiş halidir. Ro-

ma, tarihin tanıdığı en kanlı imparatorlukların sonuncusudur. İnsanları arena-

larda aslanlara parçalatmıştır. Keyifleri için Roma‟yı dahi yakmışlardır. Köle-

lik alabildiğine derinleştirilmiştir. Aynı zamanda evrenselleşmiştir. Evrenselle-

şen bu diktatörlüğe karşı direnişler de evrensel boyut gösterir. İçte köle isyan-

ları giderek artar. Dışarıdan da etnisite saldırıları artar. Spartaküs İsyanı ile 

sembolleşen bu köle isyanları Roma‟yı oldukça yıpratır. Ancak Roma‟yı devi-

remezler. Bu sosyal mücadelenin diğer ucu da Ortadoğu‟da boy veren Hıristi-

yanlık‟tır. Hıristiyanlık, hem sosyal hem de etnik bir hareket, başkaldırı ve 

direniştir. Hatta ilk sosyalist hareket olduğu söylenmektedir. Hıristiyanlık‟ın 

demokratik uygarlıkta, komünalitede bu kadar büyük rol oynaması bu yüzden-

dir. Demokrasinin güçlü bir kaynağıdır. Babil Nemrutlarına ve Mısır Firavun-

larına karşı mücadele eden İbrani kabilesi bir direniş ve demokrasi kanalıdır. 

Ancak giderek içe büzülmesi, devletleşmesi darlaşmasını onun milliyetçileş-

mesini getirmiştir. Hıristiyanlık, Yahudiliğin bu darlığını aşmış, direniş gele-

neğini evrenselleştirmiştir. Hıristiyanlıkla birlikte içte sosyal mücadeleler, dışta 
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etnisite direnişleri evrensel bir karaktere bürünür. Spartaküs‟ün ve Hıristiyan-

lık‟ın evrenselliği bundan dolayıdır. 

Bu dönemde Avrupa‟nın tarihini Roma İmparatorluğu‟na karşı 

etnisitelerin, aşiretlerin direnişi belirler. Kavimler yer değiştirdiklerinden sü-

rekli çatışmalıdırlar. Bu çatışmalar uzun bir süre alır. Daha sonra Doğu Avrupa 

üzerinden gelen Hunlar, Bulgaristan çevresinde Roma ile karşılaşır, çatışırlar. 

Ancak Hun aşiretlerinin üst kesimleri–Atilla- Roma‟yla işbirliği yaparlar. Daha 

sonra kuzeyden gelen Aryen kökenli Germenlerle, Gotlar ve Slav aşiretleri 

Roma kapısına dayanırlar. Bu konuda Önder Apo şunları belirtir: “…Tüm 

öncülleri gibi Roma da içinden gelen sosyal-komünal hareketle, kuzeyinden 

gelen etnik, doğal topluma yatkın toplulukların savunma-saldırı hareketlili-

ğiyle birkaç yüz yıllık süren dönemin sonunda çözülecektir. Roma‟nın çözü-

lüĢü ve bir parçasının MS 4. yüzyıl sonlarında yıkılıĢı, etnisiteyle dinsel ko-

münlüğün aralarındaki iliĢkinin dolaylı da olsa birleĢik zaferidir…” 

Roma İmparatorluğu‟nun Ortadoğu üzerinde de baskıları yoğundur. Hem 

içte hem dışta bunu yapmıştır. Bu yüzden buradaki aşiretler büyük direnişler 

göstermişlerdir. Burada direniş dini bir karakter taşır. Bu direniş, İsa‟da ifade-

sini bulur. Roma‟nın İsa‟ya bu kadar ağır yönelmesinin altında yatan gerçeklik 

budur.  

Kurtuluş arayan etnisitenin alt tabakaları devletin baskılarından çok çek-

tiklerinden, Hıristiyanlığa bir kurtuluş gibi sarılmışlardır. Roma‟nın yönelimle-

rine karşı, bu arayışın peşinden koşanlar yeraltına çekilirler. Roma Hıristiyan-

lığı yasaklar. Bu anlamda Hıristiyanlığın örgütlenme yerleri olan manastırlar, 

birer direniş kalesi haline gelir. Manastırlar, ezilenlerin ve dıştan gelen 

etnisitelerin kaldıkları, örgütlendikleri yerlerdir. Komünal bir yaşam olması da 

bunda belirleyicidir. Bu anlamda manastırlar, demokratik uygarlığın önemli bir 

ayağıdır. Yaklaşık 300 yıllık bir mücadeleden sonra Roma İmparatorluğu‟nu 

içten fethederler. Roma İmparatoru Konstantin, MS 313 yılında Hıristiyanlık 

üzerindeki yasağı kaldırır. Bu karar mücadeleyi daha da derinleştirir. Sonunda 

Konstantin MS 325 yılında Hıristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul eder. 

Bundan sonra Hıristiyanlığı devletin içine çeker. Bir muhalif ve direniş hareke-

ti olarak gelişmesine rağmen, resmi devlet dini olunca bu direnişçi ve demok-

ratik özünü yitirir.  

Hıristiyanlık hümanist, evrensel, direnişçi ve demokratik değerlerini yiti-

rince ortaçağa katkısı olumsuz olur. Etnisite adına, direniş adına, evrensellik 

adına gelişen eğilimleri bastırır, sindirir. Hıristiyanlıktaki Katolik-Heretik ay-

rışması bunun yansımasıdır. Katoliklik devletin resmi dini haline gelerek, kur-
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tuluş umutları arayanlardan, bu uğurda mücadele eden etnisiteden ayrılırlar. 

Heretiklik ise ezilenlerin, sömürülenlerin, baskı altına alınanların, umut ve 

kurtuluş arayanların kendilerini ifade biçimidir. Ariusçuluk, Husculuk, 

Anabbaptistlik vb. mezhepler bu geleneğin devamıdır. Devletle bütünleşen 

Katolikler mezhep adına gelişen direnişleri sapkın ilan ederek en büyük cezala-

ra çarptırır. Kimilerinin engizisyonda kelleleri vurulurken, Bruno gibiler de 

ateşlerde yakılmışlardır.  

Yine toplumun baskısına en fazla maruz kalan kesimlerin başında kadın-

lar gelmektedir. Mevcut düzenin sınırlarını kabul etmeyen, ana-kadın kültürü-

nün devamcısı olan kadınlar, cadı olarak ifadelendirilmiş, cadı avları düzen-

lenmiş, böylece özgürlük arayan kadınlar baskı altına alınmıştır. Yine bilimin 

öncüleri olarak kabul edilen simyacılar da benzer sonuçlarla karşılaşmışlardır. 

Demokrasinin ve direnişin ayakları olan bu kanalların gelişmesi engellenmiştir. 

Bu anlamda Hıristiyanlık ortaçağda olumsuz bir rol oynamıştır. 

Özgürlük ve demokrasi isteyen halk, Sasani İmparatorluğu‟na karşı içten 

Zerdüşti gelenekle, dışarıdan da aşiretlerin mücadelesiyle devam etmiştir. Ma-

nicilik, bu iki eğilimi kendisinde birleştirerek bir çıkış yapmıştır. Evrensel, 

demokratik ve hümaniter özellikler taşımasına rağmen, Sasani İmparatorlu-

ğu‟nun ideolojisi haline gelemez. Yahudi din adamlarının İsa‟yı Roma‟ya çar-

mıha gerdirmeleri gibi Zerdüşt rahipleri de Mani‟yi Sasanilere katlettiriyor. 

Ancak Manicilik direniş geleneğini sürdürür.  

Arap etnisitesinin ve Berberilerin direnişi de görkemlidir. İçte Mekke 

merkezli, sınıfçı ve devletçi sisteme, dışta ise Sasani saldırılarına ve işgallerine 

karşı büyük bir karşı koyuş sergiler. Amansız bir mücadeleye girişir. Kısa sü-

rede Mekke kent devletini yıkarlar. Böylece BARIŞ anlamına gelen İslam 

Devrimi‟ni başarıya taşırırlar. Ancak iktidarı alır almaz etnisitenin üst kesimle-

ri hemen eski devlet geleneğiyle birleşerek amaçlarından koparak ters düşerler. 

Böylece etnisitenin alt yapısından koparlar. Hz. Muhammed‟in erkenden dev-

letleşmesi, ölümünden hemen sonra iktidar ve egemenlik çatışmalarının olması 

da bunu gösterir. Bu İslam‟ın resmileşmesi, devletleşmesidir. Resmileşen, 

devletleşen İslam, çıkış gerekçesinden uzaklaşır. Araplardaki Halifeler-

Hariciler çekişmesi de bunun ifadesidir. İslam‟ın üst kesimi erkenden devletle 

bütünleşip Halifeleşirken, büyük umut ve beklentilerle katıldıkları devrimden 

sonra umduklarını bulamayan etnisitenin alt kesimi de mezhepler şeklinde 

varlığını sürdürürler. İslam‟daki Sünni-Bâtıni ayrımı bundan dolayıdır. Bâtıni 

olarak kabul edilen mezhepler böyle bir rol oynar. Aleviler, Hariciler, 
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Karmatiler, Fatımiler böyledir. Etnisite varlığını bu mezheplerde, bu tarikatlar-

da (Hıristiyanlıktaki manastırların karşılığıdır) varlığını sürdürür.  

Türkler, Orta Asya‟dan geldiklerinde boylar, aşiretler düzeyindedirler. Bu 

anlamda etnisitenin özgür ruhunu taşırlar. İslam ile tanışmalarıyla birlikte, bu 

boyların üst kesimleri devletlerle işbirliği içine girip resmi devlet dinini kabul 

ederek etnisitenin alt tabakalarından kopmuşlardır. Etnisiteden koparak sınıfla-

şan bu egemenlerin tersine, etnisitenin ana gövdesi mezhepler şeklinde varlığı-

nı sürdürür. Bu direniş, tarikatlarda, hankaflarda, dergâhlarda, ocaklarda varlı-

ğını sürdürür. Selçuklular, Osmanlılar egemen kesimle bütünleşenler olurken, 

Türkmenler etnisitenin özgür ruhunu yaşatanlar olur. Bektaşilik, Mevlevilik, 

Babailik, Celalilik ve Kızılbaşlık bu geleneğin yaşatılmasıdır. 

Kürtler varlıklarını hep etnisiteler şeklinde devam ettirmişlerdir. Zaman 

zaman aşiret konfederasyonları kursalar da devletleşmemiş olarak, etnisite 

şeklinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak etnisitenin üst kesimleri mevcut 

devletlerle işbirliği geliştirerek, etnisiteden kopmuşlardır. Kürt egemen sınıfı-

nın bu kadar işbirlikçi ve kendisine yabancı olması bu özelliğinden dolayıdır. 

Etnisite gerçekliği, Kürt olarak devlet olmalarına izin vermediğinden, devlete 

ulaşmayı etnisiteye ters düşmekte görmüşlerdir. Bu yüzden yabancılık ve iha-

net temel karakterleri olmuştur. 

İslamiyet Kürdistan‟a girdiğinde Kürt etnisitesinden çok büyük direniş 

görür. Bunun üzerine İslam egemenleri Asurları aratmayacak şekilde, insan 

kellelerinden burçlar dikerler. Arap işgallerine karşı Kürtler yurtlarını, düşün-

celerini ve varlıklarını savuma savaşına girişirler. İşgale karşı gelişen isyanla-

rın böyle özellikleri vardır. Bu isyanlardan Mazdek‟in, Hürrem‟in ve Babek‟in 

önderlik ettiği isyanlar kanlı olur, katliamla bastırılır. Yaklaşık 200 yıllık 

amansız bir direniş sonucunda Kürtler, yenildikten sonra İslamiyet‟i kabul 

ederler. Belki de Kürtler kadar İslamiyet‟i kılıç zoruyla kabule zorlanan başka 

bir millet yoktur. Arap egemenlerine yenilmeleri, İslamiyet‟i kabul etmeleri 

Kürt etnisitesini bitirmez. Kürtlerdeki Sünni-Alevi ayrımı bunun ifadesidir. 

Etnisitenin üst kesimleri devletle bütünleşerek, Sünnileşip etnisiteden kopar-

ken, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kesim de Alevilik ve Yezidilik adı 

altında varlığını ve direnişini sürdürür. Bu anlamda Kürtlerdeki Yezidilik ve 

Alevilik direnişin, demokrasinin temel dayanaklarıdır. Ancak bunlar da sürekli 

maruz kaldıkları baskı ve katliamlarla büyük oranda inanç değiştirerek zamanla 

Sünnileşmişlerdir. 

Bu dönemdeki gelişmeleri Önderlik şöyle değerlendiriyor: “…Dönemin 

çok yaygın manastır, tasavvuf akımlarına bu çerçevede yaklaĢmak ufuk açı-
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cıdır. Etnisite ve dinin üst tabakası feodal devlet gücü haline gelirken, yoksul 

alt kesimleri çok geniĢ alanlara yayılmıĢ manastır –Ġslam‟daki karĢılığı tari-

kat ocakları- ve dergâhlarda komünal düzen gücü halinde yaĢamaktadır. Bu, 

sınıfsal anlamı derin olan bir bölünmedir. Bir anlamda ortaçağa özgü savaĢ-

çı-iktidar gücüyle -kendine dayalı iĢbirlikçi kesimlerle birlikte- demokratik-

komünal halk arasındaki ayrıĢma ve mücadeledir. Ġslam dünyasındaki Bâtı-

ni-Sünni ve Hıristiyanlıktaki Katolik-Heretik çeliĢkisi bu gerçeği yansıtmak-

tadır. Kavimler bünyesinde benzer ayrıĢmalar görmekteyiz. Selçuklu-

Osmanlı -Türkmen; Arap halifeler-hariciler vb. çeliĢkiler, aynı kavim için-

deki sınıfsal çeliĢki ve kavgayı yansıtmaktadır. Yoksul hareketlerinden bazı-

ları ileri düzeyde siyasallaĢmayı becerdiler. Karmatiler, HaĢhaĢinler, Fatımi-

ler, Aleviler, yoksul halk kesimlerinin sınıfsal ayrıĢmaya tepki ifadeleridir. 

Ortaçağın ilkel demokrasi örnekleridir. Fakat toplumsal sisteme hâkim sal-

tanat anlayıĢı bu hareketlerde daha ileri bir demokratik oluĢuma imkân ver-

meyecektir. DıĢtan baskılar, içten yozlaĢmalarla erkenden tasfiye olup etkin-

liklerini yitireceklerdir…” 

Sosyal, dini ve etnik hareketler bütün görkemlilikleriyle direnmelerine 

rağmen, yenilmekten kurtulamadılar. Yazılı tarih, bir anlamda yenenlerin tari-

hidir. Etnik, dini ve sosyal hareketler yenildiklerinden tarihleri yazılmamıştır. 

Tarihlerinin yazılmamış olması onların olmadıkları, tarihten silindikleri anla-

mına gelmez. Tarih partneriyle gelişir. Partnersiz bir tarih olmaz. Bu tarihin 

diyalektiğine de terstir. Başta belirtmiştik, gelişme farklılaşarak, farklılıklar 

kutuplaşarak, sonra bu kutuplar birbirini çekerek yeni bir oluşuma dönüşür. 

Tarih de klanla, etnisiteyle başladı. Giderek farklılaştı, kutuplaştı, çatışarak 

gelişti. Ancak bu çatışmalarda yenilen bastırıldı, geriletildi, ancak yok edile-

medi. Yok edilmesi de mümkün değildi. Galiplerin ve egemenlerin tarihinin 

bunu reddetmesi, yok sayması tam bir inkârcılıktır. Tarihi galiplere, egemenle-

re, iktidar güçlerine verirsek demokrasinin, direnişin tarihi nasıl yazılacak veya 

oluşacak? Bu durumda toplumsal gelişmelerin öncülüğünü kendi ellerimizle 

altın tepside egemenlere sunmuyor muyuz? Günümüzde kabul gören tarih 

anlayışı bu değil mi? Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak şunu biliyo-

ruz, galiplerin ve egemenlerin tarihi kadar yenilenlerin ve ezilenlerin de bir 

tarihi vardır. Ve bir Afrika atasözünde olduğu gibi, „aslanlar tarihini yazmadık-

ça, anlatanlar hep avcılar olur‟ ezilenleri ve yenilenleri de hep yenenler ve 

egemenler anlatır. Egemenlerin ve yenenlerin anlatacağı tarih de avcının anlat-

tığı aslan tarihi gibidir. 
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Ezilenler, sömürülenler ve etnisiteler her zaman varlığını çeşitli adlar adı 

altında korumuşlardır. Ortaçağ hem Doğu‟da hem Batı‟da dinin ağır baskısı ve 

karanlığı altında olduğundan, direnişler de dini bir renge bürünmüştür. Mez-

hepler, manastırlar, tarikatlar, dergâhlar, ocaklar bu direnişlerin merkezi ol-

muşlardır. Galipler ve iktidar sahibi egemenler, merkezlerde otururken, dire-

nenler gettolarda, kırsalda, şehirden uzak yerlerde üslenmişlerdir. 

Ortadoğu‟da önce Araplar, ardından da Türkler, İslam adına halkları tam 

bir cendereye almışlardır. Her türlü direnişi, başkaldırıyı, karşı gelişi bastırmış-

lardır. Dıştan egemenlerin bu baskısı, etnisitenin içindeki yozlaşmalarla birle-

şince halkların düşürülüşü daha da derinleşir.  

Batı‟da ise Katolik kilisesine karşı giderek artan bir tepki gelişir. Yeni bir 

Roma olma iddiasında olan feodal derebeylerin kendi aralarındaki çekişmeleri, 

demokratik eğilimlerin gelişmesine ortam sunar. Özellikle Kuzey Avrupa‟daki 

Germen kabilelerin halen özgür kabile ruhunu temsil etmeleri, sistemle bütün-

leşmemeleri bunun zeminini daha da güçlendirir. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik 

arayışlarını geliştirir. O dönemde kurulan tarikatlarda bunu fazlasıyla görmek 

mümkündür. Ne Engizisyon ne de prenslerin yaklaşımları bu gelişmeyi dur-

durmaktan uzaktır. “…Büyük düĢünce ve özgür ruhlu insanlara sahip olduğu 

için, bu yaratılıĢ dönemine saygılı ve duyarlı yaklaĢmak, günümüz Batı uy-

garlık gerçeğini öğrenmek açısından son derece önemlidir. Yaratılan değer-

ler en az neolitik-köy-tarım devrimiyle Ģehir-uygarlık devimindekiler kadar 

anlamlıdır. Doğuda sönmeye yüz tutan yaratıcı bilinç ve özgürlük ruhumu-

zun devam etmesidir. Avrupalı insanın elinde büyütülen bilinç ve özgürlük, 

binlerce yıl taĢıdığımız, öncülük ettiğimiz bilgelik ve doğal toplum ruhumuz-

dur. Yabancı değil, bizim olan bir gerçekliktir...” Önderliğimizin belirttiği bu 

durum, özgürlük, demokrasi ve eşitlik arayan etnisitenin, sosyal kesimlerin 

yeniden dirilmesidir. Yani „yeniden doğuş‟ anlamına gelen Rönesans bunun 

üzerinden gelişir. Bu yüzden Rönesans sisteme başkaldırıdır. Mevcut hiyerar-

şik, sömürücü ve devletçi düzenden rahatsız olanların başkaldırısıdır. Daha 

eşitlikçi, daha özgürlükçü bir arayıştır. Kendisini doğuş olarak ifadelendirmesi 

de bundandır. Rönesans etnisitenin yeniden uyanışıdır. 

Eşitlik ve özgürlük hareketi giderek gelişir. Katolik kilisesi Engizisyon ile 

bunu engellemeye kalkışınca, halk yönünü kiliseye karşı mücadeleye verir. 

Sistemi temsil eden kilise, bir asalak gibi halkın kanını emer. Halklar, kiliseye 

karşı açılan direniş bayrağı altında saf tutarlar. Almanya ve Avrupa‟nın birçok 

yerinde gelişen köylü ayaklanmaları, köylü savaşları bunun ifadeleridir. Şehir 

komünleri birer komünar olarak sürekli mücadeleyi geliştirir. Dinin ortaçağa 
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damgasını vurduğunu belirtmiştik. Bu yüzden direniş de bu yönlü olacaktı. 

Protestanlık bu dönemde gelişir. Halkın Katolik kilisesi şahsında sisteme tepki-

sinin ifadesi olur. Din maskeli bu mücadele özünde ezilenlerin, yoksulların, 

sömürülenlerin mücadelesidir. Pagan Germen kabilelerinin direnişidir. Bu 

anlamda Protestanlığın Germen kabilelerinin Hıristiyanlığı yorumlama ve ken-

dilerine uyarlama biçimi olduğunu belirtebiliriz.  

Rönesans‟la başlayan, reformla devam eden aydınlanma hareketi yeni bir 

bakış açısı yaratır. Bu bakış açısı sistem dışı kalmışların bakış açısıdır. Hüma-

nist ve demokratik olması bundan dolayıdır. Bunu burjuvaziye, kapitalizme 

mal etmek yanlış ve yanılgılı bir yaklaşımdır. Rönesans ve Reform, kapitalist-

lerden çok ezilenlerin, yoksulların, etnisitenin zihniyetidir. Bu hareketlerin 

gelişiminde bu çok belirgindir. Cadı diye yakılan özgür kadınların, Heretik 

diye giyotine gönderilen, ateşlerde yakılan aydınların, pagan diye katledilen 

köylülerin direnişi bunları getirmiştir. Bu konuda Önderlik şunları belirtiyor: 

“…Rönesans‟ın temeli diyebileceğimiz ve tanrıdan tamamen kopmuĢ bir 

düĢünce ve duyuĢ tarzı, en büyük paradigma değiĢimidir. GerçekleĢen zihni-

yet devrimini sıradan görmemek gerekir. Bu, en zor gerçekleĢen devrim tü-

rüdür. Dinsel dogmatizmden kurtulmak ve öz duygu-düĢünce gücüyle yaĢa-

ma anlam vermek Batı uygarlığının en önemli kazanımıdır. Ġkinci büyük 

değiĢim dindeki reformdur. Doğal toplum anlayıĢına aĢırı ters düĢen Hıristi-

yanlık dogmatizmine tepki kaçınılmazdı. Germenlerin doğal toplum gelenek-

leri, dinle yeni tanıĢmaları reformun bu kültürden gelmesinin koĢullarını 

teĢkil etmektedir. Protestanlık aslında Germen halkının Hıristiyanlık yoru-

mudur. Dogmatizmin daha yumuĢatılmıĢ, çalıĢmayı engellemeyen, bilime 

açık revizyon ve reformasyonunu temsil etmektedir. Bir nevi dinin saltanatı-

na tepkidir. Dinin aĢırı siyasallaĢmıĢ, pratik geliĢmelere engel teĢkil eden, 

halkların özgünlüğüne ve özgürlüğüne yer vermeyen büyük tutuculuğuna 

vurulan bir darbedir. Zihniyet devriminin teolojik anlamdaki yansımasıdır. 

Dogmatik kalıpların yıkılmasıyla felsefi düĢünce hızlı bir geliĢme sürecine 

girmiĢtir.  

Reformasyon, aynı devletin kilisece savunulan tanrı-devlet ideolojisi ve 

bürokrasisinin dokunulmazlık ve bütünlüğünü parçaladı. Toplum üzerindeki 

korku saltanatını kaldırdı. Herkesin kendi inanç tarzını özgürce tanımlaya-

bilmesine yol açtı.” 

Mücadele süreçlerinde iki eğilim at başı birlikte gelişir. Bu, iktidara yak-

laşım konusunda netlik kazanır. Ana gövdeyi oluşturanlar özgürlüğü ve de-

mokrasiyi tercih ederken, elit bir kesim ise iktidarı almaya göre kendisini şekil-
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lendirir. Bu kesimler mücadeleye bir kurtuluş amacıyla katılmaktan ziyade 

ayrıcalıklar elde etme amacıyla katılmış ve halkların, ezilenlerin taleplerini 

istismar ederek çarpıtmışlardır. Böylece mücadeleyi, direnişi yozlaştırmaya 

veya kendi denetimlerine almaya çalışmışlardır. Büyük inanç hareketleri olarak 

gelişen bu direniş hareketleri, gözlerini iktidara diktikleri anda, mücadeleye 

başladıkları andaki değerleriyle çelişmeye, ters düşmeye başlarlar. Hıristiyan-

lıkta, Müslümanlıkta, diğer birçok toplumsal mücadelede bunun örnekleri çok-

ça görülmüştür.  

Reform hareketinin önderlerine bakıldığında bu durum netçe görülür. 

Martin Luther, mücadelenin bir aşamasından sonra, gelişmelerin kontrolden 

çıkacağını anladığından eskiden karşısında savaştığı güce yanaşır. Ezilenleri, 

sömürülenleri, yoksulları, alt tabakadakileri yalnız bırakır. Thomas Munzer ise, 

sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürür. 

Etnik ve kavimsel gelişimler de toplumsal gelişmelere bağlı olarak geli-

şirler. Etnisiteler arasındaki ilişkiler daha gevşek olunca halk oluşur. Bu an-

lamda „halk, gevşek ilişkili etnisitedir‟ demek doğrudur. Tersi durumda 

etnisiteyi halktan koparmak yanlıştır. Halk ilişkisinin biraz daha yoğunlaşması 

veya daha farklı halkların birlikte yaşaması da ulusu oluşturur. Bu anlamda 

„Ulus=Yoğunlaşmış ilişki olarak halk= gevşek ilişki olarak etnisitelerin birliği-

dir‟ demek doğruya yakın bir tanımdır. Ulusun içinde değişik sınıf, katman ve 

etnik yapılar bulunur. Ulusun içindeki karmaşa da bundan gelir. Bu, ulusun 

zenginliğini oluşturur. Artık uluslar çağı başlamıştır. Egemenler, etnisitelerin 

dirençlerini din ve inanç anlayışlarıyla kırmaya çalışırlar. Etnik çatışmalar, 

mezhep çatışmaları gibi yansır. Toprağı ellerinde bulunduran feodaller ayrı bir 

mezhep olurken, zorla çalıştırılan topraksız emekçiler, köylüler ayrı mezhep 

olur. 

 Emekçiler feodallerden, toprak sahiplerinden kurtulmak isterler. 

Feodallerin boyunlarına taktıkları boyundurukları atmak isterler. Mezhep 

maskesiyle giriştikleri bu mücadeleyi kaybedince, feodallerle olan bağlarını 

koparmak isterler. Bu, onların demokrasi, özgürlük, eşitlik istem ve 

arayışlarından ileri gelir. Bunların yanında feodallerle çıkarları çelişen kesimler 

de vardır. Bunlar da manifaktürel bir sanayi kuran burjuva ve küçük 

burjuvalardır. Ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan bu manifaktür sahipleri ezilenlerin, 

emekçilerin, köylülerin bu isyanlarına destek verirler. Bu anlamda feodallere, 

kiliseye ve baskıcı güçlere karşı ortak paydada birleşirler. Ancak emekçiler 

kurtuluş için bu kavgaya katılırlar, burjuvalar ve küçük burjuvalar ise çıkar için 

katılırlar. Bu dönemde gelişen bilim ve sanatın öncüleri de emekçilerden yana, 
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kurtuluştan yana tavır koyarak bu kavgada yer alırlar. Bu isyanlarda etnisitenin 

direnci kırıldıkça emekçiler, serfler kötü yaşam koşullarını düzeltmek, 

herhangi bir yere bağlı kalmadan emeğini satma yaklaşımına gerilerler. Bu 

yaklaşımlarda etnisitenin eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve komünal ruh ve 

istemleri yoktur. Eşitlik, özgürlük, demokrasi istemleri azaldıkça, komünal 

ruhtan uzaklaşırlar. Bu durum onları amaçlarından uzaklaştırır. 

“… Feodal çitlerle ayrılmıĢ ekonomik yapının çözülerek daha geliĢmiĢ 

bir ortak pazarın ortaya çıkarılması, uluslaĢmanın varoluĢ biçimlerinden 

biridir. Ortak pazar her ne kadar kapitalizmi akla getirse de kapitalizmle 

özdeĢ bir olgu değildir. Kapitalizm öncesi ve sonrası toplumsal sistemlerin de 

ortak pazarları olabilir. Pazar toplumsal geliĢmenin genel bir kategorisidir. 

Sosyalist düzenlerde de varlığını sürdürmesi doğaldır ve yararlıdır. GeliĢmiĢ 

pazarlar etrafında ortak dil ve kültür ulus bağlarının geliĢmesine yol açar. 

Daha doğrusu ortak dil ve kültür geliĢerek ulusun en temel bağı, iliĢkisi olur. 

Üzerinde kapitalist sistem de geliĢebilir. Kapitalist olmayan komünal, demok-

ratik ve sosyalist düzenler de ortaya çıkabilir. Eğer ulusun içinde kapitalist 

sınıf tahakkümcülüğü geçerliyse, burjuva veya kapitalist ulus nitelemesi 

anlam taĢıyabilir. Ama burada kapitalizm ile ulusu özdeĢleĢtirmek doğru 

değildir. Sömürü bağları zayıfsa ve demokratik, komünal iliĢkiler baĢatsa, bu 

tür uluslara da demokratik ve sosyalist uluslar denebilir.  

Ulusların içinde etnisite, cins, sınıf bağlarında karmaĢa artar. Temel 

sınıflar burjuvazi ve iĢçiler olmakla birlikte, birçok tabaka ve köylü sınıf 

yenilenir. Çok sayıda kavmin, sınıfın ve ezilen cinsin ulusun bünyesinde 

görülmesi mümkündür. O zaman hakim ulus, sınıf ve cins kavramları daha 

da belirginlik kazanır. Resmi dil, ulusal ayrıcalık, ezilen etnik ve kültürel 

gruplar oluĢur. Ulus–devlet her ne kadar ulus olgusu içinde ortaya çıkan 

devleti ifade ediyorsa da, daha çok milliyetçi bir kavrama iĢaret eder. Devle-

tin ideolojisi milliyetçilik olursa, hakim milliyetten ötürü ulus-devlet denir. 

Çok uluslu devletler de olur… Her ulusu bir devlet, her devleti bir ulus ile 

nitelemek milliyetçiliğin en tehlikeli yanlarından birisidir. Devlet ve ulus 

kategorilerini birbirine fazla karıĢtırmadan, devleti teknik bir ortak örgüt-

lenme olarak nitelemek, ulusların özgür-eĢit ve demokratik olmalarına daha 

iyi hizmet eder…‟‟  

Yaşanan bu toplumsal değişimi, zihniyet dönüşümünü erkenden fark eden 

İngilizlerdir. İngilizler, dipten gelen bu dalganın başarıya ulaşmasında sonlarını 

gördüğünden erkenden müdahale etmişlerdir. İngiltere‟deki Levellerin müca-

delesi demokratik bir nitelik taşır. Bu mücadele kapitalist sistemden zarar gö-
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renlerin mücadelesidir. Bu hareketin gelişimi tehlike yaratınca buna müdahale 

ederler. Ancak müdahaleleri, Fransa‟daki gibi baskı ve zordan ziyade uzlaşarak 

çizgisine çekme, denetimine alma ve özünden boşaltmadır. Baskı ve zorun 

yumuşatılması köleliğin derinleşmesidir. Bu yüzden yumuşatma karşıt bir rol 

oynar. İnsanı kabule zorlar. İngilizlerin kısmen baskıları gevşetmeleri, yumu-

şatmaları sistemin derinlere kök salmasına yol açmıştır. İngilizler bu politikala-

rında önemli sonuçlar da almışlardır. İngilizlerin temel yaklaşımı olan içten 

fethetme, denetime alma, yozlaştırarak bitirme yaklaşımı buradan gelir.  

Fransa‟da ise mücadeleye kilise ve krallığın dışında sistemden rahatsız 

olan, zarar gören herkes katılır. Tüm toplumsal sınıf, katman, cins ve etnisiteler 

kendisini bu mücadelenin içinde bulurlar. Fransız Devrimi‟nin bu kadar radikal 

olmasında bu bileşimin payı büyüktür. Halkın eğilimi, demokratik komünal bir 

yaşamdır. En militan direniş ve kahramanlık bu kesimden gelir. Ancak devrime 

kurtuluş için değil de krallık ve kiliseyle girdikleri çıkar çatışmasından dolayı 

katılanlar da iktidarı hedeflerler. Devrim sürecindeki bu ittifak, devrimden 

hemen sonra dağılır. Herkes konumunu netleştirir. Fransız Devrimi bu anlamda 

tarihin tanıdığı en büyük devrimlerden birisidir. Bu konuda Önderlik şunları 

belirtir: “…Hiçbir kapitalist sınıf kitabında, ne Ġngiliz-Amerikan ne de Fran-

sız Devrimi‟ne iliĢkin bir düĢünce, teori ve programı yazılmaz. Bu devrimler-

de rol oynayanlar kendilerini burjuva sınıfının temsilcisi olarak ilan etme-

miĢlerdir. Katılan kitleler çoğunlukla yoksuldular ve özgürlük-eĢitlik taleple-

rini öne çıkarıyorlardı. Daha önceki Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma 

hareketini burjuva sınıfının esas aldığını iddia etmek büyük abartmadır. 

Sınıf olarak burjuvazi yükselirken -tüm çabası olarak-, kâra dayalı sermaye 

birikiminden baĢka bir Ģey düĢünmüyordu. ġüphesiz kâra giden yolun devlet 

erkiyle bağının bilincindeydi. Ġktidarı etkilemek ve ele geçirmek için çaba 

içindeydi. Ama elinde bir devrim teorisi ve pratiği bile özel anlamda yoktu. 

Devrimlerin temelinde objektif koĢullar tarihin uzun bir evriminin ürünüy-

dü. Sübjektif öğeler olarak düĢünürler ve siyasal aktivistlerin özel bir burju-

va devrim programı, hatta partileri yoktu. Eğilim halindeydiler. Bazı zengin-

lerden himaye görüyorlardı, çoğunluğu da feodal karakterli, bilim ve sanata 

ilgisi olan zenginlerdi. Öne çıkarılan talepler genelde hümanist, özgür ve eĢit 

bir dünya özlemiydi.  

Yazılan tüm ütopyalar kapitalizme zıttı. O halde nasıl oldu da bu düĢü-

nürler ve militanlar burjuva sayıldı, devrimler de burjuva devrimleri oldu? 

Süreç içinde yeni sınıf olarak hakim olmak isteyen her gücün yaptığını yapa-
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rak, iktidarı ya tamamen ya kısmen ele geçirerek bunu baĢardığını biliyo-

ruz…‟ 

Ulus, kapitalizm ve ulus devleti diğer bölümlerde daha geniş işleyeceği-

miz için, burada sadece tanımlamakla yetineceğiz. Önderlik, ulus devletin ta-

rihsel gelişimini şöyle belirtir: “… Ulus-devlet kapitalist tekelciliğin geçekleĢ-

tiği formdur. Daha 16. yüzyılda Hollanda ve Ġngiltere‟de, Ġspanya ve Fransa 

imparatorluk emellerini kırmak için gerekli olan devlet formu bir nevi pro 

ulus-devletti. Hollanda Prensliği ve Ġngiltere Krallığı ulus-devlete doğru 

evrilerek üstünlük sağlamaya çalıĢacaklardı. 1649 Westphalia Konsensü-

sü‟yle devletlerarasında ulusal faktör öne çıkınca, ulus-devlet doğrultusun-

daki geliĢmeler hızlandı. Devletlerin ekonomi-politika olarak merkantilizmi 

esas almaları, ulusal pazar etkenini öne çıkarak diğer güçlendirici, hızlandı-

rıcı bir faktör oldu. Ulusal dil, sanat, tarih çalıĢmaları artık devletin inhisa-

rında giderek daha çok yer aldı. Uluslararasındaki çeĢitli anlaĢmazlıklar ve 

savaĢlar artık milliyetçilik ve ulus-devlet tipi iktidar olmadan yürütülemez 

oldu. Napolyon savaĢları bunda öncü rol oynadı. Fransa‟yı ulus-devlet yap-

madan savaĢ yürütülemezdi. Süreci yakından gözlemleyen Alman ideologla-

rı, Alman milliyetçiliği ve ulus-devletçiliği için gerekli tüm ipuçlarını Napol-

yon Ģahsında keĢfetmiĢlerdi. Hızla geliĢtirilen Alman milliyetçiliği, bir an 

önce Almanya‟nın birleĢtirilmesinde ve modernitenin aradığı devleti ortaya 

çıkarmada kaldıraç rolünü oynayacaktı. Daha sonra Hitler‟i doğuracak 

süreç 19. yüzyılın baĢlarına ilk adımların atacaktı…‟  

Fransız Devrimi‟nden sonra burjuvalar devrimin önderliğini ele geçirirler 

ve binlerce yıldır sönmeyen, Avrupa‟nın bu bakir topraklarında yeniden boy 

veren eşitlik ve özgürlük ruhunu, demokratik komünal duruşu tasfiye ederler. 

Değişik sınıf, katman ve etnisitenin katılımıyla oluşan devrimler, giderek bir 

sınıfın, bir cinsin, bir etnik yapının denetimine girerek daralır, kısırlaşır ve 

devrimin amaçlarına ters bir duruma dönüşür. Önderliğimizin „kapitalizm top-

lum değil, toplum karĢıtıdır‟ tespiti bu gerçeği vurgular. Kapitalizme mal edi-

len uluslar gerçeğinin de böyle olmadığı anlaşılıyor. Uluslar kapitalizmin şafa-

ğında doğmadıkları gibi, kapitalizm ulusları geliştirmemiştir. Aksine ulusların 

gelişimi önünde engel olmuştur. Hatta ulusların demokratik açılımlarını da 

kırparak daha da daraltmıştır. Fransız Devrimi‟nden hemen sonra, „eşitlik, 

özgürlük ve kardeşlik‟ sloganlarının rafa kaldırılıp unutulması da bu gerçeği 

gösterir. Devrimin öncülüğünü ele geçiren Jirondenler, tek etnisiteye dayalı 

ulus yaratırlar. Çoğulcu demokratik yapı yerine, merkezi bürokratik yapılan-

mayı esas alırlar. Eşitlik yerine, sınıfçı ve hiyerarşik bir yapı oluştururlar. 
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Frank etnisitesinin üst kesimine dayanarak diğer etnisiteleri, onların dil ve 

kültürlerini baskı altına alırlar. „Tek dil, tek vatan, tek bayrak, tek kültür‟ vb 

tekçi yaklaşımlarda ifadesini bulan üniter sistemi getirirler. Çeşitlilik, zenginlik 

ve renklilik yerine tek rengi esas alırlar. Bu ulus anlayışının iktidara taşınması 

milliyetçiliktir. Milliyetçilik pazarda değil, tek bir etnisiteye dayalı ulusun 

iktidarında oluşur. Bu da ulus devleti yaratır. Bu anlamda milliyetçiliğin maya-

sı, esas kaynağı ulus-devlettir.  

Ulus-devletin ilk örneği Fransa modelidir. Daha doğrusu ulus-devletin 

doğum yeri Fransa‟dır. Dil ve kültür birliğine dayanır. Yani siyasal birliği esas 

alır. Vatandaşlık bağına dayanır. Bu yüzden bunun temelini J.J.Rousseau‟ya 

dayandırırlar. Siyasal birliği esas alan Fransa, 20.yüzyıla kadar kültürel birliği-

ni sağlayamamıştır. Siyasal birliğini sağlayan Fransa ulus-devlet anlayışını 

Napolyon Savaşları ile bütün Avrupa‟ya da dayattı. Bu anlamda bu formun asıl 

geliştiricisi de Napolyon‟dur. Hegel‟in Napolyon şahsında „tanrının yeryüzüne 

inmiş hali‘ tespiti de bu gerçekliğin çarpıcı izahıdır. Fransız modeli ilk oldu-

ğundan dünyada çeşitli takipçileri vardır. Fransız modeli hakkında Önder Apo 

şunları belirtir: ‗„Fransa örneği ilk ulus-devlet modelidir. Ulus-devletin do-

ğum yeri Fransa‟dır. Yaratıcısı ve tanrısı Napolyon‟dur. Siyasal kimliği esas 

alır. Siyasal ve hukuksal alan güçlendirilerek, Alman tipi bir faĢizme kay-

mama noktasında daha geleneksel bir yaklaĢımları vardır. Irk ve hâkim 

etnisite konusunda bağnaz değildir. Fransa dilini ve kültürünü paylaĢan 

herkes Fransız ulus-devletinde yer alabilir. Türkler bu modelden esinlenmiĢ-

tir.‟‟ 

Fransız Devrimi ve yarattığı etkiler bütün Avrupa‟yı etkiler. Ulus-devlet 

tabiri ilk defa 1802 yılında dillendirilir. Fransa Napolyon Savaşları ile kendi 

gelişimini tüm Avrupa‟ya yaymak ister. Napolyon şahsında etrafındaki monar-

şileri yıkarak ulusu devletleştirmek isteyen burjuvazinin eğilimi vardır. Buna 

„devrimci milliyetçilik dönemi‟ diyenler vardır. Hatta bu yanlışa Marks bile 

düşerek bunu böyle değerlendirir. Oysa yazımızın birçok yerinde geçtiği gibi, 

milliyetçiliğin hiçbir çeşidi devrimci ve ilerici olamaz. Milliyetçiliğe devrimci 

payeler biçmek büyük hatalara yol açtığı gibi, devrimcilerin kendi elleriyle 

emeklerini burjuvaziye sunmaları demektir. Bu durum 20.yüzyıldaki mücade-

lelere önemli oranda yansımıştır. Halkların birbirini boğazlamasına ilerici ve 

devrimci sıfatını vurmak, sonrasında bunu sosyalizm adına yapmak, faşizme 

yapılabilecek en büyük hizmettir. Zaten faşistlerin sosyalizmi bu kadar kul-

lanmalarının bu anlayışla yakın bağı vardır.  
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Ulusun demokratik bir karakter kazanmasını isteyen halk kesiminin eği-

limi ise şehir komünlerinde, köylü isyanlarında yaşar. Kentlerde ve köylerde 

demokrasi gelişir. Bugünün Avrupa Birliği‟ne benzer gelişmeler yaşanır. Bu-

nun başarıya ulaşması an meselesidir. Şehirlerarasında HANSEATİK 

BİRLİKLER denen konfederal bir sistem yaratılır. 16. yüzyıldan itibaren İs-

panya‟dan başlayarak tüm Avrupa‟ya yayılan komünarlar demokrasinin sesi 

olur. Devrimin ayak takımı denen özgür yurttaşların konfederal sistemleriyle, 

devrimin öncülüğünü ele geçiren burjuvaların ulus devlet yaklaşımları arasında 

kıyasıya, kıran kırana bir mücadele yaşanır. Burjuvalar, oluşturdukları devlet 

aygıtıyla hileli ve azgın olan orduyla zoru kullanırlar. Böylece kimi komünleri 

kandırarak, satın alarak yanına çeker, kimilerini de ezerek bastırırlar. Böylece 

her gün bir komün düşer. Eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin merkezleri 

olan bu komünler burjuva anaforunda yutulur. 

1848 Devrimleri birer halk devrimleridir. Bu dönemde Marks ve 

Engels‟in geliştirmeye çalıştıkları Komünist Ligi ve Komünist Manifesto ça-

lışmaları, eşitlik, özgürlük ve demokrasi arayanların çabasıdır. Ancak egemen 

olmak isteyen burjuvazinin daha önce karşısında savaştığı monarşiyle birleş-

mesiyle ayaklanmalar yenilir ve bastırılır. Burjuvazinin „devrimciliği‟ bir anlık 

çıkarlarıyla ilgilidir. Çıkarları el verdikçe, monarşiye karşı halk saflarında mü-

cadele eder, ancak çıkarlarına uymadı mı, monarşiyle birleşip halka karşı sava-

şır. 1848 Devrimleri‟ni, ayaklanmaları ve yenilgilerini böyle ele almak daha 

öğretici olabilir. Kapitalizm geliştikçe, demokratik değerleri bastırır, geriletir. 

Bu durum bile burjuvazinin, kapitalizmin ilerici olamayacağını, demokrasi 

geliştiremeyeceğini gösterir. Sanayi devrimi süreci belki de kapitalizmin en 

azgınlaştığı, insanlık karşıtı yüzünün en fazla açığa çıkarak teşhir olduğu süreç-

tir. Sokak çatışmaları, barikatlar, kavgalar birer özgürlük çığlığı olarak yankı-

lanır. Ancak örgütsüz ve dağınık olmalarından dolayı başarılı olamazlar. Bu 

ayaklanmaların bastırılması burjuvaziye derin bir nefes aldırır. Avrupa‟nın 

diğer yerlerinde de burjuvazi ulusu iktidara taşırarak kendi egemenliğini kurar. 

1861 yılında İtalya burjuvazisi, 1871‟de de Alman burjuvazisi birliklerini sağ-

layarak iktidara yerleşirler. 

Almanlar, ulus-devletini yaratma işine Hegel‟le el atarlar. Böylece pratik-

te birleşik Almanya‟nın gelecekteki ifadesi olan Prusya Devleti adım adım inşa 

edilir. İngiltere, Fransa‟yla arasındaki çıkar çelişkilerinden dolayı başta Prusya 

Devleti‟ni destekler. 1870‟teki Sedan zaferinden sonra Alman ulus-devletinin 

oluşumu tamamlanır. Bu süreci Hegel‟in „Tanrının Napolyon şahsında yeryü-

züne inişi‟ olarak nitelendirdiğini belirtmiştik. Napolyon‟u takip ederek Alman 
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ulus devletini yaratan Bismarck; ‗Devlet adamının görevi, tarihin koridorla-

rında yürüyen tanrının ayak seslerini duymak ve o geçip giderken paltosunun 
kuyruğuna yapışmaya çalışmaktır‘ sözleriyle adeta Hegel‟in yarım bıraktıkla-

rını tamamlamaktadır. 

Alman ulus-devlet modeli, Fransa modelinden kimi farklılıklar gösterir. 

Dil ve kimlik birliği yerine kültür birliğine dayanır. Bunun da temelini Alman 

düşünür Herder atar. Herder toplumu ‗…çevresindeki doğal olaylardan etkile-
nen, ancak diğerlerinden ayrılan gelenek, yaşayış ve düşünce biçimleri…‘ 

şeklinde tanımlıyor. Yine Alman Friedrich Meinecke, Alman, Rus ve Yunan 

milliyetçiliğini buna örnek gösterir. Ona göre tarihi bağlara dayanan milliyetçi-

lik kültür milliyetçiliğidir. Almanya, siyasal birlikten çok kültürel birliği esas 

alır. Bu yüzden kendisini Alman kültüründen hisseden herkesi Alman görür. 

Böylece kültürü de devletleştirir. Bununla kendi tarihini ve kültürünü diğer 

halkların tarihinden ve kültüründen üstün tutar. Bunu da önemli oranda baskı 

ve zorla yapar. İki dünya savaşına yol açan bu ulus-devlet anlayışıdır. Bu ko-

nuda Önder Apo şunları belirtir: “Alman modeli kültürü esas alır. Alman 

ulusuna özgü kültür hem vatandaĢlığın hem ulus-devletin Ģartıdır. FaĢizme 

daha çok eğilim arz etmesi, Alman ulus-devletinin bu temelde geliĢmesiyle 

bağlantılıdır. Dünyayı etkilemiĢtir. Türkler bu uygulamadan da etkilenmiĢtir. 

Almanlar bu modeli aĢmaktadır.‟‟ 
Paris Komünü, son büyük direniş gücüdür. Etnisitenin, sınıfların, cinsle-

rin, kısaca iktidar ve devlet dışı kalanların mücadelesidir. Gelişen ulus-devlet 

yaklaşımına karşı, halkların demokratik ve komünal direnişidir. Bu komün ve 

direnişin başarıya ulaşması, kapitalistler tarafından geliştirilen ulus-devletin 

boşa çıkmasıdır. Bu yüzden komüne çok acımasızca yönelirler. 

Bismarck öncülüğünde gelişen ve merkezi birliğini sağlayarak ulus-

devlete dönüşen Alman burjuvazisi, Almanya üzerindeki Katolik Fransa‟nın –

kendileri protestandır- denetimini kırmak için 1870 yılında Fransa‟ya savaş 

açar. Sedan‟da Fransız burjuvazisini yenerek işbirliğine zorlar. (Bu savaşta 

Paris halkı tarafsız kalmış, hatta ayaklanarak kendi komünlerini kurmuşlardır.) 

Alman ordusu, Fransa burjuvazisiyle birleştikten sonra komüncülere karşı 21 

Mayıs 1871 tarihinde saldırı başlatır. Bu saldırıda 20 bin komüncü katledilir. 

38 bin kişi tutuklanır ve 8 bin kişi de sınır dışı edilir. Bunlardan güç alan Al-

man ordusu ve işbirlikçi Fransa burjuvazisi yönelimlerini baskılarını daha da 

arttırarak komünü yenilgiye uğratarak dağıtırlar. Paris Komünü Avrupa‟daki 

son direniş kalesidir. Bunun da bastırılmasıyla burjuvazi iç denetimini büyük 
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oranda sağlar. Direniş odaklarını bastırır, geriletir, etkisiz hale getirir. 

Etnisitenin gücü, sınıfların bilinç ve örgütlülüğü parçalanır, dağıtılır.  

Bundan sonra insanın topluma katılım tarzı da değişir. Sanayi toplumuna 

kadar olan süreçte, bireyler kendi toplumsal kimlikleriyle yaşama katılırlardı. 

Bu etnisitenin, demokrasinin en temel ayağıydı. Halklaşma bunun üzerinden, 

toplumsal katılım üzerinden olurdu. Ancak sanayi toplumu ve sonrasında ise, 

birey yaşama toplumsal kimliğiyle değil, bireysel kimliğiyle katılır. Bu top-

lumsal kimlik içinde ifadesini bulan kimliklerden –kültür, ahlak, inanç, politika 

vb. kimlikler- soyunması, arınması anlamına gelir. Bu, gerçekliğine yabancı-

laşma, ondan kopma anlamına gelir. Kapitalizmin belki de en güçlü yanı bu-

dur. Bireyi toplumsal kimlikten koparıp bireysel kimlikle ifade etmesidir. Top-

lumsal kimliğinden arındırılan birey, yalnızlaştığından oldukça güçsüzleşir. 

Büyük boşluklar yaşar. Bireyin bu güçsüzlüğü ve yaşadığı boşluk kapitalizmi 

güç yapar. Bireylerin bu güçsüzlüklerini ve boşluklarını kendi potasında yoğu-

rup kendisine göre şekil vererek milliyetçiliğe dönüştürür. Milliyetçilik, top-

lumsal kimliklerinden arındırılarak güçsüzleştirilmiş bireylerin toplamının 

ideolojisidir. Milliyetçilik yaşanan boşluğun kapitalizm lehine doldurulmasıdır. 

Avrupa‟da ulus-devletlerin kurulmalarının tamamlanması ve sanayi dev-

riminin etkileriyle milliyetçilik yeni bir döneme girer. Buna yayılmacı ve em-

peryalist milliyetçilik de denebilir. Bu durum kapitalizm için de yeni bir döne-

mi ifade eder. Kapitalizm, serbest rekabetçi dönemini geride bırakarak tekelle-

şir. Artık tekelci kapitalizm hakimdir. Bu aynı zamanda kapitalizmin emperya-

list aşaması oluyor. Burada da görüldüğü gibi, kapitalizmle milliyetçilik birbi-

rini tamamlayan iki olgu gibidir. Gelişen ulus-devletler etkinlik alanlarını ge-

nişletmek, sömürgeler elde etmek için kıyasıya bir mücadeleye girişirler. Böy-

lece dünyada paylaşılmamış, kontrol altına alınmamış hiçbir yer bırakmazlar. 

Bu, özünde nerede sömürülecek bir şey varsa onu sömürmek ve denetimine 

almak demektir. Ulus devletlerin bu vahşi yönelimleri, giderek kapitalist sınıf-

lar ve ulus-devletlerarasında çatışmaya dönüşür. Birliğini geç sağlayarak ulus-

devletini kuran Almanya, dünyanın yeniden paylaşılmasını, bu noktada kendi-

sine daha fazla etkinlik alanının verilmesini isteyerek mevcut durumu kabul-

lenmez. Sonunda dünya üzerinde kendi hegemonik otoritesini kurmak için 

Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarıyla ittifak yaparak, İngilte-

re, Fransa ve Çarlık Rusya‟sına savaş ilan eder. Dört yıllık bir savaştan yenile-

rek, tahrip olarak çıkar. 

Bu savaşta halkların, bir bütün olarak ezilenlerin hiçbir çıkarı olmamasına 

rağmen, savaşa en fazla koşturulanlar bu kesimler olmaktadır. Burjuvalar ser-
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vetlerine servet katarlarken, ezilenler canlarını, kanlarını verirler. Bu yüzden 

ulus-devlet bir savaş makinesidir. Savaşın durması demek, bu makinenin bo-

zulması demektir. Günümüzde savaşlarda bu kadar ısrar edilmesinin nedeni de 

budur. İsrail-Filistin örneği bunun en açık göstergesidir. Ulus-devlet bunu yeni 

dini olan milliyetçilikle yapar. Milliyetçilikle herkesi işlediği bu insanlık suçu-

na ortak eder.  

Paris Komünü‟nün yenilgisinden sonra bir umutsuzluk, kırılmışlık hakim 

olsa da etnisitenin özgür ruhunu, kadının direnişini, sınıfların toplumsal müca-

delesini yok edemezler. 1848 öncesinde Avrupa‟da dolaşan „heyula‟ –direniş 

odakları- Doğu‟ya yönelir. Emperyalizmin en zayıf halkasından tutarak yeni-

den kendisini gerçekleştirir. Bakir Sibirya bozkırlarından başlayarak Mosko-

va‟yı kuşatmaya alır. Çar‟ın uyguladığı baskı ve zorla sindirme çabasına rağ-

men her yerde yeni direniş odakları gelişir. Çar ile amansız bir mücadeleye 

girişirler. Lenin‟in önderliğinde birleşen halklar, „tüm iktidar Sovyetlere!‟ slo-

ganıyla Çar‟ı devirirler. Tarihin tanıdığı en kanlı mekanizmalardan birisini 

yıkarak komünarların ateşini yeniden yakarlar. Sindirilen, geriletilen, baskıla-

nan özgürlük, eşitlik ve demokrasi ruhu yeniden dirilir. Bu, halkların çiçek-

lenmesi gibi bir durum yaratır. 

Tarih, kendisini tekerrür edercesine burada da aynı hükmünü icra eder. 

Sosyalizm ve demokrasi ile devrim ve iktidar burada da çatışır. Demokrasi ile 

sosyalizme gitme yerine, devlete ve iktidara gider. Bu merkezi, bürokratik bir 

devlet yapılanmasına yol açar. Giderek devrime katılan diğer etnisiteler ikinci 

plana itilir, Rus milliyetçiliği geliştirilir. Bu, milliyetçiliğe devrimci payeler 

biçmenin bir sonucudur. Devrime katılan halkın yerine sadece „proleter sınıf‟ 

denen işçi sınıfına dayanması, kadını unutması bunu daha da derinleştirir. Yani 

çıkış yanlış olunca, varılan sonuç da yanlış olur. Sonrasında yaşananlar da 

gösterdi ki değil kapitalist-emperyalist sistemi aşma, halklara özgürlük getir-

me, en kötüsünden kapitalizme yedeklenme oldu. Nasıl ki, Roma‟yı yıkan 

Germen kabileleri en büyük zararı gördülerse, Arap gericiliğini aşma savaşında 

olan Ehl-i beyt en büyük bedeli ödediyse, Fransa‟da barikatlardaki direnişleri-

ne rağmen sonrasında en büyük yıkımı ezilenler gördüyse, Rus Devrimi de 

benzer sonuçla karşılaştı. Amansız mücadele ve kahramanlıklarına rağmen en 

fazla zararı gören halk oldu. Devrimi gerçekleştirdikten sonraki çatallaşmada 

demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, komünaliteyi esas alıp demokratik uygarlığa 

gitme yerine, hâkim ulusu, hakim cinsi, hakim sınıfı esas alarak sınıfçı uygarlı-

ğa, modern uygarlığa gittiler. 
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Bu durum öz olarak zigguratta oluşan paradigmayla ilgilidir. Paradigma 

nasılsa pratik ona göre şekillenir, gelişir. İnsanlık, tarihi boyunca iki temel 

paradigma tanıdı. Her ne kadar her temel paradigma kendi içerisinde bölümlere 

ayrılsa da bu özünü değiştirmemektedir. Birincisi insanlığın ilk hafızasını oluş-

turan, doğayla canlı bir bütünlük içinde, eşitlik özgürlük temelinde, kıra ve 

etnisiteye dayalı politik ve ahlaki bir toplum olan doğal toplumu kuran para-

digmadır. Bu insanın, toplumsallaşmanın kök hücresidir. Politikanın, ahlakın, 

komünalitenin kök hücresidir. Bu ana kadın etrafında gelişen paradigmadır. 

Mitolojik ifadesiyle cennettir. 

Bunun karşısında insanlık hafızasının küçük bir bölümünü oluşturan, şeh-

re-kente dayalı, sınıfçı, cinsiyetçi, doğayı ve kadını cansız ve vahşi bularak 

denetim altına almak isteyen, erkek egemenlikli paradigmadır. Sınıfa ve birey-

ciliğe dayalı bu paradigma komünal değil bireyseldir. Politik ve ahlaki değil, 

idari ve pragmatisttir. Mitolojik ifadesiyle mahşer ya da cehennemdir. 

Bu paradigmatik çatışma toplumsal gelişmenin her aşamasında kendisini 

gösterir. Ancak buna ne tanrısal bir özellik atfedip kaderci yaklaşmak ne de 

bunun diğer versiyonu olan „bilimsel‟ yaklaşım adı altında düz, çizgisel ve 

determinist yaklaşmak doğrudur. Bunun böyle gelişmesi ne ilahi olanın tecelli-

si ne de doğa ve toplumun yasalarıdır. Son yıllarda sosyal bilimlerde giderek 

daha fazla işlenen ve yaşananları daha iyi izah eden „Kaos Teorisi‟nin ifadesi-

dir. Buna göre, gelişme kaostan çıkar. Fakat ne çıkacağı önceden bilinemez. Bu 

konuda örgütlü olan, mücadeleci olan, paradigmatik ve örgütlü olan güç geliş-

meye yön verir. Literatürde bu çabalara ideolojik, politik ve ahlaksal mücadele 

denilmektedir 

Kapitalizmin emperyalistleşmesi, tekelleşmesi milyonlarca insanın ölü-

müne yol açan I.Dünya Savaşı ile sonuçlandı. Ancak bu savaş kapitalizmin 

yaşadığı bunalımı aşmadığı gibi daha da derinleştirdi. Toplumsal muhalefet, 

özgürlük istemleri arttıkça, egemenlerin maskeleri düştü ve gerçek tüm çıplak-

lığıyla açığa çıktı. Irkçı, katliamcı yüzünü açığa vurdu. Bu da faşizmdir. 

Faşizm, Latince „FASCES‟, İtalyanca „FASCİO‟ kelimesinden gelir. 

Roma İmparatorluğu‟nun sembollerindendir. Roma imparatorlarının gücünü, 

kudretini temsil eden ucunda balta bulunan çubuk demetidir. Bu sembol Fran-

sız Devrimi sırasında da kullanılmıştır. Fransız aydınlanmasıyla gelişen ulus-

devletin elindeki güç ve iktidar da bu sembolle gösterilmiştir. Daha sonra ufak 

tefek değişiklikler yapılarak İtalya Devleti‟nin resmi sembolü haline getirilmiş-

tir. 
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Faşizm, mutlak ilerlemecilik ve teknolojik gelişmeye dayanan pozivitizm 

ve endüstriyalizmin bir sonucudur. Milliyetçilik, militarizm ve şovenizmden 

oluşan „Üç Sütun Modeli‟ ile açıklanır. Bu aşamaları takip eden birçok ülkede 

faşizm görülmüştür. İtalya, Almanya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Hırvatis-

tan, Şili, Arjantin, Japonya ve daha birçok ülkede iktidara gelir. Ancak sadece 

kimi ülkelerle izah edilmesi yetersizdir. Clara Zetkin faşizmi, ‗sermayenin 

terörist egemenliği‘ olarak tanımlar. Dimitrov ise, ‗finans kapitalin en gerici, 
en şovenist, en azgın emperyalist unsurların açık terörcü diktatörlüğü‘ olarak 

tanımlar. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi faşizm, kapitalist emperyalist 

sistemin en yoğunlaşmış militarist ifadesidir. Ulus-devletin en uç iktidarıdır. 

Ya da faşizm, maskelerinden ve örtülerinden arınmış ulus-devlettir demek 

yanlış değildir. Daha doğrusu ulus-devletin dini olan milliyetçiliğin en uç bo-

yuta tırmandırılmasıdır. 

Bazı faşist partilerin, sosyalist partilerden veya o gelenekten çıkmış olma-

sı da düşündürücüdür. Bu durum belki de Fransız Devrimi sürecinde milliyetçi-

liğe yüklenilen anlamla ilgilidir. Milliyetçilik, monarşik krallıklara karşı halkın 

iradesi veya halk gücü olarak görüldüğünden sol bir anlayış olarak kabul edilir. 

Bu durum milliyetçiliğe bir meşruiyet sağlamıştır. Milliyetçiliğe ilişkin „ileri-

cidir‟ söylemi de buradan gelmektedir. Sonrasında yaşanan gelişmeleri daha iyi 

anlayabilmek, analiz edebilmek için bu gerçekliğin üzerinde derinlemesine 

durmak gerekir. Günümüzde milliyetçilikle anti-emperyalist mücadele verildiği 

görüntüsü de bununla bağlantılıdır. Bu durum ezilenler için, devrimciler için 

bir tuzaktır, bir kara deliktir. Oltaya takılmış yemdir. Buna düşmeyen devrimci 

yok gibidir. Bu, devrimi egemenlere vermedir. „Devrim en fazla çocuklarını 

yer‟ sözü de belki bu gerçeklikle ilgilidir. Eğer milliyetçiliğe devrimci ve ileri-

ci bir rol biçilip, ona mücadelenin bayraktarlığı verilirse –ki, genelde öyle ol-

muştur- olacak sonuç budur. Mussolini, Hitler gibi faşistlerin de bu gelenekten 

gelmesinin başka izahı olabilir mi? 

Mevcut iktidar paradigmasını aşmayan sosyalizm de ikilemler taşır. Ça-

tallaşmayı yaşar. Lenin‟in de dediği gibi ‗sosyalizme ancak demokrasiyle gidi-

lebilir.‘ Bu ezilenlerin, sömürülenlerin, toplumun ana gövdesini oluşturan alt 

toplumun istemidir. Ancak sosyalizme devlet geleneğiyle gitme, bilinen patika-

lardan gitmektir. Bilinen patikalardan gidilince, ulaşılacak sonuçlar da bellidir. 

Etnisiteyi devlete taşırarak milliyetçileşen, komünleri ortadan kaldırarak mer-

kezileşen, büyük bir zor aygıtı kuran ve en önemlisi de devleti merkeze alan bir 

sosyalizmin varacağı nokta budur. Bu yüzden bu sosyalizm değil, sosyalizm 

inkârıdır. 
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Mussolini, İtalyan Komünist Partisi‟nin sendikalist kanalında yetişen bir 

kadrodur. Bir süre partinin yayın organı olan L‟Avanti‟de redaktörlük yapar. 

İtalya Komünist Partisi I.Dünya Savaşı‟na karşı bildiri yayınlar. Mussoloni de 

bu bildiriyi imzalar. Ancak daha sonra kurduğu Fasci D‟azione Rivoluzionaria 

örgütüyle savaş propagandası yaparak İtalya‟yı savaşa sokmak ister. İşgalci bir 

histeriyle Adriyatik Denizi‟nin doğu yakasının İtalyanlara verilmesini ister. 

Bunun sonucunda Komünist Parti onu partiden atar. Bundan sonra sosyalistle-

re, komünistlere karşı mücadele eder. Versaille Anlaşması‟nda İtalyanlara 

haksızlık yapıldığını, onun için bu anlaşmanın İtalya lehine yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiğini belirterek milliyetçi söylemler kullanmaya başlar. Bu-

nunla bir kitle tabanı yaratır. Korporatif ve otoriter bir sistem kurduktan sonra 

1921 yılında da faşist parti Partitto Nazionale Fascista (PNF)‘yı kurar. Kısa 

sürede ordunun, bürokrasinin ve kilisenin desteğini alır ve 30 Ekim 1922 yılın-

da başbakan olur. 

İktidarda ilk yaptığı iş, komünist ve sosyalist parti ve örgütler ile anti-

faşist hareketleri yasaklamak olur. Birçok kaynaktan beslenen milliyetçi fikir-

ler öne sürer. Akdeniz‟in bir iç göl olduğu Roma dönemini çağrıştırır söylem-

ler kullanır. Roma imparatorlarına özenir. 

II. Dünya Savaşı sırasında birçok cephede savaşı kaybedince, meclis tara-

fından görevden alınarak tutuklanır. Ancak daha sonra Hitler‟e bağlı faşist 

birlikler olan SS‟ler tarafından hapishaneden kurtarılarak Almanya‟ya götürü-

lür. Bir süre orada kaldıktan sonra, Hitler‟in direktifleriyle Kuzey İtalya‟ya 

dönerek, Almanya‟nın bir kuklası olan İtalya Sosyal Cumhuriyeti‟ni kurar. 

Partizanlar tarafından idam edilinceye kadar burada kalır.  

Mussolini örneğinde görüldüğü gibi milliyetçilik ya da faşizm, halkını, 

milletini, ülkesini, kültürünü sevmek, bunlara sahip çıkmak değildir. Aksine, 

sermaye adına başta kendi halkı olmak üzere herkese savaş ilan etmektir. Ser-

mayenin yaşadığı buhrandan çıkma arayışıdır. 

Alman faşizmi de özünde Mussolini faşizminden farklı değildir. I.Dünya 

Savaşı sonrasında yapılan anlaşmaların Almanya‟nın çıkarlarına uymadığını, 

Almanya‟nın zararına olduğunu öne süren Hitler‟in geliştirdiği milliyetçiliktir. 

Hitler, I. Dünya Savaşı‟ndan sonra Almanya İşçi Partisi‟ne katılır. Gizli örgüt-

lerde çalışır. Kısa bir sürede partinin başına geçer. Küçük bir gruptan kitle 

partisini yarattıktan sonra partinin adını Almanya Nasyonal Sosyalist Partisi 

olarak değiştirir. Milliyetçi ve korporatif söylemler kullanır. 1933 yılında ikti-

dara gelir gelmez anti-faşist oluşumları yasaklar. Giderek ırka, kana dayalı bir 

milliyetçilik geliştirir ve bunu devlete taşırır. Bu yönüyle insanlığın tanıdığı en 
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gaddar, diktatör, insanlık karşıtı rejimini kurar. Bu anlayışını Avrupa‟nın gene-

line yansıtmak ister. Bunun için de Polonya ve Çekoslovakya‟yı işgal ederek, 

milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan II. Dünya Savaşı‟nı başlatır. 

Etnisitenin, kan ve ırka bağlanması, bunun da milliyetçiliğe bulaştırılarak 

devlete taşırılması insanlık dışı bir yaklaşımdır. Emperyalist kapitalist sistem 

en açık yüzünü burada gösterir.  

Faşist örneklerde de görüldüğü gibi milliyetçiliğin insanlığa kan, katliam 

ve ölümün dışında vereceği bir şey yoktur.  

Milliyetçiliğin müphemliğinin tanımlanmasını da zorlaştırdığını yukarıda 

belirtmiştik. Bu durum sağcılara olduğu kadar solculara da sirayet etmiştir. En 

„karşıyım‟ diyenlerin bile, zaman zaman destekledikleri, olumlu yaklaşım gös-

terdikleri bir durumdur. Bu, tamamen tarihe bakış açısıyla ilgili bir durumdur. 

Yani paradigmatik bir sorun ve yaklaşımdır. 

Yukarıda sağcıların yaklaşımını vermeye çalıştık. Bütünlük sağlamak için 

kısaca sol yaklaşımı da değerlendirmek gerekir. 

Marks, Komünist Manifesto‟da ―…Farklı ülkelerin proleterlerinin ulusal 

savaşlarda tüm proletaryanın genel çıkarlarını milliyetinden bağımsız olarak 
öne çıkarırlar ve ön plana getirirler… İşçilerin bir ülkesi yoktur. Onlardan 

sahip olmadıkları bir şeyi alamayız…‖ diyor. Boockhin bunu proletaryayı bir 

sınıf olarak veya gelişen „kapitalist toplum‟un bir bileşeni olarak özel olması 

nedeniyle değil, sınıflı toplumu alaşağı edecek bir evrenselliği başarma ihtiyacı 

nedeniyle tarihin öznesi olarak seçtiğini belirtir. Bununla başta ücretli kölelik 

olmak üzere, tüm kölelikleri ortadan kaldıracağını düşündüğü için destekler.  

Marks‟tan yaptığımız alıntılardan da anlaşılacağı gibi solun özünde milli-

yetçilik veya özel olarak bir sınıf yaratma, bunları iktidara taşıma, buradan 

ulus-devlet oluşturma gibi bir durum yoktur. Milliyetçilik, ulus-devlet ve sınıf, 

politik ve ahlaki bir toplum olan doğal topluma ters oluşumlardır. O yüzden 

toplumsallığın bir gereği ve zorunlu durağı değildir. Buna rağmen sol ve sosya-

list gelenekte bu konuda yeterli netlik yoktur.  

Sol gelenek milliyetçiliğe zaman zaman pragmatik yaklaşmıştır. Bazen 

gerici ve bölücü diye mahkûm ederken bazen de ilerici ve devrimci diyerek 

göklere çıkarmıştır. Bu anlamda solun belki de en büyük açmazı milliyetçiliği 

her zaman kötü bir şey olarak görmemesidir. Oysa milliyetçilik insanın başına 

musallat edilen bir beladır. 

15. yüzyıla kadar Avrupa‟da ulus-devletler yoktu. Kapitalizmle birlikte 

gelişse de 19. yüzyılın ortalarına kadar konfederal gelişmeler daha öndedir. 

Paris Komünü yenilgiye uğrayınca, devletçilik, merkeziyetçilik eğilimi ağır 
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basar. Bu eğilim giderek milliyetçilikle birleşir ve ayrılmaz bir ikili oluşturur. 

Paris Komünü yenilgisinden sonra, devletçilikle milliyetçilik etle tırnak gibi 

birleşir. 

Anarşizmin babası sayılan Bakunin, tüm insanların bağlanabileceği, eşit-

çe yaşayabileceği evrensel değerlerden bahseder. Bu, „proletaryanın vatanı 

yoktur‟ metaforuyla uyum içindedir. Milliyetçiliğin bu evrensel ilkeyi parçala-

yarak insanlar arasında ayrım yaptığını belirterek karşı çıkar. Milliyetçiliğin 

evrensel bir değer yaratmadığını, adaleti geliştirmediğini belirtirken haklıdır. 

Ancak hemen ardından milliyetçiliği‟ ‗genel kabul görme hakkına sahip tüm 

diğer gerçek ve zararsız şeyler gibi tarihsel ve yerel bir olgu olarak‘ ilân eder. 

İlan etmekle kalmaz, bunun doğal olduğunu ve saygı gösterilmesi gerektiğini 

belirtirken de yanlış ve hata yapar. Milliyetçiliği toplumsal gelişmenin doğal ve 

zorunlu bir yanı olarak görmek, onu meşrulaştırmaktır. İşte bu kapitalizme, 

sanayi devrimine, endüstriyalizme ve bunların yarattıklarına yaklaşımdaki 

yanılgının ifadesidir. Proudhon, kapitalizmin yayılmasının sonucu olarak köy-

lülük ve zanaatçılığın proleterleşmesini bir „hastalık‟ olarak değerlendirmesine 

rağmen bu hastalığı aştığı söylenemez. Marks ve Engels ise Proudhon‟un tersi-

ne, pazar ekonomilerinin yeşerdiği büyük, merkezileşmiş ulus-devletleri des-

tekler. Bunu sadece ekonomik gelişmeyi sağladığı için değil, sosyalizme geçi-

şin bir ön koşulu olarak gördükleri için de desteklediler. Onlara göre ulus-

devlet üretici güçleri daha fazla geliştirecek, zanaatçılık ve köylülüğü çözüp 

proleterleştireceğinden olumludur. Bir kere kapitalizmin ilericiliği belirlendik-

ten sonra, kapitalist olmayan veya kapitalizm öncesi ekonomik ilişkileri yaşa-

yanlara şüpheli yaklaşırlar. Orada gelişen hareketlere mesafeli dururlar. 

Marksistler, sosyalist toplum kuruluncaya kadar, Avrupa‟da merkezileş-

miş ve büyük ulus-devletlerin gelişimini hep desteklediler. Bismarck‟ın yön-

temlerine karşı eleştirileri olsa da özünde gelişmesini desteklediler. Hatta 1870 

yılındaki Prusya-Fransa savaşında Bismarck ordusunun Fransız sınırını geçme-

si ve Fransızlarla savaşını desteklerler. Bu konuda Alman Sosyal Demokrat 

Parti içinde muhalefetle karşılaşmalarına rağmen tavırlarını sürdürürler. Bu 

konuda Karl Liebkneckt ve August Babel‟in eleştirileri belirgindir. Marks ve 

Engels, Avrupa uluslarına merkezi bir Avusturya- Macaristan oluşturmaları 

çağrısında bulunurlar. Tüm bunlar Avrupa üzerindeki pazarın sınırlarını ve 

kapitalist egemenliği geliştirmek içindir.  

Lenin ve Rosa Lüksemburg arasında da bu tür tartışmalar, farklılıklar 

vardır. Onlara göre de kapitalizmin ilk aşaması ilericidir. Ancak 1800‟lü yılla-

rın sonlarında bu ilericiliğini yitirmiştir. Onlara göre, kendi mezar kazıcısı olan 
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proletaryayı geliştirerek tarihsel işlevini tamamlamışlardır. Lenin‟in temel 

eserlerinden birisi olan „Kapitalizmin En Yüksek Aşaması: Emperyalizm‟ bunu 

ifadelendirir. Bu yüzden yaklaşan I.Dünya Savaşı‟nda devletlerini destekleme-

lerinin doğru olmadığını, bunun yurtseverlikle ilgisinin bulunmadığını belirtir. 

Buna göre, ekonomik olarak az gelişmiş devletlerin, sömürgeci devletlere karşı 

savaşlarını olumlu bulurlar. Bunun emperyalist devletlerin gücünü zayıflataca-

ğını düşünürler. Ekim Devrimi‟nden sonra, „uluslar hapishanesi‟ olan Rusya‟da 

yaşayan halklar için kayıtsız şartsız ayrılma ve kendi ulus-devletini kurmayı 

savunur. Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı‟nı benimser. Ulusların kendi 

kaderini tayinini mutlaka bir ulus devlete bağlama, temel bir hata ve yanlışlık-

tır. Bu milliyetçiliğin „devrimci‟ kılıfı olmaktadır. Sonrasında yaşananlar bu 

gerçeğin itirafıdır. 

Sömürge ülkelerde gelişen halk direnişlerinin milliyetçi bir kılıfa bürün-

mesi ve mutlaka devlete gitme gibi bir yaklaşım sergilemesi emperyalizmi 

zayıflatmadığı gibi daha da güçlendirmiştir. Hatta II. Dünya Savaşı, I.Dünya 

Savaşı‟ndan daha büyük bir alanda olmasına, daha fazla insan ölmesine, daha 

büyük direnişler sergilenmesine rağmen, I.Dünya Savaşı sonrasındaki gibi 

politik bir durum yaratmaması da bununla bağlantılıdır. Bu ulusal kurtuluş 

akımlarının kapitalizmin mezheplerine dönüşme özelliklerinden dolayıdır. 

Kapitalizm, ulusal pazar, endüstrileşme gelişmenin ve ilerlemenin ölçütü ola-

rak ele alındığında varılacak sonuç odur. 

Elinde bulunduran gücün niteliğine göre ulus-devleti ilerici veya gerici 

gören yaklaşımlar kapitalizme hizmet eder. Bu milliyetçiliğe de yansır. Milli-

yetçiliği geliştiren gücün durumuna göre iyi veya kötü gibi bir ayrım yapıla-

maz. Bir kez daha belirtelim, toplumun temel dinamiği olan etnisiteyi, sınıfı ve 

kadını iktidara taşıyıcı her tür yaklaşım toplum karşıtlığıdır. O yüzden iktidara, 

devlete götürücü yaklaşımlara karşı durmak gerekir. „Ezilen ulusların milliyet-

çiliği yoktur veya ilericidir, ezilen ulusların milliyetçiliği enternasyonalizmdir‟ 

gibi söylemler birer örtü ve maskeden öte bir anlam ifade etmez. Ezilen ulus 

milliyetçiliği burjuva milliyetçiliğidir. Burjuva milliyetçiliğinin de ileri olama-

yacağı bilinmektedir. 

Devlete koşmak yerine antropologların „yerli halk‟ dedikleri devlete git-

meyen, devlet dışı kalan, devletin ve iktidarın dışında komünarlarda yaşamını 

örgütleyen toplumsal form, doğal olan formdur. Bu toplumun evrimleşmesinin 

formudur. Günümüzde bu demokratik ulus olarak ifade ediliyor. Devleti yaşa-

mından uzaklaştırma anlamına geliyor. Milliyetçiliğe karşı halkların en büyük 

direnişi oluyor. Bunun pratik örgütlenmesi de demokratik uluslar konfederas-
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yonudur. Bu maddi uygarlığı meşrulaştırmaya yarayan, sınıf dayanışmasını 

esas alan enternasyonali aşan bir dayanışmadır. Çünkü sınıf, toplumun ancak 

küçük bir kesimini ifade eder. Sınıf dayanışması bunun ifadesi olabilir. Ancak 

demokratik ulus dayanışması, toplumdaki bir avuç azınlığın dışındaki herkesi 

içine alır. 
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II. BÖLÜM: 
 
ULUS, KAPİTALİZM Ve ULUS-DEVLET 
Ulus, Kapitalizm ve Milliyetçilik 
 
Yazımızın konusu her ne kadar başlıktan da anlaşılacağı gibi toplumların 

tarihsel gelişiminin son bir kaç yüzyılı ile ilgili imiş gibi görünse de aslında beş 

bin yıllık tarihin tüm uygarlıksal gelişiminin bir doruk noktasını ifade etmekte-

dir. Yani ulus-devlet, milliyetçilik bu beş bin yıllık tarihten soyutlanarak ele 

alınamaz. Diğer yandan, çağımızın temel hastalığı olan milliyetçilik karşısında 

yapılması gerekenler ve çözüm konusu da birkaç yüzyıllık gelişmelerin ışığın-

da ve bu gelişmeler referans gösterilerek değerlendirilemez. Milliyetçilik virü-

sü, avcılık kültürünün başlangıcından bu yana oluşan bir birikimin sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. Ama o virüse karşı ulus formunun içinde de kendisini 

ifade eden direnme odakları, milyonlarca yıllık bir birikim üzerine inşa edil-

mektedir. Yani bu inşada kök hücreler temel olmaktadır. 

Onun için ulus-devlet ve milliyetçiliği ve ondan kurtulma yollarını ele 

alırken zaman zaman tarih içinde yolculuk yapmak zorunda kalacağız. Bu 

durum bazen zorunlu tekrarlara da yol açabilir.  

Tekrar, bir usanma, bıkma değil, güçlü bir bellek oluşturma çabası olarak 

görülmeli. Kaldı ki sadece ulus kavramının tanımına baktığımızda bile tekrar-

ların ne kadar zorunlu olduğunu görebiliriz. 

Önderlik ulusu şöyle tanımlıyor: “Pazarın geliĢmesiyle artan sosyal iliĢ-

kisellikle artık ulusun doğuĢundan bahsedebiliriz… ulus; kabile bilinci + din 
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bilinci + ortak siyasi otorite + pazar etrafında geliĢen sosyal bir olgu veya 

iliĢkiler toplamıdır. Buna ulus toplumu demek daha anlamlı kılabilir. Ulus-

laĢmak devletleĢmekle aynı Ģey değildir… Ulusu dil ve kültür birimleri ola-

rak genel bir tarife bağlamak öğretici olabilir. Ama yalnız dil ve kültür ulusu 

belirler demek çok dar ve eksik bir yaklaĢımdır. Ulusu, ulus olmayı sağlayan 

çok kaynak vardır. Siyaset, hukuk, devrim, sanatlar, özellikle edebiyat, mü-

zik, ekonomik pazar hepsi uluslaĢmada rol oynar. Ulusların ekonomik ve 

siyasi sistemlerle direkt iliĢkisi yoktur. KarĢılıklı etkileyici olabilirler.” 

Bu tanımlamada da görüldüğü gibi bir toplumun ulus formunda örgüt-

lenmesi için bir devlet zorunluluğu yoktur. Özel bir ekonomik ya da siyasal 

sistemle direkt bağlantı kurulamaz.  

„Böylesi bir ihtiyaç vardır‟ deme durumunda ise „ulus- devlet‟ ve „milli-

yetçiliği‟ zorunlu bir sonuç olarak görmüş oluruz ki, bu da bizi determinizme, 

insanlık karşısında tarihin en kirli aygıt, uygulama ve zihniyeti olan her şeyi, 

hiç de hak etmediği biçimde olumlamaya, onlara onur payeleri biçmeye götü-

rür.  

 Ulusu ulus yapan faktörlerin önemli bir kısmı neredeyse insanlığın yaşı 

kadar eski olan bir gelişim seyri içinde şekillenmiştir. Onun için ulusu son 

birkaç yüzyıllık zaman dilimi içine istesek de sığdıramayız. Dil, kabile ve din 

bilinci, ortak siyasi otorite, pazar, siyaset, hukuk, sanat, ekonomi… gibi faktör-

lerin hepsi kapitalizmden çok daha önceleri vardır, bir kısmı da insanlık tarihi 

kadar eskidir. O zaman ulusun tanımı içine „tarihsel bir kategori‟ olma gerçek-

liğini de koyabiliriz. 

Ulusu, ulusal gelişmeyi bir zümreye, bir sınıfa, bir döneme mal etmek 

büyük bir yanılgı olmanın ötesinde ulusların şekillenmesinde önemli rolleri 

olan gerçek özgürlükçü değerlere de bir hakaret olur. Sadece bir halkın-

bölgenin değil insanlığın binlerce yıllık özgürlük idealinin temsilini üslenenler 

için bu durum, bir gaflet olmanın ötesinde ihanete gidişin zihniyet kalıplarının 

kırılmaması anlamına gelir.  

Aslında bu zihniyet kalıbını, en tipik temsilcisi olan dünyadaki birçok ör-

neğinin yanı sıra ihanetçi Osman Öcalan, bir Türk TV‟sinde yaptığı röportajın-

da açıkça ortaya koymuştu. ‗Benim tek hayalim burjuva olmaktı‟ diyerek top-

lumsallıktan ve demokratik ulusçuluktan ne kadar uzak bir zihniyete sahip 

olduğunu açık bir şekilde ilan etmişti. Ulus, bir toplumsal formdur. Burjuva 

olmak ya da öyle olmayı istemek toplumsallığın inkarı olduğu için toplumsal 

olan ulusun değil, egemen olan ulus devletin ve doğal olarak da kendi çıkarla-
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rının hesabını yapmaktır. Ulus, burada bir kullanım metası haline getirilir ki 

bunun temel aracı da milliyetçiliktir. 

Sadece bu örneğimize baktığımızda bile ulus ile ulus-devlet ve milliyetçi-

lik arasındaki derin uçurumları görebiliriz. Yani ulus ile toplumsallığı birbirine 

daha yakın olarak değerlendirebiliriz. Önderlik, “Pazarın geliĢmesiyle artan 

sosyal iliĢkisellikle artık ulusun doğuĢundan bahsedebiliriz…‖ demektedir. 

Pazar etrafında artan sosyal ilişki… belirlemesi bu anlama gelmektedir. Onun 

için de ulus, yukarıda belirtilen özellikleriyle birlikte „tarihsel-toplumsal bir 

kategori‟ olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Önderliğimizin ulus tanımlamasındaki uluslaşma ile devletleşme ve eko-

nomik-siyasal sistemler arasındaki ayrılığı, daha tanım aşamasında bu denli 

belirgin bir şekilde ortaya koyması aslında bu çalışmanın da temel konusunu 

oluşturmaktadır. Bunun için tüm değerlendirmelerimizde bu ayrılığa sık sık 

vurgu yapacağız. Vurgu yapmak zorundayız. Çünkü ulus-devlet talebi ve mil-

liyetçilik gibi olgular sanki ulus ile tümüyle aynı ya da onun zorunlu bir sonucu 

imiş gibi ele alınıp, doğal ulusal-toplumsal hakların masumane birer talebi gibi 

değerlendirilerek, bellekler çarpıtılmak istenmektedir. „Kürtlerin başına gelen-

ler devletsizlikten kaynaklıdır. Kürtlerin de bir devleti olsa tüm sorunlar önemli 

oranda çözülmüş olur. Her ulusun bir devleti var Kürtlerin de olsa sanki ne 

olur?‟ Ya da „ezen ve ezilen ulusların milliyetçiliği aynı olmaz. Ezilen ulusun 

milliyetçiliği biraz daha mazur görülebilir‟ veya „ezilen ulus milliyetçiliği ulu-

sal boyunduruğa karşı olduğu için ilericidir‟ gibi değerlendirmelerle her zaman 

karşılaşılmaktadır. Bunların dışında tersinden de değerlendirmeler yapılmakta-

dır. Bir ulusa ait olan ve mutlaka olması gereken ve bir kimliği ifade eden do-

ğal ulusal-toplumsal istemler de „milliyetçilik‟, „ayrılıkçılık‟ olarak ele alın-

maktadır.  

Önderlik yine ulusu tanımlarken, „Ulusu dil ve kültür birimleri olarak 

genel bir tarife bağlamak öğretici olabilir‟ diyor. Buradaki „dil ve kültür biri-

mi‟ olma durumu, o ulusu diğer uluslardan ayırt eden temel özellik yani farklı-

lık; bir anlamda da kimlik anlamına geliyor. Tüm insanlık farklı topluluk özel-

likleriyle bir mozaik oluşturmaktadır. Bu durum doğal topluluklar aşamasında 

da böyle idi. O zaman bu farklılıklara vurgu yapmak bir zenginliğin dile geti-

rilmesi ve yaşatılması anlamına gelmektedir. Demek ki, daha pazar ilişkisi, 

sömürü, iktidar, egemenlik, sadece burjuvazi değil, hiçbir sınıf ortada yokken 

topluluklar farklılıklarıyla birlikte şekillenmeye başlamışlardır. Hatta bu farklı-

lıklar birer kimlik niteliğine bürünerek toplumların evrim tarihinden bugüne 

süzülerek gelmişlerdir. 
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O zaman diğer ayırt edici özelliklerin yanı sıra bir ulusun diline-kültürüne 

vurgu yapmak, bu farklılıkların özgürce gelişme koşullarının talebiyle mücade-

le etmek, hiç de milliyetçilik ya da ayrılıkçılık olmamaktadır. 

Burada ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz konu-

larda düşüncelerini dile getirenler aynı ya da farklı ulustan sağ-sol adına konuş-

tuklarını söyleyenler olmaktadır. Yani iş ulus, ulus-devlet ve milliyetçilik ko-

nusuna gelince „sosyalist‟, „demokrat‟, ‟liberal‟, „dinci‟, „faşist‟ hatta kendisine 

„özgürlük mücadelesinden yanayım‟ diyen kimi kişi ve çevreler vb. gibi taban 

tabana zıt gibi görünenler ortaklaşmaktadır. „Ulusu inkâr etmemek, kendini 

oluĢturan faktörleri aĢırı ulusallaĢtırmamak, ulusu faktörlerine indirgeme-

mek, özellikle siyasallaĢtırıp aĢırı milliyetçi iktidar oluĢumlarına araç yap-

mamak, buna karĢılık demokratik ulus bilinç ve uygulanmasını geliĢtirmek 

ulus sorunlarından kurtulmanın çözümleyici yoludur.‟ diyen Önder Apo‟nun 

bu temel vurgusunun bu problemin çözümü için ne kadar önemli olduğunu 

görmekteyiz.  

Paradigmasal olarak bir değişim yaşamadan önce „uluslar kapitalizmin 

şafak vaktinde doğmuştur.‟ diyorduk. Yani ulusu doğuran bir pazar etrafında 

oluşan ekonomik birliktir. Ve doğal olarak da pazar birliğini yaratan kapitalizm 

olmaktadır. Çünkü kapitalizm bir anlamda pazar demektir. Ya da diğer bir 

deyişle önceden oluşan tüm faktörler (toprak, dil, kültür birliği gibi) ekonomik 

birlikle beraber ruhsal şekillenme birliği tamamlanıyor ve ulus örgütlenmesi 

ortaya çıkıyordu. Bütün ulusal örgütlenmeler bu seyri izliyordu ve bu bir zo-

runluluktu. Yani esas olarak bir ekonomik sistem olan kapitalizm olmadan ulus 

olmuyordu. Bu zorunluluğa göre uygarlık öncesi doğal ya da „ilkel komünal‟ 

toplumun örgütlenme biçimi „klan, kabile, aşiret(etnisite)‟, onun bir „ileri‟ ya 

da „üst‟ aşaması olan köleci toplumda „halk‟ örgütlenmesi, onun bir „üst‟ ya da 

„ileri‟ aşaması olan feodal toplumda „milliyet‟ yine onun bir „ileri‟ ya da „üst‟ 

aşaması olan „kapitalist toplumda‟ ise „ulus‟ örgütlenmesi vardır. Bundan son-

rası „sosyalist toplum‟ ve bunun örgütlenmesi ise „Proleter ya da sosyalist ulus‟ 

diye tanımlanan biçiminden sonra, artık uluslar devrinin kapandığı, sınırların, 

sınıfların, egemenliklerin, sömürünün ortadan kalktığı „komünizm‟ olacaktır. 

Zorunlu bir ilerlemecilikten mantığını alan bu sıralama bir kadermiş gibi ele 

alınıyordu.   

 Böyle olunca da burjuvazi ya da onun öncülük ettiği kapitalizm, tarihe 

„ilerici‟, „devrimci‟ bir giriş yapmış oluyordu. Paradigma bu idi. Kapitalizm ve 

ulus böyle değerlendiriliyordu. Doğal olarak da „ulus kapitalizmin şafak vak-

tinde‟ doğuyordu. Bu arada „tarihin son sınıflı, egemenlikçi, sömürücü sistemi 
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olan kapitalizm, kendi mezar kazıyıcısı olan proletaryayı da yaratmış‟ oluyor-

du.  

Önderlik “…Kapitalist-ekonomi ve toplum biçimi, toplumsal-tarihsel bir 

zorunluluk mudur?..‟ sorusuna „hayır!‟ diye yanıt vermektedir. Ve devamla 

“…Tarihsel materyalizmin Marksist yorumunun (kaba materyalizm) büyük 

bir yanlıĢı ve saptırması, zorunluluk olduğu ideasıdır. Daha da vahimi, top-

lum biçimlerinin art arda düzenleniĢi, Hegel idealizminin materyalizm adı 

altında sunulması ikincil bir türevden baĢka içerik taĢımaz. …” diyerek 

Hegel idealizmi ile konu arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. 

Biz ulusu Önderliğimizin tanımıyla birlikte ele almış ve onun „tarihsel-

toplumsal‟ bir oluşum olduğunu söylemiştik. O zaman ulusu oluşturan tarihsel 

gelişimi yeniden gözden geçirmek gerekmektedir. Burada geçerken burjuvazi 

ve kapitalizme atfedilen bu „ilerici‟, „devrimci‟ rolünün hiç de doğru olmadığı-

nı yeri geldiğince açıklamak üzere onun ekonomik olmaktan, pazarı geliştir-

mekten çok, egemenlik ve iktidar yanının öne çıktığını belirtmekte yarar görü-

yoruz. Doğal olarak da kapitalizm bütün aşamalarında, toplumların gelişmesine 

değil de esas olarak onların dağıtılmasına hizmet etmiştir.  

“Ulusların ekonomik ve siyasi sistemlerle direkt iliĢkisi yoktur. KarĢılık-

lı etkileyici olabilirler”. Bu belirleme „ulus‟u herhangi bir sisteme mal edeme-

yeceğimizi açıkça göstermektedir. Belki kapitalizm bir sistem olarak ulusları, 

uluslar da bu sistemi etkileyerek kendilerini biçimlendirmelerine yol açmıştır. 

Ama birinin varlık ya da yokluğu, diğerinin varlık ya da yokluğu anlamına 

gelmemektedir. 

   Uluslar mekân olarak Avrupa‟da, zaman olarak da 12. yüzyıldan sonra 

şekillenmeye başlamıştır. Yani insanlığın ulus formundaki örgütlülüğüne Av-

rupa kıtası öncülük etmektedir. Onun için de belki bu öncülük bugünkü birçok 

yanılgılı yaklaşımın kaynağı olarak da ele alınmaktadır. Sanki Avrupa tüm 

uygarlıksal gelişmelerin ve onun öncesindeki neolitik de dahil tüm doğal insan-

lık tarihinin, tüm gelişmelerinin merkezi olmuş gibi bir yanılsamaya da neden 

olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bu yanılgılı durum 

aşılmak istenmektedir. Buna göre insanlığın milyonlarca yıllık insanlaşma 

yolcuğunun kökenleri Doğu Afrika ile başlatılırken, yaşanan kültürel hareketli-

liğin Mısır‟dan Hindistan ve Çin‟e, Amerika‟ya; Anadolu‟dan Grek ve Ro-

ma‟ya nasıl bir dağılım ve yayılma gösterdiği gözler önüne serilmeye çalışıl-

mıştır. Gerek insanın biyolojik ve gerekse kültürel olarak neolitik ve uygarlık 

anlamında ortaya çıkan bu yayılma haritası, Avrupa merkezli bakış açısını 
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değiştirme sürecine almakla kalmamış, aynı zamanda onun yaydığı tüm hasta-

lıkların da tedavi yöntemini ortaya çıkarmaya başlamıştır.  

   “…Ulus, ümmet -bir dine bağlı topluluk- anlayıĢının dil sınırlarına 

çekilmiĢ anlamını ifade eder. Özünde sosyolojik olmaktan çok politik bir 

kavramdır. Politik amaçlı yaklaĢılır. Daha sağlam sınırlar altında devlet 

olma talebini karĢılar. Devletler için ulus, etnik temelinden ziyade politik 

temelinden ötürü önemlidir. Saf ulus arayıĢında bile politik gerekçeler belir-

leyicidir. Tabii bu politikanın altında da pazar sorunu belirleyicidir. Pazar ve 

politika ulusun rahmidir. Sosyolojik olarak değeri etnisite kadar güçlü değil-

dir. Etnisite en güçlü sosyolojik olgulardan biridir. Kavim olarak etnisite 

ulus gibidir. Kavmin ulustan farkı, pazar ve politik değerinin henüz geliĢ-

memiĢ olmasına dayanır. Toplumların ulusal olgular biçiminde Ģekillenme-

sinin doğrudan kapitalizmin bir ürünü olmadığını kavramak gerekir. Bu 

konuda da sanki kapitalizm ulus yaratır gibi bir ideacılık (düĢünce, fikir) 

ciddi bir yanlıĢtır. Bu yanlıĢlıkta Marksizm‟in payı da vardır. Toplumlarda 

klan, kabile, aĢiret, milliyet ve millet Ģeklindeki süreç kendine özgü bir diya-

lektiğe sahiptir. Sınıflı toplumun ürünü olarak doğmazlar. Kapitalizm olma-

dan da ulus olunabilir. Ulus Ģekillenmesinde dil, kültür, tarih ve siyasal güç 

daha belirleyici rol oynar. Uluslar eĢit-özgür ve demokratik toplumsal yapı-

larda daha sağlıklı geliĢebilirler. Batı Avrupa‟da ulusların 12. yüzyıldan 

itibaren Ģekillendiklerini görmekteyiz…” 

 Önderlikten aktardığımız alıntılardan da anlaşılacağı gibi, bu durum, in-

sanlık tarihine bakışta, yeni zihniyet kalıplarının oluşturulmaya başlanması 

anlamına da gelmektedir. Bugün eğer biz ulus, ulus-devlet ve milliyetçilik 

tartışmalarına farklı boyutlarda katılıyor ve yeni değerlendirmelerle tarih ve 

halkların karşısına çıkıyorsak, bunda bu tarihe yeni bakış açısı temelinde öncü-

lük eden Önderliğimizin belirleyici rolünü görmek zorundayız. 

 “Uygarlıkla birlikte ticaret ve kapitalist sektör Avrupa‟ya taĢındığında, 

önlerinde bakir topraklar, taze kent kuruluĢları ve toy, yeni yetme bir Avrupa 

feodalitesi oluĢuyordu. Onlara uygarlık bile denemezdi. Hıristiyanlığın 

onuncu yüzyılın sonlarına dek baĢardığı, manevi moral aĢıydı. Ortadoğu 

tarzında kadim bir uygarlık Avrupa‟da oluĢsaydı, kapitalist uygarlığın geliĢ-

me Ģansı son derece tartıĢılır olurdu. Yeni uygarlıklar bakir topraklarda olu-

Ģur. Uygarlıklar açısından bu yönü de dikkate almak öğreticidir. Avrupa 

uygarlık mayalanmasına baktığımızda, ilginç bir boĢluk kendini hissettiriyor. 

Eskinin sürdürülme zorlukları ve yeninin toyluğu (feodalite) üçüncüsüne 

aradan sıyrılma Ģansı veriyor. Ya da kapitalizmin Batı Avrupa'da neden ba-
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Ģarıya ulaĢtığının… en temel nedeni… dogmatizmin Ortadoğu‟daki kadar 

kök salmaması, buna fırsat bulmamasıdır.” 

Yukarıda Önderlikten aktardığımız birbirini tamamlayan alıntılar, kapita-

list uygarlığın neden Avrupa coğrafyasında ortaya çıktığına yanıt vermektedir. 

Bu yanıtta ticaret ve kapitalist sektör önemli olmaktadır. Ticaret ve kapitalist 

sektör daha önceki uygarlıksal sorunların dışında bugün insanlığın başına açı-

lan tüm belaların da kaynağı olmaktadır. Bu bela gelişmek için “…bakir top-

raklar, taze kent kuruluĢları ve toy, yeni yetme bir… feodalite” ye ihtiyaç 

duyuyor. Bunun için de dogmatizmin fazla derinlere kök salmaması gerekiyor-

du. Aslında bu ihtiyaç duyulan olgular o günün Avrupa‟sının coğrafik, sosyal, 

ekonomik, siyasal vb bir resmini çizmektedir.  

Ticaret, uygarlık tarihinin tanımış olduğu en eski toplumsal işbölümlerin-

den birini oluşturmaktadır. Hemen onun yanı başında faizcilik, tefecilik vb gibi 

parasal faaliyetler de gelişmektedir. Neolitikten bu aşamaya nasıl gelindiği de 

elbette üzerinde durulması gereken temel bir konudur.  

Bu aşamanın kaynağında Önderlik „avcı ve kurnaz adamı‟ görüyor. Fazla 

ürünlerin armağan olarak verildiği, tanrılara adak olarak sunulduğu, bir ihtiya-

cın karşılanması anlamında kullanım değerine bağlı olarak takas edilmesi süre-

ci, bizim bugünkü ticaretimizle bağlantılı değil. Burada armağan ve adak doğal 

bir insani ilişkilenmedir. Takas da bir ihtiyacın karşılanması için olmaktadır. 

Yani amaç, daha fazla ürün biriktirme ya da herhangi bir biçimde kâr etmek 

veya birilerini aldatmak değildir. İnsanlığın ilk pazar ihtiyacı da işte bu temel-

ler üzerinde şekillenmiştir. Onun için pazarın gelişim seyrini klanların kimliği 

olan totemlerin etrafında yapılan ayinlere kadar götürebiliriz. Çünkü armağan-

lar, adaklar ve takas bu törensel buluşma anında gerçekleşmeye başlamıştır. 

Tüccar ve ticaret işte bu doğal akışın ters yüz edilmesi olarak ortaya çık-

maktadır. Artık kullanım değeri değil değişim değeri esas olmaktadır. Dikkat 

edilirse, günümüz toplumuna empoze edilen tüm değerler bunun üzerine yük-

selmektedir. Bir ihtiyacı karşılamaktan çok pazara sürülen her şey, değişim 

değeri üzerinden muamele görmektedir. Demek ki, değişim değerinin şekillen-

diği yer pazar olmaktadır. Tüccar ya da ticaret ilişkisi bir pazarı zorunlu kıl-

maktadır. Pazar, içinde metalaşmış ya da metalaşma sürecine girmiş her şeyin 

yeni değerlerle değiştirildiği yer anlamına gelmektedir. Üretenlerin değil de 

üretimle ilişkisi olmayan ara bir kesimin işi olmaktadır bu değişim. Onun için 

pazarlar hangi biçimde kurulmuş olursa olsun emekten uzak, sadece insanların 

ürettiğini değiştirerek, pazarlayarak, fiyat biçerek geçinen, vurgun vuran tüccar 

kesimine insanlık fazla sıcak bakmamıştır. Hatta ticareti bir görev olarak üstle-
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nen devletler bile (Asur İmparatorluğu örneğinde görüldüğü gibi) tüccarlarla 

arasına bir mesafe koymuştur. Tüccarlık, faiz ve giderek para işleri çoğu kez 

bir ahlaksızlık olarak görülmüştür. 

 Bu konu da Orhan Hançerlioğlu Düşünce Tarihi adlı çalışmasında Aris-

toteles‟in düşüncesini ―…faizin yasaklanmasını öğütlemektedir. Kazanç için 

yapılan ticareti de doğaya aykırı bulmakta, erdemsizlik saymaktadır. Fiyat, 

doğru olmalıdır, demektedir. ‗Doğru fiyat, değiştirilen mallar ve hizmetlerin 
eşit değerde olmasıdır.‖ şeklinde özetlerken O‟nun devletçi uygarlık içinde 

halen etkin olan demokratik toplum değerlerini ifade ettiğini ve onun için tüc-

carın spekülatif değer koymasına karşı çıktığını ifade eder.  

Yine aynı konu da aydınlanmanın filozoflarından Erasmus, ―…Şu doy-

mak bilmez tüccar ufak bir kazanç için denizlerde dolaşır, bir kez elden gidince 
dünyanın bütün altınlarının geri veremeyeceği hayatını dalgaların keyfine 

bırakır. Kimi de evinde rahat rahat oturacağı yerde, savaşa gider. Bütün in-

sanların en delisi tüccarlardır. Durmadan kazanmak için en alçak araçları 
kullanırlar: yalan, yalan yere yemin, hırsızlık, hile, aldatmalar bütün ömürle-

rini doldurur. Bu aşağılıklarına rağmen, gene de kazandıkları altınların kendi-
lerini yükselteceğine inanırlar. Yükselirler de nitekim. Toplum, parası olana 

değer verir. Birçok din adamı da bu aşağılık zenginlikten bir parça koparmak 

için onlara en şerefli Tanrı katları verirler. Ey ulu Tanrılar, bu çılgınlar sürü-
sü, aldatmak istedikleri kimselerce aldatıldıkları zaman, sizler de kahkahalarla 

güler, mutlulanırsınız sonunda.‖ diyerek Aristoteles‟e katılmaktadır. Ve ticare-

tin-tüccarın uygarlık tarihi boyunca ortak karakterini ortaya koymaktadır.  

Merkantilist dönemden bahsetmiyoruz. Hiyerarşik toplumdan devletçi 

topluma geçiş sürecinden bahsediyoruz. Yani kapitalizmden 5000 yıl öncesin-

den. Ticaretin MÖ 4000 yıllarında yaygınlaştığı düşünülürse, Avrupa‟nın uy-

garlıkla tanışmadığı, daha göçebe toplulukların komünal örgütlenmesinin ha-

kim olduğu bir dönemde, insanlığın ticaret ve ilkel kapitalist diye de tanımla-

nabilecek tüccarla tanışması, Mezopotamya‟da gelişen devletçi uygarlığın ilk 

oluşum sürecinde oluyor Bugünkü bankaların, bankerlerin, dev ticaret şirketle-

rinin atalarıyla ilk önce Mezopotamya‟da tanışılmış oluyor. Yani bu coğrafya 

nasıl neolitiğe öncülük etmişse, uygarlık aşamasına da öyle öncülük etmeye 

devam ediyor. 

Temel üç kültür yavaş yavaş dünyaya yayılıyor. Kendi yarattığı değerler-

le dünyanın herhangi bir yerindeki gelişecek olan uygarlıkları mayalıyor. 

Aryenik, Semitik ve Sinik kültür oluyor bunlar. 
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   “…SınıflaĢma dinamiği hiyerarĢi ile bağlantılı olmasına rağmen, asıl 

olarak askeri zümrenin derlediği ayrıcalıklı grupla baĢlar… Güçle hükmet-

me olgusunu ortaya çıkarır. Güçlü Ģefin hükmü altında toplanma, aĢiret 

iliĢkilerini aĢan iliĢkilere yol açar. Bu yeni iliĢkiler sınıftır. Sınıf, aĢiretlerden 

kaçan, aĢiret olamamıĢ daha küçük gruplarla bazı meslek gruplarından olu-

Ģabilir. AĢiret ise, akrabalık bağlarından ötürü sınıfsallaĢmaya karĢı direnir. 

AĢireti sınıfsallaĢtırmak zordur; tabiatı gereği sınıf iliĢkisini tanımak iste-

mez...” 

Sümer şehirleri, rahiplerin öncülüğünde zigguratlardaki tekelleşmenin bir 

izdüşümü olarak belirirken, devletçi toplum ilk önce şehir devletleri olarak 

şekilleniyor. Neolitiğin avcısı askeri şef, yaşlı bilge ve şaman rolündeki rahip 

öncülüğünde devletçi toplum örgütlenerek devlet, tarih sahnesine çıkmış olu-

yor.  

Burada dikkat edilirse toplumun ekonomik işler ile uğraşan herhangi bir 

temsil yoktur. “…Ekonomi sözcük olarak Antikçağ Grek-Helen dünyasına 

aittir. Aile yasası olarak anlamlandırılması bir yandan kadınla bağlantısını 

dile getirirken, diğer yandan geleneksel siyasi erkin konumunu da açığa 

vurmaktadır. Onlar ekonominin üstünde tıpkı kapitalizm çağında tekellerin 

oynadığı rolü siyasi tekeller olarak oynarlar...” Görüldüğü gibi ekonomi aile-

nin ya da klanın ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. Bu ihtiyaçların karşı-

lanmasının merkezinde de kadın vardır. Yani eğer bir ekonomik gücün temsi-

linden bahsedilecekse o da kadın olacaktır. Artık toplumda ataerkilliğin hakim 

olduğu, ana evcil düzenin, doğal olarak kadının toplumsal karar mekanizma-

sında yerinin olmadığı bir dönemde elbette oluşan idari, askeri ve düşünsel erk 

içinde kadına yer olmayacaktır. Zaten askeri şef, rahip ve bilge adam üçlüsü de 

tepeden tırnağa erkek egemenlikli sistemin inşasının ifadesi olmaktadır. Ve bu 

oluşan aygıt, en küçük hücrelerine kadar kurnazlık, komplo, avcılık, zor, istis-

mar ve yanıltma üzerine kurulacaktır. Artık başta kadın olmak üzere toplumun 

tüm değer üreten kesimleri siyaset dışı bırakılmış oluyor. Geriye sadece sa-

vunmasız bırakılan toplumun idaresi kalıyor. Bu da yalnızca değer gaspı ile 

uğraşanlara ait oluyor. Hâlbuki Aristo, insan için „politik hayvan‘ tanımını 

yapmıştı. Sadece bu tanımdan yola çıkıldığında bile insanlığın çok büyük bir 

kesimi insanlıktan çıkarılmış oluyor. Diğer yandan Romalı Cicero‟nun köle 

için yaptığı „köle konuşan hayvandır‘ deyişi de devletçi uygarlığın insana biç-

tiği rolü gösteriyor. İnsan için geriye sadece konuşma özelliği kalmıştır. Yeme-

si-içmesi-barınması- cinsel yaşamı yani kısacası toplumsal yaşamının her anı 
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artık toplumu idare etme hakkına sahip olanlarca belirleniyor. Yani gerçek 

ekonomik güçler sadece ‗konuşan hayvan‘dır. 

O zaman ilk oluşan devletten günümüze ulaşan devletçi uygarlıklara ka-

dar devletin tüm değerler üzerinde tekel oluşturan ama ekonomi dışı kalan bir 

karakteri olmaktadır. “Devlet = Artık ürün-Değer +Ġdeolojik Araçlar + Zor 

Aygıtları + Yönetim Sanatı” derken Önderlik, tam da bu noktaya işaret etmek-

tedir. 

Sümer rahiplerinin zigguratlarında ilmik ilmik dokunan uygarlığın ege-

men formu olan devlet, şehir devletlerinden hanedan imparatorluklarına oradan 

tarih içinde tanıdığımız tüm devlet türlerinin ruhu olarak tanrısal bir güç gibi 

dolaşıp duracaktır. Asur, Babil, Pers-Med imparatorlukları, Mısır Firavunlukla-

rı, Anadolu kral devletleri, Grek şehir devletleri, Roma İmparatorluğu, Doğu 

ya da Batı coğrafyasının krallık ya da imparatorlukları, Avrupa şehir devletleri, 

merkezi krallıklar, ulus devletler ve en son ABD emperyalist küresel impara-

torluğuna kadar devam eden bu silsilenin temelinde bu gelişme yatmaktadır. 

Yine aydınlanmanın en önemli düşünürlerinden Erasmus, deliliği tanımlarken 

devletçi uygarlığı tanımlıyor gibidir. ―Tanrılar ve insanlar üstüne sevinç saçan 
yalnız benim. Anamın adı Neotet'tir (gençlik). Mutluluk adalarında doğdum. 

Methe'yle (sarhoşluk) Apoidia (bilgisizlik) benim sütninelerimdir. İzzet-i nefis, 

yüze gülme, tembellik, şehvet, bunaklık, zevk-u sefa, Komos (İçki Sofraları 
Tanrısı), Morpheus (Rüyalar Tanrısı) hizmetçilerimdir. Bu sadık hizmetçile-

rimle, dünyayı yönetenleri yönetirim ben.‖ 

Burada reel sosyalist bakış açısında sık sık ele alınıp değerlendirilen „dev-

let toplumların gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Hatta bugüne kadar devlete 

sahip olmayan halklar, devlete sahip olan halklara göre daha geri düzeyde kal-

mış ya da bugüne kadar yaşama şansını yakalayamamıştır‟ şeklindeki değer-

lendirmenin ne kadar olumsuz sonuçlarının ortaya çıktığını daha iyi görmekte-

yiz. Ortadoğu‟da kurulan tarihin ilk devletleri düşünüldüğünde, bu devletçi 

uygarlığı kuranların şimdiki haline baktığımızda, durumun hiç de öyle belirtil-

diği gibi olmadığını görürüz. Kellelerden kale yapan, insan başlarıyla kuyular 

dolduran ve insanı toplumuyla birlikte kendisine yabancılaştırarak bir nesne 

haline getiren böyle bir aygıt, nasıl olur da ilerici bir rol oynamıştır. Bu para-

digmasal yaklaşımın sonuçları en son reel sosyalizm ve ulusal kurtuluş pratik-

lerinde ortaya çıkmıştır. Bir yandan „baskı ve zor aygıtı‟ diyeceksin diğer yan-

dan da „ilerici‟ rol yükleyeceksin ve geçici ya da yarı biçimde de olsa proletar-

ya diktatörlüğü adı altında ezilen sınıflar adına bir devlet aygıtı kuracaksın. 

‗Aynı zehirli kaynaktan içtik‘ benzetmesine benzeyen bir sonuçla karşılaşmak 
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da kaçınılmaz olacaktır. Onun için devleti bilimsel izahtan çok toplumsal örgü-

yü dağıtan, insani fonksiyonları dumura uğratan, bırakalım ilerici rol oynamayı 

tüm toplumsal gelişme ve kazanımları kendi hizmetine sokarak insanı sirk 

maymununa çeviren, insanlık düşmanı bir aygıt olarak görmek gerekir.  

Devletin denizden çıkan canavar olan Leviathan‟a benzetilmesi de bunun 

için yapılmaktadır. Onun için her şeyden önce devleti, hiçbir toplumsal geliş-

menin zorunlu sonucu olarak görmemek ve peşinen reddetmek gerekir. Hiçbir 

demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesi devlet kurma amaçlı olamaz. 

Böylesi bir amaç, peşinen düşmanına benzemek ve yenilgiyi baştan kabul et-

mek demektir. Elbette böylesi bir amacın gerçekleşmesi ya da gerçekleştirilme 

süreci içinde yaşanacak dramlar, trajediler, çekilecek acılar, kırılacak umutlar 

ve kaybedilecek insanlık değerlerini anlatmaya bile gerek yoktur. 

“Politikanın bittiği yerde iktidar ve devlet yapıları iĢbaĢında olur. Ġkti-

dar ve devlet politik sözün, dolayısıyla özgürlüğün bittiği yerdir. Orada sade-

ce idare etme, söz dinleme, buyruk alma ve verme söz konusudur; kanun, 

tüzük vardır. DonmuĢ bir akıldır her iktidar ve devlet. Güçlerini de güçsüz-

lüklerini de bu özelliklerinden alırlar. O halde devlet ve iktidar alanları öz-

gürlüklerin arandığı, sağlandığı alanlar olamaz. Hegel‟in devleti, özgürlü-

ğün sağlandığı gerçek alan olarak sunması, modernitenin tüm tahakkümcü 

görüĢ ve yapılanmalarının temelini oluĢturur. Öyle ki, Hitler faĢizmi bu gö-

rüĢün nelere yol açabileceğini açıklayan örneklerin baĢında gelmektedir. 

Hatta Marks ve Engels‟in öncülük ettikleri bilimsel sosyalizm anlayıĢında 

devlet ve iktidarın temel sosyalist inĢa araçları olarak öngörülmeleri, farkın-

da olmayarak özgürlüğe, dolayısıyla eĢitliğe indirilmiĢ en vahim darbe ol-

muĢtur. „Ne kadar devlet, o kadar az özgürlük‟ söylemini liberaller daha iyi 

fark etmiĢlerdir.”  

 Ticaret ve tüccar için de benzeri bir sonuç çıkarmıştık. O da ekonomi dışı 

idi. Ve dikkat edilirse ikisi de geniş üretici topluluklar tarafından sevilmez ve 

karşı çıkılır. İkisi de el koyucudur. Yani zor aygıtına ihtiyaç duyar. Değer üre-

ten değil, üretilen değerlere el konulmasından ve değişimden kazanandır. İkisi 

de kendisini pazarlamak ya da içselleştirmek için sınırsız bir ikna gücüne ihti-

yaç duymaktadır. Yani kendisine itaat ettirecek zihniyet oluşturmak zorunda-

dır. Ve ikisi de kendisinden hoşlanmayan büyük bir çoğunluğu idare etmek 

zorundadır. Demek ki uygarlık denilen toplum dışı gelişmeler, tüm işlerini 

sadece baskı, zor, sömürü ile gerçekleştirmiyor. Ticaret gelişebilmek için geniş 

ulaşım ağlarına, taşıma araçlarına, yol ve pazar güvenliğine, mallarını ve ka-

zancını koruyacak yasalara, kurallara ihtiyaç duyar. Bu da kapsamlı organize 
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güçlerin işi olmaktadır. O zaman devlet ve ticaret arasındaki kopmaz bağ, uy-

garlığın başından beri kurulmuştur diyebiliriz.  

Diğer yandan başlangıcında kadın üzerinde kurulan egemenlik, devletçi 

uygarlıkla birlikte doğayı da sadece kullanım metaı gibi görüp, onun üzerinde 

de hâkimiyet kurmaya başlarken, esas olarak ‗askeri zümrenin derlediği ayrı-

calıklı grupla‘ birlikte hızla köleyi de ortaya çıkarmaktadır. Artık tarih sahne-

sinde sınıflar sökün etmeye başlamıştır. Toplumsal alanda kent yaşamına ge-

çişle birlikte kan bağına ve komünaliteye dayalı ilişkiler çözülürken; yeni top-

lumsal işbölümleri temelinde yeni sınıf, tabaka ya da meslek grupları ortaya 

çıkmaktadır. 

 Kadın da yeni sistemin yerleştirilmesinde bir yem olarak kullanılmak 

için zigguratta rahibeler olarak özel eğitime alınmışlardır. Önderlik bu yapı-

lanmayı bir şehrin kurulmasının ön tasarımı olarak değerlendiriyor. Artık fahi-

şeleştirilen kadının yanında, tüm toplumun köleleştirilmesi anlamında köleci 

sistem tarih sahnesinde arz-ı endam ediyor. Dikkat edilirse bu zigguratlar dö-

neminde öyle belirgin sınıflardan bahsedilemez. Etnisitelerdeki gibi egemen 

olmasa da komünal ilişkilerin ziggurat çevresinde de etkisini sürdürdüğü bu 

aşamada, bolluk ve yüksek yaşam seviyesi vardır. Zihniyet düzeyinde gelişen 

egemenlik, düşünsel yaratım yoluyla teslim alma biçiminde olurken, pratik 

olarak baskı ve zor geri planda gibidir. Ahlaksal yaptırım ve yönlendirme, 

günah-sevap ikilemi içinde tanrısal bir içeriğe kavuşturulmuştur. Ve insanlar 

büyük bir ikna yöntemiyle yeni sisteme alıştırılıyor. Halen çevrede hatta 

ziggurat içinde neolitik toplum değerleri de önemli oranda varlığını sürdürmek-

tedir. Mitolojik anlatımlardaki tanrıça-tanrı çatışmaları da bu durumu ifade 

etmektedir. Rahibin yeni icadı erkek egemen tanrı, neolitik toplulukların bere-

ketli, eşitlikçi tanrıçası ile savaş halindedir. Bu tam bir kaos durumudur.  

Burada önemli olan, alt yapı-üst yapı ilişkisi biçiminde ele alınan kaba 

materyalist tarih-toplum yaklaşımını ortaya çıkarıp mahkûm etmektir. Esas 

olarak ekonomik ilişkilerle ifade edilen „alt yapı oluştu, sonra da bu yapı üze-

rinde devlet, hukuk, sanat, din vb. gibi üst yapı kurumları geliştirildi‟ şeklinde-

ki yaklaşımın ne kadar yanılgılı olduğunu göstermektedir. Zigguratlar bu açı-

dan önemli olmaktadır. Orada rahip öncülüğünde yeni bir toplum, zihniyet 

dünyasında örgütleniyor. Bu örgütlenme yaşamın tüm alanlarına hükmeden ve 

toplumsal olarak yaratılan değerler üzerinde tekelleşme biçiminde oluyor: Tan-

rı, din, yönetim, hukuk, bilim, eğitim, en verimli üretim örgütlenmesi ve yön-

temleri, zanaat, sanat, ticaret vb. Burada yeni bir toplumsal sistem yapılandırı-
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lıyor. Yani bir anlamda tarihin ilk toplum mühendisliği gerçekleşiyor. Bu ger-

çekleşme ile doğal ve toplumsal olan her şey parçalanıyor.  

Artık demokratik uygarlığın taşıyıcısı kadın kaybediyor. Ziggurat çevre-

sinde oluşan şehirlerle etnisite (aşiret) ilişkilerinde etnisiteler kaybediyor. Ama 

onun neolitik ilişkiler yumağı, devletçi uygarlık yanında demokratik uygarlık 

olarak varlığını sürdürüyor. Bu devam eden varlık, tüm uygarlık sürecinin 

neredeyse temel katalizörü gibi kendisini sürekli hatırlatıyor. Yani tümden yok 

olan „eski‟ kültürden bahsedilemez. Ki, bu durum yani çatışan ya da çelişkili 

tarafların birinin yok olmaması gerçeği, tarihin yeniden yorumlanmasını da 

zorunlu kılıyor. Tarihi salt sınıflar mücadelesinin bir sonucu gibi gören kaba 

materyalist anlayışın temel yanılgılarından birisi de bu oluyor.  

Yukarıda da değinildiği gibi askeri şef, bilge adam ve rahip üçlüsü, adına 

uygarlık denen yeni sürece damgasını vuruyor. Ama kaybedenlerin özgürlük 

ütopyası, komünal değerlerin yeniden inşası temelinde sürüp gidiyor.  

Devlet burada bir üst yapı kurumu olarak salt baskı ve zor aracı biçiminde 

alt yapının bir yansıması şeklinde oluşmuyor. Devlet, bileşenleri ile birlikte 

kendisini bir toplum gibi örgütlüyor. Devlet dışı kalmış ve yaratılan tüm değer-

lerin gerçek sahibi olan büyük yığınlar ise devlet dışı toplum olarak demokratik 

uygarlığın maddi-manevi zemini olmaya devam ediyor. Ki konumuz olan kapi-

talizm, ulus-devlet ve milliyetçilik de işte bu demokratik uygarlık zeminini 

tümüyle kurutmak, ortadan kaldırmak isteyen yani toplumu ahlaki ve politik 

örgüsünden yoksun bırakmak isteyen egemenlikçi eğiliminin son halkası anla-

mına geliyor. Bu eğilim köleci ve feodal süreçlerin arkasından kapitalist uygar-

lık olarak kendisini güncelleştirmiş bulunuyor.  

Burada kapitalizm öncesi süreçleri açmayacağız. Fakat köleci uygarlığın 

nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda Grek şairi Askralı Hesiodos‟un 

şiirinden kısa bir alıntı yapmadan geçmeyeceğiz. Yazar Orhan Hançerlioğlu 

Düşünce Tarihi adlı kitabında Hesiodos‟ un özleminden bahsediyor. Bu özlem 

için “…Yüzyıllarca önce, kuzeyden gelerek Balkan yarımadasının güneyine 

inen İyon, Dor ve Eolya boyları, buraları ele geçirerek yerleştiler. Çobanlıkla 

geçiniyor, eşitlik ve özgürlük içinde yaşıyorlardı. Kimsenin kimseye üstünlüğü 
yoktu. Herkes doğadan ortakça ve eşitçe payını alıyordu. Bolluk vardı ve yok-

sulluk bilinmiyordu. Düzeni, doğal yasalar sağlıyordu. Devlet, yasa, dış ve iç 
baskılar yoktu. Hemen hiçbir suç işlenmiyor, buna karşı da hiçbir ceza düşü-

nülmüyordu. Mutluydular...‖ demektedir. Engels‟in Morgan‟ın çalışmaları 

üzerinden klan hakkında yaptığı değerlendirmeye ne kadar da benziyor. O. 

Hançerlioğlu devam ediyor. ―İşte Askralı Hesiodos, bu çağın özlemini çekmek-
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tedir. Çiftçi çocuğudur. Kardeşi Perses, soylu kişilerden seçilen yargıçlara 

para yedirerek mallarının üstüne oturmuştur: Şiirinde kardeşine seslenirken o 
dönemin temel özelliklerini de ortaya koymaktadır. 

 Ey Perses, kulağına küpe et diyeceklerimi: 
………… 

 Artık üleştik mirasımızı, ama çok şeyleri 

 Çalıp götürdün, hediye yiyici baylara 
 Yaltaklanıp iyice, gönüllüdür onlar böyle işlere. 

 Budalalar bilmiyorlar yarımın bütünden ne kadar çok olduğunu 

 Ebegümecinde ve çiriş otunda ne büyük yarar bulunduğunu. 
 Çünkü artık mal kavgaları vardır, yasalar vardır. …Bir sürü dalavereler 

dönmektedir. 
 Eşitlik bozulmuş, insanların kimi güçlenirken kimi güçsüzleşmiştir. 

 İnsanlığı utanç ve pervasızlık kaplamıştır: 

 Kötü bir utanç yoksula yoldaşlık eder. 
 Utanç insanlara hem dokunur hem de yarar. 

 Utanç yoksullarda, pervasızlık zenginlerde bulunur. 
 Malın çalınmışı değil, Tanrı vergisi olanı hayırlıdır. 

 Bir kimse büyük varlık toplarsa yumruk gücüyle 

 Ya da diliyle, yağma ederse çok kez olduğu gibi 
 Kazanç hırsı aklını yanıltınca 

 İnsanları, utanmazlık utancı susturunca.‘ 

Aslında tarihi ve tarihte yaşananları anladıkça Hesiodos‟un yakındığı ve 

özlemini çektiği şeyleri daha iyi görebiliyoruz. Yumruk gücüyle ya da dille 

toplanan-yağma edilen mallar, utanç içindeki yoksullar ve pervasızlaşan zen-

ginler, rüşvet, hırsızlık (…) yaygınlaşan ahlaksızlık, sanki günümüzün herhan-

gi bir ülkesinden bahsediyor. Bu durum bile devletçi uygarlığın hangi ad altın-

da ve nerede, hangi zamanda olursa olsun ortak bir karaktere sahip olduğunu 

gösteriyor. Hesiodos‟un özlemi de bugünkü milyarlarca insanın özlemi oluyor. 

Hem de dünyanın paylaşılmadık bir alanının olmadığı, neredeyse işgal edilme-

dik bir insanının kalmadığı bir zamanda aynı şeylerin bu denli paylaşılması da 

demokratik uygarlık kökünün halen ne kadar güçlü bir eğilim olduğunu göste-

riyor. 

Yaygınlaşan toplumsal ahlaksızlığa benzer bir müdahale de Mezopotam-

ya‟dan gelmişti. Yunanlı şair ve filozofların ahlaksızlık karşısında düşünce 

belirtmeleri önemlidir. Fakat çok daha önceleri Mezopotamya‟dan bir peygam-
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ber, sadece eleştirmemiş aynı zamanda kendi kavminin yok oluşuna tanık ol-

muştur. Burada İbrahim‟in tanrısı gazaba gelmiştir.  

―İbrahim aleyhisselâmın kardeşinin oğlu olan Lût aleyhisselâm bugün 

Ürdün ile Filistin arasında bulunan Lût gölü yanındaki Sedûm şehri halkına 
peygamber olarak gönderildi. İnsanlara İbrâhim aleyhisselâmın dînini tebliğ 

etti. Onları Allahü teâlâya îmân ve ibâdet etmeye dâvet etti ve yaptıkları ahlak-

sızlıklardan sakınmalarını söyledi… Kavmi onun dâvetini dinlemeyip, gittikçe 
azgınlaştı… Lût aleyhisselâm Allahü teâlânın emri ile kendisine inananlarla 

birlikte şehirden çıktı. Allahü teâlâ şehri yerin dibine batırmak sûretiyle o 

kavmi helâk etti.‖  
İbrahim‟in dini ve tanrısı, Greklerin felsefe ve edebiyatı, aydınlanmanın 

düşünürü ahlaksızlıktan rahatsızdır. Devletçi uygarlık varlığını sürdürmek için 

toplumun ahlaki örgülerini dağıtıyor. Egemenlikçi uygarlığın işleri öyle rahat 

yürümüyor. Hakim olduktan sonra bile, gelecekte devletçi egemenlikle bütün-

leşecek olan tek tanrılı din bile ahlaksız toplumu kabul etmeyerek, demokratik 

toplumcu yanını ortaya koyuyor. Felsefi olarak idealizmin başköşesine oturtu-

lan Platon, bir toplumu toplum yapan ahlaka vurgu yaparken, bir anlamda neo-

litik köklere de sahip olduğunu ortaya koymuş oluyor. Hesiodos bir edebiyatçı 

olarak demokratik toplum köklerini arıyor. Ve Erasmus kendisini deliliğe vuru-

yor. Din, felsefe ve edebiyat üçü el ele demokratik toplumun özlemini çekiyor. 

Hem de devletçi toplumların şahlandığı bir dönemde bunu yapıyor. Yine yakın 

tarihimizden J.J.Rousseau ‗Ahlaksızlığın ve çöküşün nedeni, kent yaşayışına 

geçiştedir.‘ diyerek, kentleşmenin ortaya çıkardığı ahlaksızlığı eleştirenler 

kervanına katılıyor.  

Sınıfların tarihe giriş yaptığı süreç, surlarla çevrilmiş kentlerin de kurul-

duğu dönemleri izah ediyor. Tüccar, esnaf, zanaatçı, sanatçı, bilim insanı (…) 

yaygın bir orta sınıf ağı surların denetimi altındadır. Genel olarak bunlara şe-

hirliler anlamına gelen burjuvalar deniliyor. Neolitik toplumun taşıyıcıları 

başta kadın olmak üzere tüm çalışanlar başkalaşıma uğratılıp ahlak ve politika 

dışı bırakılıp köleleştirilirken, buna karşın orta sınıflar ziggurat, tapınak ve 

devlet nezaretinde geliştiriliyor. Yani toplum özgürlük değerlerinden uzaklaştı-

rılırken, çağlar sonrasına damgasını vuracak şekilde egemen sınıflar yaratılı-

yor. Bundan dolayı burjuvazinin devlet ve tapınakla bir göbek bağı olduğunu 

görmek gerekir. Sümer rahipleri ve onun izdüşümü olan egemenlikçi-devletçi 

toplum, 5000 yıl öncesinden bugünün egemenlerini hazırlıyor. Onun için bu-

günün kapitalizmini, ulus-devletini, milliyetçiliğini ve liberalizmini bu tarihi 

bağdan kopuk ele alamayız. Dış surlar, iç surlar, askeri garnizonlar, bürokrat ve 
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saygın kişilerin villaları, kral sarayları ve hepsinden daha kalıcı olan ve bir 

üniversite rolünü de oynayan görkemli tapınaklar… Bir kentin genel görüntü-

sü. Elbette şimdi surlar yok. Kapitalizmin ya da ulus devletin surlarını farklı 

ele almak gerekiyor.  

Kent, kırların ve köyün aleyhine büyüdükçe orta sınıf da palazlanıyor. 

Şehir-kır ya da köy dengesinin bozulması, sadece doğal değil toplumsal ekolo-

jinin de bozulması anlamına geliyor. Endüstriyalizm de bunun zirvesi oluyor. 

Günümüz dünyasının hem toplumsal hem de doğal olarak ciddi tehlikelerle 

karşı karşıya kalmasının tarihi de böyle başlıyor.  

―Nasıl ki pazar kapitalizmin üzerinde beslendiği, vücut bulduğu bir 

iliĢki alanıysa, kent de pazarın geliĢmiĢ ve kalıcılaĢmıĢ mekânı olarak tanım-

lanabilir.” alıntısında da görüldüğü gibi pazar da kent de kapitalizm açısından 

olmazsa olmaz kabilinden ne kadar önemli ise uygarlıksal gelişme açısından o 

kadar önemli bir rol oynamışlardır. Yukarıdan beri anlatılmaya çalışılan, biraz 

da bu önemdir. 

―Kapitalizme doğru yol alırken ve uygarlık merkezi Avrupa‟ya taĢınır-

ken, yine ticaretin baĢı çektiğini görüyoruz. Ortadoğu merkezli ticaret ve 

tüccar uygarlığı ortaçağda Ġslam‟la yeniden bir hamle yapar... Ġslam dini 

örtüsü altında, kadim Ortadoğu kentleri ticaret etrafında yeni bir canlanma 

yaĢar. Bizans ve Sasaniliğin yenilmesiyle Halep, Bağdat, Kahire ve ġam 

baĢta olmak üzere, büyük bir kent ve pazar ağına ulaĢır. Çin‟den Atlas Ok-

yanusu‟na, Endonezya ve Afrika içlerine kadar ticaret ağları tam bir küre-

selleĢmeyi yaĢar. Yaygın bir meta ve para piyasası oluĢur. Yahudiler, Erme-

niler ve Süryanilerin elinde büyük para birikimleri gerçekleĢir.  

Avrupa tamamen bu mirasa dayanır. Ortadoğu‟nun Müslüman tüccar-

ları elinde bir hamle daha gerçekleĢtiren ticaret kültürünün 13. yüzyıldan 

itibaren Ġtalya‟nın Cenova ve Floransa kentleri öncülüğünde Avrupa‟ya 

taĢındığına tarih tanıktır. Para ve ticaret bu kentlerin temel zenginlik nedeni-

dir. Avrupa ile Ortadoğu arasındaki ticarete 16. yüzyıla kadar önderlik eder-

ler. Tarihte belki de ilk defa hem kavram hem uygulama olarak kent ölçe-

ğinde kapitalizmin küçük zaferlerini gerçekleĢtirirler. Bunda Akdeniz kor-

sanlığı ve Akdeniz‟in doğu-batı yakası arasındaki fiyat tekeli baĢrolü oynar. 

Yine zorbalığın gölgesinde spekülasyon atbaĢı gitmektedir. Ticaret kapitale, 

kapital kente, kent pazara, pazar spekülasyonun geniĢlemesine yol açarak 

kapitalist uygarlığın Ģafağı atmaktadır. Bu aĢamanın bir prototipi de klasik 

Athena-Roma çağında (MÖ 500- MS 500) yaĢanmıĢtı. Bu çağda kapitalin 
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zaferine ulaĢılmaması, tarımın büyük ağırlığı ve din savaĢlarından yenilgiyle 

çıkmalarından ötürüdür.‖ 
Konuya Avrupa merkezli bakış açısının yanlış olduğunu izah ederek gir-

miştik. Kapitalizmin toy feodalite koşullarında ve bakir Avrupa coğrafyasında 

nasıl ve hangi zemin üzerinde geliştiğini anlatmaya çalıştık. Ayrıca devlet ve 

sınıflar nasıl oluştu sorusuna; Mezopotamya uygarlığının ilk şehirlerinde doğan 

orta sınıfın nasıl bugünün burjuvasına ulaştığını; gerçek üretici güçlerin zihni-

yet olarak kendisine yabancılaşmadan da öte politika ve ahlak dışı bırakılarak 

nasıl imha sürecine alındığını anlatmaya çalıştık. İşte kapitalizm, toplumun 

politika ve ahlak dışı bırakılmasının zirvesi olmaktadır.  

Önderlik bu zirveyi yaşatan kapitalist uygarlığı şöyle tanımlıyor: “Tarih 

aynasından iktidarlaĢmıĢ, alabildiğine bünyesinde pazarı geliĢtirmiĢ, kentten 

kıra hâkim olmaya baĢlamıĢ, din ve ahlaka bağlılığını ikinci plana atmıĢ bir 

toplumsal geliĢme ortamında, birikmiĢ metalara el koymanın inceltilmiĢ ve 

ideolojik ambalaja konulmuĢ talana dayalı bir ekonomik eylem türünü veya 

biçimini gözlemlemekteyiz...”  

“Kapitalizmi tanımlarken…esas olarak toplumda artık-ürün potansiyeli 

geliĢtikçe yarıklara yerleĢen fırsatçı kiĢi ve grupların toplumsal artıkları, 

güçlerini fırsatçılık ve örgütlenmeden alarak asalakça kemirerek sistematik-

leĢen eylemleri anlaĢılmalıdır… Zaferlerini kendilerini mekân içinde daha 

iyi örgütleyerek, çatlakları gittikçe geliĢen toplumsal aralıklarda bir yandan 

ihtiyaç nesnelerini kontrole alarak, diğer yandan arz-talep kesiĢmesinde 

fiyatlarla oynayarak gerçekleĢtirirler. Eğer resmi toplum güçleri onları bas-

tırmaz, bilakis ihtikârlarından (vurgunculuk, spekülasyon) borçlanarak ve 

karĢılığında sürekli iltizamlarla (kayırma) beslerlerse, her toplum biçiminde 

marjinal olarak yer alan bu gruplar toplumun yeni efendileri olarak meĢrui-

yet kazanabilirler. Uygarlık tarihi boyunca, özellikle tüm Ortadoğu toplumla-

rında bu tip marjinal tefeci ihtikâr grupları oluĢagelmiĢtir. Sürekli toplumun 

nefretinden ötürü yarıklardan gün yüzüne çıkma cesaretini bulamamıĢlardır. 

En zorba toplum yöneticileri dahil, kimse bu grupları meĢrulaĢtırma gücünü 

göstermemiĢtir. Sadece hor görülmekle kalınmamıĢlar, en tehlikeli çürütücü 

güç olarak değerlendirilmiĢler ve ahlaki olarak kötülük tohumu sayılmıĢlar-

dır.” 
Buraya kadar, devletçi toplum, pazar, ticaret, egemen sınıflar, demokratik 

uygarlığı sürdüren geniş yığınlar olarak başta kadın olmak üzere ezilen sınıf ve 

tabakalardan bahsederken ikinci doğa da diye tanımlayabileceğimiz toplumun 

diğer alanlarında farklı bir gelişme göstermediği sonucu çıkmamalı. Şehirler 
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surlarla çevrilmekle kalmayıp askeri güçlerin de koruması altına alındı. Uygar-

lık tarihinin bunca gelişmesi elbette zorsuz düşünülemez. Devlet derken ve 

onun kendisini bir toplum gibi örgütlediğinden bahsederken, elbette bu toplu-

mun hangi öğeler üzerinden geliştiğini de ele almak gerekir. Kan bağı, klan 

ilişkileri, ortak yaşam ve eşit paylaşımdan kaynağını alan ahlak ilişkileri, canlı 

doğa inancından kaynağını alan totem kimliği, yönetim olarak topluluğun tüm 

bireylerinin bir ortak karar organı gibi davranmasına dayalı politik ilişkiler, 

tanrıça kültürü vb gibi tüm ilişkilenme ve davranış biçimlerinin karşılığı, dev-

letçi toplumda yeni bir içerik ve biçime kavuşturuluyordu. 

Örneğin, insana yaşamında oldukça yararlı olduğu için evcilleştirilen at, 

bir savaş aracına, daha sonra da sirk cambazına dönüştü. Günümüzün devletçi 

uygarlığının, toplumu da bir hayvanat bahçesi düzenine çektiği düşünülürse, 

sorunun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Yine benzeri bir örnek, taşımacılık ya da 

yolculukta atla beraber daha kolaylaştırıcı olarak icat edilen teker, ata koşula-

rak savaş arabası yapıldı. Neolitiğin ya da doğal toplumun bu iki yararlı olgu-

su, tarihin tanıdığı en kirli, insanlık dışı eyleminin aracı haline getirildi. Günü-

müzün atomunun parçalanmasının Hiroşima‟da yarattığı felakete ne kadar da 

benziyor. Hâlbuki atomun parçalanmasından insanlık için oldukça yararlı so-

nuçlar çıkarılması düşünülüyordu. Neolitik ve öncesi insanlığın yararı için 

yapılan buluşların hepsinin kaderi böyle olmuştur. Bu kader devletin direkt 

varlığı ile ilgilidir. Devlet bunun için „savaş‟ anlamına da gelmektedir. Belki de 

son yedi bin yıllık uygarlık tarihinin sadece birkaç yüz yılı savaşsız geçmiştir.  

Bilim-teknik ve doğaya yaklaşımdaki iki ayrı tutum. Savaş, devletçi uy-

garlığın ortaya çıkardığı bir yıkım aracı. Üretimden kopuk dev gibi tüketici-

talancı askeri güçler de işin başka bir yanı. Neolitiğin doğal işbölümünün avcı-

sından askeri şefe oradan askeri devlete böyle bir geçiş oluyor.  

Diğer yandan kendisini egemenlik aracı olarak kalıcılaştırması için ege-

men olduğu sahalarda devletin, kendisi dışında hiçbir güce politika yapma 

şansı tanımaması gerekir. Devlet, kendi toplumu dışında kalan demokratik 

toplumun oluşturduğu çoğunluğu depolitize eder. Bunun sonucunda kendisi 

için üretemeyen, yaşayamayan, düşünemeyen, örgütlenemeyen, karar alama-

yan bir topluluk söz konusudur. Böylece insani bağ ve örgüler çözülüyor. Dev-

let, yurttaşlık ilişkileri adı altında çözülen bu ilişkileri kendi ekseninde yeni-

den, kendi toplumunu oluşturmak için örgütlüyor. Yunan kent demokrasisi ya 

da Roma İmparatorluğu bunun en açık örneğidir. Günümüz ulus devletlerinin 

vatandaşlık hukuku da kaynağını buradan almakta ve devlet-vatandaş ilişkisi 
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ile tüm toplumda kendisini içselleştirmektedir. Bu, klanın özgür üyesinden 

günümüz devletinin „eşit‟ vatandaşlığına geçiş öyküsüdür.  

Kendisi olmayan topluluklar kuldur. Bu kulluk tanrı ya da tanrı krallar 

karşısında gerçekleşir. Ziggurattın üst katında sakin sakin günah ve sevapları 

belirleyen tanrının artık azgınlaşması, saldırganlaşması aşaması oluyor, bu 

tanrı kral ya da tanrı devletler dönemi. Babil‟de, Asur‟da, Mısır‟da, Roma‟da, 

Osmanlı ‟da hep böyledir. Üst kattaki tanrının gücü giderek artmakta, özgür 

insanlar azaldıkça kullar çoğalmaktadır. Bunun için de işgaller, talanlar (…) 

köleler, serfler, özgürlük değerlerinden daha fazla soyulmuş karılar gereklidir 

yeni uygarlık tanrılarına. Onun için Hegel devleti ‗tanrının yeryüzüne inmiş 
hali‘ olarak tanımlamaktadır. Böyle olunca tanrı olan devletin, kendisini yü-

rütme, yaşatma adına yasa, hukuk, kanun vb denilen işleyiş esasları da kutsal 

kitaplar işlevini görmektedir. Yani devlet, kuralları sayesinde dinleşmektedir. 

„Siyasi İlahiyat‟ kitabında Carl Schmitt, devlet için ‗Modern devlet kuramının 

bütün önemli kavramları, dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır‘ demekte-
dir. Ve devamla ‗..her şeye kadir Tanrı, her şeye kadir kanun koyucuya dönüş-

müştür‘ diyerek Hegel‟i doğrulamaktadır.  

Demokratik toplumun çimentosu olan, toplu emek ve ortak paylaşımdan 

kaynağını alan, canlı doğa yaklaşımıyla beslenen inançlı ahlaki kurallar, yeni 

efendilerin koyduğu yasalarla, kurallarla yer değiştiriyor. Devletin yasallaşması 

anlamına gelen hukuk da böyle ortaya çıkıyor. Toplum ahlaki değerlerinden 

uzaklaştırıldıkça, hukukun önemi artmıştır. Babil‟den Roma‟ya oradan günü-

müzün modern leviathanlarına kadar devam eden hukukun esas işlevi, eşitsiz-

liğin, ahlaksızlığın meşrulaştırılması olmuştur. Bu kurallar mahkemeleri, yar-

gıçları, savcıları, hapishaneleri, gardiyanları, engizisyonları, işkenceci sorgucu-

ları ve işkence haneleri ile bugüne ulaşmıştır. 

“ġüphesiz Batı Avrupa‟da bir zihniyet devrimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ama 

bu, Avrupa merkezciliğe yol açmak biçiminde yorumlanamaz. Kaldı ki, bu 

devrim tüm öncüllerini Avrupa dıĢı zihinsel geliĢmelerden almıĢtır.” 

Yukarıda da belirtmiştik. 12. yüzyıldan sonra Avrupa‟da uluslar şekil-

lenmeye başlamıştır. Ulusları şekillendiren etkenlerin başında ticaretin rolünü 

yukarıda ele almıştık. Doğuda Türklerden aldığı güçle İslam dünyası yeniden 

şaha kalkmış gibidir. Neredeyse dünyayı saran bir ticaret ağı oluşturmuştur. 

İberik Yarımadası‟nda İslam Endülüs Emevi Devleti vardır. Fransa‟yı ve İtal-

ya‟yı zorlamaktadır. Bilim ve düşünce alanında önemli gelişmeler katetmiş 

İslam dünyası, Avrupa‟ya ticarette ve düşünsel gelişmelerde öncülük etmekte-

dir. Akdeniz neredeyse bir İslam ticaret ve kültürel aktarım gölü gibidir. Avru-
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pa‟da Hıristiyanlığın katı dogmatik kalıpları ile Katolik Vatikan neredeyse 

terör estirmektedir. Tüm Avrupa prensliklerini ve krallıklarını kendisine bağ-

lama çabası içindedir. Haçlı Seferleri‟nden istediği sonucu alamayan Vatikan, 

Hıristiyan Avrupa‟sına yönelmiştir. Ama Haçlı Seferleri Ortadoğu‟nun gelişkin 

kültürünün Avrupa reform ve rönesansında içselleşmesinin nedeni de olmuştur. 

Vatikan destekli feodal Avrupa devletlerinin koruması altında serfler üze-

rinde geliştirilen baskılar yaygın köylü isyanlarını tetiklemektedir. Prenslikler 

ve krallıklar arası savaşlar, tüm kıtanın temel özelliğidir. Kıtlık, hastalık, açlık, 

toprağa bağımlılık nedeniyle serf ve küçük zanaatçı ya da atölyelerin üretken-

liğinin düşmesi dönemin temel özelliği olmaktadır.  

Düşünsel alanda tanrı, İbrahimi dinler yoluyla ziggurattın üçüncü katın-

dan alınıp göklere çıkarılmıştır, ama şimdi Vatikan‟ın heybetli kiliselerinin çan 

kulelerinde oturuyor gibidir. Feodal Avrupa, çan sesleri ile tanrının buyruğunu 

yerine getirmektedir. Ortaya çıkan tüm bilimsel, sanatsal, düşünsel gelişmeler 

engizisyonun yargısına tabidir. Cadı yakmalar, düşünce insanlarını işkenceci 

sorgulardan sonra katletmeler, mezhepler biçiminde de olsa yeni inanç arayış-

larını sapkınlık olarak ilan etmeler, en ufak bir insani talebi tanrıya karşı bir 

suç sayıp katliam düzenlemeler, Katolik Vatikan‟ın temel karakteri olmaktadır. 

Haç sembollü askeri üniformaları ile şövalyeler tanrı adına can almaktadır. Ta-

lan yapmaktadır. Ama Vatikan‟ın dışında, kendisinin küre biçiminde olduğu-

nun farkına varan dünya, hem kendisinin hem de güneşin etrafında döndüğünü 

anlamaya başlamaktadır. Bu dönüş içerisinde aydınlama doğmaktadır.  

Dinsel doğmalarla dolu feodal iktidarların karanlıklarına inat, eşitlik, 

özürlük, kardeşlik ülküleri yayılmaktadır. Dinsel doğmalar, sadece bilimi, bi-

reyi, sanatı değil kulluk ekseninde şekillenen toplumu boğmaya çalışmaktadır. 

Bu koşullarda İspanya, Fransa gibi ülkelerde merkezi krallıklar kurulmaktadır. 

İngiliz Krallığı Magna Carta ile yerel güçleri etrafında toplamaya ve sözü geçer 

bir krallık olmaya çalışmaktadır. Yerel derebeyler, lordlar, baronlar merkezi 

krallıkların etrafında toplanmaktadır. Merkezi krallıklar, büyük ölçekli ülke 

sınırlarının çizilmesi, bu büyük ölçekli toprak parçalarında ortak bir pazarın 

oluşturulması anlamına gelmektedir. Ortak yasalar, gümrük duvarları, krallık 

vergileri, bir uçtan bir uca yeni ülke topraklarını birbirine bağlayan ulaşım 

yolları, büyüyen pazarlar anlamında büyüyen şehirler ve krallık sınırları içinde 

güvenceye alınmış ticaret ve okyanus aşırı ülkelerin keşfi ve fethine dayalı 

uzun yol ticaretleri sayesinde giderek artan ticari zenginlik, sermaye birikimi 

(...) Artık uluslar çağı başlamış, etnisitelerin direnci ortak dil ve inanç anlayı-

şıyla kırılmaya çalışılmaktadır. 
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 Ancak bu gelişmelere karşı başta kadın şahsında yaşanan ana tanrıça kül-

türü olmak üzere, etnisite ve ezilen emekçiler direnirler, karşı çıkarlar. Bu karşı 

çıkışlar feodal devletçi iktidara karşı demokratik uygarlık arayışı olmaktadır. 

Döneme damgasını vuran bu gelişmelerin içinde kapitalizm ya da onun ulus-

devlet arayışı bilinçli-örgütlü bir durumda değildir. Geçmişte olduğu gibi bu 

dönemde de var olan sınıf mücadeleleri, toplumu demokratik uygarlığa taşıya-

cak nitelikte değildir. Serflerin talepleri, var olan kötü koşulların düzeltilmesi 

temelinde toprağa bağlılıktan kurtulmak, emeğini her alanda satacak imkana 

kavuşmaktır. Yani özgürleşmek sadece toprağa bağlı olan serflik ilişkisinden 

kurtulmak, daha fazla karnını doyurmak, kim daha çok ücret verecekse, emeği-

ni ona satmak anlamına gelmektedir. Burada doğal toplulukların eşitlikçi, öz-

gürlükçü, demokratik işleyişli toplum talebine fazla rastlanmamaktadır. Kaldı 

ki, sadece ekonomik ihtiyaçları bile karşılayacak iş olanakları da yoktur. Bu 

olanakları kendi yaratma arayışı bulunmadığı için serfler, geleceğin ‗zincirle-

rinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan‘ proleterleri olarak; işsizler ordu-

su içinde şans yakalama yarışına girmekten başka bir seçeneğe de sahip değil-

dir. 

Elbette bu durum sınıf mücadelelerinin hiçbir anlamı olmadığı anlamına 

da gelmez. Ezilen sınıfların mücadelesi ancak daha birçok faktörle birleştiğin-

de demokratik toplum ereğini gerçekleştirmede rol oynayabilir. Yoksa egemen-

likçi toplumun değirmenine su taşımaktan öteye gidemezler. 

İşte o günün devrimci toplumu ve sınıfı diye nitelendirilen kapitalizm ve 

burjuvaziyi yaratan her eylem devrimci olarak görülmektedir. Şöyle ki, kapita-

list işletmeler özgür emeğe ihtiyaç duymaktadır. Feodalizm ise temel üretici 

güç olan serfi toprağa bağlamıştır. Şehirler ve pazarlar büyümektedir. Şehirler-

de çeşitli üretim kolları gelişmekte ve yoğun iş gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bu 

iş gücünün toprağa bağımlı serflerden karşılanması gerekir. O zaman kapita-

listlerin iş gücü talebi ve serfin serbest dolaşım talebi çakışmakta ve bu iki 

„ilerici‟ talep, „demokratik toplum‟un kurulmasının temel işlevi olmaktadır. Bu 

ortaklaşma burjuvaziye demokratik olma misyonu da yüklemektedir. Onun için 

de burjuvaziye ve kapitalizme, toplumsal ilerleme yolunu açtığından dolayı 

demokratik devrimlerin öncüsü payesi verilmektedir. Bir de bu „devrimci‟ 

kapitalizm, „kendi mezar kazıyıcısı‟ işçi sınıfını yarattığı için sosyalizmin 

maddi-manevi temelini oluşturmaktadır. Şehirleşme, sanayi, büyüyen pazar ve 

artan sermaye sosyalizme gidişin son durağı olarak mutlaka yaşanması gereken 

bir süreç olmaktadır. Yani kapitalizme geçilmeden sosyalizme gidilemez dü-

şüncesi hakimdir. O açıdan da dünya devrim merkezlerine öncülük edecek 
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coğrafya Avrupa olacaktır. Dünyanın diğer coğrafya ve halkları da onu takip 

edecektir. Yukarıda da eleştirdiğimiz determinist ilerlemeci ve Avrupa merkez-

li bakış açısının izlerini taşıyor bu anlayış. Hâlbuki durumun hiç de öyle olma-

dığı yine Avrupa coğrafyasında yaşananlar göstermektedir. Goethe, ―Ulusal 
nefretlerin kaybolduğu, kişinin ulusların üzerinde ve komşularının iyi ya da 

kötü günlerinde sanki bunu yaşayan kendisiymiş gibi hissettiği bir kültür sevi-

yesi vardır.‘ demektedir.  

Murray Bookchin, tüm ortaçağ boyunca Avrupa‟da farklı şeylerin yaşan-

dığını da ortaya koymaktadır. ―...özgür yurttaşlar Orta Çağlar boyunca Avru-

pa‘nın değişik bölgelerindeki klasik politik etkinliklerde etkin olarak yer al-
maktaydılar. Ortaçağ kasaba demokrasilerinin sakinleri [burghers] esas ola-

rak usta zanaatçılardı. Loncalar, yani güçlü bir şekilde oluşturulmuş zanaat 
birlikleri, ekonomik olduğu kadar şüphesiz gerçek bir moral ekonomi için de 

yapısal temel oluşturan moral [ahlaki] birliklerdi. Loncalar yalnızca ―uygun 

fiatlar‖ı belirleyerek ve üyelerinin mallarının yüksek kalitede olmasını güvence 
altına alarak yerel pazarları ―düzenlemediler‖; sivil ve dini festivallere kendi 

bayrakları ile katıldılar, halk binalarının inşasında bulundular ve bunların 
yapılmasına finansal olarak yardım ettiler, ölmüş üyelerinin ailelerinin refahı-

nı gözettiler, hayır işleri için para topladılar ve üyesi oldukları toplulukların 

savunmasına militan olarak katıldılar. Onların şehirleri, en iyi durumlarında, 
serfliğin ortadan kalkmasını tartıştı, seyahat edenlerin güvenliğini gözetti ve 

onların sivil özgürlüklerini değişmez bir biçimde savundu. Kasaba nüfusunun 

sonunda zengin ve fakir, güçlü ve güçsüz olarak farklılaşması ve gaddar 
lordluğa karşı monarşiyi destekleyen ‗milliyetçiler‘, bunların tümü, burada 

tartışılamayacak kadar karmaşık bir dramayı ortaya çıkardılar. 
Değişik zamanlarda ve yerlerde bazı şehirler ne ulusal olan ne de dar gö-

rüşlü bir baronluk olan insan birliği biçimleri yarattılar. Bunlar Hanseatik 

Birliği gibi yüzyıllar boyu süren şehirlerarası konfederasyonlardı; İsviçre‘deki 

gibi kantonal konfederasyonlardı; ve erken onaltıncı yüzyıldaki İspanyol 

comuñero su gibi, daha kısa süren, özgür şehir konfederasyonları yaratma 

çabalarıydı. …‖  

Aynı dönemde, başta İngiltere olmak üzere Avrupa‟nın neredeyse tümün-

de yaşanan „cadı‟ yakmaları da halen Avrupa kıtasında hem de güçlü bir şekil-

de yaşamakta olan neolitik ya da ana tanrıça kültürünün varlığını göstermekte-

dir. Mezopotamya‟da başlayan ve mitolojilerin temel konularından biri olan 

ana-kadının evcil düzeni ve erkek egemenlikli sistem arasındaki savaş en kanlı 

biçimini kıta Avrupa‟sında ve merkezi krallıklar döneminde yaşamaktadır. 
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Yani bir anlamda merkezi krallıklar, geleceğin ulus-devletlerinin önündeki tüm 

dikenli sahayı kaldırma görevini üstlenmiştir. Hıristiyanlık kendisini var eden 

neolitik köklere acımasızca saldırarak devletçi uygarlığın değişmez müttefiki 

olduğunu göstermeye çalışır gibidir. Engizisyoncuların elinde yakılarak katle-

dilen ve adına „cadı‟ denilen milyonu aşkın kadının katledilmesi bunu göster-

mektedir  

Görüldüğü gibi özgür yurttaş olan usta zanaatçıların lonca örgütlenmesi, 

fiyat belirlemede, toplumu toplum yapan ahlakı yeniden öne çıkarmada, daya-

nışma ve savunma ruhunu geliştirmede, serflerin özgür dolaşım talebini destek-

leme ve savunmada önemli roller oynamıştır. Onlarla birlikte birçok demokra-

tik toplum öğesi kasabalarda, şehirlerde önemli siyasal-idari yapılanmalar ya-

ratmıştır. Burada da ortaya çıkmaktadır ki, Avrupa toplumları ulus örgütlenme-

sine doğru giderken hiç de ulus devletçi sonucu öngörmüyor. Aksine yerel 

egemenlere olduğu kadar merkezi krallıklara karşı da direniş gösteriyorlar.  

Bu süreç Paris Komünü‟nün yenilmesine kadar devam edecektir. Yani ne 

uluslar kapitalizmi ne de kapitalizm ulusu zorunlu kılıyor. Aslında, 

Bookchin‟nin de belirttiği gibi fiyatlar, tüccarlar tarafından değil, loncalar 

tarafından belirleniyor. Kapitalistik gelişmede belirleyici rolü olan ticaret ve 

pazar tüccarın değil demokratik toplum öğelerinin ihtiyacını görmeye başlıyor. 

Yönetim yapıları da öyle. Devletçi toplumun üç ayaklı egemenlikçi yapısı 

yerine, demokratik toplum öğeleri kendi kasaba ya da şehirlerini yönetmeye 

başlıyor. Yani kendileri için politika yapma köklerini yaşatmaya devam ediyor-

lar. Kasaba ve şehirleri, köyleri biraraya getiren konfederatif yönetimler oluştu-

ruluyor. Toplumlar tarihine zorunlu ilerlemecilik şeklinde sınıflar mücadelesi 

biçiminde yaklaşılmamış olsa idi belki de günümüz sosyalist düşünce ve pra-

tiklerinin sonucu daha farklı olabilirdi. Kökten uzaklaşma ya da onun belirleyi-

ciliğini görmeden, toplumları sadece ekonomik faaliyetler ve sınıf çatışmaları-

na indirgeyerek ele almanın ortaya çıkardığı bir sonuç olmaktadır kaba mater-

yalizm 
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Politik Bir Form: Ulus 
 

Önderlik, toplumların ulus olarak örgütlenme sürecini şöyle ele almakta-

dır. 

“...Ulus kategorisini anlamlandırırken, genel bir toplumsal olguyu sü-

rekli göz önünde bulundurmak öğretici olacaktır. BaĢta klanlar olmak üzere, 

tüm toplulukların bir kendilik sorunları vardır… Ortada göze batarcasına 

farklı niteliklerden oluĢan birçok toplumsal olgu varsa, bunların kimlik ve 

ifadeleri de doğaldır... Çok dillilik, kültürlülük, siyasetlilik, hukukluluk 

mümkündür... Bu, ad ve kimlik gereğini ortadan kaldırmaz. Çok kimliklilik 

ve farklılıkların bir arada yaĢamasının yöntemlerinin doğru seçimini gerekti-

rir. Zaten toplumlar baĢka türlü oluĢmaz ve yönetilmez. 

Dolayısıyla bir klanın kendi aidiyetini toteminde dile getirmesi bu ger-

çeğin ne kadar eskiye dayandığını kanıtlamaktadır. Totem, klanın kendi 

kimliği demektir... 

Sümer toplumu kendini tapınak kimliğinde ifade etmekle adlandırma ve 

inanç arasındaki bağı yansıtmaktadır. Tapınak bir imgesel iliĢkiler ağıdır. 

Toplumun kendini anlamlandırması daha analitik bir düzey kazanmıĢtır... 

Kimlik bilinçlilik olayıdır. Kendi öz varlığı hakkında en etkin bilinç kavramı 

olayıdır.  

Tek tanrılı dinlerde toplumun kimliği, dinin ve tanrının kendisidir. 

Dinden ayrı toplum, toplumdan ayrı din imgesi tasavvur edilemez. Din ve 

tanrı, toplumun kendi öz varlığı hakkındaki bilinçlenme olayı olarak da ta-

nımlanabilir… 

Antik çağ Atinası ve Roması kendi baĢına kimliktir. Atina ve Roma va-

tandaĢlığı en seçkin kimliktir... 
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Ortaçağda kavimsellik geliĢmektedir. Dinler bu konuda önemli iĢlev 

görmektedir. Örneğin Ġslam aynı zamanda Araplılık bilinci ve yüceliğidir. 

Musevilik Yahudilikle özdeĢtir. Hıristiyanlık erken dönemde HıristiyanlaĢan 

Ermeni, Süryani ve Grekler için çok önemli bir kavimsel kimliği de ifade 

ediyor. KarĢılıklı birbirlerini besliyorlar. Tek tanrılı dinlerin en önemli bir 

iĢlevi de kabile ve aĢiret kimliğini aĢmadır. Ulus bilinci, kimliği kadar olmasa 

da kavimsel bilinç büyük oranda ortaçağda Ortadoğu‟da tek tanrılı dinlerin 

etkili oldukları sosyolojik bir oluĢumdur. 

Dinler için kavimsellikle bağlantılandırıldığında, proto (ön) milliyetçilik 

demek mümkündür. Türklerde din çok önemli bir kimlik aracıdır. Ġslam 

olmasaydı, Ortadoğu‟da Türk ve Arap kavimliği büyük ihtimalle daha sönük 

olurdu.  

Avrupa ortaçağında Hıristiyanlık yayılması büyük oranda kavimsel ge-

liĢmeyle iç içe olmuĢtur. Daha önceki kabile topluluklarında ortak kavim 

bilinci tıpkı Arap ve Türk kabilelerinde gözlemlendiği gibi çok zayıftı. Hıris-

tiyanlık, modernite öncesi kavimsel bilincin objektif bir etkeni rolünde ol-

muĢtur. Yani gittiği topluluğa... kabilelere aynı din bilincini vermesi, ortak 

kimlik anlamında kavimsel geliĢme için dev bir adım olmuĢtur. Ġkinci adım 

krallıklar biçimindeki siyasi geliĢmedir. Kabilelerde ortak dinlerinden ayrı 

olarak ortak bir krallıklarının oluĢması da ulus olmaya doğru son büyük bir 

adım olmuĢtur.  

Pazarın geliĢmesiyle artan sosyal iliĢkisellikle artık ulusun doğuĢundan 

bahsedebiliriz. Avrupa‟da baĢlangıç uluslarının doğuĢu bu modele göre ol-

muĢtur. ġu halde ulus; kabile bilinci + din bilinci + ortak siyasi otorite + 

pazar etrafında geliĢen sosyal bir olgu veya iliĢkiler toplamıdır. Buna ulus 

toplumu demek daha anlamlı kılabilir... 

Ulus son derece müphem(gizemli) bir konudur. Hakkında çok duyarlı 

ve dengeli olmak büyük önem taĢır. 

Günümüzde ulusu olmayan birey yok gibidir... Uluslu olmak doğal bir 

toplum hali olarak düĢünülmelidir. Uygarlıklar tarihi boyunca ulus ancak 

kriz olarak kapitalist sistemde büyük önem kazanmıĢtır. Daha doğrusu, ulus 

adına girilen korkunç spekülasyonlar büyük felaketleri hazırlamıĢtır.  

Ulusu oluĢturan etkenlere aĢırı vurgu felaketlerin baĢlangıcı olmuĢtur. 

Ulus-siyaset bağı milliyetçi ideolojinin oluĢumunda baĢ etkendir. Ulusal 

siyasetin son durağı faĢizm olacaktır. Ekonominin, dinin, edebiyatın körük-

lediği ulusçuluk aynı kapıya çıkar. Kapitalist tekel, krizleri çözme adına, en 

kolay yol olarak ulusu oluĢturan etkenlerin hepsini; siyaset, ekonomi, din, 
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hukuk, sanat, spor, diplomasi, yurtseverlik olarak ne varsa tümünü aĢırı 

uluslaĢtırarak sistematik bir bütünlüğe kavuĢturmuĢ; böylelikle iktidarlaĢ-

mamıĢ tek bir toplum öğesi bırakmayarak, en güçlüsü olacağını (her ulus 

açısından) hesaplamıĢtır. Bunun sonuçları korkunç olmuĢtur... Bu, … ulus-

laĢmanın dinselleĢtirilmesidir. Bu da milliyetçilik dinidir. Sosyolojik anla-

mıyla milliyetçilik, dindir. 

Dinler bile kavmiyetçiliğin tehlikesini bildiklerinden, oldukça tutarlı ve 

enternasyonalist (ümmetçi) tutum takınmıĢlardır. Uygarlık tarihi bu konuda 

en kirli dönemini kapitalizmde yaĢamıĢtır.  

Toplumların ilkel komünal toplum, devlet-toplum ve demokratik toplum 

olarak kendi içindeki bölünmesi sınıflaĢma ve yönetim sorunlarıyla bağlantı-

lıdır. Ulus gerçekliği temelinde bölünmeler ise daha çok dil, kültür, hukuk ve 

siyasal geliĢmelerle belirlenir. 

Ulus ötesinden, yakın ve ortak çıkarlı ulus gruplarının sentezini anla-

mak en doğrusudur. Birbirlerini inkâr eden değil zenginleĢtiren ulus sentez-

leri üzerinde yoğunlaĢmak hayli çözümleyici ve üretken sonuçlara yol açabi-

lir. Ne ulus nihilizmi –inkârcılığı- ne ulus fanatizmi; bilakis farklı ulus de-

ğerlerinin sentezciliği, günümüz ulusçuluk (milliyetçilik) karmaĢasından 

kurtulmanın en iyi ve en doğru yolu olabilir.”  

Ulusların bu şekilde oluşumunu ele alırken burada aslında dikkat çekici 

bir yan ortaya çıkmaktadır. Yukarıda eski paradigmaya bağlı olarak ulus kate-

gorisini tanımlarken, toprak birliğinden bahsetmiştik. Yeni paradigmada ise 

toprak birliği kavramından hiç bahsedilmemektedir.  

Topluluklar ya da toplumlar oluşurken coğrafyanın tartışılmaz bir önemi-

nin olduğunu yukarıda belirtmiştik. Eski kaba materyalist paradigmanın tarih-

sel materyalist yorumunda ise coğrafyanın öyle etkin bir belirleyiciliği yoktur. 

Ama nedense ulusal sorun ve proletarya diktatörlüğü sorunu gündeme geldi-

ğinde „proletaryanın vatanı yoktur‘ denilmesine rağmen ulusu ulus yapan et-

kenlerden birisi toprak birliği olmaktadır. Toprak birliği pazarla ilgili olarak 

gelişmektedir. „Pazar toplumsal gelişmenin genel bir kategorisidir‟. Fakat 

devletçi uygarlık aşamasından bu yana gelişen pazar- tüccar ilişkisi bu toplum-

sal gelişme yanını çok sınırlayarak ortaya toplumsallığa ters pazar -ticaret iliş-

kisini çıkarmıştır. Onun için de toplumsal gelişmede toprak birliği kavramı 

demokratik toplum yerine, egemen devletçi toplumun çizdiği ve üzerinde ege-

menlik kurarak pazar haline getirdiği sınırları ifade eder hale gelmiştir. De-

mokratik toplum güçlerinin gümrüğe, sömürüye, varsa başka topluluklar onları 

yok etme politikası uygulayacağı bir toprak birliğine hiç ihtiyacı olmamıştır. 
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Olması için bir nedeni de yoktur. Bugün eğer sınırları belli olan toprak parçala-

rının tarihlerine bir bakarsak, tarihte o topraklarda kaç etnik grup, kaç inanç 

grubu ya da farklı lehçeler diye geçen şimdi yaşamayan kaç dil grubu yaşamış-

tır, saymakla bitmez. O zaman bugün toprak birliği diye tabir edilip kendisine 

kutsallık yüklenen toprakların büyük katliamlar ya da asimilasyonlar sonunda 

ortaya çıktığını bilmek gerekir.  

Burada Önderlikten yukarıda yapılan uzun bir alıntının kısa bir bölümünü 

tekrarlamakta yarar görüyoruz. “Ulus,… özünde sosyolojik olmaktan çok 

politik bir kavramdır. Politik amaçlı yaklaĢılır. Daha sağlam sınırlar altında 

devlet olma talebini karĢılar. Devletler için ulus, etnik temelinden ziyade 

politik temelinden ötürü önemlidir. Saf ulus arayıĢında bile politik gerekçeler 

belirleyicidir. Tabii bu politikanın altında da pazar sorunu belirleyicidir. 

Pazar ve politika ulusun rahmidir...‖ Demek ki toprak birliği ile daha sağlam 

sınırlar altında devlet olma talebi karşılanırken, politik temelli bu yaklaşım, 

pazar sorununu çözmeyi hedeflemektedir.  

Halbuki 13.yüzyıldan sonra Avrupa‟da yaşanan demokratik toplumcu ge-

lişmelerde pazara nasıl bir işlev yüklenildiğini görmüştük. Onun için halen 

aynı devlet sınırları içinde birden çok ulus ya da etnik grup veya birbirinden şu 

ya da bu nedenle farklı görülen topluluk yaşadığı düşünülürse ya da birkaç 

devlet arasında bölünmüş uluslar ele alınırsa, toprak birliği kavramına neden 

böyle aşırı vurgu yapıldığı daha iyi anlaşılır. 

Bugün Türkiye denilen topraklarda acaba tarihte ve yakın geçmişte ne 

kadar farklı topluluk, halk ya da ulus yaşamıştır. Ermenileri, Rumları, Süryani-

leri biliyoruz. Katledildiler. Onların üzerinde yaşadığı topraklara da „Türk 

Yurdu‟ denildi. „Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğ-

runda ölen varsa vatandır!‟ şeklindeki şiir dizeleri, Türk uluslaşmasındaki 

sembollerin ve vatan kavramının nasıl geliştiğini özlüce anlatmaktadır. Ölüm 

ve kan ulus-devletin temel harcı olarak işlev görmektedir. Halen yürütülen 

„çakıl taşı‟ teranesi de kaynağını bu dizedeki ifadeden almaktadır.  

Kürtler ayrı bir sorun. Dört parçaya bölünmüş, başta sömürgeci devletle-

rin sınırları içinde olmak üzere dünyanın birçok yerine dağılmış bir ulus. Ulus-

lardan çok, ulus-devletlerin bu vurgusunun devletçi toplumun egemenlik ve 

iktidar çıkarlarıyla yakın ilişkisi olduğunu unutmamak gerekir. Yoksa kaynağı-

nı Yahudi inancından alan „seçilmiş halk‘ ve „vaat edilmiş topraklar‘ söyle-

mindeki milliyetçiliğe kadar gideriz. Bu söylemdeki seçilen halk ülkesizdir ve 

vaat edilen toprakların da halksız olması gerekir. Bugün halen Filistin‟de bu 

söylem etrafında bir insanlık dramı yaşanmaktadır. „Kutsal topraklar‘ sözü tüm 
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egemenlikçi savaşların temel sloganıdır. Bunun için toprak birliği, üzerinde 

devletçi-iktidarcı toplumun cirit attığı saha olarak değerlendirilmiş ve halklar 

bu cirit sahasında her türlü insanlık dışı uygulamalardan geçirilmiştir ve geçi-

rilmeye devam etmektedir.  

Bu durum, elbette bir topluluğun üzerinde doğduğu, boy verdiği ve bir 

kültürel kimlik olarak bugüne ulaştığı toprak parçalarını yani ülkelerini göz 

ardı ya da inkâr etmek anlamına gelmemektedir. Ama „Demokratik Ulus‟ for-

munu belli topraklar içerisine hapsetmek, devletçi uygarlıkların tarih boyunca 

ve bugün farklı etnisite ve toplumlara karşı uyguladığı politikaları peşinen 

kabul etmek anlamına gelir. Demokratik Ulus formu, bir ulusal kimliğe ait tüm 

birey ve toplulukların dünyanın neresinde olursa olsun parçası olduğu ulus 

toplumu ile ortak hareket etmesini de birlikte getirmektedir. Yurtseverliği de 

bu temelde ele almak gerekir. Günümüzün ulus ötesi toplumsal gelişmeleri 

düşünüldüğünde, bir ulusu var olduğu topraklar üzerinde kültürel olarak geliş-

tirmek önemli olmaktadır. Onun için Önderlik ulusu tanımlarken toprak birli-

ğine vurgu yapma ihtiyacı duymamıştır. Unutmamak gerekir, tarihte hep kut-

sanmış topraklar kutsanmış devletler için var olmuştur. Ulus-devlet ve milli-

yetçilik de bu kaynaktan beslenmiştir. 

Genel olarak, toplumların ulus formunda örgütlenmesini bu şekilde izah 

ettikten sonra hiç de tarihsel-toplumsal gelişmenin zorunlu bir sonucu olma-

yan, aksine egemen devletçi toplumun yeni bir formu olarak tarih sahnesine 

çıkan ulus-devlet konusuna geçebiliriz. 

 

 

 

Egemenlerin İktidar Formu: Ulus-devlet 
 

“Tarihsel toplum sistemlerini zorunlu yasaların sonucundan ziyade, 

dönemlerin ideolojik, politik ve ahlaki duruĢlarının mücadele tarzıyla 

bağlantılandırmak daha çözümleyici bir yaklaĢımdır. Ġnsan bireyi ve toplu-

mu olgularında yasallık hem çok esnek hem de hızlı dönüĢüm sergileyebilme 

özelliklerine sahiptir. Fizik, kimya ve biyoloji olgularında gözlemlenen katı 

yasallık ancak fizik, kimya ve biyolojinin sınırlarında geçerlidir. Gerisini 

insanın beyin yapısı ve toplum olgusu belirler. Bu nedenlerle insanı ve top-

lumu kaderci anlayıĢlara bağlamamak, özgürleĢme Ģansı ve olanakları açı-

sından büyük önem taĢımaktadır.” 
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 15. yüzyıldan sonra Rönesans ve Reform süreciyle birlikte yaygın bir 

aydınlanma sürecine giren Avrupa toplumları, bilimde ve sanatta önemli ge-

lişmeler kattetmenin ötesinde yeni bir zihniyet devrimi ile karşı karşıyadırlar. 

Oluşan yeni zihniyet kalıpları sadece o günün Avrupa‟sını değil bugünün dün-

yasını da önemli oranda etkilemektedir. Ortaçağ boyunca dinsel doğmalarla 

ifade edilen her şey artık bilimin konusu haline gelmiştir. Doğa ve toplum 

bilimleri, skolastik diye tanımlanan dini dogmatik düşünce yapısını kabul et-

memektedir. Düşünce-madde ikilemi içinde sonsuz, sınırsız gücüyle her şeyin 

yaratıcısı olan tanrı ve onun yeryüzündeki temsilcisi olan kilise tartışılır du-

rumdadır. “…Rönesans zihniyetinin en önemli özellikleri Ortaçağın yok ettiği 

insan ruhunu tekrar kazanma, alabildiğine kötülenen dünyaya, doğaya dö-

nüĢ, dogmalardan kopuĢ ve insan aklına güveniĢtir…” Başta edebiyat ve 

resim olmak üzere sanatın tüm kolları cansız ya da geçici diye nitelendirilen bu 

dünyayı konularının temel öznesi haline getirdikçe, ―Birey ruh kazanırken 

özgürleĢmektedir...”  
 Böylece Katolik papalığın önemli bir gelir kaynağı olan cennetin tapula-

rını satacağı alanlar önemli oranda daraldığı için Vatikan saldırganlaşmaktadır. 

Aydınlanmanın bilimsel kalıpları doğaya yönelirken toplum-birey, devlet-

birey, tanrı-birey ilişkisinde önemli bir gelişmeye neden olmuştur. Uygarlığın 

mitolojiden felsefeye, oradan dine geçen egemen düşünce kalıpları artık yeni 

bir çehre ile karşı karşıyadır. Adına bilim denilen bu çehre, öncü simalarını da 

teker teker ortaya çıkaracaktır. Ve “Özgür bilim alanı yeni bir toplum...” an-

lamına gelecektir.  

Bu düşünce kalıpları birbirini yok ederek gelişen bir seyir izlememiştir. 

Mitolojilerin yerini felsefeye bıraktığı çağda, mitoloji felsefe içerisinde yerini 

almıştır. Neolitikten beri gelişme kaydeden bilim de felsefenin içerisinde ken-

disini ifade etmektedir. Keza dinin gelişmesi de aynı seyri izlemiştir. Bilim, 

doğayı ele alıp kendi yasa kalıplarını ortaya koyarken, toplum bilimi gelişme 

seyri içinde ya doğanın bilimsel yasaları ya da egemenlikçi sistem tarihinden 

çıkardığı sonuçlara göre mitoloji, din ve felsefeden etkilendiği yanıyla olay ve 

olguları izah yoluna gitmiştir. Hâlbuki konunun başında Önderlikten yaptığı-

mız alıntıda da görüleceği gibi, fiziğin, kimyanın ya da biyolojinin yasaları 

birebir toplum ve insana indirgenerek uygulanamaz. Yani insan ve toplum 

gerçekliğinde hem geçmişin paradigmalarına hem de bilimsel yasalara birebir 

bağlılık, tüm toplumsal olayları bunlarla izaha yönelmek kaderciliğe ve özgür-

lük dışılığa götürür.  
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Dikkat edilirse, bilim kaderciliği ve köleliği aşma iddiasıyla ortaya çık-

mıştır. Ama iddiasının tersi bir duruma da neden olabilecek bir potansiyeli 

taşımaktadır. Bu potansiyelin aşılması bilime karşı izlenecek yöntemle ilgili 

olmaktadır. Konumuz elbette bilim değil ama insanlık açısından önemli bir 

dönemeç noktasını ifade eden rönesans ve reformlar, günümüz devletçi uygar-

lığının da beslendiği arpalık rolünü oynamıştır. Nasıl ki ulus ve onu oluşturan 

değerlere aşırı vurgu yapmak milliyetçiliğe götürüyorsa, bilime de yöntem 

olarak aşırı vurgu yapmak bilim-iktidarcılığa götürmektedir. O açıdan demok-

ratik uygarlık gelişmesinin bir sonucu olarak günümüze ulaşan bilim, devletçi-

iktidarcı toplumların elinde, günümüz dünyasının ortaya çıkan tüm sorunların-

da neredeyse temel bir rol oynamaktadır. 

“…Ġnsanlığın ortak hazinesi olarak bilim hiçbir birey, topluluk, kurum 

ve ulusa mal edilemeyecek kadar anonimdir. Eğer illa bir tanrısal kutsallık-

tan bahsetmek gerekirse, bu anlamıyla bilime bu unvanı bahĢetmek doğruya 

en yakın bir değerlendirme olabilir. Fakat „bilimsel yöntem‟ Avrupa termino-

lojisinde farklı bir yere sahiptir. O, çağdaĢ diktatörün (her türlü total ve oto-

riter dikta biçimleri) prototipidir. Daha doğrusu, ana rahmine düĢen tohu-

mudur... Bilim adına yöntem ısrarı en tehlikeli diktatörlüğe götürebilir…” 

 “Bu çerçevede 15. yüzyıldan itibaren büyük bir hız ve derinlik kazanan 

Rönesans zihniyet devrimiyle kapitalist toplum iliĢkisini değerlendirmek 

daha açıklayıcı olacaktır. Batı Avrupa toplumundaki iki özellik Rönesans 

zihniyetinin doğuĢunda etkili olmuĢtur. Devlet kültürünün zayıflığı ve doğal 

toplum zihniyetinin taze anıları… Ġslam ve Hıristiyanlığın olumlu mirası-

Musevilik daha kök bir kültür olarak etkilidir- yaratıcı özgür düĢünce için 

elveriĢli koĢulları oluĢturmuĢtur. Hıristiyanlığın katı dogmaları bu koĢulları 

durduramamaktadır. Haçlı Seferleri sonucunda Ortadoğu‟dan gelen bilgi 

kültürüyle, Grek-Roma kültürünün birleĢik etkisi aynı koĢullarla bütünle-

Ģince, Hıristiyan dogmatizminin aĢılması imkân dahiline girmektedir. Hıris-

tiyanlığın 13. yüzyıldaki mezhepleĢme süreci de hem bu geliĢmelerin sonucu 

hem nedeni olarak rol oynamaktadır. Dominiken ve Fransisken mezhepleri 

dikkate değer geliĢmelerdir. Ġslam‟da bu dönemde benzer mezhepselleĢmeler 

-Mutezile, ĠĢrakiyum- bastırılmıĢtır…. Coğrafi keĢiflerin sağladığı yeni dün-

ya gözlemlerinin katkıları da önemlidir… Rönesans‟ı insanlık tarihinin 

üçüncü büyük anlama gücü olarak değerlendirebiliriz.”  

Bilme tekeli daha Sümer rahiplerinden beri devlet tekeline alınarak 

güçlenmenin en temel araçlarından biri kılınmıĢtır. Sadece artı-ürünler, 

geliĢkin üretim araçları değil, en faydalı bilgi ve taĢıyan sahipleri de hemen 
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devlet kurumuna taĢınır. Yeni bilimin özgür alan yaratmasına olanak tanın-

maz. Köleci devletin doğası gereği bu tür yapılanmaları tehdit olarak görüp 

saldırmasıyla ya ele geçirmesi ya da yok etmesi kaçınılmazdır.  

Kilisenin bu dönemde Engizisyonu devreye sokması anlamlıdır. Daha 

çok mezhep sapkınlığı olarak yargılananlar, din dogmatizmine karĢı özgür 

düĢünenlerdir. Cadı diye tabir edilen kadınlar HıristiyanlaĢmamıĢ kimlikleri 

taĢıdıkları için yargılanmaktadır. Simyacılar ise mevcut olandan farklı bilgi-

ler aramaktadır. Üç akım da dogmatizmde gedik açacak niteliktedir. Sanat 

akımları yaĢamı olanca güzelliği ile yansıtırken, ölü madde ve doğa zihniyeti 

aĢılmaktadır. Resim, müzik, mimari, edebiyat hem içerik hem de biçim ola-

rak birey ruhunu yeniden Ģekillendirmektedir. Yeni ruh ve düĢünce kazanan 

birey cıvıl cıvıl kabına sığmayan insan demektir. Bu bireyle sadece coğrafya 

değil, doğa da fethedilmeye (kazanılmaya) çalıĢılmaktadır.” 

Artık ok yaydan çıkmıştır bir kere. Feodal çitler ve katı dogmatik dinsel 

kurallar geçerliliğini yitirmektedir. Merkezi krallıklar da bu gelişmeleri durdu-

racak güçte ya da durumda değildirler. Aydınlanmanın felsefe-bilim insanları o 

zamana kadar dokunulmaz gibi görünen tüm tabular hakkında söz söylemekte-

dirler. Bilim ve felsefe yeni yasaların dilinden konuşmaktadır. Doğu‟da Os-

manlı İmparatorluğu Viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Sadece kilisenin 

değil Hıristiyanlığın da geleceği tartışmalık bir konudur. Avrupa‟nın Hıristiyan 

kimliği burada önemli olurken, Hıristiyanlık yeni yorumlara tabii tutulmakta-

dır. İstanbul‟un Osmanlıların eline geçmesiyle Hıristiyan tüccarlar başta İtalya 

şehirleri olmak üzere Avrupa‟nın birçok yerinde ticaret yapmaya başlamıştır. 

Endülüslerin varlığına 14. yüzyılda son veren İspanya-Portekiz Krallığı deniz 

aşırı ticarette ileri bir adım atmaktadır.  

Toynbee, ―MS. 1500‘den önce dünyadaki farklı medeniyetlerin 

birbirleriyle temaslarını sağlayan tek iletişim araçları okyanusları bağlayıp 

aşan gemiler değil, bozkırları aşan atlardı.‖demektedir. İspanyol, Portekiz 

Armadaları nezaretinde okyanus aşırı ülkeler yeni talan alanlarına eklenmekte-

dir. Cenova- Floransa tüccarları yoluyla önemli bir sermaye birikimi ortaya 

çıkmaktadır. 

Braudel, ―...Düşünceler ve teknoloji bir medeniyetten diğerine 

taşınıyordu, ama bunun olması genellikle yüzyıllar alıyordu. Belki de fetih 
sonucu olmayan en önemli kültürel yayılma Hindistan‘ın kuzeyinde ortaya 

çıkmasından altı yüz yıl sonra Budizmin Çin‘e geçmesidir. Matbaa Çin‘de MS 

8. yüzyılda, hareket edebilen çeşidi de on birinci yüyılda keşfedilmşti. Fakat bu 
teknoloji Avrupa‘ya 15. yüzyılda ulaşmıştır. Kağıt Çin‘e 2. yüzyılda girmiş, 7. 
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yüzyılda Japonya‘ya geçmiş, 8. yüzyılda Orta Asya‘dan batıya doğru 

yayılmıştır. Kuzey Afrika‘ya onuncu, İspanya‘ya on ikinci ve Kuzey Avrupa‘ya 
da 13. yüzyılda ulaşmıştır. Bir başka Çin buluşu olan barut 9. yüzyılda 

bulunmuş, birkaç yüzyıl sonra Arapların arasında yayılmış, Avrupa‘ya da 14. 
yüzyılda ulaşmıştır. Tıpkı ışığın zaten sönmüş yıldızlardan bize ulaşması gibi‖ 

derken 1500‟ler Avrupasındaki gelişmelerin nedenlerini de ortaya 

koymaktadır.  

Düşüncelerin yayılmasında matbaa ve kağıt, devletçi egemenliğin 

yayılmasında barut önemli olmaktadır. Kağıt- matbaa ile yeni zihniyet, tüm 

insanlara kısa bir sürede ulaştırılırken, barutla da toplar, tüfekler 

çalıştırılmaktadır. Artık şatolar, kaleler, zırhlar koruyucu araçlar olmaktan 

çıkmaktadır. Çok uzak mesafelerden hedefler vurulabilmektedir. Yeni 

egemenlik alanları, zenginlik kaynakları ele geçirilmektedir. Diğer yandan 

yukarıdaki alıntıdan da görüldüğü gibi ulaşım, ticaret ve savaş güçleri artık 

bozkırları aşan atlarla değil, okyanusu aşan gemi filoları ile yapılmaktadır. Bu 

gelişme aynı zamanda yüzyıllara yayılan ilişkilenme ya da etkilenme biçiminin 

yıllara hatta aylara düşmesi anlamına gelmektedir. Bilim-teknik ve kültürel 

gelişmenin yayılması ve zaman-hız ilişkisi de burada önemli olmaktadır. Belki 

günümüzün iletişim teknolojisi düşünüldüğünde, bu konuları tartışmanın ya da 

ele almanın fazla bir anlamı olamaz. Ama sonuçta dünyanın herhangi bir 

yerinde ortaya çıkan bir gelişme ya da sonuç çağlara yayılsa da tüm dünyayı 

ilgilendirir hale geliyor. Ve şimdi bu durum belki de birkaç saniye içinde 

gerçekleşiyor. O açıdan okyanus aşırı yeni ticaret yolları ve bu yollara 

dayanıklı savaş ve ticaret gemileri tarihsel açıdan önemli olmaktadır.  

Sosyal eşitsizlik düzeninin Tanrı işi olduğunu ve bu yüzden de olduğu gi-

bi korunması gerektiğini savunan Luther‟in İncil‟i Almancaya çevirmesi de 

Hıristiyanlığın ulusal yoruma tabii tutulması anlamına gelmektedir. Katı dog-

matik kuralları ile Katolik Vatikan‟ın etkisi zayıflarken Luthercilik ve genel 

olarak da Protestanlık, Hıristiyanlığın ulusal yorumu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu yorum aynı zamanda milliyetçiliğin de zemini olmaktadır. Avrupa‟da bun-

dan sonra ortaya çıkan din-mezhep savaşları, aslında ulusal pazar savaşları yani 

milliyetçilik bayrağına sarılmış savaşlar olmaktadır.  

Bu konuda İngiliz Protestan papazı Robert Malthus‟un düşünceleri ilginç 

olmanın ötesinde, Katolik dogmatizminin aşılmasında önemi hiç de küçüm-

senmeyecek olan Protestanlığın hangi noktalara kadar gidebileceğini göster-

mektedir. ―…İnsanlar geometrik bir oranla (2, 4, 8, 16...olarak), tarımsal üre-
tim aritmetik bir oranla (1, 2, 3, 4... olarak) artmak eğilimindedir. Bu yüzden, 
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insan üremesi tarımsal üretimle sınırlanmıştır. Açlık ve sefaletle bunların do-

ğurduğu ölümleri artıran ve doğumları azaltan her türlü kötülükler doğaldır. 
Tarımsal üretimin sınırlamasından doğan bu kötülükler engellenmezse, insan-

ların üremesi besin üretimini aşar ve insanlık aç kalır …İnsanlar eşit olmama-
lı, yoksullara yardım edilmemeli ve ölümleri önleyici tedbirler alınmamalıdır, 

her eşitlik sistemi sonunda yoksulluk ve sefalete varır…‖  

Malthus‟un bu düşüncesi İngiliz oligarşisinin çıkarlarına uygun düştüğü 

için geniş çapta tutulmuş ve desteklenmiştir. Bununla da sınırlı kalmayan 

Malthus, bir ekonomi bilimcisi gibi çeşitli ekonomik çözüm paketleri de sun-

muştur. ―Ekonomik bunalımlar, üretimin satın alma gücünden daha büyük bir 
hızla artmasından doğmaktadır; üretimle tüketim arasındaki bu dengesizliği 

gidermek için nasıl nüfus yasasında insanları ölüme bırakmak gerekiyorsa, 
parayı da öylece üretici olmayan amaçlara bırakmak gerekmektedir. Buradan 

şu sonuç çıkmaktadır; ‗nasıl insanların bir bölümünü öldürmek gerekiyorsa 

paranın da öylece bir bölümünü öldürmek gerekir.‖  
Görüldüğü gibi, Malthus, emperyalist arz-talep ilişkisini öngörerek, nere-

de bir çoğalmaya rastlamışsa, hemen onu yok etmek gerektiğini ileri sürmüş-

tür. Bu teoremden de anlaşılacağı gibi bugün dünyanın birçok yerinde yaşanan 

açlıktan, savaştan, hastalıktan kaynaklı kitlesel ölümler ve fazladır diye imha 

edilen besin maddeleri ve piyasalardan çekilen para gerçekliği daha o günden 

teorik olarak bir Protestan rahip tarafından dile getirilmiştir. Bugünkü toplum-

sal örgüyü çözmekte işlevi tartışılmaz olan spor, seks ve sanatın da rolünü 

“Doğal düzen insan artışına karşı yoksulluğu ve ahlaksızlığı, para artışına 
karşı da eğlenceyi ve lüksü koyarak dengeyi sağlamaktadır.‖ şeklinde dile 

getirmiştir. Burada bir çarpıtma da göze batmaktadır. Aslında Malthus‟un bah-

settiği doğal düzen devletçi uygarlığın ta kendisi olmaktadır. Ve Malthus, ―in-

sanların bu doğal düzenin sağlanmasına karışmamaları ve bu dengeyi bozma-

maları gerektiğini‖ salık vermekten de geri durmamıştır. ―Ahlak düzeni, insan-

ların çoğalmasıyla ilgilidir‖ diyen Malthus‟a göre, liberalizmin egemenler için 

geliştirdiği „bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler‟ formülünün yanında yok-

sullar için de „bırakınız ölsünler‘ formülü esastır. Malthus okundukça, İngiliz 

politikası daha iyi anlaşılmaktadır. 

Önderlik Hıristiyanlık içindeki bu gelişmeleri şöyle yorumlamaktadır. 

“…Sosyolog Max Weber, Hıristiyanlığın Protestan mezhebini kapita-

lizme zihinsel ortam hazırlayan, ahlaki olarak kapitalizme geçit veren bir 

zihniyet dünyası olarak tanımlar.  
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Protestanlığın kendisi en zayıf din demektir. Kapitalizm tarzı bilime de 

çok yakındır. Daha da önemlisi, milli dinler çağını baĢlatır. Milliyetçiliğin 

bir nevi ön aĢamasıdır. Milliyetçilik ise, kapitalizmin halis bir ideolojisidir. 

Avrupa‟daki büyük din savaĢlarına bu açıdan bakmak daha da tamamlayıcı 

bir anlama yol açar. 

Kapitalistler dinselliğin en zayıf olduğu veya Protestanlığa yeni geçen 

coğrafyada (Hollanda, Ġngiltere, ABD) ilk defa zafer kazanma imkânı bul-

muĢlardır. Bu ülkeler aynı zamanda her tür mezhep sapkınlığının sığındığı 

mekânlardır… Protestan ahlakı Hıristiyanlığın en zayıf ahlakı olduğu için 

kolay geçit olmuĢtur… 

 Paradoks gibi gelse de kapitalist zihniyet genelde dinsel zihniyetin uzun 

tarihsel yürüyüĢünün sonul veya en zayıflatılmıĢ bir aĢamasında meĢruiyet 

kazanmıĢtır…”  

Aslında Malthus, Protestan ahlakının nerelere kadar vardığını bir güzel 

ortaya koymuştur. Max Weber, kapitalizmin gelişmesine hizmet eden bu ah-

laksızlığı, yıkılan „gerici‟ feodalizm, yerine gelen de „ilerici‘ kapitalizm olduğu 

için görememiştir. Ya da üzerinde durma ihtiyacı hissetmemiştir. 

Aydınlanmanın düşünürleri, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik sloganları al-

tında bu yaşamı şekillendirecek olan siyasal yapılanmayı da ortaya koymakta-

dır.  

Bunun için Aquinolu Thomas… “bütün insanlar eşittir‖ demesine rağ-

men esirliği zorunlu ve yararlı bulur. “Kişiler kendi sosyal durumunu koruya-

cak kadar mal edinmelidir‖ derken, kurulu düzenin korunması pahasına, mal 

edinmeye karşı olan Hıristiyanlıkla çelişkiye düşer. 

Thomas fiyatlar konusunda Aristo gibi düşünmektedir, “bir şeyi gerçek 
değerinden pahalıya satmak ya da ucuza almak yasaklanmalıdır‖ devlet için 

de ―Devlet, Tanrıya dayanmalıdır‖ demektedir. 

 Macchaiavalle de “Devleti yaşatmak için her türlü kötülüğü yapabilirsi-

niz.‖ demektedir, yazdığı „Hükümdar‟ adlı kitabında. Ve devamla; 

―Hükümdar… Halkının parasını harcamakta cömertlik göstermelidir. 

Çünkü başkalarının parasını harcamakla kolayca şeref kazanılır. Keyhüsrev, 
Sezar, İskender böyle yapmışlardı. Yabancıların parasıysa su gibi harcamalı-

dır, çapulculuğa alışmış olanlara pintilik edilmez. 
Bir hükümdar ancak kendine yararlı olduğu sürece sözünde durabilir. 

Hükümdarın sözüne güvenerek boyun eğenlerin boynu, gerekiyorsa, hemen 

vurulmalıdır. Başarı, sözünde durmakla değil, aldatmakla elde edilir. İnsanlar 
kötüdürler, kötülükler iyiliklerle yönetilemez. Papa V. Aleksandr, insanları 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

119 
 

aldatarak başarıya ulaşmıştır, hiç kimse onun kadar hiçbirini tutmadığı yemin-

ler etmemiştir. (Ahlak) ancak devlet için vardır... Devletin sınırlarının bittiği 
yerde töre de biter… devlet insana dayanır… İyi olmayan insanlar arasında iyi 

kalmak isteyen bir insan er geç ortadan silinir. Şu halde, hükümdar iyi olma-
mayı öğrenmelidir.‖  

Ulus-devlet yavaş yavaş düşünce düzeyinde şekilleniyor. Bu şekillenme 

gerçekleşirken, toplumun ahlaki örgülerini çözecek hale getiriliyordu. Bu anla-

yışta zaten kötü olan insanları kötülükle yönetmek esastı. Yani şimdiye kadar, 

cezalandırmanın, zulmün yanında şefkat, sevgi, bağışlama gösteren tanrı ve 

onun yeryüzündeki izdüşümü olan devlet, bu özelliklerinden arındırılarak ta-

mamen ahlaksızlaştırılıyordu. Kandıran, başkalarının zenginliklerine sınırsızca 

el koyan, kötülükte sınır tanımayan ulus devletler çağını müjdeliyordu, bu 

değerlendirmeleri ile Macchaiavalle.  

Astronomi alanında ortaya çıkan gelişmeler Nikoles Copernicus ile baş-

layıp Galileo ile devam eden bir süreci izlerken Kitab-ı Mukaddes‟in dünya 

merkezli evren görüşü reddedilerek dünya, yıldız kümeleri içinde yer alan 

sıradan bir yıldıza indirgeniyordu. Bu durum, bilimsel devrimin de bir çıkış 

noktası anlamına gelmektedir. Artık tanrısal yaratılışın ana çehresi olan insan, 

tanrısal görevlere hazırlanıyordu. Tanrı değil de insan merkezli bu gelişme 

aydınlamanın temel görüntüsü olmaktadır. Önderliğimizin ‗Çıplak tanrılar ve 

maskesiz krallar çağı‟ dediği dönem başlıyordu.  

Gelişen yeni bilimsel yöntemin savunucusu ve İngiliz Kralı I.James‟ın 

başsavcısı olan Francis Bacon bu yöntemin kalıcılaşmasında önemli bir adım 

attı. Doğaya hükmetmeyi esas alan insan merkezli ve deneye dayalı bilim, 

Bacon‟la ne türden sapmalara açık olduğunu da gösteriyordu. Frıtjof Capra, 

aynı yapıtında Bacon ile başlayan süreci şöyle izah etmektedir. 

“… Ona göre doğa ‗kendisini (her) gezenler tarafından avlanan‘, ‗hizmet 

etmeye mecbur‘ ve ‗köle‘ yapılması gereken bir şeydi. O (she) ‗bilim adamına 

karşı direnirken, bilim adamlarının hedefi, doğanın sırlarını söküp almak için 

ona işkence etmekti.‖ Bacon‟a göre bilimsel bilgi „bizi doğanın efendileri ve 

malikleri yapmak‘ için kullanılacaktı. Bacon, cadı yargılanmalarının da savcısı 

idi. Doğayı bir kadına benzetirken, onun sırlarını söküp almak için işkence 

edilmesi gerektiğini söylerken, işkenceler altında sorgulanan cadılara yaklaşımı 

anımsatmaktadır. Alıntıdaki avlama işini de yapan erkektir. Çünkü Doğa bir 

kadındır. Bacon bunu doğayı İngilizce kadını ifadede „o‟ olarak kullanılan 

‗her‘ ve ‗she‘ kelimelerini kullanarak açıkça ifade etmektedir. Sırları söküp 

almak için avlama işini yapan da işkence eden de erkek. Bilimsel yöntemde 
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erkek egemenlikçi sistemi, en açık bir şekilde Bacon ifade etmiş olmaktadır. 

Cinsiyetçi yaklaşımın bilimsel yönteme bu denli yansıması, daha sonraları 

siyasette Hitler faşizmine kadar uzanacaktır. O da toplumu kadına benzetmişti. 

‗Halklar kadın gibidir‘ demişti. Topluma nasıl yaklaştığı da bilinmektedir. 

Burada Bilimsel yöntem ile cinsiyetçilik, doğa ve toplum düşmanlığının nasıl 

bir araya gelmiş olduğunu da görmekteyiz. Bacon yöntemi, ulus-devlet ve 

milliyetçiliği de önemli oranda belirlemiştir. Ve Bacon anlayışı temelinde geli-

şen bilimsel yöntemle rönesansın ruhuna öldürücü bir darbe vurulmuştur. 

Kartezyen felsefesinin kurucusu Descartes, Bacon‟un doğaya hükmetmek 

ve onun efendisi olmak için bilimsel bilgiyi ele alış biçimini paylaşarak işe 

başladı. Descartes komple bir doğa bilimi kurmayı hedefleyerek görüşlerini 

geniş tuttu. Mekanistik dünya görüşünü canlı organizmaları da içine alacak 

şekilde genişletti. Buna göre bitkiler ve hayvanlar basit birer makinelerdi. İn-

sanı tanımlarken, ‗Her şeye karşın birçok değişik biçimlerde kendi kendilerini 

hareket ettirme gücüne sahip, baştan aşağı insan yapısı olan ve yapay menşe-
leri miller ve öbür makineler olan saatlere bakıyoruz… zanaatkarlarca yapılan 

makinelerle yalnız doğanın kompoze ettiği çeşitli cisimler arasında bir fark 
görmüyorum… İnsan vücudunu bir makine biçiminde düşünüyorum‘ dedi. 

Descartes düşüncelerinin çağlar sonrasını da belirleyeceğini biliyor muy-

du bunu bilemeyiz ama yöntemi çağlar boyunca birçok bilim alanında ve hatta 

siyaset ve ekonomi alanında da temel referans olarak alındı. Onun yöntemi 

esas olarak analitiktir. Buna göre fikir ve sorunlar parçalara bölünüp, her par-

çanın kendi mantıksal yapısı içinde düzenlenmesini ihtiva eder. O açıdan yön-

temine analitik akıl denmektedir. Bu yönteme göre maddi dünya üzerinde her 

türlü işlemin yapılacağı cansız bir nesnedir. Öyle ki, insan bedeni ve düşüncesi 

de birbirinden bağımsızdır. Ve bilimsel yöntemin temel karakteristiği olarak 

günümüze gelmiştir. 

Descartes‟a göre maddi dünya bir makinedir. Onun için maddede hiçbir 

amaç, hayat ya da ruhsallık yoktur. Doğa mekanik yasalara göre işlemektedir. 

Ve yönteminin esası da radikal şüphedir. Her şeyden kuşkulanmayı esas al-

maktadır. Kendi bedeninin olup olmadığından dahi kuşkulanır. Ne zamanki 

„düşünüyorum şu halde varım‘ demiştir. Kesinlikler ondan sonra ortaya çık-

mıştır. Kartezyen‟deki bilimsel bilginin kesinliği böyle oluşmuştur. ―Gerçekli-
ğinden kuşku duymadığımız ortak fikirlerden matematiksel ispatın açıklığıyla 

çıkarılamayan hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmiyorum. Zira doğadaki tüm 

fenomenler, bu yöntemle açıklanabilir, başka hiçbir fizik ilkesini, kabul etmeye 
veya talep etmeye gerek olmadığına inanıyorum.‖ derken Descartes, Galileo 
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gibi doğanın dilinin matematik olduğuna inandığını gösteriyordu. Descartes‟a 

göre ruh ve beden, her biri öbürüne başvurmaksızın incelenebilen paralellikleri 

bulunmak ile birlikte iki farklı dünyaya ait varlıklardı. Bedenin mekanik yasa-

larca yönetilmesine rağmen ruh, özgür ve ölümsüzdür. Bilmek beyinden ba-

ğımsız olarak var olan insan aklının, yani ruhunun asli bir görevidir.  

Mekanikçi felsefenin öngördüğü doğa anlayışı ve doğanın anlaşılmasına 

dönük izlediği mantığın yol açtığı tahribatların başında, insanlığın duygu ve 

düşünce dünyasında yarattığı çarpık şekillenme gelmektedir. Duygu ve düşün-

ce boyutundaki bu çarpık ve parçalı gelişmenin temelinde Descartes‟ın geliş-

tirdiği bilgi kuramı yatmaktadır. 

Önderlik “DüĢünce-beden ayrımı yaĢamın inkârına en çok yol açan fel-

sefi, hatta dini saptırmadır. Evrenin böyle bir sorunu yoktur.‖ diyerek 

Descartes‟ın aslında mitolojik düşünce kalıplarından bugüne uzanan din ve 

felsefi doğmalarla beslenen düşünce-madde ya da düşünce-beden ayrımı konu-

suna karşı tutumunu net bir biçimde ortaya koymaktadır.  

Spinoza, Descartes‟ın ikiciliğini reddederek, yerine mistik bir birciliği 

koydu. Daha sonraları Spinoza‟nın takipçileri, onun felsefesini „akıllı inançtan 
inançlı akla‘ geçiş olarak değerlendirdi. 

Bu düşünce akımları felsefi ve bilimsel öngörüler zihniyet alanında yeni 

bir dünyanın şekillenmesi anlamına geliyordu. Descartes‟ın kendisi genç bir 

subayken düşüncülerini oluşturmaya başlamıştır. Belki bu konumu onu birçok 

noktada kesinliklere götürme arayışına itmiştir. Belki de onun için insan bede-

nini bir otomata benzetecek kadar ileri gitmiştir. İnsan bedeni de dahil tüm 

doğayı ruhsuz bir nesne durumuna indirgemiştir. Devletçi sistemin askeri ku-

rallarına, askere ve savaşa yaklaşımına uygun bir yaklaşım olmaktadır, 

Descartes‟ın bu yaklaşımı. 

Köklerini Galileo, Bacon ve Descartes‟tan alan pozitif-mekanistik düşün-

ce, evrensel bir yöntem olarak Newton tarafından formüle edilmiştir. Newton; 

Baconcu gözleme ve deneye dayalı tümevarımsal bilgi yöntemiyle, 

Descartes‟çı akla ve analize dayalı rasyonel tümdengelimci bilgi yöntemini 

birleştirmeyi başarmış ve tüm bilimlerde kullanılabilen ortak bir bilim anlayışı 

geliştirmiştir.  

Capra bu gelişimi şöyle belirtir: ―Newtoncu fiziği izleyen John Locke, te-
mel yapı taşları insanlar olan atomcu bir toplum teorisi geliştirdi... tek tek 

insanoğlunun ilk doğasını incelemeye yöneldi ve… insan doğasının ilkelerini 

ekonomik ve siyasal sorunlara uygulamaya çalıştı…insan zihnini doğuştan 
(gelen) bir tabula rasa‘ya(boş levhaya) benzetti; bu, duyu deneyi aracılığıyla 
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elde edilen bilginin, üzerine kaydedildiği bütünüyle boş bir kağıttı….bu görüş 

siyasal felsefe, davranışçılık ve psikanaliz üzerinde güçlü etki yarattı. Locke‘a 
göre bütün insanlar-onun ifadesiyle- ‗bütün erkekler‘ doğuştan eşit olup yetiş-

meleri bakımından tümüyle çevrelerine bağımlıdırlar…Bireycilik, mülkiyet 
hakları, serbest pazarlar ve temsili hükümet fikirleri hepsi Lock‘a aittir. Bu 

düşünceleri ile Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi‘ne önemli ölçüde katkıda bu-

lunmuştur.‖  
Artık düşünce alanında canlı doğa anlayışından tümden kopuşma süreci 

yaşanmaktadır. İnsan doğanın efendisidir yaklaşımı ile Bacon‟da görüldüğü 

gibi erkek kadının ve kadın olarak düşünülen doğanın efendisidir. Ona her 

türlü işkence yapılabilir. Küresel felaketlerin ve kadının düşürülme noktasında 

yeni bir sürece girildiğinin habercisidir bu durum. Locke‟a göre de insan de-

yince akla erkek gelmektedir. İnsanı makineye benzeten Descartes ile de insan 

ve topluma yaklaşımın ana parametreleri belirlenmektedir. Toplumsal çözül-

menin hangi düzeye vardırılacağını da öngörmektedir. Pozitif-Mekanikçi bili-

min gelişmesiyle insani duygularda büyük bir körelme yaşanmıştır. Maneviyat 

anlamını yitirmiş, mantık –akıl- bütün bunlardan koparılarak felce uğratılmış, 

insan adeta makine tarzında işleyen bir varlık haline getirilmiştir. Toplum, 

analitik geometri denilen bilimcilikle, canlı yaşam ve duygudan uzaklaştırıla-

rak adeta alıklaştırılmıştır. 

Geliştirilen bu yöntem en başta madde üzerinde uygulanmış ve madde 

üzerinde istenilen sonuçlar alındıkça da geçerliliği pekâlâ doğru olan tek bilgi 

yöntemi olduğu biçiminde görülmeye başlanmıştır. Teknik araçların geliştiril-

mesinde başarılı sonuçların alınması, yöntemin aynı tarzda toplumsal olguya 

indirgenebileceği düşüncesine de temel yaratmıştır. Mekanik bir doğa anlayışı-

na dayalı gelişen bu bilim anlayışı, toplumsal olguyu ele almada da aynı yön-

temlere başvurarak sonuç alınabileceğini varsayar. Böylece devlet yapılanma-

sından tutalım yeni toplumsal ilişkilerin düzenlenmesine kadar, bütün gelişme-

ler bu bilim anlayışıyla şekillenir hale gelmiştir.  

O açıdan aydınlanmanın dogmatizme karşı geliştirdiği bu zihniyet müca-

delesi, aynı zamanda ortaya çıkan kapitalist modernite için de bulunmaz bir 

fırsat olmuştur. Günümüz biliminin iktidarla olan ilişkisini ya da bilimcilik 

olarak formüle ettiğimiz olayı yorumlarken, öncelikle bilimin - bilimsel yönte-

min temellerinin atıldığı ilk süreçte, onun oluşum mantığında merkezi bir yer 

tutan bu mekanikçi ve fetihçi zihniyetin anlaşılması ve mahkûm edilmesi bir 

hayli önem taşır. Bilim adına doğaya yönelik içine girilen bu cansız-mekanik 

algılama ve bu algılama üzerinden geliştirilen sınırlı bilim yaklaşımı, ona çok-
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ça atfedilen toplumsal sorunları çözme niteliği şöyle dursun, sorunları daha da 

derinleştirmiştir. Mekanikçi bilimin kendisi, toplumsal algı ve ilişki bağlamın-

da en büyük sorun haline gelmiştir.  

Önderlik bütün bu gelişmeler için “ġüphesiz Batı Avrupa‟da bir zihniyet 

devrimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ama bu, Avrupa merkezciliğe yol açmak biçi-

minde yorumlanamaz. Kaldı ki, bu devrim tüm öncüllerini Avrupa dıĢı zihin-

sel geliĢmelerden almıĢtır. 

...Kapitalizmin oluĢumunda rasyonalitenin rolü belirleyici etkenlerden 

biri olmakla birlikte, rasyonalite ve hukuka indirgemecilik tek baĢına bu 

olguyu izah etme yeteneğinde olamaz.” diyerek Avrupa coğrafyasında yaşa-

nanlarla insanlık tarihindeki gelişmeler arasındaki bağı kurarken kapitalizmin 

gelişmesinde salt akılcılık ve hukuka indirgemecilik durumu izah etmeye yet-

mez demektedir. Zihniyet düzeyinde ortaya çıkan gelişmelerin arkasından hatta 

onunla iç içe olarak birçok gelişme de birlikte yaşanıyordu.  

Floransa, Venedik ve Cenova başta olmak üzere İtalyan şehir devletleri 

Rönesans‟ın geliştirilmesinde ve ticarette öncülük misyonunu sürdürürken 

deniz aşırı keşif çalışmalarında da önemli roller oynamaktadır. Kapitalizmin 

gelişmesinde temel rolü oynayacak olan ticaret sermayesi ve zihniyet dünya-

sındaki değişimler, bu üç şehir devletin kendisini bir ulus-devlet gibi örgütle-

mesine yetmemiştir. Merkezi krallıklar olarak örgütlenmiş Fransa, İspanya ve 

Avusturya krallıklarının egemenlik ve fetih savaşları altında İtalya‟nın birliği-

nin sağlanamaması bu şehir devletleri açısından önemli dezavantaj olmaktadır. 

Bu durum onların sınırlı bir ekonomik ve siyasal güçle yetinmelerine neden 

olmuştur. Bunun nedenini Önderlik “geçici de olsa burada zor belirleyici rol 

oynamıĢtır‖ şeklinde ifade etmiştir. Monarşilerin zoru karşısında bu kent kapi-

talistleri siyasal egemenlikten vazgeçme karşılığında, bu devletleri finans yo-

luyla kendilerine bağlamıştır. Bu sonucu da Önderlik “kapitalizmin yeni dini 

para-para(PP) etrafında Ģekillenmektedir” biçiminde formüle etmiştir. 

Avrupa‟nın bu üç krallığının İngiltere Krallığı ve Orange Prensliği üze-

rindeki saldırıları İtalya‟daki gibi sonuç vermedi. Bu durumu da Önderlik “ka-

pitalist unsurların hem devleti kredilendirmeleri, hem de devletle birlikte 

oluĢturdukları gemi ulaĢım sanayi baĢat rol oynadı. Kara gücü değil, deniz 

gücü üzerinde yoğunlaĢmaları kendilerine zaferin yolunu açtı.” Ve bu du-

rumdan iki stratejik gelişme ortaya çıkmıştır; 

“1- Ġngiliz Krallığı ve Hollanda eyaletleri kapitalist tarzda yeniden ör-

gütlenen ve eylemleĢen devlet modeline ağırlık verdiler. Düzenli vergilerle 

beslenen, bütçesini denkleĢtiren, rasyonel bir bürokrasiye ve profesyonel bir 
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orduya dayanan ilk örnekler oldular. Üstün deniz güçleriyle Ġspanya ve 

Fransa‟nın deniz gücünü yendiler. Atlas Okyanusu ve sonraları Akde-

niz‟deki egemenlikleri, sömürge savaĢlarının da kaderini belirledi. Ġspanya 

ve Fransa‟nın düĢüĢü böyle baĢlar. Ġspanya ve Fransa krallarının karadaki 

baĢarıları, borçlanmaları nedeniyle astarı yüzünden pahalı Pirus zaferlerine 

döndü. Kapitalist ekonominin de kaderini belirleyenin Ġngiltere ve Hollan-

da‟nın iktidar yapılanmasındaki yenilikler olduğu genelde kabul gören bir 

yorumdur. Bir kez daha görüyoruz ki, kritik bir dönemeçte siyasi zor ekono-

mik biçimlenme üzerinde belirleyici rol oynayabiliyor. Ġtalyan kentlerinin 

baĢaramadığını, Londra ve Amsterdam kentleri baĢarıyor.  

2- Ġngiltere ve Hollanda‟nın siyasi erkine zıt bir geliĢme, bu yüzyıldaki 

Ġspanya, Fransa ve Avusturya imparatorluk devletlerinde yaĢanmaktadır. Bu 

üç devlet de daha çok Roma modeline benzer bir imparatorluk kurmak sev-

dasındaydılar. Aralarında hem yoğun akrabalıklar hem de çeliĢkiler vardı. 

Ġngiltere Krallığı bu sevdadan erken kurtuldu. Avrupa imparatorluğu yerine 

gözünü dünya imparatorluğuna dikti. Ama kapitalist sistemin zaferine dayalı 

olarak Ġspanya, Fransa ve Avusturya devlet rejimleri her ne kadar modern 

monarĢiler olmaya doğru birçok reform yaĢasalar da öz itibariyle eski top-

lumlara göre ĢekillenmiĢ siyasal araçlardı. Modern bir vergi, bürokrasi ve 

profesyonel ordu oluĢturmaktan uzak idiler. Bütçeleri denk değildi. Sürekli 

borçlanıyorlardı. Kapitalist geliĢmenin yol açtığı huzursuzlukları çözmede 

yetersiz kaldılar. Kapitalistlerinin kendilerini tam desteklemeleri Ģurada kal-

sın, borç ve iltizam nedeniyle aralarında yoğun çeliĢkiler oluĢuyordu. Feodal 

aristokrasiyle merkezileĢme, monarĢik krallık hamlesi nedeniyle çeliĢkiler 

daha da yoğundu. Kent-kır çeliĢkisi nedeniyle de bütün toplum ayağa kalk-

mıĢtı. Ġsyanlar bile bu monarĢileri nefessiz bırakmaya yeterliydi. Ġngiltere ve 

Hollanda‟nın el altından muhalifleri desteklemesi, birçok devrimin patlak 

vermesine yol açıyordu. Tabii amaç ve sonuçlar bazen çok farklı oluyordu. 

Tıpkı Büyük Fransa Devrimi‟nde olduğu gibi.  

Ġtalya‟da kapitalist ekonominin siyasal-toplumsal zaferini önleyen aynı 

güçler, Fransa, Ġspanya ve Avusturya monarĢileri; Ġngiltere ve Hollanda 

kent kapitalistleri tarafından finanse edilen verimli devlet modelleri karĢısın-

da defalarca yenilgiye uğramaktan kurtulamadılar. Çok açıkça bir kez daha 

ekonomik biçimle zor sistemleri arasındaki iliĢkilerin stratejik sonuçların 

doğuĢunda belirleyici rol oynadıklarını gözlemlemekteyiz. Zor, iktidar ve 

ekonomi arasındaki iliĢkilerin anlaĢılması açısında 16. yüzyıl Avrupa‟sı tam 

bir laboratuar iĢlevi görme konumundadır. Adeta tüm uygarlık tarihi meza-
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rından uyanıp kendi öz öyküsünü anlatır gibidir. ġunu söyler gibidir: Kendi-

ni (16. yüzyıl Avrupa‟sı) anladığın kadar, beni de anlamıĢ olursun!” Önder-

lik „zor‟ un burada oynadığı stratejik rolün farklı yorumlanmaması için de bir 

uyarı yapmaktadır. “Fakat zorun kendisi maddi hayatı, ekonomiyi, onun en 

uç noktası olarak kapitalizmi tek baĢına doğurma yeteneğinde değildir. Dü-

zenleme, geliĢtirme ve engelleme rolleri hep iç içe olmuĢtur.”  
Bütün bu gelişmelerden bir sonuç çıkaran Önderlik kapitalizm için öz 

olarak şunları belirtmektedir. 

“…kapitalizm baĢından beri askeri-siyasi-kültürel olarak örgütlenmiĢ, 

baĢta maddi birikimler olmak üzere toplumsal değerleri gasp etme kurnazlı-

ğını örgütleyen eski bir geleneğin, Batı Avrupa‟da 16. yüzyıldan itibaren 

giderek hakîm bir toplum biçimlenmesi haline gelmesidir. Ġlk güçlü adamın 

etrafındaki çapulcu grupla ana-kadın etrafında oluĢan toplumsal değerleri 

gasp etmesi geleneğinin modern halkası olarak da tanımlayabiliriz bu doğu-

Ģu. Ġngiltere ve Hollanda‟da, daha önceki Ġtalyan Ģehir devletlerinin baĢını 

çeken Cenova, Floransa ve Venedik kentlerinde, ilk kapitalist gruplar devlet-

le iç içe bir tarikat gibi özel yaĢam biçimleri olan, sağladıkları yeniliklerle 

para üzerinden vurgun yapma ustalığını gösteren, dünyanın her tarafına 

yayılmıĢ pazarlarda oluĢan fiyatlarla oynayarak muazzam değer gasp eden, 

gerektiğinde ve sıkça zor uygulamaktan geri kalmayan, kurgusal zekâsı ge-

liĢmiĢ grupların bir eylemidir.‟ 

Ulus-devlet tanımımızı biraz daha derinleştirebiliriz. Ünlü İngiliz Sosyo-

log Anthony Giddens, „Sosyolojiye Eleştirel Bir Yaklaşım‟ adlı yapıtında ulus-

devleti şöyle tanımlar: ―ulus-devlet, bir toplumun yöneticilerinin şiddet araçla-

rının, yani asker ve polisin yönetimini tekellerine almalarına yarayan siyasal 
yönetim kurumlarından oluşan bir devlet olarak tanımlanabilir.‖  

Alıntıdan da anlaşıldığı gibi, ulus devlet halkın değerlerine zorla el koy-

manın kılıfıdır. Bu yüzden halkın değerleri üzerinde tekel kurmadır. Bu durum 

toplumsal gelişmenin bir sonucu değil, toplumsal gelişmeden bir sapmadır. 

Toplumsal gelişmede zorla halkın değerlerine el koymak yoktur. Zorla el koy-

mayı doğal saymak, toplumsal gelişmede yapılabilecek en büyük felakettir. Bu 

durum tamamen kapitalizmin bilinç çarpıtma ve manipüle etmek için geliştir-

diği bir durumdur.  

Ulus devlet, tanımı kapitalizm ve burjuvaziyle ortaya çıkmış bir durum 

olduğundan bu gelişimi yeniden yeniden gözden geçirmek, sapmanın yaşandığı 

yeri tespit etmek önemlidir. Toplumların gelişim tarihine bu kadar sık vurgu 

yapmamız bu nedenledir. Toplumsal gelişmelerde büyük bir yer alan Röne-
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sans, Reform ve Aydınlanma‟nın burjuvaziye, kapitalizme mal edilmesi sıkça 

karşılaşılan bir durumdur. Yukarıdaki bölümlerde bu konudaki yanlışlığı vur-

gulayarak düşüncelerimizi belirtmiştik. Tekrara kaçmadan yeniden vurgula-

makta fayda vardır. 

Rönesansın büyük öncülerinden birisi de Leonardo Da Vinci‟dir. 

Leonardo Da Vinci, matematikçidir, mimardır, ressamdır, bilim insanıdır. Ge-

mi, deniz altı, vinç vb gibi başka konular üzerinde de projeler geliştirmiştir. Bir 

bilim insanı olarak da çok yoğun bir biçimde çalışır. Çok yönlüdür. En fazla 

öne çıkan yanı ise ressamlığıdır. Buna rağmen düşüncesinde „burjuvazi geliş-

sin, devlet kursun‟ yaklaşımı yoktur. Bu durum tüm Rönesans ve Reform dö-

nemi aydınlarının temel özelliğidir. O yazılan düşüncelerin, yaratılan sanat 

eserleri ve ütopyaların hiçbirinde devlet yoktur. Hiçbir ütopya da devlete açık 

değildir. Ütopyalar devletsizdir. Hayal edilen yeni bir toplum, devletsiz bir 

toplumdur. Ütopyası kurulan toplum odur, hayal edilen toplum odur. Buna 

rağmen Rönesans‟ı burjuvazinin ideolojik kimliği olarak algılamak yanlıştır. 

Öyleyse burjuvazinin ideolojik kimliği nedir? Burjuvazinin ideolojik kimliği 

esas olarak milliyetçiliktir, ideolojisi ve ekonomisi de liberalizmdir. Bu anlam-

da milliyetçilik, burjuvazinin ideolojik kimliğidir. Burjuvaziye ideolojik kimlik 

olarak Rönesans‟ı layık görmek burjuvaziyi yüceltmektir. 

Bu konuda kafa karışıklığının olduğunu belirtmiştik. Bunun önemli bir 

nedeni Marksist anlayıştır. Bu anlayış Marksist teoride egemendir. Komünist 

Manifesto, küçük bir kitap olmasına rağmen çok büyük bir etki yapmıştır. Ko-

münist Manifesto‟da imgeleme ve değerlendirme gücü çok yüksektir. Burjuva-

ziyi ve kapitalizmi çok çarpıcı tanımlar. Buna göre, ‗burjuvazi, insanlığın tarih 

boyunca geliştirdiği mücadelelerle kazandığı bütün özgürlükleri yıktı. Bunların 
hepsinin yerine bir tek özgür ticareti‘ ya da ‗ticaret özgürlüğünü koydu‘ğunu 

belirtir. 

 Halkların, daha doğrusu toplumların tarih boyunca devlete karşı egemen-

lik sistemine karşı geliştirdikleri mücadelelerle kazandıkları mevziler vardır. 

Marks, Komünist Manifesto‟daki düşünceye katılmakla birlikte burjuvaziyi 

devrimci bir sınıf olarak değerlendirir. 100 yılda Avrupa‟da gelişenler, 16-19. 

yüzyıllar arasında bütün bir tarih boyunca geliştirilen buluşlardan çok daha 

fazladır. Marks, değerlendirmesiyle bunların hepsini burjuvaziye mal eder. 

Bütün keşif ve icatları burjuvaziye mal eder. Sanayi devrimini ve sayılan bütün 

devrimleri burjuvaziye mal eder ve „tarihte hangi sınıf bu kadar yeni şeyi orta-

ya çıkarmıştır‘ der. Peki, bunların hepsi burjuvazinin malı mıdır? Bilim burju-

vazinin malı mıdır? Hayır, bunlar burjuvazinin değil halkın malıdır. Başta bur-
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juvazi olmak üzere, hiçbir egemen sınıf bilimi geliştirmez. Çünkü bilimin te-

mel karakteri toplumsal olmasıdır. Egemen sınıflar ancak bilimi kontrollerine 

alarak kendi çıkarları için kullanırlar. Bilimi, bilim insanlarını satın alarak, 

sistem içine çekerek bilimin sonuçlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanır-

lar. Bu bilimin tekel altına alınması, belki de insanlık tarihindeki en büyük 

sapmalardan birisini oluşturur. Bu yaklaşım daha sonra yaşanacak tüm olum-

suzlukları besleyen, analık eden bir durumu ifade eder.  

Hiyerarşi döneminden beri toplumun gözeneklerinde tüccar ve zanaatçılar 

vardır. Ortadoğu‟da da yaygın bir ticaret vardır. Avrupa açısından baktığımızda 

Hindistan‟a kadar işleyen bir ticaret vardır. Daha çok karadan işleyen bir tica-

rettir. Bir de Avrupa‟nın kendi içerisinde ticari üretim yapan veya sınırlı sayıda 

zanaat işiyle uğraşan zanaatçılar vardır. Bunlar mal üretiyorlar yani belli bir 

uzmanlık gerektiren işleri yapıyorlar. Bunlar lonca sistemine göre örgütleniyor-

lar. Lonca sistemi sınırlı bir sistemdir. Ustayı esas alır; usta, çırak ilişkisine 

dayanır. O sistemin içerisine girmek hatta o sistemin içinden çıkabilmek zor-

dur. Loncalar zanaatla uğraşan insan topluluklarıdır. Sayıları sınırlıdır, belirli 

kentlerde bulunurlar ve belirli miktarda ve sipariş üzerine üretirler. Yaygın bir 

biçimde bir mal üretimi söz konusu değildir. Orta çağın sonlarına doğru lonca 

sistemi giderek geriler ve dağılmaya yüz tutar ama bunun yanı sıra farklı iş 

kollarında çalışan bağımsız zanaatkârlar çıkar. Bağımsız üretici topluluklar 

çıkar. Bunlar küçük üretimle uğraşırlar. Başlangıçta bu sanayiye „manifaktürel 

sanayi‟ denir.  

Daha sonra buharlı makinenin devreye girişiyle birlikte bu dev bir geliş-

meye yol açar. Artık çıkrık yerini buharla işleyen makineye bırakır ve tabi 

özellikle de buharlı makinenin bulunuşu, buharın enerji kaynağı olarak keşfinin 

ardından sanayi devrimi denilen devrime doğru götürür. Sanayi devrimi de-

mek, çok daha yaygın üretim demektir. Bu ne anlama gelir? Avrupalılar ilk 

dönemde çok ucuza üretilen, gösterişli ama değeri olmayan malları sömürgele-

rinde çok daha değerli mallarla değiştirirlerdi. Hem zor ve hem de böylesi 

aldatmalar yoluyla bütün dünyanın altını neredeyse Avrupa‟ya taşınır. Buna 

„merkantilist dönem‟ denir. Maddi zenginliklerin bu tarzda Avrupa‟ya taşınma-

sı özellikle altın ve gümüşün Avrupa‟ya akması kapitalizmin gelişiminin maddi 

koşullarını oluşturur. İspanya‟da daha çok merkezi krallık bu ticareti destekle-

mektedir. Fakat gelen bu zenginlikleri sanayiye ve ticarete yatırmakta yetenek-

siz kalmıştır. Onun için ciddi bir gelişme yaratamazlar. Altın giriş-çıkışını 

ayarlama, kontrol etme, yasaklama hatta o konuda kurallar koymayı en çok 

İngilizler yaparlar. İngilizler altının girişine izin verir, çıkışına izin vermezler. 
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O açıdan da İngiltere kapitalizmde çok daha ileri düzeyde bir atılım ortaya 

çıkarır. Başlangıçta ağırlıklı olarak dokuma sanayi tarzında gelişir. İngiltere ve 

Fransa‟da daha çok böyledir. Daha sonra yerini değişik üretim alanlarına bıra-

kır. Çok yaygın özel teşebbüs gurupları ortaya çıkar. Buna „serbest rekabet‟ 

denir. Çok değişik gruplar pazara mal üretirler. Bu durum pazarda arz ve talep 

arasında belli bir dengesizlik yaratır. Bu, kapitalizmin sürekli bunalımlı halidir. 

Rekabet dönemi aynı zamanda çöküşler dönemidir. Bazılarının çöküşü, diğer-

lerinin ise yükselişi dönemidir. Bazılarının iflas etmesi, diğerlerinin hızla çok 

daha büyüyerek zenginleşmesi demektir ki, bu giderek süreç içerisinde tekel-

leşmeyi ortaya çıkarır.  

 Burjuvazi sanayi devriminin gelişimiyle birlikte tabi ki iç pazara daha 

fazla hâkim olur ve ulus devlet olgusu bunun içinden çıkar. Burjuvazi burada 

ulus devlet ve kendi çıkarları arasındaki bağı kurar. Esasta burjuvazinin amacı 

ulusal iç pazardır. Onu kontrol etmektir. Onun için burjuvazinin ulus-devlet 

yaratmasının amacı, sermayenin yürüyüşünü kolaylaştırmak ve önündeki en-

gelleri ortadan kaldırmaktır. Buna hizmet ettiği oranda ulus devleti geliştirir. 

Yukarıda Giddens‟ten yaptığımız alıntıdan da anlaşıldığı gibi, burjuvazi ser-

mayenin önündeki engelleri kaldırmak için zor araçlarını kullanır. Yani burju-

vazi için ulus devletin anlamı zor araçlarını eline almasıdır. 

 Ulus devlet talebi daha çok devletin içine alınan etnisitenin ayrı devlet 

kurma talebidir. Şöyle de denilebilir. Orta çağ imparatorlar çağıdır. İmparator-

luklar değişik etnik toplulukları içinde barındıran devlet demektir. Örneğin 

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde başta Araplar, Kürtler, Farslar olmak 

üzere onlarca etnik topluluk yaşar. Aynı şekilde Avusturya- Macaristan İmpa-

ratorluğu içerisinde Macarlar, Almanlar, Slovenler, Romenler ve Çekler vb 

etnik topluluklar var. İmparatorluklarda etnik yapılardan biri egemen durum-

dadır. Diğerleri bu imparatorluktan kopup ayrı devlet olmak isterler. Dolayısıy-

la ulus devlet talebi aslında özü itibariyle etnisitenin, hâkim devlet içerisinden 

çıkıp kendi devletini kurma istemidir. Ulus devletini kurma istemidir. Yani 

ulus devlete doğru gidiş, esas itibariyle böyle olur. Ulus devletin kuruluşuyla 

sonuçlanan devrimler vardır. 

 Bu gelişmeler Fransız Devrimi‟nde çarpıcı olarak görülür. Devrim süre-

cinde çok değişik eğilimler vardır. Ama en zayıf eğilim burjuvazidir. Örneğin 

Babel devrimin önemli bir sembolüdür. Aynı şey Roberspierre için de geçerli-

dir. Bunların burjuvaziyle fazla alakaları yoktur. Babel, „dağlılar‟ olarak tanım-

lanan Montanyarlar eğilimdendir. Radikaldir ve emekçilerden yanadır. Özellik-

le aristokrasiye karşıdır, komüncüdür. Roberspierre, kendisini Babel gibi ad-
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landırmaz ama emekçilerden yanadır. Bunların yanında Jirondenler denilen 

küçük burjuvaları temsil eden güçler de vardır. Daha değişik katmanlar da 

devrimde yer alırlar. Ancak burjuva sınıfının kaymak tabakasının devrimle çok 

fazla alakası, ilgisi yoktur. Devrime katılan, devrimi geliştiren esas kitle halk-

tır. O dönemin resimlerinden bile bunu görmek mümkündür. O barikatlarda 

dövüşenler halktır. Kadınların ve erkeklerin giyimlerinden çoğunun yoksullar-

dan oluştuğu görülür. Fransızcada devrimin bu asıl güçlerine „baldırı çıplaklar‟ 

denir. Devrim baldırı çıplakların işidir. Burjuvaziye, egemen sınıflara ait dev-

rim yoktur. 

Fakat burjuvazi o devrimlerin sonuçlarından müthiş yararlanır. Yüksel-

menin iktidarla bağını en erkenden fark eden sınıftır. En erkenden devlete el 

koymak istemesi bundandır. Devletle iktidarını geliştirmek ve güçlendirmek 

ister. Gelişmesinin baskı ve sömürüyle bağının farkındadır ve böyle bir niyeti, 

böyle bir istemi vardır. Yani avcılık kültüründen gelen kurnazlık ve zorbalığı 

en iyi burjuvazi temsil etmektedir. Fırsatları kollamaktadır ve sonuçta da fırsatı 

değerlendirir. 

Ulus, uluslaşma, ulus-devlet vb. konuda en fazla yazanlar, kafa yoranlar 

Lenin ve Stalin‟dir. Lenin‟in ve Stalin‟in birleştikleri ortak nokta, milliyetçili-

ğin pazarda geliştiğidir. Bu anlamda pazar milliyetçiliği geliştiren bir okuldur. 

„Burjuvazi milliyetçiliği pazarda keşfeder‘ denmesi bundandır. Pazar bir okul 

görevini görür. Demek ki, ulus-devlet zorla bu okula –pazara- sahip olmadır. 

Dolayısıyla milliyetçilik ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan sonra gelişiyor.  

Milliyetçilik çok tehlikeli ve en aldatıcı ideolojidir. Milliyetçiliğin millet-

le bağlantılı olarak ele alınması buna yol açıyor. Bununla tüm ulusa hitap etti-

ğini söylüyor. Bununla tüm ulusun çıkarlarının ortak olduğu düşüncesini ortaya 

çıkarıyor. Böylece devlet ideolojisini yaratıyor. Oysa tüm ulusun pazarda sata-

cak bir şeyleri yoktur. Yine ulusun devleti olmadığı gibi, devlet her zaman 

azınlık bir kesimin devletidir. Ulusun devleti olamaz. Ulus devlet her zaman 

azınlık bir devlettir. Ulus-devlet olamaz. Ancak bu gerçeklikler milliyetçilikle 

tersyüz edilerek, toplum manipüle edilip kandırılır ve devletin kendisine ait 

olduğu kabul ettirilir. Bir feodal devlette hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Bir 

feodal devlette, o toplumun bünyesinde yaşayan insanlardan hiçbiri devlet için 

„benim devletim‟ demez.  

Burjuvazi, milliyetçilik ideolojisiyle ‗devlet herkesindir‟ imajı yaratır. 

Herkes kendisini devlet sahibi sanır. Bu durum en fazla devletten uzak kalmış 

Kürtler de bile yaşanmaktadır. Kürtlerde bile „herkesin bir devleti var; bizim 

niye yok‟ eğilimi vardır. Bu eğilimin kaynağında milliyetçilik vardır. Milliyet-
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çilik ideolojisiyle ulusun devletle bağı kurularak, devletin herkesin olduğu 

duygu ve düşüncesi yaratılmak istenir.  

Ulus-devlet kendisini iki ayak üzerinden kalıcılaştırır. Birisi zorunlu as-

kerliktir. Diğeri de zorunlu eğitimdir. Ordu, eskiden meslekti. Şövalyelik ku-

rumu bunun en açık ifadesidir. O yüzden herkes asker değildi. Ancak kapita-

lizmde herkes askerdir. 20 yaşına gelmiş her gencin askere alınması kapitaliz-

me, ulus devlet olgusuna özgüdür. Bunun özü de devlete bağlılığın öğretilme-

sidir. Bununla devlete bağlanmış bir toplum ve birey gerçekliğine ulaşılmak 

istenir. Zorunlu eğitimin de amacı budur. İnsanın kendisini geliştireceği, gele-

ceğe taşıracağı iki alan (savunma, eğitim) denetime alınır. Bunlarla devlet dı-

şında hiç kimse bırakılmak istenmez. Bu anlamda devlet, burjuvazinin pazarı 

oluyor. Vatandaş da bu pazarda alış veriş yapan müşteridir. Müşteri olarak 

vatandaş var olduğu sürece, devlet onunla ilgilenir. Müşteri-tüccar ilişkisi top-

lumsal gelişmenin hiçbir döneminde kapitalizmdeki kadar geliştirilmemiştir. 

Bu aynı zamanda derin bir yanılgıyı da taşır. Müşteri olmasına rağmen kendi-

sini mal sahibi sanır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu‟nda bir Osmanlı ailesi 

vardır ve iktidar onlarındır. Yani kapitalizm öncesinde devlet ve iktidar birey-

lere ya da ailelere bağlanmıştır. Ancak kapitalizmle birlikte daha doğrusu ulus-

devletle birlikte bireyler ve toplumlar iktidara bağlanmışlardır. Bu sosyolojik 

değişime yol açan kapitalizmdir. Bundan sonra her şey devlet içindir. Dolayı-

sıyla burjuva devlet için, onun iktidarı içindir. 

 Ulus-devletin pazarda oluştuğunu söyledik. Pazar, metalar üzerinden 

oluşur. Ulus-devletin daha fazla kazanması, pazarın işlemesi için her şey meta 

haline getirilir. Toplumun kendisi dahil, meta haline getirilmeyen hiçbir şey 

kalmaz. Önder Apo, “MetalaĢtırılan toplum elden çıkarılmak istenen toplum-

dur, bitirilmek istenen toplumdur” demektedir. Meta bir tüketim nesnesidir. 

Meta tüketilmek üzere üretilir. Dolayısıyla her şeyi metalaştırmak aslında her 

şeyi tüketmek anlamına gelir. Meta tüketimi arttıkça meta müthiş bir güç kaza-

nır. Meta güç kazandıkça karşısında insan güç kaybeder, basitleşir, zavallılaşır. 

Kendi yarattığının karşısında küçülür. Devlet karşısında bireyin bu kadar kü-

çülmesinin bununla bağı vardır. Metalaşma, insanın kendisine yabancılaşması-

dır. İnsanın yabancılaşma kavramındaki büyük derinlik de esas itibariyle kapi-

talizmin ortaya çıkarttığı bir olgudur. İnsanın kendi emeğine yabancılaşması, 

insanın kendisinin ortaya çıkarttığı değere yabancılaşması böyledir. Mesela bir 

köylü bu kadar yabancılaşmamıştır. Köylü üretir, ortaya çıkarttığı ürün karşı-

sında yabancı değildir. Kapalı bir toplum açısından öyledir. Ürettiği sınırlı 

olabilir ama kendisine aittir. İnsanın kendisine ve kendi emeğine yabancılaş-
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ması kapitalist toplumun çok yaygın bir biçimde bütün toplumda geliştirdiği 

bir olgudur. İnsanın kendi emeğine yabancılaşması önemlidir. Yarattığı ürünü 

kendisine hükmeder, kedisini ezer, baskı altına alır duruma gelmesi, metaların 

güç kazanması, somut olarak paranın güç kazanması, paranın her şeye hükme-

der bir olgu haline gelmesi, paranın açamayacağı kapı ve satın alamayacağı 

hiçbir değerin kalmaması budur. Bütün bunlar kapitalizm ile birlikte doruk 

noktasına çıkmıştır. İşte tüm bunların milliyetçilik ideolojisiyle beslenen ve 

Leviathan olan ulus-devletle bağı vardır.  

Marks, Komünist Manifesto‟da burjuvazi hakkında, “Burjuvazi kutsal 

olan her şeyin üstündeki haleyi kaldırdı. Göksel olan her şeyi yere indirdi, 
göksel olan, tanrısal olan her şeyi yere indirdi. Yere inince sıradanlaştı, basit-

leşti. Kutsallık denilen bir şey bırakmadı‖ demektedir. İşte bu Hegel‟in tanım-

ladığı „tanrının yeryüzüne inmiş‟ hali olmaktadır.  

Kapitalizmin sosyalizme doğru gitmesinin kaçınılmaz olduğu söyleniyor. 

Sosyalizm denilince, en gelişkin bir sanayi toplumu kast ediliyor. Burjuvazi ne 

yapıyor? Toplumu ekonomik olarak geliştiriyor. Adeta sosyalizmin alt yapısını 

hazırlıyor. Üretimi toplumsallaştırıyor, makineleşmeyi geliştiriyor. Sovyetler 

Birliği‟nde sosyalizmin kuruluşu hep elektrifikasyona bağlandı. Elektrik geli-

şince, işte „şöyle ya da böyle sosyalizm kurulacak‟ dendi. Hep ekonomik yönlü 

düşünen bir insan gerçekliği, hep ekonomik sosyalizm yani ekonomik kafa… 

Ekonomik insan Homo ekonomikus… Bu çok geri bir insandır. Bu tarzda bir 

insan algısı bile yanlıştır.  

Sosyalizm insanın doğasında vardır. Sosyalizm toplumsallaşmanın adıdır. 

İnsan toplumsal yani sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla sosyalizm insanın doğası-

dır veya esas yaşam biçimidir. Bu anlamda Önderlik kendi sosyalizmini tanım-

larken şunu söyledi. “Sosyalizmden kuĢku duymak, insandan ve onun top-

lumsal gerçekliğinden kuĢku duymaktır.” Bu Önderliğimizin sosyalizm tanı-

mıdır. Sosyalizm insana bağlı, proletaryaya değil. Marks, Engels, Lenin sosya-

lizmi proletaryaya dayandırırken, Önderlik insana dayandırdı, insanın doğasına 

dayandırdı. İnsanın doğasının içerisinde de kadın gerçeğine dayandırdı.  
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Uygarlık Tarihinin Paradoksu: Yahudi Milliyetçiliği 
 

Yahudi milliyetçiliğini ayrı bir başlık altında ele alırken konuya Yahudi 

asıllı ünlü düşünür Spinoza‟nın bir sözü ile gireceğiz. “İnsanın tanrıya sevgi-

siyle insanın insana sevgisi bir ve aynı şeydir‖ 

Sınıflı uygarlığı, üç büyük tek tanrılı dinleri, kapitalist moderniteyi ve bi-

limi en fazla etkileyen bir güç olarak Yahudilik doğru çözümlenmedikçe ne 

milliyetçilik, ne ulus-devlet anlaşılabilir ne de günümüzün çözümsüz kalmış 

sorunları tanımlanabilir.  

Kapitalist uygarlığın paradoksu Yahudilerdir. Bu sistemin gelişmesinde 

en önde ve en fazla hizmet etmelerine rağmen, bu sistemden en fazla çeken, 

pogromlara (Yahudi soykırımı) uğrayan, katliamlardan geçirilen halk da yine 

onlardır. Sorun kaynağı olmalarının yanında, zihniyet dönüşümü yaparlarsa 

çözümün de en önemli ayaklarından birisi olabilirler. Bu anlamda çözümün de 

çözümsüzlüğün de önemli bir aktörüdürler. Bu yüzden Yahudi çözümlenmesi 

yaşanan sorunların çözümüyle eşdeğerdedir. 

Yahudiliğin kökeni İbrani kabilesine dayanır. „İbrani‟ kelimesi kimilerine 

göre, çölün kirli ve tozlu insanı anlamındaki „Apiru‟dan gelir. Kimine göre ise, 

Büyük Ata, Ulu Ata anlamına gelen „Avraham‟ (İbrahim) kelimesinden gelir. 

Tevrat‟ın anlatımına göre de İbranilere adını veren Yakup peygamberin diğer 

adı da „Allah‟la güreşen‟ anlamına gelen İsrael‟dir. Gerek Apiru gerekse de 

Avraham kelimeleri değişerek İbrani halini almıştır. İbrani kabilesinin 

MÖ.2000 yılları civarında Toros-Zagros kavisinin eteklerinde, bugünkü Urfa 

yöresinde yaşadıkları tahmin edilmektedir. Gerek Tevrat aktarımları gerekse de 

Urfa‟daki Balıklı Göl Efsanesi de bunu doğrulamaktadır. 

Urfa‟da hem Aryenik hem de Semitik kültürün etkisi vardır. Hem tarım 

hem de hayvancılık yapılmaktadır. Ana tanrıça‟nın etkinliği kırılıp erkek ege-

menliği gelişse de bu henüz derinleşmekten, kurumlaşmaktan uzaktır. Babil 
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sisteminin bir uzantısı olan devletli yapının dışında, yararlı hiyerarşi dönemi 

yaşanmaktadır. Devlet dışı topluluklarda kan bağına dayalı ilişkiler çözülmedi-

ğinden, sınıflaşma da gelişmemiştir. Komünal ortaklaşa bir yaşam hakimdir. 

Dışarıdan yapılan saldırılara karşı koymak, kendilerini savunmak bu dönemin 

temel özelliklerinden birisidir. Olumlu hiyerarşi döneminde direnişçilik kabile-

lerin en temel özelliklerinden biridir. Bunun yanında teslim olma, köleleşme 

pek görülmemektedir. Köleleşmektense, topluca ölüm tercih edilmektedir. 

Direnişçilik kadar özgürlük de bu kabilelerin özelliği olmaktadır. 

Bölge –Urfa-Kudüs hattı- Mısır Firavunları ile Mezopotamya‟nın Babil 

Nemrut hanedanları arasında bir tampon bölgedir. Tampon bölge olması, savaş 

meydanı olması anlamına da gelir. Zaten bu bölgenin tarihi incelendiğinde, 

savaşın hiç eksik olmadığı görülür. Sınır bölgelerinin, tampon bölgelerinin 

belirgin özelliklerinden birisi de tarım ve hayvancılıktan çok, ticaret yapmala-

rıdır. İlk ticari acenteler burada kurulmuş, ticaret burada bir sektör halini almış-

tır. İlk karumun bu bölgede olması –Kargamış‟ta- da bunu gösterir. Urfa-Şam-

Kudüs hattı bir kervan hattı gibi çalışır. Ancak bu hatta ticaret malları kadar 

kültürler de taşınır. 

Tampon bölge olmasından dolayı herhangi bir güç tam otorite sağlaya-

maz. Bu durum kabilelere ve ticaretle uğraşanlara daha rahat hareket etme 

imkanı sağlar. 

Mezopotamya ve Mısır‟daki her gelişme burayı direkt etkiler. Hatta böl-

geyi Mezopotamya ve Mısır‟ın „nabzı‟ olarak değerlendirmek yanlış değildir.  

Babil İmparatorluğu‟nu kuran Hammurabi, yayılmacı bir karakter sergi-

ler. İçte otoritesini sağladıktan sonra dışarıya seferler düzenler. Bu seferleri 

sırasında İbrani kabilesiyle karşılaşır. Bu karşılaşmada Hammurabi ordusuna 

teslim olup köleleşme yerine direnmeleri, yenilince de alandan göç etmiş olma-

ları mümkündür. İbrani kabilesinin lideri olan İbrahim‟in Nemrut‟la olan mü-

cadelesini anlatan mitoloji de bu yorumu doğru kılmaktadır. 

Göç hikâyesi döneme uygundur. Çatışmalarda yenilen kabilenin köle ol-

ması ya da alandan çıkması dönemin diğer bir gerçekliğidir. İbrani kabilesi, 

Babil‟e karşı duramaz ve Babil Nemrutlarının baskılarından kurtulmak için 

daha güneye, Mısır‟a doğru göç eder. Bugünkü Kudüs‟ün çevresinde yerleşir-

ler. Bu gidişin tarihi konusunda tarihçiler hemfikir olmasalar da MÖ. 2000 ile 

1700 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Önderlik bunu Babil Kralı 

Hammurabi‟nin baskıcı yaklaşımlarına karşı bir kabile lideri olan İbrahim‟in 

direnişi olarak belirtir. Bu anlamda İbrani kültürü bir direniş kültürü olarak 

şekillenir.  
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Urfa‟dan göç eden İbrahim, Kudüs‟e yerleşmek ister, ancak yerel güçler 

buna izin vermezler. Daha sonra Kudüs çevresinde küçük bir parça toprak 

aldığı, üzerinde yaşadığı ve burada öldüğü belirtilir. İncil‟e göre, Tanrı, 

Keldanîlerin egemenliğindeki Ur kentinde oturan İbrahim‟i çağırır. İbrahim‟e 

ve onun kavmine Kenan diyarlarına gitmesini ve oralarda ona vaat edilen yer-

ler olduğunu belirtir. İbrahim Kenan yolculuğuna çıkar ve vaat edilen yerlere 

yetişemeden ölür. Yahudiler, Mısır‟a Yakup‟un oğlu Yusuf zamanında gider-

ler. Bu dönemde Mısır, Mezopotamya‟dan gelen Hiksosların denetiminde ol-

duğundan Yahudiler rahat ederler. Ancak Hiksosların güçlerini kaybederek 

Mısır‟dan çekilmeleri ve Yeni Hanedanlık döneminin gelişmesi Yahudiler için 

sonun başlangıcı olur. İktidarı Hiksoslardan geri alan Mısırlılar, yabancılara –

dışarıdan Mısır‟a gelenlere- yönelirler. Mısırlıların bu yönelimi, henüz İbrani-

ler için tam bir cehennemdir. Zaten MÖ 1600–1300 yılları onlar için esaret 

dönemidir. 

Mısır‟da en ağır, en angarya işlerde çalıştırılmalarına rağmen sürekli bas-

kılara maruz kalmaları, onları yeni bir çıkışa iter. Musa‟nın çıkışı bunu ifade-

lendirir. Kimi anlatımlara göre Musa sarayda yetişmiş prenslerden birisidir. 

İktidar mücadelesini kaybedince buna yönelmesi kuvvetle muhtemeldir. Mı-

sır‟ın siyasi sisteminde güç olamayacağını anlayan Musa, Mısır dışında bir 

sistem geliştirmek ister. Bu yüzden Mısır‟da en ağır koşullarda köle gibi çalış-

tırılan İbranileri, Mısır dışına çıkarır. Ayrı bir iktidar geliştirmek için Mısırlı-

lardan farklı olmak zorundadır. Bu farkını dinde, düşüncede, yaşamda birçok 

noktada ortaya koyar 

Firavunların baskıları dayanılmaz olunca, tanrıları Mısır‟dan çıkmalarına 

izin verir. Musa önderliğinde Kızıldeniz üzerinden Sina Dağı‟na çıkarlar. Sina 

Dağı‟na yetiştiklerinde tanrı onlara „On Emri‟ gönderir. Böylece İbrani kabile-

sinin gelenek yaratarak Yahudileşmesi başlar. Yahudilik her ne kadar bir din 

de olsa, esas olarak bir kavim bilincinin oluşturulmasıdır. Yani bir kabile-

kavim dinidir. Bu anlamda İbrani ulusu, dini temelde yaratılır. Zaten Musa için 

„ulus yaratan peygamber‟ denmesi bundandır. Ayrıca bu inancın en temel ayırt 

edici özelliği bir kavime gelmesi, bu kavmi tanımlaması ve daha sonra tüm 

milliyetçiliklerin temelini oluşturacak olan kendilerini diğer kavimlerden üstün 

kılmasıdır. On Emir‟de de açıkça anlaşılacağı gibi, Yahudilik birliğe, bütünlü-

ğe ve ahlaki yapıya çok büyük önem verir. Ancak bunlar sadece İbrani kavmi 

için geçerlidir. Diğer kavimler için bunlar geçerli değildir. „On Emir‟ öldürme-

yi yasaklamasına rağmen, vaat edilmiş yerleri almak için çevre kavimlerle 

büyük bir savaş verir. Yine Tanrı Yahweh tek olmasına rağmen sadece İbrani-
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lerin tanrısıdır. Bu örnekler bile Yahudiliğin kabileci özelliğini gösterir. Bunlar 

birleştirildiğinde, Yahudilik İbrani ulusunu yaratmanın harcı oluyor. Bu durum 

İbrani kabilelerinin doğal bir gelişimi değildir. Yazımızın birçok yerinde saldı-

rılara karşı etnisitelerin direnişlerinin var olma mücadelesi ve yaşam için ol-

mazsa olmaz kabilinde olduğunu belirttik. Ancak bunun dışında bir durum 

veya iktidara yönelme etnisitenin doğal hali değildir. İktidar ve devlete götüren 

bu durum, diğer etnik yapıların aleyhine işler. Etnisiteler arası çatışmalar da 

ucu milliyetçiliğe açık olan bu durumdan önemli oranda kaynağını alır. Bu 

konuda birçok çalışması olan Sosyal Bilimci Ernest Galler: ―…Milliyetçilik 

ulusların kendi bilincine varmaları değildir; milliyetçilik var olmadıkları du-
rumda ulus yaratmaktır…‖ derken Siyonizm‟in temellerinin nasıl atıldığını 

söyler gibidir.  

Yahudiler tanrıya ibadet etmek ve adak sunmak için tanrının kendilerine 

vaat ettiği yerde bir adak çadırı ve ibadet yeri yapmak isterler. Musa çölde 40 

yıl dolaşmasına rağmen bu isteği gerçekleştiremeden ölür. Yerine kardeşi Ha-

run ve yardımcısı Yeşu geçerler. Yeşu, Eriha şehrini alarak oraya yerleşir. Bu 

Yahudilerin ilk yerleşim yeridir. Kısa sürede bölgede hakim olurlar.  

Bu, Harun ve Yeşu öncülüğündeki İbrani kabilelerinin Kenan‟a girmele-

rinden, Davut dönemine kadar geçen yüzyılı aşkın bir süreci ifade eder. MÖ. 

1168‟de Firavun III. Ramses yönetimindeki Mısır zayıflar ve Kenan üzerindeki 

denetimini yitirir. Bunu fırsat olarak değerlendiren Harun ve Yeşu „vaat edil-

miş topraklara‟ saldırılar düzenleyerek buraları alırlar. Böylece İbrani kabilele-

ri ilk devletlerini kurarlar. Bu krallıkta İbranileri tanrı Yahweh adına Hakimler 

yönetir. Bu yüzden bu döneme „Hakimler Dönemi‟ denir. Bu dönem İbrani 

kabilelerinin en rahat ettiği dönemdir. Ancak bu dönem fazla uzun sürmez ve 

komşu kavimlerin saldırısına uğrarlar. Tevrat, bunu ‗Tanrı Yahweh, dinden 

uzaklaşan İbranileri cezalandırdı‘ şeklinde anlatır. Bu aynı zamanda Peygam-

berler Dönemi denen yeni bir dönemin de başlangıcıdır. İbraniler, tövbe edip af 

dileyince tanrı peygamber göndererek onları bu baskı durumundan kurtarır. 

İbranilerin tarihindeki son hakim Samuel‟dir. Samuel‟den sonra İbrani tarihin-

de „Krallar Dönemi‟ başlar. Bu büyük bir direniş sergileyen İbrani etnisitesinin 

devlete, iktidara gitmesidir. İktidara yürüyüşle birlikte milliyetçiliğin tohumu 

atılır. Zaten kutsal ve vaat edilmiş topraklar söylemi bu yürüyüşün ifadesidir. 

„Siyonizm ve Yahudiliğin Tarihi‟ adlı çalışmada, ―Siyasal Siyonizm 

‗vaad‘ kavramı ve bu vaadin gerçekleşmesi için kullanılan yöntemleri 

Yeşu‘nun kitabından çıkarmıştır. Buna göre Tanrı, Yeşu Peygamber‘e diğer 
halkları ‗yok etme‘ emri vermiş, Yeşu da bu emri yine tanrının yardımı ile ye-
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rine getirmiştir. Aynı şekilde ‗seçilmiş halk‘ ve Nil‘den Fırat‘a uzanan ‗Büyük 

İsrail‘ gibi kavramlar da Yeşu‘nun kitabına dayalı olup siyasal siyonizmin 
temel ideolojisidir.‟belirtilmektedir.  

„Yine seçilmiş halk‟, „tanrıyla anlaşma imzalayan halk‟ söylemi de bu 

milliyetçiliğin değişik ifadeleri olmaktadır. Tevrat‟a dayanarak bu bölgede 

yaşayan halklar üzerinde katliamlar uygularlar. Ve bunları tanrı buyruğu olarak 

telakki ederler. ―Seçilmiş halk düşüncesi, siyasal bir cinayettir. Çünkü bu dü-
şünce tarihte her zaman saldırıyı kutsallaştırmış, yayılma ve egemenlik tutku-

larını yaratmıştır. Seçilmiş halk düşüncesi kuramsal açıdan dayanılmaz bir 

düşüncedir, çünkü bir seçilmiş varsa bir de kovulmuş olacaktır.‖ 

Daha sonra II. Samuel, MÖ. 1044 yılında Gilgal‟da İbrani Krallığı‟nı ku-

rar. Bu aynı zamanda krallar döneminin ve monarşinin de başlangıcıdır. Bir 

yandan birlik kurulurken, diğer yandan da iktidar mücadelesinden dolayı bu 

krallık ikiye bölünür. Davut, iktidarı Saul‟den almak için komşu kabilelerle 

ittifak yapar ve Saul‟u yener. Kimi anlatımlara göre, Davut‟a yenilen Saul 

savaş meydanında kahrından intihar eder. Davut‟un ihanet derecesine varan 

iktidar hırsı, İbrani Krallığı‟nın birliğini bozar. Davut dini, politika için kulla-

nan ilk kişidir. Tevrat‟ta anlatılan Davut Hikayeleri de oyun ve komplolarla 

doludur. Canavar olarak gösterilen Golyat‟ı çeşitli oyunlarla yenmesi de bunu 

gösterir. Aslında Golyat şahsında dile getirilen doğal toplumun, politik ahlaki 

toplumun, etnisitenin direnişidir. Ancak Davut, çeşitli hile, komplo ve entrika-

larla bu savaşta başarıya ulaşır. Davut‟tan sonra yerine oğlu Süleyman geçer. 

Süleyman başa geçer geçmez babasının vasiyetine uyar ve başta kardeşlerini ve 

ünlü komutanları idam eder. Muhalif hahamları sürgün eder. Buna rağmen 

İbrani Krallığı‟ndaki parçalanmayı önleyemez. İbrani Krallığı İsrail ve Yahuda 

Krallığı olmak üzere ikiye bölünür. Kısa bir süre sonra Asur imparatoru Sargon 

MÖ. 722 yılında İsrail Krallığı‟nı yıkarak topraklarını işgal eder ve bir kısım 

Yahudi‟yi Asur‟a sürer. Ancak Kudüs merkezli Yahuda Krallığı bu saldırılar-

dan kurtulur. 

Asur‟un yıkılmasından sonra Mezopotamya‟da yeniden güçlenen Babil, 

bölgeyi tekrardan denetimine almak ister. Babil kralı Nabokadnazar MÖ.586 

yılında Yahuda Krallığı‟nı işgal eder, yerle bir eder. Krallığın sembolü olan 

Kudüs‟teki Süleyman Mabedi‟ni yıkar ve Yahudileri Babil‟e sürgün eder. Bu, 

İbraniler için yeni bir sürgün demektir. Urfa ve Mısır sürgünlerinden sonra 

belki de İbranileri en fazla etkileyen bu sürgündür. Yaklaşık 40 yıl süren bu 

sürgün, İbrani tarihinde derin izler bırakmıştır. Sürgüne giden Yahudilerin 

ağırlıklı kesimi aydın, düşünür ve aristokratlardan oluşuyordu. Bundan dolayı-
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dır ki, İsrail Devleti‟nin yıkılışından sonra ulusu-kavmi kurtaran dinsel 

rönesans, manevi uyanış sürgünde belirmiştir. İsrailoğulları‟nın devletsiz, kral-

sız ve topraksız da yaşanabileceği görüşü Babil sürgünü sırasında doğmuş ve 

zamanla yayılmıştır. Yahudi peygamberlerinden Osee kavminin geleceğinin ne 

devlette ne orduda ne de askeri zaferde olduğunu, en güçlü oldukları noktanın 

ve geleceklerinin ancak manevi birlikte, din, görenek ve gelenek birliğinde, 

duygu ortaklığında olduğunu gördüğü için ―beni aşk ilgilendiriyor, kurbanlar 
değil; Allah‘ın vereceği bilgiyi arıyorum, ateşte yanan kurbanları değil…‖ 

diye feryat etmiştir. Bu anlamda dinin milli bilinçle özdeşleşmesi bu sürgün 

sırasında daha da derinleşmiştir. Ayrıca başta Sümer kaynakları olmak üzere 

Zerdüşt ve diğer kimi kaynakları inceleme, yorumlama, bunların kimi kısımla-

rını Tevrat‟a alma bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde şekillenen Yahu-

diliğin takipçilerinden biri de Yahudi asıllı ünlü fizikçi Albert Einstein‟dir. 

Einstein İsrail Devleti kuruluş çalışmalarını şöyle değerlendirmiştir: “Bir Ya-

hudi devleti kurmak yerine barışçı bir ortam üzerinde ortak bir hayat sürmek 
için Araplarla antlaşmaya varmak bence daha akıllı bir yoldur…Yahudiliğin 

temelinden çıkardığım sonuç; surlarla çevrili, bir ordusu bulunan ve ne kadar 
basit olursa olsun bir siyasal iktidara sahip olan bir Yahudi Devleti düşüncesi 

ile çatışmaktadır. Saflarımızda gelişecek dar bir ulusalcılık görüşünün Yahudi-

liğin içyapısına zarar vereceği kuşkusu içindeyim. Biz Makkabiler döneminin 
Yahudileri değiliz. Kelimenin siyasal anlamında tekrar bir ulus şekline girmek, 

peygamberlerimizin dehasına borçlu olduğumuz topluluğumuzun manevi de-

ğerlerinden geri dönmek olur…‖ 

Babilleri yenen Persler, Yahudilerin sürgünlerine son vererek geri dönme-

lerine ve Süleyman Mabedi‟ni yeniden inşa etmelerine izin verirler. Bu yüzden 

Perslere büyük bir hayranlık ve minnettarlık duyarlar. O zamana kadar hiçbir 

yazılı nüshası olmayan ve hep sözlü olarak nesilden nesile aktarılan Tevrat‟ı 

yazıya geçirirler. Musa‟dan yaklaşık 600 yıl sonra MÖ. 700 yıllarında biri 

Babil, diğeri de Kudüs kaynaklı olmak üzere iki Tevrat (Ahd-i Atik) yazılır. 

Kudüs‟te hazırlanan Tevrat anlaşılması çok zor olduğundan Babil‟de yazılan 

Tevrat tüm hahamlarca geçerli Tevrat olarak kabul edilir. 

İbraniler, Babil Sürgünü dönüşünden sonra Süleyman Mabedi‟ni inşa 

ederek Roma İmparatorluğu bölgeyi işgal edinceye kadar rahat bir yaşam sür-

dürürler. Romalılar MÖ. 70 ve MS.0‟da olmak üzere iki sefer daha Süleyman 

Mabedi‟ni yakıp yıkar ve Yahudileri yeniden sürgüne gönderirler. Bu sürgün 

iki koldan olur. Bir kol Mezopotamya‟ya, Ermeniler ve Sasanilerin içlerine, 

diğeri ise Grek ve Roma‟ya olur. Yani hem Doğu hem Batı tarafına dağılırlar.  
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Ancak İbrani etnisitesi, Romalılara karşı direnir. Bu direnişi de Yahudile-

rin en yoksul kesimi olan Esseniler Tarikatı gerçekleştirir. Bunun yanında çı-

karlarını Roma İmparatorluğu‟na işbirlikçilik yapmakta bulan İbrani 

etnisitesinin üst kesimi de Roma işbirlikçiliğine soyunur.  Ferisiler ve 

Sadukiler değişik dış güçlerle işbirliği içinde olan kesimler olur. 

Bu sürgün dönemleri Yahudileri iki yönden geliştirir. Bir yönü, sürekli 

Tevrat denemeleri yazmalarıdır ki, buna „Yazarlar Dönemi‟ de denmektedir. 

Günümüzde Yahudi entelektüelliğinin bu kadar gelişkin olmasının bununla 

yakın bağı vardır. Diğer yön de ticaret ve para işleridir. Sürekli sürgünlere ve 

göçlere uğradıklarından bir toprak parçası üzerinde geçinme imkanlarını bula-

madıklarından, tüm güçleriyle ticaret ve onun etkili aracı olan para üzerinde 

yoğunlaşırlar. Adeta Ortadoğu‟da Fenike ve Asurluların yerlerine geçerek 

ticaret tekellerini ele geçirirler. Ticaretin geliştiği her alanda Yahudi kolonileri, 

şirketleri kurulur. Bu anlamda ticareti ve parayı Yahudisiz düşünmek imkan-

sızdır. Orta çağda birçok kralın yanında ya canlı banka, finansör ya da ticari 

danışman olurlar. 

 Yahudiler, diasporayla birlikte bir kabile olmaktan çıkıp kültürel gruplar 

içinde yoğunlaştıkları için kavimleşmişlerdir. Yani halklaşmışlardır. Özellikle 

Arabistan, İran, Kürdistan, Yunanistan ve İslamiyet‟in Endülüs üzerinden İs-

panya‟ya girmesiyle İberik Yarımadası‟nda alan kültürüne dayalı Yahudi grup-

ları oluştururlar. Bu anlamda çift kültürlüdürler. Hem alan kültürünü hem de 

kendi kültürlerini yaşarlar. Bu iki kültürlü durum entelektüel yetenekleri üze-

rinde büyük etki eder. Bu anlamda „Eski Dünya‟ olarak ifadelendirilen Afro-

Avrasya‟daki kadim kültürlerin hepsiyle ilişkilenirler. 

Yahudilik ilk defa Babil Sürgünü dönüşünde milli bir kimlik olur. Özel-

likle Pers saraylarında kalmış olan Estras ve Niemi adlı düşünür veya peygam-

berler Yahudi ırkını korumak için „saf kan‟ düşüncesini geliştirirler. Bunun için 

de Yahudiliğin temel kıstasını „Yahudi bir anadan doğmak‟ olarak belirlerler. 

Yani onlara göre Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur. Bu düşünce diasporada 

daha da derinleşir. Özellikle Yahudiliğin fıkıh kitabı olan Talmut‟un kimi yo-

rumcuları bunu geliştirmişlerdir. 

Yahudiler, sürgün edildikleri alana göre isim almışlardır. Batıya sürgün 

edilenlere „Sefaret–İbranice‟de Batı- Yahudileri‟ denir ve bunlar İspanya ve 

Portekiz‟deki Yahudilerdir. Doğu‟ya sürülenlere „Aşkenazi –İbranice‟de Doğu- 

Yahudileri‟ denmektedir. Bu da Rusya, Doğu Avrupa ve Almanya Yahudilerini 

oluştururlar. Ortadoğu‟da kalan veya Kuzey Afrika‟ya sürgüne gönderilen 

Yahudilere de „Mizrahim Yahudileri‟ denir.  
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Orta çağda Yahudilerin tarihi çok zikzaklı bir seyir izler. 1300‟lü yıllara 

kadar olan dönem Yahudilerin oldukça rahat oldukları, katiplik, tüccarlık ve 

sarraflık yaptıkları dönemdir. Bu dönemde Yahudiler para ve ticaret tekeli 

olmuşlardır. Kentlerin kuruluşlarına öncülük etmiş, kral ve düklerin bankerli-

ğini yapmışlardır. Hatta Katolik Kilisesi‟nin taşınabilir, taşınamaz tüm serveti-

nin yöneticisi durumdadırlar. Her ne kadar 1290‟da İngiltere‟den, 1394 yılında 

Fransa‟dan sürülseler de bu durumlarını değiştirmez. İspanya ve Portekiz‟de 

ayrıcalıklı yaşarlar. 

1300-1650 dönemi Yahudi tarihinin en trajik dönemlerinden biridir. Bu 

yıllar Yahudilerin her bakımdan zarar gördükleri yıllardır. Dini birliklerini 

sağlayan Hıristiyanlar, Müslümanları Endülüs‟ten çıkarınca, Yahudileri de 

çıkarırlar. Yani din savaşından dolayı kaybederler. Bu yıllar sınıfsal mücadele-

nin de oldukça geliştiği dönemdir. Zenginliği ellerinde tuttuklarından hedef 

konumundadırlar. Yine Avrupa‟da imparatorluklar ve feodaller arasında çatış-

malar da süreklileşir. Bu yüzden hem feodallerin hem kralların hem de kilise-

nin hedefi olurlar. Dinsel, ulusal ve kültürel değerleri baskı altına alınır. 1492 

yılındaki sürgünde Sefaret Yahudilerinin bir kısmı din değiştirerek, bir kısmı 

da Portekiz‟e giderek bu baskılardan kurtulur. Ancak bu durum kesin çözüm 

olmaz. Bir süre sonra benzer durumlar Portekiz‟de de yaşanır. 

Yahudiler, bulundukları ülkenin koşullarına uymakla beraber, ticaret ve 

entelektüel birikimi ellerinde tutarlar. Bu durum Yahudilerin üzerinde bir nef-

ret dalgası, tehdit ve yeni sürgünler yaratır. Bu nefret dalgasından ve sürgünden 

kurtulabilmek için ikili bir kişilik oluşturmuşlardır. Dış dünyaya karşı sonradan 

edindikleri, maske olarak kullandıkları kişilikleri öne çıkarken, kendi içlerinde 

gerçek kimliklerini yaşarlar. Bu yüzden hep büyük bir korku içindedirler. Ger-

çek kimlikleri açığa çıkmasın diye büyük bir çaba içindedirler. Katolik Kilise-

si‟nin hakim olduğu yerlerde giyotine gitmek için Yahudi olmak yeterlidir. Bu 

yüzden yüz binlerce Yahudi kimliklerinden dolayı Engizisyon Mahkemele-

ri‟nde giyotinle cezalandırılmışlardır.  

Yahudiler için üçüncü dönem 1650‟li yıllardan sonra olan dönemdir. Bu 

dönem kapitalizmin geliştiği dönemdir. Yahudiler bu dönemde kentle kır ara-

sında ilişkiyi sağlayan kesimlerdir. Deniz ticaret yollarının gelişmesinde büyük 

çabaları olur. Kristof Kolomb‟un Amerika Kıtası‟nı keşfetmesinden sonra 

sürgün ve katliamlardan kurtulmak için Amerika‟ya gitmeye başlarlar. Bulun-

dukları yerlerde ticareti, mal üretimini ve para ekonomisini geliştirdiklerinden 

kentin bankerleridirler. Yahudilerdeki kast tekeli giderek sınıf tekeline dönü-

şür. Bu anlamda kapitalizmin öncüleri durumundadırlar. Bu durum Yahudilerle 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

140 
 

bulundukları toplumun egemen sınıfları arasında çatışmalara yol açar. Papa 

etrafında birleşen Katolik Hıristiyanlar, paranın ve sermayenin temsilcisi olan 

Yahudilere ve onların sosyal sınıflarına tepki duyarlar. Papanın talimatlarıyla 

Yahudi gettoları oluşturulur. Bu gettolar bir anlamda Yahudilerin yeniden ör-

gütlenme yerleri olur. Yabancıları kendi aralarına almazlar. Bu dinsel bağım-

sızlığa zemin sunar. Dinsel bağımsızlık ekonomik bağımsızlığı bu da ulusal 

bağımsızlığı getirir. 

Buna rağmen kendilerini güvende görmeyen Yahudiler Kuzey Avrupa‟ya 

Hollanda ve İngiltere‟ye göç ederler. Burada diğer yerlerde olduğu gibi Katolik 

Hıristiyanlık egemen durumda değildir. Yine gelişmek isteyen Protestanlık, 

Hollanda ve İngiltere; İspanya, Fransa ve Habsburg imparatorluklarından ka-

çanlara sığınak olur. Gelişmemiş veya zayıf toplumlardaki tüm boşlukları Ya-

hudiler doldururlar. Nerede bir kent ya da devlet kurulsa, iktidar ilişkileri oluş-

sa Yahudiler burada toplanırlar. Zor duruma düşen tüm krallar, dükler para ve 

altın elde etmek için Yahudilere başvururlar. Yahudi sermayesini çeken Hol-

landa ve İngiltere kısa sürede rakipleri karşısında güç olurlar. Bu durum Yahu-

dilerde maddi kültürü oluşturur. 

Ancak asıl önemlisi manevi kültürün gelişmesindeki katkılarıdır. Sürekli 

Tevrat denemeleri yazdıklarından büyük bir entelektüel güce sahip olduklarını 

belirtmiştik. Özellikle İspanya‟dan gelen Sefaret Yahudilerinin geliştirdiği 

Kabala‟nın Zoharcı yorumu bunda önemli bir rol oynar. Katolik Kilisesi‟ne 

karşı kendilerini koruyabilmek için düşünsel alanda da büyük değişikliklere yol 

açarlar. Kilise dışı tüm düşüncelere destek verirler, geliştirirler. Her şeyi tanrı-

ya dayandırarak açıklayan Katolik Kilisesi‟ne karşı tanrıyı işin içine karıştır-

madan açıklamaya çalışırlar. Bu anlamda bilimsel yönteme öncülük ederler. 

Giderek bu eğilimi laiklik biçimde geliştirirler. 

Hıristiyanlar, „İsa‟yı çarmıha Yahudiler gerdi‟ gerekçesiyle en şiddetli 

baskıları uygularlar. Hatta Haçlılar, Müslümanlara karşı seferlere başlamadan 

önce ilk seferlerini Fransa‟nın güneyindeki Yahudilere karşı yaparlar. Polonya 

ve Rusya‟da da benzer durumlarla karşılaşırlar. İngiltere ve Hollanda‟nın dı-

şında Yahudileri ülkelerine alan hiçbir Avrupa ülkesi yoktur. İngiltere ve Hol-

landa‟nın dışında Avrupa monarşileriyle savaş halinde olan Osmanlılar da 

Yahudilere kapılarını açar. Ancak bu tamamen siyasal nedenlerledir. Yahudile-

rin İngiltere ve Hollanda‟ya yerleşmeleriyle birlikte ticaretin yönü de oraya 

kayar. İlk kapitalist devletlerin bunlar olması bu nedenle anlaşılırdır.  

Kapitalizm, ticaretin ve tekelin ana rahminde doğan bir uygarlıktır. Tica-

ret ve sermaye de en büyük güç Yahudilerin elindedir. Bu anlamda gelişen 
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kapitalist sistemin yaratıcılarıdırlar. Ticaretle uğraşan herkes Yahudilerle çatı-

şır. Kapitalizmde çıkarları olanlar, Yahudileri kendi çıkarları önünde engel ve 

tehlike olarak görürler. Gelişen kapitalizmden zarar gören uluslar da bu duru-

mu Yahudiliğe bağlar ve tehlikeli görürler. Yahudi paradoksunun özü budur. 

Kapitalist tekelciliğin gelişmesi de Yahudiler için tehlikelidir, gelişmemesi de 

tehlikelidir. Böylece Yahudiler iki arada bir derede kalırlar. Sistemler bütün 

kötülüklerin Pandora Kutusu olarak Yahudileri görürler. 15–16. yüzyılda yaşa-

nan sürgün ve pogromların bu anlayışla yakın bağı vardır. Ticaret tekeline 

dayalı bu sistemi geliştirenler Yahudiler olmasına rağmen, bunun en büyük 

kurbanları da yine Yahudiler olmuşlardır. Böylece yaratıcısına isyan eden, onu 

yutan bir sistem gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu gerçeklik Yahudilerin kaderi 

haline gelir. 

Yahudi Milliyetçiliği konusuna Önder Apo‟dan yapacağımız uzun bir 

alıntıyla son verelim. “…Geleneksel Yahudi tüccar ve sarraf kesimi kapitalist 

sistemde burjuva sınıfı olarak daha görünür modern bir sıfat kazandılar. 

Burjuvazinin yeni sosyal sınıf olarak resmi ideolojisini pozitivizmde bulması 

ve devlet anlayıĢının milliyetçiliği doğurması son derece anlaĢılırdır. Hem 

ulusun yaratıcısı olarak hem de yeni ideolojisiyle bu durumunu pekiĢtiriyor. 

Ulusu oluĢturan tüm faktörler ulusallaĢtırıldıktan sonra, devlet tekeli kana-

lıyla egemen ekonomik tekellere transferleri zor değildir. Avrupa‟nın her 

ulusunda hızla geliĢen tekelleĢme ancak milliyetçilik kanalıyla tüm ulusa 

yutturabilirdi. Sümerlerdeki ideolojinin baĢardığına benzer bir oluĢumla 

karĢı karĢıyayız. Ulus en yüce birim (en eski tanrı veya yerine ikame ediliyor) 

olarak ilan ediliyor. Ulus içindeki devlet maddi hayatı tekeline geçiriyor. 

Toplumun en büyük gücü oluyor. Ġkisi birleĢince, ulus-devlet olarak eski 

kral-tanrı devletinin yeni hali oluyor. Topluma mal edilmesi için mitolojilere, 

kapitalizm çağında felsefeye, onun tüm topluma mal edilecek vulger (kaba, 

basit, sıradan olanın duygularına hitap edecek seviyeye indirgenme) biçimle-

rine ihtiyaç var. Milliyetçilik bu ihtiyacı mükemmelen gideriyor. Avrupalı 

toplumların ulusal toplumlar olarak yolu son dört yüz yıllık ideolojik arayıĢ-

lardan sonra böyle resmi ifadesine kavuĢuyor. Ulus milliyetçiliği, milliyetçi-

lik ulusu, ikisi devleti, devlet ekonomik tekeli besleyerek yeni dünya kesinle-

Ģiyor. Kendi geçici zamanı içinde tabii. Her tarafta muazzam bir ulusal ay-

rıĢma ve ateĢli milliyetçilik çağı böyle geliĢince, Yahudi ideolojisi tabii ki hem 

yoğun etkileyecek hem de etkilenecekti. 

Yahudi ideolojisinin objektif olarak baĢtan beri kavim ve kabileyle, do-

layısıyla kavimcilik ve kabilecilikle bağlantısının olması rahat anlaĢılacak bir 
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husustur. Kabile ve kavim milliyetçiliği anlamında en eski milliyetçilik, Ya-

hudi ideolojisinin doğal ve temel bir özelliğidir. BurjuvalaĢma evresinde 

dönüĢüm geçirmesi en kolay ideolojilerdendir. Yine bir paradoksla karĢı 

karĢıyayız. Hem milliyetçilik ideolojisinin babalığını yapacaksın hem yeni 

türemeler seni reddedecek. Tıpkı maddi alanda olduğu gibi, manevi-ideolojik 

alanda da bu paradoks geliĢti. Tüm milliyetçilikler babalarına (zorunlu mad-

di nedenler, tabii kapitalist tercih açısından zorunluluk) diĢ bilemeye baĢladı-

lar. Her Avrupa ulusundaki milliyetçiler önlerindeki sorun ve engellerden 

Yahudi‟yi (ideoloji, maddi kültür ve ulus-kavim olarak) sorumlu tutmaya 

baĢladılar. Tıpkı Hıristiyanlık ve Ġslamiyet Musevi kökenli oldukları halde 

Yahudiliği, en temel engel saydıkları gibi. Burada uygarlığın temelinde rol 

oynayan ve benim tezimi doğrulayan bir husus yatmaktadır. O da uygarlığın 

çekirdeği olarak devletin ekonomik tekel olduğudur. Yeni devletleĢmelerin 

olduğu her yerde eski ve yeni tekeller arasında çatıĢma, savaĢ kaçınılmaz 

olur. Biri ya yok edilene, teslim olana veya çok önemsiz hale gelinceye kadar 

savaĢ sürmek zorundadır. 

Nasıl ki Yahudi kabilesi için 3500 yıl önce „vaad edilmiĢ topraklar‟ me-

selesi varsa, Avrupa‟nın ulus ve milliyetçilik çağında da bu ihtiyaç Ģiddetle 

hissedilecektir. Yeni bir Yahudi ulusu, yeni toprak demektir. Avrupa hep 

karĢı olduğuna göre, eski „vaat edilmiĢ toprak‟lara dayalı bir akım kaçınıl-

maz oluyor. Siyonizm denilen Yahudi burjuva milliyetçiliği böyle doğuyor: 

19. yüzyılın milliyetçilikler çağının etkin bir örneği olarak.  

Öykü bundan sonra tarihe girer. Çok kısaca söylenmesi gereken, dö-

nemin çok güçlü iki devletine ihtiyaç vardır: Almanya ve Ġngiltere. Fransa 

üçüncülüğe düĢmüĢ durumdadır. Yahudi milliyetçileri iki kanatta da çok 

çalıĢıyorlar. Ġngiltere ve Hollanda devletini nasıl güçlü kıldıkları biliniyor. 

Almanya‟da da benzeri bir iĢlev gören Yahudi sermayedarı iĢe koĢuluyor. 

Yahudi entelektüeller de entelektüel sermaye (Alman ideolojisi) oluĢturulma-

sında çok katkı sahibiler. Alman Ġmparatoru bu destekleri sayesinde iki kez 

Kudüs‟e giderek yeni yurt hareketine ilgisini belli eder. Birinci Dünya SavaĢı 

kazanılsa, Alman ve Osmanlı  (Ġttihat ve Terakki‟nin en güçlü kanadı Al-

mancıydı ve Selanik Yahudileriyle, sermayedarlarıyla bağlantılıydı) koruma-

sında Yahudilik erkenden ve çok daha güçlü temellerde Filistin‟e veya eski 

topraklarına dönmüĢ olacaktı. Zaten Londra kanadında geleneksel bir ağır-

lıkları vardır.  

…. Hitler, Alman yenilgisinden kesin olarak Yahudileri sorumlu tutu-

yor. ġunu çok iyi görüyor: Londra‟nın üstünlüğü Yahudi ideolojisi ve milli-
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yetçiliğinden bağımsız değildir. Almanya büyük bir ihanete uğramıĢtır. So-

rumlu Yahudi‟dir. Benzer sorunları olan her ulusta (Fransa‟da Dreyfus 

Olayı) anti-Yahudicilik böyle geliĢir. Böyle olmadığı kanıtlanabilir. Ama 

neden bu idealar hala dünya çapında sürdürülüyor? Örneğin en son Ġran 

CumhurbaĢkanı Ahmedinecad tarafından? Bu, Yahudi ideolojisi ve milliyet-

çiliğinin dünyadaki iĢleviyle ilgilidir. Halen öncü ideolojidir. Tıpkı sermaye 

tekellerinde olduğu gibi.  

Hitlercilik asla savunulamaz. Soykırım en büyük insanlık suçudur. 

Bunlar tartıĢılmaz insani, toplumsal gerçekliklerdir. Yahudi aydınlarının 

insanlığın soylu özgürlük, eĢitlik ve demokratik toplum mücadelesindeki 

konumları da küçümsenemez. Peygamberleri bir tarafa bırakalım, yeniçağda 

Spinoza‟dan baĢlayan, Marks, Freud, Rosa Luxemburg, Trostky, Adorno, 

Hannah Arendt ve Einstein‟a kadar giden çok sayıda entelektüel ve devrim-

cinin durumu bellidir. Yahudi entelektüelindeki demokratik sosyalist boyut-

ların çok güçlü olduğunun farkındayım. Adorno‟nun yargısını yinelemeye-

ceğim. Ama soykırımda Yahudiliğin (hem maddi hem manevi kültür alanın-

da) objektif konumunu ne zaman çözümleyici ve politik sonuç alıcı bir ko-

numa taĢımak için gerekli eleĢtiri-özeleĢtiriyi yapacak ve eylemine geçecek-

ler? Ġdeolojik güç olarak hem de öncülük konumları itibariyle Yahudi milli-

yetçiliği doğru çözümlenmedikçe, ne Yahudi soykırımının anısı layıkıyla 

değerlendirilir ne de yeni soykırımlar, katliamlar önlenebilir. Yahudi milli-

yetçiliği küçük bir ulusun milliyetçiliği değil, dünya milliyetçiliğidir. Bütün 

milliyetçiliklerin, ulus-devletçilerin babasıdır. Ne acıdır ki, en büyük ve ta-

rihte eĢine az rastlanır kurbanı da Yahudiler olmuĢtur. 

Yahudilik sorun olarak çok tartıĢılmıĢtır. Bizzat Marks, Freud gibi önde 

gelen Yahudi aydınlar tarafından. Ama Ģu sorun yanıtsız kalıyor. Soykırıma 

nasıl gelindi? Soykırımın anısı ancak baĢka soykırımların olmamasına bağlı 

olduğuna göre, bu nasıl gerçekleĢtirilecek?  

Yahudi kabilesi Sümer ve Mısır uygarlığına özendi. KarĢılık sürgün ol-

du. Ġnatçı küçük kabile (sanki tüm kabilelerin yapmak istediğine öncülük 

edercesine) kıskançlığından kendi kabilecilik ideolojisini (dinini) inĢa etti. 

Kudüs Krallığı‟nı kurdu. Yıkıldı. Daha da inat etti. Dünyaya yayıldı. Kabile-

sine, sonra kavmine yer aradı. Vermediler. Sürdüler. Yenilmemek için atoma 

kadar indiler, uzaya kadar gittiler. Kabile bu sefer küçük ulus-devletiyle uy-

garlık önderliğine oynuyor. Belki de ebelik ettiği tüm Ortadoğu ve hatta dün-

ya uygarlık ve devletini yıkabilir. Ama o zaman kendisi de kalmaz. Çünkü 

küçük Yahudi uygarlığı, dünya uygarlığının özüdür. Dünya uygarlığı olma-
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dan Yahudi uygarlığı, Yahudi uygarlığı olmadan dünya uygarlığı olmaz. 

Yahudi soykırımının en büyük dersi budur.  

Çok önemsediğim için üzerinde hep düĢünürüm. Tıpkı benzerleri üze-

rinde olduğu gibi. Bilgeler çoktan ateĢi ateĢle söndüremezsin demiĢlerdir. 

Uygarlık ateĢinden küçük uygarlık ateĢleri (ulus–devletler, genelde tekeller) 

yakarak kurtulunamaz. Tarih boyunca uygarlık güçlerine karĢı savaĢan tüm 

kabile, kavim yoksullarının, mazlumlar ve kölelerin önderleri ya öldürüldü-

ler ya da kazandılar. Ölenlerin anısı unutulamaz. Ama kazananların ilk 

yaptıkları, kendilerini de uygarlık yapmak oldu. Çünkü baĢka türlüsünü 

bilmiyorlardı. Bilimsel sosyalizmin zafer kazanmıĢ önderleri bile kapitalist 

modernitenin demir kafesli örneği olmaktan kendilerini kurtaramadılar. 

Soykırıma uğrayanlar hiçbir zaman böylesinin baĢlarına geleceğini düĢün-

memiĢlerdi. Ama oldu.  

Bu noktada kalbim kesinlikle en anti-jenositçi geçinenden daha fazla 

jenosid kurbanlarını anlamaktadır. Neden anlıyorum, hiçbir Yahudi‟nin 

anlamadığı kadar? Çünkü aynı sistem beni de o çarka almıĢtı da ondan. 

Tabii yine Yahudi gücüydü sistemi çeviren. O ideolojinin iktidar savaĢı, uy-

garlık yaratım gücü olmasaydı Hıritiyanlık, Hıristiyanlık olmasaydı Hitler 

olur muydu? Hitler‟i doğuran Alman milliyetçiliği nasıl Alman ideolojisinde, 

dolayısıyla Aydınlanma ideolojisinde (pozitivizm ve biyolojizm) köklerini 

buluyorsa, Yahudi ideolojisinin Aydınlanmadaki rolü ve Yahudi milliyetçili-

ğiyle bağlantılarıyla da bu vesileyle (Aydınlanmacı ortak kök) diyalektik 

iliĢki içindedir. Yani nasıl Yahudi kabile ve kavimciliği Yahudi milliyetçiliği-

nin köklerini oluĢturuyorsa, Alman kabileciliği ve kavimciliği de Alman 

milliyetçiliğinin köklerini oluĢturur. Almanya‟daki iç içe geliĢmeleri, arala-

rında ekonomik ve siyasal tekeller nedeniyle girift iliĢkilere yol açmıĢtır. Tüm 

bu tarihsel–toplumsal geliĢmeler iki milliyetçilik arasındaki bağı gayet açıkça 

göstermektedir. Her iki milliyetçilik aĢılmadıkça, soykırım anlamlı anılamaz 

ve yeni türlerinden kurtulanamaz.  

Benzer bir karĢılaĢtırma Arap ideolojisi ve milliyetçiliğiyle Yahudi ideo-

lojisi ve milliyetçiliği arasında yapılabilir. Sonuçları diyalektik ve çarpıcı 

olacaktır. O olmasaydı Ġslam, Ġslam olmasaydı Hz. Muhammed olur muydu? 

O olmasaydı Baas, Baas olmasaydı Saddam olur muydu? Totoloji yaptığım 

söylenecek. Fakat söylediklerim uygarlık çözümlememin süzgecinden geç-

mektedir. ABD dünya gücüdür. Hegemondur. Ġmparatorluk bile olabilir. 

ġimdi Ortadoğu‟da Ġsrail için savaĢıyor. Belki yarın Ġran‟la da savaĢabilir. 

Neden yine soykırım tehlikesi var? Bu sefer atomlar da kullanılacak. Nükle-
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er savaĢı nükleer savaĢla önlemek! Bunun kapıdaki tehlike olduğunu kimse 

inkâr edemez. Kaldı ki, bir HiroĢima yeter! Çözümlenen doğrudur. Uygarlık 

kurulurken göksel tanrıların himayesinde olduğu söylendi. Yıkılırken atoma 

sığınıyor. Sahtesi gerçeğinden bin defa daha tercih edilir. Yeryüzünde yürü-

yen çıplak krallar ve maskesiz tanrısından, onun atom ĢimĢeğinden bahsedi-

yorum. 

Çok bilinçli insanlar olarak Yahudilerin Ortadoğu‟da en çok yer bul-

masını isteyenlerdenim. Ortadoğu kültürünü demokratikleĢtirmek, demokra-

tik konfederatif bir Ġsrail-Filistin için, küresel dev haline gelmiĢ Leviathan 

çözüm gücü olamaz. Yahudilerin isim babası olduğu bu canavar soykırımın 

gerçek kaynağıdır. 

Çözüm Ortadoğu demokratik uygarlığındadır. Ortadoğu nasıl Yahu-

di‟siz bir harabeyse, Yahudi de Ortadoğu‟suz hep soykırımlar sürgünüdür. 

Tarih yeterince derslerle doludur. Yahudi aydını kendi sorununu gittikçe iyi 

fark ediyor: Yani dünya sorunu olduğunu. Çözüm yeri Ortadoğu‟da aranma-

lıdır. Demokratik Ortadoğu‟nun bir hayal değil, ekmek ve su kadar günlük 

harcımız olduğunu asla unutmayalım. Yahudiler hem soykırımı anmanın 

hem de yeni bir soykırıma ebediyen düĢmemenin yolunun Demokratik Orta-

doğu Uygarlığı‟ndan geçtiğini bilmeli; tüm Ortadoğu halkları da Yahudi‟siz 

Demokratik Ortadoğu olamayacağını, tarihi bir demokratik uzlaĢmanın tek 

çözüm yolu olduğunu bilerek, demokratik toplumu inĢa görevine dört elle 

sarılmalıdır…‟‟ 
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III. BÖLÜM: 
KÜRDİSTAN’DA MİLLİYETÇİLİK VE ONA KARŞI MÜCADELE 
İnsanlığın Kuluçkaya Yattığı Yer: Kürdistan 
 
Doğanın en yetkin bir gerçekleşmesi olarak insan türünün Doğu Afri-

ka‟da ilkin evrimleştiğini eldeki veriler ortaya koymaktadır. İnsan türünün 

evrimleşmesi, dolayısıyla toplumsallığın tarihinde farklı tarihlemeler olsa da 

bunun milyonlarca yılı aldığı kesindir. Önderliğimiz de primatlıktan kopuştan 

tarım devriminin gerçekleştiği döneme kadar geçen süreyi yedi milyon yıl 

olarak belirtti. 

Dünyanın değişik yerlerine Doğu Afrika‟dan Homo Erectus döneminden 

itibaren göçlerin gerçekleştiği fosillerden ortaya çıkmaktadır. Afrika kökenlilik 

artık genel kabul edilen bir husustur. Afrika‟nın içlerine doğru kimi göçler 

gerçekleşse de dünyaya asıl yayılmanın riftin kuzey hattından olduğu eldeki 

pek çok veriden çıkarılmaktadır. “Doğu Afrika Rif‟inden çıkıĢta ana toplan-

ma kapısı ve Dünyaya yayılma merkezinin Toros-Zagros kavisi olduğunu 

düĢündüren argümanlar çoktur. Birincisi, bu kavis Rift‟in doğal yolunun 

sonudur. Buralara kadar dalgalar halinde gelinmektedir. Gerek Büyük Sah-

ra‟nın gerekse Arabistan çölünün doğu ve batı kapısını adeta kapatması, 

SüveyĢ ve Doğu Akdeniz kıyılarını doğal yayılma yolu haline getirmektedir. 

Güney Akdeniz kıyıları da Cebelitarık Boğazı‟ndan Ġspanya ve Avrupa‟ya 

ikinci önemli yolu teĢkil etmektedir. Yapısı, coğrafi koĢulları gereği Doğu 

Akdeniz kadar verimli değildir. Arada ciddi engeller ve besin sorunları var-

dır. En ideal yol Doğu Akdeniz kıyılarından itibaren Verimli Hilal olarak da 

adlandırılan Toros-Zagros dağ silsilelerinin teĢkil ettiği kavisten geçmekte-

dir. Bu alan o kadar elveriĢlidir ki, kalıp da geliĢkin bir toplumsallığa dö-

nüĢmemek olası görünmemektedir.” 
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Bölge dört mevsimin düzenli yaşandığı elverişli iklimi, zengin bitki örtü-

sü, çok zengin bir hayvan faunası, doğal barınma ve sığınma olanaklarının 

çokluğu, çok sayıda nehir ve akarsuya sahip olması gibi özellikleri nedeniyle 

Doğu Afrika Rifti‟nden sonra insanlığın ikinci önemli yoğunlaşma alanı ol-

muştur. Bölgenin bu özgünlüğü onu göçler açısından elverişli bir konumda 

tutarken, diğer yandan toplumsallaşmada daha üst ve zengin aşamalara geçişin 

zeminini de oluşturmaktadır. 

İnsanların milyonlarca yıl yirmi-otuz kişiyi aşmayan ve evrensel çapta 

görülen bir toplumsal form olan klan toplumu halinde yaşadığı bilinmektedir. 

Klan formunda avcılık, toplayıcılık esas olup, daha çok evrimin doğal kuralları 

geçerlidir. Kendi kendine yeten, yaşamını güvenceye almış bir toplumsal ge-

lişme henüz yakalanmış değildir. Her ne kadar hayvanlıktan niteliksel bir ko-

puş söz konusuysa da klanda hâlâ geçerli olan evrimin doğal kurallarıdır. „Av-

layabildiğin, toplayabildiğin ölçüde yaşayabilirsin,‟ kuralı geçerlidir. Erkekle-

rin daha çok avcılık, kadınların da daha çok toplayıcılıkla uğraştığı klan formu 

bir geniş aile görünümündedir. Dilin henüz simgesel bir karakter kazanmadığı 

daha çok beden ve ses dili diyebileceğimiz işaret dilinin hakim olduğu tahmin 

ediliyor. Zira dilin simgesellik kazanmasının uzun bir pratik süreç gerektirdiği 

belirtilmektedir. Yaşam güvende ve güvencede olmadığından ve yaşam koşul-

ları zorlu olduğundan insan nüfusu çoğalamamakta ve toplum daha ileri bir 

aşamaya geçememektedir. Bu şekilde insanlık tarihinin %98‟ine tanıklık eden 

klan tarzı toplumsallığın son otuz bin yılı yeni gelişmelere sahne olmuştur. 

Würm Buzul Dönemi diye bilinen bu dönem gelişmelerini yukarıda kıs-

men de olsa ele almıştık. Bu zorlu dönemde yaşanılan bölgenin beslenmeyi 

sağlayacak yabani bitki, meyve ve hayvan türleri bakımından zengin, su kay-

naklarına yakın ve korunmaya elverişli olması gerekliydi. Tüm bu koşullara en 

elverişli yerler ekvatora yakın yerlerin yanında, orta enlemlerde bulunan deniz 

seviyesine yakın ovalarla, zengin bitki örtüsü ve hayvan faunasına sahip olan 

ırmak vadileri olabilirdi. Daha kuzeye gidildikçe yaşam daha çok mağara ve su 

kenarlarında sürdürülmeye çalışılacaktır. Buzul dönemi boyunca tüm bu ne-

denlerden dolayı çok sayıda insanın yaşamasına elverişli yerler olarak Nil, 

Fırat-Dicle, İndus, Ganj vb ırmak boylarıyla ekvatora yakın bölgeler öne çık-

maktadır. Bunlardan Fırat-Dicle arası olan Mezopotamya, diğer adıyla Verimli 

Hilal, Doğu Afrika Rift hattından sonra insanlığın yoğunlaştığı ikinci bölge 

olmaktadır. 

Buzul devri sonrası olan Mezolitik dönem bir ara dönem özelliği taşımak-

tadır. On iki bin yıl önceleri yaşanan bir kuraklık sonrası daha önce doğadan 
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toplama temelinde tanınan kimi bitkilerin artık ekilmeye başlanması, hayvanla-

rın evcilleştirilmesi, yerleşime geçilmesi benzeri gelişmeler sonucu, önemi ve 

büyüklüğünden ötürü Rönesans sonrası gelişmelerle kıyaslanan tarihin en bü-

yük devrimi olan neolitik devrim gerçekleşmiştir. Büyüklüğü ve önemi onun 

toplumsallaşmayı, insanlaşmayı geliştirmesindedir. 

“Bölgede asıl patlamanın neolitikle baĢladığına, yaklaĢık on iki bin yıl 

öncesinden bu kültüre geçildiğine dair bolca kanıta rastlamaktayız. Tarım, 

Tarla ve Köy Devrimi olarak da adlandırabileceğimiz bu çağ, gerek insanlık 

gerekse daha dar anlamda uygarlık tarihinin (yazılı tarih) bir önkoĢulu nite-

liğindedir. Kendi baĢına dev bir Kültür Çağıdır. Önemi henüz layıkıyla anla-

Ģılmayan ve tarihte hak ettiği yeri bulmayan bu kültür üzerinde ne kadar 

durulsa o kadar yerindedir... O kadar icat yapılmıĢtır ki, saymakla bitmez. 

Tüm tarımsal, zanaatsal, ulaĢım, barınma, sanat, yönetim, din alanlarında 

devrim niteliğinde geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Her alanda binlerce yeni olgu 

keĢfedilip adlandırmalara konu olmuĢtur.” 

Bu dönemde insanlık gelişmiş, milyonlarca yıldan beri sürdürdüğü klan 

tarzı toplumsal formunda değişiklikler yapmanın alt yapısına kavuşmuştur. 

Klan döneminde yaşam garanti altında değildi, insanlar doğadan hazır bir halde 

eğer toplayabilir veya avlayabilirlerse yaşayabilirlerdi. İşte neolitik buluşlar 

insanları toplayıcılık ve avcılığa bağımlı bir halde yaşamaktan kurtarmıştır. 

Tarım ve hayvancılık yapıldığından insanlar kıtlıktan ve açlıktan doğan zorluk-

lardan kurtulmuş, daha iyi yaşar hale gelmiş ve bu da insan sayısının artmasını 

sağlamıştır. Bu nedenle klan formundan kabile ve daha sonra da aşiret formuna 

bu dönemde geçilmiştir. Daha sonra gelişecek olan kavim (milliyet), millet 

(ulus) gibi formlar da bu zeminin üzerinden daha da büyüyen, genişleyen top-

lumun yeni formları olmaktadır. Neolitik öncesi dünyanın hiçbir yerinde kabile 

ve aşiret gibi sayıca binleri bulabilecek bir toplumsallaşmaya rastlanmamıştır. 

Bu yönüyle denilebilir ki neolitik, toplumsallaştıran ve insanlaştıran en temel 

bir devrimdir. 

Hem biyolojik oluşumu hem de potansiyeli nedeniyle mikro kozmos ola-

rak tanımlanan insanın denilebilir ki potansiyelinin en fazla açığa çıktığı dö-

nem, bu dönem olmaktadır. Zira topluma hakim olan zihniyet eşitlikçi ve öz-

gürlükçü olduğundan; sömürü, baskı, tahakküm olmadığından, toplumun tüm 

bileşenleri birbirini tamamlama üzerinden hareket ettiğinden, yani toplum işle-

yen bir mekanizma olarak organik olduğundan, insanların potansiyeli toplumu 

geliştirmek için kullanılabilmiştir. Daha yoğunluklu olarak devreye giren anali-

tik zeka, doğanın ve buna bağlı olarak insan ve toplum olmanın komünal olan 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

150 
 

özünden bir kopuş söz konusu olmadığından, toplumsallaşmanın gelişmesi için 

çalışmıştır. Onun için neolitik devrim, “Binlerce olgu, binlerce zihniyet dev-

rimi ve ad demektir. Avrupa‟daki zihniyet devriminden daha kapsamlı, oriji-

nal ve yaratıcı çaba isteyen bir patlama söz konusudur. Bugün kullandığımız 

tüm kavram ve buluĢların büyük çoğunluğunun bu dönemde yaratıldıkları 

tarihen tespit edilebilen bir husustur.” Konumuz itibariyle ayrıntılı ele alama-

yacağımız neolitik devrimler, kültürün tüm alanlarında (bilim, sanat, din, ta-

rım-hayvancılık, mutfak, ulaşım, dokuma, çömlekçilik, mimari, yaşamsal araç 

ve gereçler vb) gerçekleşmiş, dil simgesel bir nitelik kazanarak ilk dil ve bağlı 

olarak etnisite grupları (Aryen ve Semitik topluluklar) oluşmuştur. Yani ilk 

dillerin ve etnik yapıların oluştuğu bölgeler, tarımcı kültürün yoğunlukta oldu-

ğu Verimli Hilal ile çobanlık kültürünün güçlü olduğu Arabistan ve çevresidir. 

Özelde neolitik toplumun genelde de klan toplumunun da dahil olduğu doğal 

toplumun(primatlıktan kopuştan hiyerarşinin çıkışına kadar ki dönem), olmuş 

bitmiş bir toplum olmadığını, bu toplumsallığın yarattığı değerlerin, halen 

toplumu var eden en temel zihniyet yapıları olarak yaşayan toplumsal değerler 

olduğunu belirtmek gerekir. 

Bu toplumdan kalan; din (inanç sistemi), ahlak, bayramlar, sevgi, saygı, 

dayanışma, yardımlaşma, komünalite vb toplumu toplum yapan ve toplumsal 

sorunların ortaya çıkmasını engelleyen temel değerlerdir. Bu toplum bize ger-

çek insan ve toplum olmanın kriterlerini vermektedir. Bozulmamış ve komünal 

özünü her yönüyle gerçekleştiren, bu nedenle de insanlaşmada önemli mesafe-

ler katteden insan ve toplum gerçekliğini vermektedir. Ben-merkezci veya 

insan-merkezci olmadığından, her şeyi kendisi gibi canlı ve kutsal gören, do-

ğayla sürdürülebilir bir uyumluluğu yaşayabilen bu toplum, bize ekolojik top-

lumun nasıl olması gerektiği sorusunun cevabını vermektedir. Cinslerin birbi-

rini tamamlama ve toplumsallaşmayı geliştirme amaçlı tüm enerjilerini açığa 

çıkardığı, birbiri üzerinde herhangi bir şeyden kaynaklanan bir baskı ve tahak-

küm kurmadığı uyumlu bir birlikteliğin olduğunu, olabileceğini göstermekte-

dir. Cins, yetenek, tecrübe farklılıkları olsa da eşit olmayanların birbiri için var 

olma, toplumda kendini bulma ve gerçekleştirme gerçeği nedeniyle bir eşitlik 

yaratabileceklerini öğretmektedir. Yani eşitsizlerin eşitliğinin kurulduğunu, 

kurulabileceğini bize öğretmektedir. Belki de en önemlisi bize insanın, toplu-

mun dayanışma ile var olabildiğini, var olabileceğini öğretmektedir. Bize top-

lumsallaşmanın insanın var oluş koşulu olduğunu, insanın zorlu doğa şartların-

da kendini nasıl var ettiğini gösterirken öğretmektedir. 
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Eşitsizliğin, sömürünün, hakimiyet ve tahakkümün, mülkiyetin olmadığı; 

komünalizmin, birbiri için yaşamanın, dayanışmanın temel yaşam felsefesi 

olduğu, kimsenin özne-nesne ayrımına tabi tutulmadığı, eşitsizlerin eşitliğinin 

sağlandığı, doğa ve onun tüm bileşenleriyle uyumluluğun görüldüğü, yarattığı 

değerler anlamında insan ve toplum olmanın özünü oluşturan bu döneme „or-

ganik toplum‟, „doğal toplum‟ denmektedir. Önderlik her ikisini de kullandı. 

Son olarak da bu toplumu „ahlaki ve politik toplum‟ olarak adlandırdı. Top-

lumsal sorunların görülmediği bu dönemi insan ve toplumun özünü oluşturma-

sı, bozulmamış insan ve toplum anlamına gelmesi, yarattığı değerler ve zihni-

yeti itibariyle esas almamız gereken kök toplum olarak ele aldı. 

Bu kök toplum yarattığı değerlerin yanı sıra, toplumun komünal özünden 

bir kopuş sonucu gerçekleşen hiyerarşinin açtığı yolda oluşan, tarihin en büyük 

sapması ve laneti devlete ve onun değer(siz)lerine karşı da toplumun var oluş 

ısrarı olarak direnmektedir. Hiyerarşik devletçi düzene karşı mücadele eden 

tüm kesimlerin farkında olup olmadıklarına bakılmaksızın, esasında doğal 

toplumun birer temsilcisi olduğunu söylemek gerekir. Bunu etnisitenin varlı-

ğında ve devletli uygarlığa karşı yürüttüğü mücadelede, kadının erkek egemen-

liği karşısındaki duruşunda (zira devlet esasında bir egemen erkek icadıdır. 

Devlet erkektir ve kadından başlamak üzere tüm toplum da karıdır veya karı-

laştırılmalıdır.), üst topluma karşı alt toplum(halk)un mücadelesinde, hiyerarşik 

devletçi sistemin merkezlerinde gelişen peygamberlik geleneği ve ezilen sınıf-

ların her türden mücadelesinde vb görmekteyiz. Yani doğal toplum devlet orta-

ya çıktıktan sonra da demokratik toplum olarak köleleştiren devletli toplumun 

yanı başında varlığını ve mücadelesini sürdürmüştür. Zaten tarihin temel yürü-

ten gücü de bu olmaktadır. 

“Tarihe damgasını vuran neolitik toplum kültürü orijinal biçimini bu 

bölgede bulmaktadır. Doğu Akdeniz‟den Zağros sıradağlarına, Kuzey Ara-

bistan çöllerinden Anadolu Toroslarına kadar, özellikle Dicle, Fırat ve Zap 

sularının çıkıĢ yaptığı dağ etekleri ve aralarındaki ovalık kısım, bu toplum 

tipinin Ģekillendiği ana merkezler olmaktadır. Tarihte bu bölgeye Verimli 

Hilal denmesi de bu özelliğinden ötürüdür.” Batman‟da Çemê Hallan, Erga-

ni‟de Çemê Kotêber, Urfa‟da Göbeklitepe vb. pek çok yerdeki kazılar, bölge-

nin neolitik tarihini 11 bin yıl öncesine kadar götürmektedir. 

Aryen kültür dalgası M.Ö 9.000‟lerde Anadolu, 6.000‟lerde Kafkasya, 

Kuzey Afrika ve İran‟a; M.Ö 5.000-4.000‟lerde Çin, Güney Sibirya ve Avrupa 

içlerine kadar yayılmıştır. Bu tarihler tarım kültürünün dünya çapında yayıldı-

ğını göstermektedir. Kısmen fiziki olarak da yayılan Aryenik topluluklar, M.Ö 
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3.000-2.000‟lerde Avrasya yarımadalarına, Hindistan, İngiltere, Yunanistan, 

İtalya, İberik Yarımadası ve Kuzey Avrupa‟ya kadar sızmıştır. Neolitik buluş-

ların birkaç bin yıllık gecikmelerle Kuzey Afrika‟ya, Anadolu‟ya, Avrupa ve 

Asya‟nın ortalarına doğru gerçekleştiği eldeki bulgulardan kanıtlanmaktadır. 

Yayılma, zaman zaman fiziki göçlerle olduğu gibi esasında kültürel temelde 

gerçekleşmiştir. 

“Kültürel yayılma sadece maddi üretim tekniğiyle sınırlı değildir. Özel-

likle Hint-Avrupa dil grubunun esas kaynağının, bu büyük devrimin gerçek-

leĢtiği Dicle-Fırat havzasının yukarı kısımları olduğu, kanıtlanan diğer bir 

gerçektir. Aryen dil ve kültür grubu da diyebileceğimiz tarihin bu en önemli 

geleneğinin tahminen MÖ 11 bin yıllarından itibaren bu ana kaynakta Ģekil-

lendiği arkeolojik, etimolojik ve etnolojik kıyaslamalarla rahatlıkla kanıt-

lanmaktadır. Özellikle o dönemden kalma ve halen bölgede Kürtçe lehçele-

rinde kullanılan birçok kelime, kaynağın bu dönemde ve bu zamanda oluĢ-

tuğunu göstermektedir. Aryen dili ve kültürü, esasında tarım ve hayvancılık 

devriminin ürünüdür. Bu devrimin yayıldığı tüm sahalar, ağırlıklı olarak bu 

kökenden türeyen dilleri konuĢmaktadır. Tek istisna, çöl kaynaklı Semitik dil 

grubuyla buzul alanlardan kaynaklanan Fin-Ural-Moğol dil gruplarıdır. 

Birincisi çöl göçebe toplumunu, ikincisi buzul eteklerinden kaynaklı, yine 

ağırlıklı göçebe olan bir toplumu esas almaktadır. Ortadaki Aryen grup en 

geniĢ ve yaratıcı kültürün merkezi konumundadır.” Geçmeden önemli spekü-

lasyonlara sahne olan, gelinen aşamada önemli oranda netleşen Aryen dili ve 

kültürüne kısaca değinmek yararlı olacaktır. Arileri bir ırk olarak ele almak, 

Hint-Avrupa dil grubunun da kökenini Batı Avrupa‟ya dayandırmak, uzun bir 

süre oldukça revaçta olmuştur. Gerçekleri saptıran ve Avrupa merkezcilikten 

kaynağını alan bu yanıltmalar günümüzde önemli ölçüde aşılmış durumdadır. 

„Aryen‟ kelimesi de bir Sümer adlandırmasıdır. „Ar‟ ve „Ard‟ Sümerce 

„saban, sürülen yer, tarla‟ anlamına gelmektedir. Daha sonraları Araplar bunu 

„Arz‟ olarak kullanırken, bugünkü Kürtçede „ard‟ „yer, tarla‟ anlamında kulla-

nılmaktadır. Bundan da anlaşıldığı gibi “Aryen, „yeri, toprağı, tarlayı süren 

halk, topluluk‟ anlamına gelmektedir.” Aryen tarla kültürüne dahil edilebilen 

tüm toplulukların ortak adı olmaktadır, yani Aryenlik bir ırk olmaktan çok bir 

kültürel kimliktir. Tarım kültürünün kimlikleştirilmesidir. Çokça söylendiği 

gibi Aryen kültürün ve onun dildeki ifadesi anlamına gelen Hint-Avrupa dil 

grubunun doğuş kökeni ne Avrupa ne de Hindistan‟dır. Hem Aryen kelimesi-

nin etimolojik çözümlenmesi, etnik unsurla bağıntısı hem de tarla kültürünün 

çekirdek alanının Verimli Hilal olması köken tartışmalarını da önemli ölçüde 
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netleştirmiştir. Bu alanda da hangi dil ve kültür grubunun otantik (yerli) olduğu 

daha önemli hale gelmiş durumdadır. Yapılan araştırmalar sonucu Aryen grup-

ları denen Proto-Kürt, Fars, Beluci ve Afgan gruplar öne çıktı. “Özellikle 

proto- Kürtler olan Hurrilerin dil yapısı anlaĢılınca, otantik halklara dayalı 

Aryen dil-kültür aidiyeti netlik kazandı. Benim de Ģahsen doğru bulduğum 

tez, neolitik devrimin çekirdek bölgesinin ancak bu dil ve kültürü yaratabile-

ceğine iliĢkindir. Çekirdek bölgenin de Toros-Zagros sisteminin çizdiği kavis 

olduğu, Verimli Hilal olarak da adlandırılan bölgenin Aryen dil ve kültürü-

nün merkezini oluĢturduğu kesinlik kazandı. Son arkeolojik kazılar ve etimo-

lojik çalıĢmalarla etnolojik kıyaslamalar bu tezi her geçen gün daha da güç-

lendirmektedir. Böylece Hint-Avrupa dil ve kültür gruplarına öncülük eden 

kaynak sorunu büyük ölçüde çözümlendi.” 

“Bugün bile yerel halkın kullandığı bu kültürel araçlar ve onları ifade 

eden kelime grupları çekirdek alan kimliğine ıĢık tutmaktadır. Ceo (Geo-

yer), Erd (yer, toprak, tarla), jin (kadın, yaĢam), roj (güneĢ), bra (kardeĢ), 

mur (ölüm), sol (ayakkabı), neo (yeni), ga (öküz), gran (büyük, ağır), meĢ 

(yürüme), guda (tanrı) ve daha onlarcasını sayabileceğimiz kelimelerin bu-

gün bile birçok Avrupa dilinde kullanılması kaynak meselesine ıĢık tutmak-

tadır.” 

Aryen kültüre ve Hint-Avrupa dil grubuna beşiklik eden bölgenin ve üze-

rinde yaşayan halkının bilinen ilk adlandırılmasını Sümerler yapmıştır. Kürdis-

tan kelimesinde de Sümercede „dağ‟ anlamına gelen „Kur‟ terimi temel kay-

naktır. „Ti‟ aidiyet ekiyle oluşan „Kurti‟ kelimesi „dağlı halk‟ anlamında kulla-

nılmakta olup, MÖ. 3000 yıllarına kadar götürülen belgelerde geçen ilk adlan-

dırmadır. Luwiler Kürdistan için „Gondwana‟ (köyler memleketi)‟yı, Asurlar 

„Nairi(nehir halkı)‟yi kullanırken; „Maden Ülkesi‟ anlamında ve daha geniş bir 

bölgeyi kapsamak üzere „Med, Madein‟ gibi isimlendirmeler de kullanılacaktır. 

Yine Sümerce kaynaklı „Urartu‟ kelimesi de „yüksek topraklar, yüksek arazi-

deki memleket‟ anlamında kullanılacaktır. Yine aynı kökenden gelmek üzere 

„Hurri‟ kelimesi de „dağ halkı‟ anlamındadır. „Komagenes‟ ise Helen kaynaklı 

bir adlandırma olup, „yarı göçebe aşiretler diyarı‟ anlamına gelmektedir. Orta-

çağda Arap sultanların hakimiyet dönemlerinde „Beled-Ekrat‟ adlandırması, 

Kürtlerin bölgesi olarak kullanılmıştır. Farsça konuşan Selçuklu sultanlarından 

Sultan Sancar ilk kez „Kürtlerin Diyarı‟ anlamında „Kürdistan‟ kelimesini res-

miyette kullanmıştır. Daha sonraları Osmanlı sultanları bu kelimeyi kullanmış, 

belgelerinde yer vermişlerdir. „Kürdistan Eyaletleri, Hükümetleri‟ biçiminde 

yaygın bir adlandırma görülmüştür. 19. yüzyıldaki arazi kanunnamelerinde de 
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yer almış olan Kürdistan kavramı, Meşrutiyet dönemlerinde Kürdistan Mebus-

lukları biçiminde yer almıştır. 1920‟lerde M. Kemal yaygın bir şekilde Kürdis-

tan kelimesini kullanmıştır. Nedenlerini daha ayrıntılı bir şekilde ilerleyen 

bölümlerde ele alacağımız isyan ve bastırma sürecinden sonra, Kürdistan ve 

üzerindeki halk olarak Kürtler, artık dillendirilmesi bile suç teşkil eden bir hale 

getirilecektir. Asimilasyon, inkâr ve imha seksen yıllık cumhuriyet tarihinin 

Kürtlere dönük tek politikası olacak, uluslararası güçler hiyerarşik devletçi 

sistemin tüm lanetiyle Kürtleri görmezden geldikleri yetmiyormuş gibi, soru-

nun asıl yaratıcıları ve çözüm önündeki engeller olacak, buna karşın Kürt halkı 

da özgürlük mücadelesinden bir an için bile olsun vazgeçmeyecektir. 

  

 

Kürtlerin Karakteristik Özellikleri 
 

Doğal toplumdan kopuşla ortaya çıkan devletli ve sınıflı uygarlığa karşı 

demokratik toplumun yürüttüğü mücadelenin bir sonucu olarak günümüz in-

sanlığı, hukukta önemli bir mesafe sağlamış durumdadır. Öyle ki daha doğ-

mamış, cenin haldeki canlının haklarından tutalım, hayvanların haklarına kadar 

çok geniş bir yelpazede hak tanımlamaları yapılmakta ve herkes hak sahibi 

kılınmaktadır. Her ne kadar yeterince yürürlüğe konulmasa, hak sahipleri ege-

menlikçi sistemin bencillik eksenli felsefe(sizlik)sinden dolayı haklarından tam 

yararlanamasa da yine de hak sahibidirler ve bu önemli bir gelişmedir. „Üç 

kuşak insan hakları‟ diye formüle edilen bu hakların toplumsal talepler arttıkça 

ve mücadele verildikçe, daha da artacağı toplumsal diyalektiğin özü gereğidir.  

Kürtler ise kırk milyonu bulan nüfuslarına rağmen hâlâ sömürgeci işgalci 

devletlerin tahakkümü altında tutulmakta, imha edilmesi gereken ve varlığı 

inkâr edilen bir halk olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle de Kürtler deyim 

yerindeyse herkese var olduklarını, kendilerinin de bir tarihlerinin olduğunu 

kanıtlamak zorunda kalmaktadırlar. Bu, yer yer traji-komik bir şekilde görülen 

ölmediğini ispatlamak zorunda kalan „Yaşar Yaşamaz‟ın durumunu anımsatır. 

Zira Kürtlerin aslında ölüm fermanı imzalanmıştır ve Kürtler artık yaşayan bir 

halk olarak algılanmak istenmemektedir. Kasaba politikacısı görünümlü TC 

Başbakanı Tayyip Erdoğan “düşünmezseniz yoktur!” söylemiyle aslında bunu 

dile getiriyordu. Bu elbette ki Kürtlerin tanımsızlığından, ne idüğü belirsiz bir 

şey olmalarından kaynaklanmıyor. Tam tersine egemenlerin alçaklığından, 
lanetliliğinden, her şeyi tersyüz etmesinden, bilimi ahlaksızlaştırıp zihinlerle 

oynamasından kaynaklanmaktadır. Yani tarih ve insanlık karşısında işlenen bir 
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suçtan kaynağını almaktadır. Bu nedenle Kürt olgusunun tarihi gerçekliğine 

uygun olarak doğru bir şekilde tanımlanması çok büyük önem taşır. Bu önem, 

sadece Kürtlerin kendilerini doğru tanımaları ve tanıtmaları ile ilgili bir durum 

değildir. Günümüz insanlık sorunlarının doğru teşhis edilmesi ve doğru çözüm 

yollarının bulunması açısından da önemlidir. Zira tüm kapsamı ve evrenselliği 

itibariyle çözümlenemeyen hiçbir sorun güncelde çözülemez. Tarih şimdidedir, 

şimdi de tarihtir. Kürt olgusuna da tüm tarihselliği ve toplumsal gerçekliği 

temelinde bütünlüklü yaklaşmak hakikate ulaşmak için bir zorunluluktur.  

 Devletli uygarlığın eritmek, yok etmek istediği, tanımamak için binbir 

dereden su getirdiği „bu halk kim?‟ Türk sömürgeciliğinin “Dağ Türk‟ü”, Arap 

sömürgeciliğinin “Yemen Arabı”, Fars sömürgeciliğinin “aynımız” dediği bu 

halk gerçekten farklı bir halk mıdır, var mıdır? Sınıflı devletli uygarlıkla yapı-

sal olarak çok da uyuşmayan, ona hep mesafeli duran, devlet merkezlerinin 

uzağında, kıyısında, köşesinde yaşayan bu halk nasıl bir halk? Güncel olarak 

da çok yoğun bir şekilde süren Kürt halkı ile hiyerarşik devletçi sistem arasın-

daki ideolojik-politik mücadelenin altında yatan tarihsel gerçeklik nedir, neden 

sistemler arası mücadelesidir, yürüttüğü mücadeleleri?... Daha da arttırabilece-

ğimiz tüm bu soruların cevapları önemlidir. Vereceğimiz cevaplar, devletli 

olmanın geçer akçe olduğu bir dönemde devletsiz olan ve devletleşmeye karşı 

duran, devletleşmeyi tüm toplumsal sorunların hem kaynağı hem de bu sorun-

ların çözümü önündeki esas engel olarak gören bu halkın, hem tarih içinde hem 

de günceldeki özgürlük mücadelesi içinde ifadesini bulan duruşunu doğru an-

lamak açısından gereklidir. Bunun yanısıra Kürt halkının gerçekliğini görmez-

den gelen, onu tanımak istemeyen ve onu yok etmek isteyen hiyerarşik devletçi 

sistemin gerçek yüzünün doğru anlaşılması açısından gereklidir. 

  Kuşkusuz ki tüm toplumlar açısından ortak ve evrensel olan formlar, de-

ğerler vardır. Örneğin her yerde ilk toplumsal form klandır. Klan öncesi hay-

vanlık aşamasıyken, insana geçiş klanı yaşamayı gerektirir. Yine etnisite halin-

de yaşam evrensel bir gerçekliktir ve her toplumda görülmüştür. Bu örnekler 

daha da arttırılabilir. Ancak kimi toplumlar bu tarihsel akış ve gerçekleşmede 

temel yaratıcı toplumlar olurken; kimi toplumlar da bunları kültürel etkilenme, 

transfer yoluyla başka toplumlardan alırlar. İnsanlık özüne uygun gerçekleş-

meyi böyle sağlarken, insan ve toplum tarihi de böyle oluşur.  

Bu çerçevede Kürtler için bir tanımlama yapılacaksa, Kürtlerin tam da bir 

neolitik halkı olduğu en çarpıcı tanımlamalardan biri olabilir. İnsanlığın mil-

yonlarca yıl klan toplulukları halinde yaşamalarının ardından yeni bir toplum-

sal sıçramaya her yönüyle elverişli olan Kürdistan coğrafyasında, yerleşik ya-
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şama geçtiği, tarımcılık yapıp hayvan evcilleştirdiği, kendi kendine yeten bir 

ekonomik üretimi gerçekleştirdiği; çanak-çömlekçilik, dokumacılık, madenci-

lik vb pek çok buluşla yeni bir toplumsallık ve yaşamın adı olan neolitiği yarat-

tığı eldeki veriler ışığında kanıtlanmıştır. Etnolojik, etimolojik ve arkeolojik 

verilerden ve günümüzde de hâlâ çok güçlü bir şekilde yaşanan örneklerinden 

çıkan da şu oluyor: Kürtlerin anaları ve ataları bu dönemde bölgenin asıl kültür 

ve dil yapıcısıdır ve Kürtler bir zamanlar söylendiği gibi Batı Avrupa kökenli 

bir halk değildir. Kürtler bölgenin otantik ve çok yaratıcı bir halkıdır. Batı 

Avrupa kökenlilik, Avrupa merkezciliğinin bir uydurmasıdır. Ariliğin ırk ola-

rak ele alınması ve Hitler faşizminin de Almanları tüm insanlığın efendisi bi-

çiminde görmesi, bu sapkın yorumun bir sonucudur. Gelinen aşamada bunun 

yanlışlığı herkesçe paylaşılmaktadır. Neolitik halkı olmanın ayrıcalıkları bu-

lunmaktadır ve bunların tümünü Kürtler yaşamıştır ve yaşamaktadır.  

Neolitiğin genel insanlık açısından hangi anlama geldiğini yukarıda kısa-

ca da olsa ele almıştık. Konumuz kapsamında neolitiğin önemine birkaç vurgu 

daha yapmak gereklidir. Neolitik boşuna insanlık tarihinin en büyük devrimi 

olarak tanımlanmamıştır. Eğer klan döneminin insanı zorlu doğa koşullarında 

yaşam mücadelesi vererek ayakta kalmasaydı insan, tür olarak yok olup gider-

di. Aynı şekilde neolitik devrimler de olmasaydı, insanlık milyonlarca yıl ya-

şadığı ve kendini hep tekrar eden klan tarzı toplumsallığı aşamaz, daha ileri bir 

aşamaya geçemezdi. Neolitik bu yönüyle insanlığı bir tekrardan, sıradanlıktan 

kurtarmış, insanlaştıran, geliştiren, toplumsallığı büyüten en temel toplumsal 

gerçekleşme olmaktadır. Neolitik dönemde etnik kimlikler oluşurken, daha 

önceleri oluşmaya başlamış olan dilsel gelişmeler, yaşamdaki kompleksliliğe, 

zenginleşmeye paralel olarak daha da olgunlaşmıştır. Günümüzde hâlâ en yay-

gın kullanılan dil grupları olan Hint-Avrupa, Semitik ve Sinik dil grupları bu 

dönemde kimlik kazanmış dil gruplarıdır. Önderliğimizin „temel kültür sosyo-

lojisi‟ olarak ele aldığı ve tarihte „en uzun süre‟ etkili olan toplumsal gelişme-

ler için kullanılan bir durumla karşı karşıyayız. Bu açıdan bakıldığında, tarihte 

en uzun süre etkili olan dil ve kültür neolitik kaynaklıdır ve toplumsallığın 

özünü de bu oluşturmuştur.  

Neolitik toplumun da içinde yer aldığı doğal toplum –zira doğal toplum 

primattan kopuştan hiyerarşinin ortaya çıkmasına kadarki süreci kapsamaktadır 

ve insanlık tarihinin %98‟ini oluşturmaktadır- toplumsal sorunların henüz ya-

şanmadığı bir toplumdur. Toplumsal sorunla kastedilen, insan toplumundan 

kaynağını alan ve toplumun ahengini yani ekosistemini bozan –zira doğada her 

canlının bir ekosistemi vardır ve bununla oynama, buna uyum sergileyememe 
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türün sonu anlamına gelmektedir. Bu konuda dinozor örneği hayli öğreticidir 

ve insanlık açısından günümüzde böylesi bir tehlike mevcuttur- sorunlardır. 

Bunlar esas olarak hiyerarşiden başlamak üzere sınıflı-devletli uygarlık döne-

minde yaratıcıları tekelci-iktidar odakları olan ve hiyerarşi, tahakküm, eşitsiz-

lik, özgürlüksüzlük... en genel anlamda kölelik üreten sorunlardır. Doğal top-

lum; iktidarcılığın, cinsiyetçiliğin, tahakkümün, eşitsizliğin, özel mülkiyetçili-

ğin kısacası uygarlık hastalıklarının bulunmadığı ve daha sonraları Sümer mi-

tolojisinde „altın çağ‟, dini düşünüşte „cennet‟, devletçi uygarlığa karşı müca-

dele yürütenlerce de tekrardan ulaşılması istenen ve gerekli bir „amargi (anaya 

dönüş, özgürlük)‟ dönemidir. Bu dönemden insanlığa kalan yardımlaşma, da-

yanışma, kollektivizm ve toplumsallığa dayalı birbirini tamamlayan, doğayla 

uyumlu yaşayabilen, doğayı ve içindekileri kendisi gibi canlı gören bu nedenle 

de bir uygarlık hastalığı olan ve tüm toplumsal sorunların odağına yerleştirebi-

leceğimiz özne-nesne ayrımına girmeyen, nesneleştirmeyen bir zihniyet ve 

paradigmadır. Daha da detaylandırabileceğimiz doğal toplumu; ilk, bozulma-

mış, öze uygun gerçekleşen gerçek bir toplum; ondan kopuşu da insanlıktan bir 

uzaklaşma, bir sapma ve her türden toplumsal sorun olarak belirlemek yeterli 

olacaktır.  

Afrika‟dan çıkıştan sonraki sürecin tümünü yaşayan –Paleolitik, 

Mezolitik ve son olarak Neolitik- Kürdistan coğrafyası üzerinde yaşayan otan-

tik halk olan Kürtler, neolitiği çok derinlemesine yaşamıştır. Neolitiğin temel 

yaratıcı unsurlarındandır. Öyle ki, adeta neolitiğe çakılıp kalmışlardır. Bu onla-

rın bu kültürü derinlemesine yaşamalarından ve temel yaratıcısı olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Zira özümsenmiş bir yaşamın etkisinden kurtulmak im-

kansız değilse de kolay olmamaktadır. Sınıflı-devletli uygarlığın olumsuz etki-

lemelerinden dolayı kimi aşınmaları yaşasa da Kürtlerin toplumsal yaşamların-

da yardımlaşmayı, dayanışmayı, toplumsallaşmayı esas aldığı, barışçıl bir halk 

olduğu rahatlıkla söylenebilir.  

Neolitik, bir köy-tarım devrimidir ve Kürtler de hâlâ köylü bir halktır. 

Köy-kır yaşamında doğayla iç-içe olma durumundan ötürü bu aynı zamanda 

doğaya da yakın durma anlamına gelmektedir. Elbette ki Kürtler de tarih bo-

yunca kentler kurmuşlardır, ama bu hakim bir form olmaz. Kürtlerde hem yer-

leşke anlamında hem de toplumsal bağlar ve yaşam tarzı anlamında hakim olan 

köydür. Köy daha çok kan bağının esas olduğu bir niteliğe sahiptir. Kan bağı 

keskin bir sınıflaşmanın, eşitsizliğin olmasına imkan tanımaz. Kan bağının 

hakim olması, toplumsallaşmanın, komünalitenin en genel anlamda da demok-

ratik-komünal değerlerin güçlü olması anlamına gelir. Demokratik toplumun 
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kendini var ettiği esas yaşam kaynaklarıdır. Tarihte insanlık değerlerinin esas 

aktığı kanaldır. Buna karşın kentler kan bağının aşıldığı, bu nedenle de sınıf-

laşmanın hakim olduğu, komünal özden ciddi bir uzaklaşmanın ve yabancılaş-

manın yaşandığı ve devlete beşiklik eden bir mekan olmaktadır. Köylülük bir 

sınırlılıktır, ufuk darlığıdır, bu hele hele günümüz gelişmeleri karşısında çok 

daha böyledir. Ama köylülüğü geri gören, aşağılayan yaklaşımların da toplum-

sal özden sapkınlığın bir biçimi olduğunu belirtmek gerekir. Bu tür yaklaşımla-

rın altında şehri dolayısıyla devletli yaşamı daha ileri gören bir zihniyet yat-

maktadır. Şehirde gözü olmak, ona yönelmek esasında devlete, onun aslında 

insanları sürüleştirmek için topluma iyi bir yiyeceğin içinde verdiği zehire 

doğru koşmaktır. Köy ve köylülük eğer demokratik-komünal değerler esas 

alınırsa –ki alınmalıdır, zira toplumsallık insan türünün var oluş koşuludur, 

yaşatan temel öğe toplumsallık ve komünalliktir, bunun pratikleşmesi olarak 

ahlaktır- şehrin sınıfsallık, egemenlik, iktidar ve her türden istismar üreten 

devletin beşiğinden daha ileri ve insanidir. Bu nedenle de Kürtlerin köylü bir 

halk olması belki bazı yönleriyle onları sınırlı ve yaratıcılıktan yoksun kılabilir, 

ama toplumsal özü daha fazla temsil ettiklerinden dolayı daha ileri oldukların-

dan kuşku duyulamaz.   

Bağlantılı bir husus da Kürtlerde toplumsal form olarak da 

etnisitenin(aşiret) hakim olmasıdır. Neolitikteki gelişmelere paralel olarak 

Kürtleri ilk etnik topluluklardan biri olarak tanımlamak tarihsel verilerle ör-

tüşmektedir. Zira etnisitenin temel zemini tarım ve köy devrimidir. Klan top-

lumu ise, hiçbir dönem geniş aile gurubu olmanın ötesine geçemez. Üretim 

teknolojisi bu sınırı belirler. ―Tarımsal devrim etnisite hareketi için varlık 

koĢuludur. Aksi halde klan toplumu halinde kalınmaktan kurtulamaz.” Bu 

devrimlerin ilkin Kürdistan‟da gerçekleştiği ve Kürtlerdeki hâlâ da en temel 

formun aşiret formu olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, Kürtlerin 

ilk etnik topluluklardan, dolayısıyla ilk halklardan olduğu belirtilebilir. Kürt 

etnisitesinin MÖ.10 binlerde oluştuğu, 6000‟lerde belirginlik kazandığı ve 

3000‟lerde Sümer koloniciliği karşısında daha bilinçli bir hal aldığı görülmek-

tedir. 

Etnisite toplumsal form olarak hiyerarşik aşamayı geçmeyen, devletleş-

meyen, devletleştiğinde artık aşiret olmaktan çıkmış bir toplumsal formdur. 

Belli ölçüde farklılaşmaları taşısa da esasında sınıflaşmayı yaşamamış bir top-

lumsal örgütlenmedir. Zira sınıflaşmanın devletle bağı açıktır. Kan bağının 

esas olması, sınıflaşmanın ve aşiret içinde iktidar eksenli bir tahakkümün ve 

ciddi eşitsizlik ve özgürlüksüzlüklerin yaşanmasını engellemektedir. Doğal 
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toplumun bir formu olduğundan, komünalite ve toplumsallık hakim olduğun-

dan, toplumsal sorun diyebileceğimiz, altından kalkılamayan sorunlar henüz 

yoktur. Önderlik etnisite yaşamını „ilkel‟ kelimesini de eklemek kaydıyla „yarı 

demokrasi‟ olarak adlandırdı. Başlangıçta anaerkillik hakim iken 6000-4000 

yılları arasında gelişen hiyerarşiyle paralel bir şekilde, ataerkilliğin de gittikçe 

geliştiği hem tarihi bulgulardan hem de güncel yaşananlardan görülmektedir. 

Kürtler bu toplumsal formu hâlâ da çok güçlü yaşayan bir halk gerçekliğine 

sahiptir. Bu hem Kürtlerin ilk etnik yapılardan olmalarından hem de dışa karşı 

özgürlüklerini ancak bu tarzda koruyabildiklerinden kaynaklanmaktadır. Zaten 

aşiret bilincinin daha çok da dışın saldırıları karşısında özgürlükte ısrarın ve 

kendini savunmanın sonucunda geliştiği görülmektedir. Kürtlerin derinlemesi-

ne yaşadığı bu toplumsal form aynı zamanda Kürtlerin çok parçalı olmasının, 

genelleşememesinin, kapsamlı örgütlemeleri oluşturamamasının da nedenidir.  

En belirgin bir diğer özellik de Kürt toplumsallaşmasının kadının başatlı-

ğında ve renginde gerçekleşmiş olmasıdır. Kürtlerin neolitiğin temel yaratıcı 

halkı olduğunu ve dönemin topluluklarını proto-Kürt diye adlandırabileceğimi-

zi yukarıda belirttik. Neolitik kültür bir kaynaktan çıkmış, zamanla her tarafa 

kültürel yönü önde olan bir tarzda yayılmıştır. Dolayısıyla her topluluk neoliti-

ğin yaratıcısı değildir. Verimli Hilal dışındaki topluluklar kendi renklerini kata-

rak daha çok dışarıdan almışlardır. Bu nedenle de katkıları sınırlıdır. Bunun 

için de neolitiğin esas yaratıcılarında bu dönemin ve yaşam tarzının bırakacağı 

etkiler, geliştireceği özellikler başka topluluklarınkinden farklı olacaktır.  

Neolitik devrim esasında bir kadın devrimidir. Kadının öncülüğünde ve 

başatlığında gerçekleşen bir devrimdir. Elbette ki toplum salt bir cinsten oluş-

muyordu, oluşmaz da. Ana-kadının evcil düzeninde avcılık yapmak ve klan-

kabileyi dışa karşı korumak erkek açısından daha başattır. Yine de erkeğin 

toplumdaki pozisyonu siliktir. Kadın ise ana-tanrıça kültünden de anlaşılacağı 

gibi en kutsal varlıktır. Döneme ait ortaya çıkan kadın heykelleri bunun tarihi 

kanıtları olmaktadır. Dil, dişil öğeleri yoğun barındırırken kadının yaratıcılığını 

da ortaya koymaktadır. Bugün de Kurmanci lehçesinde her kelimenin dişil-eril 

özelliği mevcudiyetini korumaktadır. Çekimlendiğinde –a eki alan kelimeler 

dişilliği gösterirken, -ê eki alan kelimeler de eril özellik taşımaktadır. Bölgelere 

göre farklılık taşısa da dişil öğenin hayli başat olduğu görülmektedir. Ayrıca 

her ne kadar hiyerarşik devletçi etkilemelerden dolayı kimi aşınmalar görülse 

de toplumsal yaşamda Kürt kadının hayli güçlü bir pozisyonunun olduğu açık-

tır. Bu kadının toplumsallaşma açısından taşıdığı önemden ötürüdür. Toplum-

sallaşmanın daha çok kadın etrafında gerçekleştiği, çocuğun topluma alıştırıl-
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masının, eğitilmesinin, terbiye edilmesinin toplumun geneliyle birlikte daha 

çok kadın eliyle gerçekleştiği bilinmektedir. Kadın toplumsal ahlak çerçeve-

sinde terbiye eden, alıştıran, toplumsallaştıran ve toplumsallığı daha da gelişti-

ren dönemin öncü gücüdür. O bir cins olmanın ötesinde bir sistemdir. Onda 

dile gelen ilk, gerçek ve kötü ellerce kirletilmemiş toplum olan doğal toplum 

yaşamı ve değerleridir. Dönem toplum-doğa, insan-toplum arasında olduğu 

gibi cinsler arasında da simbiyotik (karşılıklı beslenmeyi esas alan ilişki) iliş-

kinin hakim olduğu bir dönemdir. Bu aslında kadın-erkek arasındaki var oluşa 

özgü ikili yapının dışa vurumudur, öz halidir. Bunda bir anormallik yoktur, 

bilimsel verilerin de kanıtladığı gibi merkez olan, esas olan kadındır. Toplum-

sal cinsiyetçiliğin ortaya çıkmadığı bu dönemde iktidar, tekelcilik ve tahak-

kümden uzak her şeyi ve herkesi değerli ve özne gören komünalist zihniyet ve 

yaşam tarzı nedeniyle bu bir toplumsal sorun halini almaz. Cinsler de dahil 

toplumun uyumu daha sonra şaman, bilge ve avcı arasındaki koalisyon sonucu 

ana-kadının evcil düzeninin hedeflenmesi ve alt edilmesi sonucu bozulacak ve 

toplum parçalanacaktır. Kadının şahsında saldırı doğal toplumun demokratik 

komünal değerlerinedir. Zira geliştirilmek istenen sistem hiyerarşik olan, top-

lumu parçalamayı amaçlayan, toplumda kimilerini değerli kimilerini de değer-

siz, kimilerini hakim, kimilerini de güdülmesi gereken sürüye dönüştürmeyi 

amaçlayan, özelleştirmeyi, hükmetmeyi, elde etmeyi arzulayan toplumun ve 

insan olmanın özünden kopan bir sapkınlıktır. Kadının bu yönüyle verdiği 

mücadele esasında insan olmakta ve gerçek toplum olarak kalmakta ısrarın 

mücadelesidir. Bu dar anlamda bir cins mücadelesi olmayıp bir sistemsel mü-

cadeledir. Köleleştirilmesi, alt edilmesi de tüm köleliklerin kapısını aralamak 

anlamına gelip, insanlıktan düşmek demektir. Onun şahsında kaybeden toplum 

olur, insanlık olur. Çünkü yaşanan, toplumun özünden bir kopmadır, bir düşme 

halidir. Sonrası, tüm toplumsal sorunların yaşanması halidir, sapkın toplumsal-

lık, kölelik üreten tarihtir. Zira Önderliğimiz hiyerarşinin doğuşu için “köle 

toplumun doğuşu”, köleci dönem için “köle toplumun oluşumu”, feodal devlet 

toplumu için “olgunlaşmış kölelik”, kapitalist aşama için de “genelleşmiş ve 

derinleşmiş kölelik” tanımlamalarını yaptı. Kadının geçmişte insanlık adına 

gerçekleştirdiği bu direniş çabaları günümüzde aynı amaçla Kürt özgürlük 

mücadelesi tarafından hiyerarşik devletçi sisteme karşı hızından hiçbir şey 

yitirmeksizin sürmektedir.  
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Sınıflı Uygarlık ve Kürtler 
 

Toplumun komünal özünden bir kopuş sonucu gelişen hiyerarşi (ataerkil-

lik)‟nin açtığı yolda ana-kadının evcil düzenine karşı sistematik bir şekilde 

gerçekleştirilen mücadeleyle kent devletçikleri ilki MÖ.3500‟lerde olmak üze-

re Uruk‟ta oluşur.  

Toplum içinde bir üst toplum olarak devlet, alt toplumu sürekli parçala-

yan ve kurumsallaşmış otorite anlamına gelmek üzere tüm toplumsal sorunların 

kaynağı rolündedir. Hiyerarşik aşamada hâlâ ana-kadın güçlü olduğundan, 

doğal toplum değerleri canlı ve derinlemesine özümsenmiş olduğundan hâlâ en 

değerli kişi, topluma en yararlı kişi idi. Ataerkillik gelişmiş de olsa henüz top-

lum eşitsizlik, kölelik yaratacak denli bir farklılaşmayı yaşamamıştır. Ortada 

henüz sınıf, köle, özgürlüksüzlük, tahakküm yoktur. Ataerkillik gittikçe geliş-

meye başlasa da toplumsallık hâlâ başat olduğundan, bu döneme Önderliğimiz 

“olumlu hiyerarşi” dönemi dedi. 6000-4000 arası döneme denk gelen ve anaer-

killik ile ataerkillik arasındaki mücadeleye sahne olan bu dönem, çok büyük 

buluşların yapıldığı, meşhur Tel-Halaf kültürünün geliştiği dönem olmaktadır. 

Ayrıntılı ele almayacağımız bu dönemde toplum, doğal sadeliğinden belli öl-

çüde uzaklaşmış da olsa henüz devlet ve sınıflı uygarlık dönemi gelişmemiştir. 

Buna bağlı toplumsal sorunlar, henüz kurumsallaşmış ve sistem yaratacak denli 

değildir. Farklı olasılıkların gelişme potansiyelini içinde barındıran bir ara 

dönem olma özelliği taşımaktadır.  

Devlet toplumun eşitlikçi, komünal ve birbirini tamamlayan doğal yapısı-

nı bozacak, toplumu parçalayacaktır. Toplumun üstünde bir devletli toplum 

yaratarak ezilen-egemen, köle-köleci, değerli-değersiz, canlı-cansız, özne-

nesne, karı-koca ve daha da detaylandırılabilecek pek çok sapkınlıkla toplumun 

ahengini bozacaktır. Böylelikle de toplumun eko-sistemiyle oynayarak uygar-

lık hastalıklarının, yani toplumsal sorunların babası olacaktır. Devlet bir defa 
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ortaya çıktıktan sonra yerinde durmaz bir gerçekliğe sahiptir. Zira onun temel 

dokusu, doymak bilmez bir bencillik, toplumun ve rakiplerinin küçültülmesin-

de ve onlara boyun eğdirilmesinde aranan bir büyüme ve hakimiyettir. Her 

devlet oluştuğu andan itibaren içte hakim olduğu alt toplumu (halk) ahlaksız-

laştırarak ve politika dışı bırakma yoluyla güçsüzleştirerek, dışta da sınırlarını 

ve hakimiyet alanlarını büyüterek kendini en temel güç yapma arayışında olur. 

İlk devletler topluluğu olarak Sümer dünyası bunun genetik yapısını oluştur-

muştur. 

Sümerlerden başlamak üzere tüm devletler çevrelerine karşı olduğu gibi 

sınırları içinde yaşayan halklara karşı da tam bir savaş halinde olmuşlardır. 

Kendi aralarında da savaşmaktan bir an için bile vazgeçmemişlerdir. Bu, beş 

bin yıllık sınıflı uygarlığın en temel özelliği olmaktadır. „İnsanın insanın kurdu 

olduğu‟ tespitleri Hobbes‟un yaptığı gibi doğal toplum için değil, tam da dev-

letli uygarlık için geçerli bir husustur. Sümer devletlerinin dışa açılma, hük-

metme seferleri Gılgameş Destanı‟nda da görüldüğü gibi bir tarihi gerçekliktir. 

Yine Akadlı Sargon döneminde çok yaygın bir şekilde dışa yönelik askeri se-

ferlerin yapıldığı bilinmektedir. Bu seferler de Sümer‟in çevresi pozisyonunda-

ki zengin Kürdistan coğrafyasına yapılmaktadır. Boyun eğdirme, sömürü 

amaçlı bu saldırılara karşı tarihin adı konulmamış en görkemli özgürlükçü 

duruşları gerçekleşir. Aryenler sistemin dışında etnik yapıda ısrar ve karşı sal-

dırılar biçiminde bunu yaparken; akın akın Mezopotamya‟ya gelerek sınıflı 

uygarlığa eklemlenen ve 2350‟li yıllardan sonra da temel devletli güç haline 

gelen Semitiklerin içinde gelişen peygamberlik geleneği de devletçi sisteme 

karşı içte sınıfsal bir mücadele yürütmek biçiminde olacaktır.  

Sümerlerden başlamak üzere devletlerin çevre topluluklara karşı geliştir-

diği sömürü amaçlı saldırılara karşı özgürlükçü, direnişçi duruşun sahibi etnik 

topluluklar olacaktır. Sümer ve Asurların sırasıyla Hurri, Guti, Kassit, Mitani, 

Lori, Nairi, Urartu, Med biçiminde adlandırdıkları ve aynı etnik topluluğun 

değişik zamanlardaki farklı isimleri olan bu özgürlükçü duruşlar olmasaydı, 

tarihin seyrinin farklı olacağı kesindir. Bu topluluklar kölelik üreten ve boyun 

eğdirmek isteyen hiyerarşik devletçi sistem karşısında etnik kimliklerine daha 

fazla sarılarak ve birliklerini daha da yetkinleştirerek durabilmişlerdir. Önder-

liğimiz tarihteki etnik hareketlerin devletli uygarlık karşısındaki pozisyonunu 

20. yüzyılda özgürlük ve bağımsızlık için emperyalizme karşı mücadele veren 

ulusal kurtuluş hareketlerine benzetmektedir.  

Köylü ve dağlı bir neolitik halk olan Kürtler, devletli uygarlık olan Sümer 

dünyasının ve sonrasında gelişecek olan Akad, Babil, Asur imparatorluklarının 
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yanıbaşında olduğundan onlarla hep ilişki ve çelişki içinde olacaktır. Onların 

dışa karşı açılımlarında saldırılarına maruz kalan ilk topluluk olma özelliğini 

taşımaktadır. Ve bu konuda tarihin en görkemli direnişlerinin sahibi olacaktır. 

Aşiret örgütlenmesiyle mücadele ederek devletli sisteme karşı özgürlükçü du-

ruşunda ısrarlı olacaktır. Kaybedilmek istenmeyen, doğal toplumdan getirdikle-

ri özgürlükçü duruşlarıdır. Köle olmak, boyun eğmek istememektedirler. Bunu 

henüz doğal toplum özelliklerini çok güçlü yaşayan ve hâlâ insanlık açısından 

temel yaşam tarzı olan tüm etnisitelerde görmek mümkündür. Zira her ne kadar 

devlet ortaya çıkmışsa da henüz her yere yayılmış ve hakim örgütlenme sistemi 

haline gelmekten uzaktır. Nasıl ki Hz. İbrahim‟in Nemrut‟a karşı verdiği mü-

cadele, Urfa‟dan kabilesinin özgürlüğünü yitirmemek ve sistem içinde erime-

mek için peygamberlik geleneğine dahil edilebileceği gibi bir etnik duruşa da 

örnek olabilecekse, Kürtlerin etnisite olarak direnmelerinin de özgürlük tarihi 

açısından çok büyük önemi vardır ve asla küçümsenemez. Önderliğimiz “As-

lında geliĢmiĢlik kriterlerini özgürlük olarak belirlersek, Kürtler belki de 

tarihin en ileri halkı, etnik grubudur.” belirlemesiyle bu gerçekliğe dikkat 

çekmektedir.  

Kürtler özgürlüklerini güvence altına almak için zaman zaman da karşı 

saldırılarda bulunacaklardır. Gutiler olarak Sargon‟un kurduğu ve tarihin ilk 

merkezi krallığı olan Akad Devleti‟ne son verecek, Mitaniler olarak Hititlerle 

birleşerek Babil İmparatorluğu‟nu ortadan kaldıracak, Urartular olarak tarihin 

en vahşi ticaret ve zor imparatorluklarından olan Asur İmparatorluğu‟na karşı 

müthiş direnecek, Medler olarak Kaldelilerle ittifak yaparak despot Asur İmpa-

ratorluğu‟na son verecektir.  

Neolitik dönemdeki buluşlardan beslenerek anasına karşı çok duyarsız 

kalan ve ona hep zulüm eden bir sapkın çocuk gibi ortaya çıkan hiyerarşik 

devletçi yapı karşısında Kürtler, bu kez de ana-kadının evcil düzeninin ortaya 

çıkardığı demokratik ve komünal değerlerin büyük bir koruyanı ve savunucusu 

pozisyonunda olacaktır. Zira devlet ortaya çıktıktan sonra toplum ikiye bölün-

müş, devlet bir üst toplum örgütlenmesi olarak alt toplumu sürekli ezme, güç-

ten düşürme, iradesiz kılarak kendine bağımlı ve muhtaç hale getirmeyi bir an 

için bile elden bırakmamıştır. Bu bakımdan toplum dışı olan ve ona karşı hep 

suç işleyen devlete karşı duran tarihin tüm mücadelelerini demokratik komünal 

değerlerin dolayısıyla doğal toplumun bir savunucusu olarak saymak, zihinde 

düzeltme yapmak açısından bir zorunluluktur. Zira tarih egemenlerin değildir, 

yine tarihi sadece sınıflar değil, halklar yapar. Genelde tüm etnik unsurların 
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özelde de Kürtlerin devletli yapılar karşısındaki duruşlarını doğru anlamak bu 

açıdan oldukça önemlidir.  

Kürtlerin diğer toplumlarda olduğu gibi sıklıkla devletleşmemeleri ve 

devletlere mekan teşkil eden kentlerden uzakta kalmayı tercih etmeleri, onların 

yeteneksizliklerinden veya zekalarının kıt olmasından kaynaklanmamaktadır. 

Kürtler esasında devletli değerlerle yapısal olarak bir zıtlık içindedir. Zira onlar 

kök toplum olan doğal toplumun özellikle de neolitik aşamasının bizzat yaratı-

cıları olduklarından, bu değerler bütününü çok güçlü ve derinlemesine yaşa-

mışlardır. Bu anlamıyla devletin ezmek, bastırmak, geriletmek suretiyle karşı-

sında güçlenebileceği toplumsal değerler, en fazla da bir Kürt gerçekleşmesi-

dir. O nedenle de Kürtler ve uygarlık çelişiktir, çatışmalıdır. Kürtlerin devletle-

re karşı bu kadar amansız direnmesinin altında bu gerçeklik yatmaktadır. Nasıl 

ki kadının hiyerarşik devletçi sistemle yapısal ve sistemsel olarak çelişkisi bir 

gerçeklikse aynı şey, esasında bir kadın toplumu olan Kürtler için de geçerlidir.  

Kürtler bu kadar karşıt oldukları devletlerin merkez üslerinin kent oldu-

ğunun çok iyi bilincindedir. Kürtler kentlerde Sümer‟i, Babil‟i, Asur‟u, Pers‟i, 

Helen‟i, Roma‟yı, Bizans‟ı, Osmanlı‟yı ve daha sonraları da ulus-devleti gör-

mektedir. O nedenle de kentlere karşı hep mesafelidir. Kürtler yaşam mekanı 

olarak kırı, köyü ve özgürlüklerini korumada büyük bir sığınak olan dağları 

tercih etmektedirler. Kent hâlâ da Kürtler için dağılan aile, aşiret ya da en genel 

anlamda dağılan toplumsallık, kendine yabancılaşma demektir. Bu bakımdan 

Kürtlerin uygarlık güçleriyle yaşadığı çelişki ve çatışma bir yönüyle de kent-

kır çelişki ve çatışmasıdır. Şu rahatlıkla belirtilebilir ki Kürtlerin bu kadar sal-

dırı ve işgal altında olmalarına karşın varlıklarını hâlâ sürdürmelerinin nedeni 

Kürtlerin çok yiğit olması veya ülkelerinin çok dağlık olması değildir. Bunların 

etkisi olsa da esas neden, Kürt toplumsallaşmasının devletli uygarlıkla yaşadığı 

yapısal çelişki ve çatışmalarda aranmalıdır. Diğer yorumlar kendini aldatmak 

anlamına geldiği gibi olgunun tam kavranmasına da hizmet etmez.  

Uygarlık merkezlerine mesafeli, çelişki ve çatışmalı durma Kürtlerde ha-

kim yaklaşım olsa da uygarlıkla belli bir etkileşim içinde olmaları işin doğa-

sından ötürüdür. Tarih pek çok etnisitenin uygarlıklar tarafından sistem 

içileştirilmesine tanıktır. Etnisitenin toplumsal örgütleniş anlamında hiyerarşik 

aşamayı geçmediğini belirtmiştik. Etnisite devletleşmemiş bir toplumsal form-

dur. Tarihsel olarak oluşumu 12 binlere yani neolitiğin başlangıç dönemlerine 

kadar gitse de esasında kimlik kazanması olumlu hiyerarşi dönemidir. Olgun-

laşma sürecini de devletlerin saldırıları karşısında özgür duruşlarını koruma 

amaçlı bir araya gelmeleri hatta aşiret konfederasyonları kurmaları süreci oluş-
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turmaktadır. Kan bağına dayalı etnisite, bu yapısından ötürü sınıflaşmaya kapa-

lı bir toplumsal formdur. O nedenle de toplumsallık, komünalite oldukça güçlü 

bir şekilde yaşanmaktadır. Kırda, köyde veya göçebe olarak gerçekleşen bir 

yaşam tarzı vardır. Devletleşme özüne ve yapısına tezat teşkil ettiğinden dev-

letleşmesi onu etnisite olmaktan çıkarır. Pek çok etnisite şefinin uygarlıkla 

kurulan ilişkiler içinde onlara benzeştikleri, devletli sisteme dahil oldukları 

görülmektedir. Böylesi durumlarda şefler, etnisitenin ileri gelenleri devletleşir-

ken veya devlete eklemlenirken, etnisitenin çoğunluğunu teşkil eden diğer 

üyeleri de dağılmakla, köleleşmekle yüzyüze kalır.   

“Uygarlıkların etkisine girdikçe ahlakları ve aĢiret düzenleri bozulmak-

tadır... Ġslamiyet‟in doğuĢuna kadar Kürt sosyal yaĢamında dağ yerini koru-

maktadır. Bununla birlikte önce Pers, daha sonra Part ve Sasani Ġmparator-

luğu‟nda bir Kürt aristokrat sınıfının yer edindiği tahmin edilebilir. 

Etnisiteden ayrıĢan bir aristokrasi kendi baĢına bir sınıf olmaktan uzaktır. 

Belki Pers öncesi bu yeteneği vardır. Ama imparatorluk iĢbirlikçisi olduktan 

sonra daha çok bende, kul tarzı bağlılıkları beklenebilir. Eldeki veriler aris-

tokrat sınıfın bu niteliğini iyi yansıtmaktadır. Kürt etnisitesi ne kadar özgür-

se, aristokrasisi de o kadar silik ve iĢbirlikçidir. Bu temelde sınıflaĢma çarpık 

ve soy inkârcılığıyla iç içedir. Bir Grek, Roma, Pers aristokrat sınıfı Kürt 

toplumunda öne çıkamamaktadır. Daha çok hakim aristokrasilerin içinde, 

onlara özenerek Ģekillenmektedir. Kraldan çok kralcı nitelemesi Kürt iĢbir-

likçiliği için kullanılabilir.” 

Gılgameş Destanı‟ndaki Enkidu, Kürtler açısından bilinen ilk devlet işbir-

likçisi olacaktır. Ana-kadın toplumunun bir çocuğu olan Enkidu, kölelik düze-

ninde önce düşürülen, sonra da tapınak fahişesi haline getirilerek erkeği dü-

şürmede ustalık kazandırılan kadın eliyle devletli sistemin ağına düşürülür. 

Kente, devlete bağımlı hale getirilen Enkidu, sembolik olarak işbirlikçi Kürt 

“egemen” sınıfının da atası olacaktır. Enkidu kraldan daha kralcı bir yaklaşımla 

mensup olduğu topluluğa karşı harekete geçmekte Gılgameş‟i bile geride bıra-

kan bir performans sergileyecektir. Büyümesini, güçlenmesini geldiği kaynağın 

kurutulmasına bağlayacak denli insanlıktan ve özünden bir yabancılaşmayı 

yaşayacaktır. Onda temsilini bulan bu gerçeklik, daha sonra Kürt egemen ve 

işbirlikçi sınıfın adeta genetik kodlaması biçiminde kendini her dönem göstere-

cektir. Bu durum günümüzde Kürt egemen sınıf gerçekliğinin anlaşılmasında 

oldukça yararlı veriler sunmaktadır. Hâlâ da Kürt toplumsallaşmasında etnisite, 

aşiret ve kanbağı baskın olduğundan ve Kürtler bilinen anlamda sınıflaşmayı 

doğuran bir devletleşmeyi pek de yaşamadıklarından kendi iç dinamikleriyle 
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pek de sınıflaşan bir özellik göstermez. Yukarıda da belirttiğimiz gibi uygarlık 

etkilemeleri sonucu önemli aşınmaları yaşasa da Kürtlerde hakim form aşiret 

ve buna dayalı toplumsallaşmadır. Aşiret formu içinde de günümüzde bile hâlâ 

bilinen anlamda bir sınıflaşmadan bahsedilemez, topluma yararlılık temel kıs-

tastır. Aşiret içinde sorunların ortaklaşması, ortak çözümler üretme, dayanışma 

ve yardımlaşma hakim yaşam tarzıdır. Aşiret reisi bir despot olmayıp temel 

görevi, temsilini yaptığı aşiretin her türden sorunlarını halletmek ve topluluğa 

yararlı işler yapmaktır. Tüm bu gerçekler ışığında Kürtler açısından şu söyle-

nebilir ki Kürtler özü gereği sınıflaşmaya kapalı olan aşiret formunu derinle-

mesine yaşadığından hem bilenen anlamda devletleşmemiş hem de sınıflaşma-

yı yaşamamıştır. Bu açıdan Kürtlerde sınıflaşma, Kürt toplumu içinde adeta alt 

toplumun üzerinde bir üst toplum oluşumu, dışın etkisiyle ve aşiretin ileri ge-

lenlerinin işbirliği temelinde gerçekleşmektedir. Kürt toplumsallaşmasının 

parçalanmasının esasında da bu olgu vardır. Kürt etnisitesinde kimi bozulmala-

rın Helenlerin hakimiyeti döneminde gerçekleştiği görülse de esas bozulmanın, 

aşiretten kopmaların yoğunca yaşandığı dönem İslamiyetin Kürdistan‟a girme-

siyle gerçekleşecektir. “Ġslamiyet‟in Kürt etnisitesi ve aristokrasisi üzerindeki 

etkisi çok yönlü olmuĢtur. Etnik iĢbirlikçiler ve kent aristokratları ilk biat 

eden kesimlerdir. Teslimiyetleri köklüdür. Ortaçağ sınıflaĢmasındaki rolleri 

günümüze kadar süren ihanetlerin temelidir. Kırsal alan Kürtlüğünden ken-

dilerini ayrı sayıp hakim iktidar grupları içinde örgütlenebilmektedir.”  

Kürtlerde işbirlikçiliğin, sınıflaşmanın ve toplumsal parçalanmanın en 

yoğunluklu bir şekilde yaşandığı dönem İslamiyet‟in Kürdistan‟da hakim ol-

duğu dönem olmaktadır. Kısa sürede Habeşistan‟dan Endonezya‟ya, Ye-

men‟den Endülüs‟e kadar yayılan İslam uygarlığı, 2. Halife Ömer döneminde 

„kutsal cihad‟ anlayışıyla Kürdistan‟a da çok yıkıcı seferler yapmaya başlar. 

Neolitik toplumun özgürlükçü kültürünü derinlemesine yaşayan, sınıflı uygar-

lık boyunca hep bir direniş içinde olan Kürtlerin dıştan işgalci bir temelde ge-

len bir ideoloji ve siyasi egemenliği kabul etmemeleri doğaları gereğidir. Aşi-

retlerin geleneksel üst tabakası ve toprak beylikleri fetihçi İslam ile hemen 

uşak olma temelinde bir birlikteliğe girişirken, halk kesimi direnmeye devam 

edecektir. Direnen kesim daha çok kırda ve dağda yoğunlaşırken, kent ve ova-

lık alanlar teslimiyetin ve işbirlikçiliğin mekanı olur. Bu ayrışım Kürtlerde 

belli yönleriyle oluşmuş olan toplumsal parçalanmışlığı daha da büyütecek ve 

farklı mezheplere inanan bir topluluğa dönüşecektir. Sünnilik teslim olmuş 

Kürtlük olarak ortaya çıkarken, Yezidilik doğacıl ve ahlaki yönü önde olan 

Kürtlerde, en direngenlerin dini inanışı olarak varlığını, dağların kuytulukla-
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rında zamanla yasaklanmış bir halde sürdürecektir. Yine İslamiyet‟ten çok az 

şey alarak esasında da Kürtlerin eski inanışı olan Zerdüştlüğün bir devamı 

olarak tanımlanabilecek olan Alevilik, direnenlerin inanışı ve ahlakları olarak 

varlığını günümüze kadar sürdürecektir. Halk tabanında İslamiyet‟e karşı asır-

ları bulan bir direniş devam edecektir. Zamanla bu karşı koyuşlar daha sistema-

tik ve ideolojik yönü önde olan bir temele oturacaktır. Mazdekiler, Babekler, 

Ebu Müslim Horasani vb bunlara örnek gösterilebilir. Özcesi halk bu işgal 

altında tümden asimile olmamış, teslimiyeti kabul etmeyerek kendi yerel öz-

günlüklerini de önemli oranda korumayı bilmiştir.  

Egemen kesim ise artık Sünni İslam ile kader birliği yaparak kendini ta-

mamen dış güçlerin uşaklığına yatırmış bir pozisyondadır. Tüm egemen sınıf-

larda olduğu gibi dönem Kürt egemenlerinin de temel yaklaşımı gücün dışta 

aranması olmuştur. Yabancıya ve hakim olana benzeşme, secereyi onlara da-

yandırma en temel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Kürt egemenleri artık 

secerelerini Ömer, Halid bin Velid, Abbas soyuna dayandırmada yarış halinde-

dirler adeta. Özüne yabancılaşmanın en belirgin bir ifadesi olarak dil-kültür 

anlamında kendi değerlerini küçümseme, egemene özenme temel bir özellik 

olmaktadır. Sümerleşmenin, Persleşmenin, Helenleşmenin bir devamı mahiye-

tinde şimdi de Araplaşma gerçekleşmektedir. Kürtlükten, Kürt dili ve kültü-

ründen müthiş bir kaçış gerçekleşirken, dil ve kültür başta kadın olmak üzere 

sisteme direnen halk kesimince korunacak ve günümüze taşınacaktır. O dö-

nemde İslami unsurlarla işbirliği temelinde gerçekleşen güçlenme denemeleri 

de Mervaniler (990-1090), Eyyübiler (1175-1250) daha çok bir Arap hanedan-

lığı görünümündedir.  

Dönem yoğun bir şekilde aşiretlerden kopmaların görüldüğü ve buna bağ-

lı olarak Kurmanclaşmanın yaşandığı bir dönemdir. Kurmanc „aşiret dışı kal-

mış Kürtler‟ anlamına gelmektedir. Dağılan aşiret formu bu sonucu doğurmak-

tadır. Bu durumun daha sonra özellikle 19. yüzyılda daha da yaygınlaşması 

gerçekleşecektir. Önderliğimiz aşiret Kürt‟ü ile Kurmanc arasındaki ayrımı şu 

şekilde tanımlamaktadır: “Kurmanc tam Kürtlüğe denk düĢmektedir. AĢiret 

Kürt‟ü ile Kurmanc arasında fark bulunmaktadır. AĢiret hiyerarĢisiz düĢü-

nülemez, Kurmanc ise ailesi iledir. Bir nevi bir Kürt iĢçisidir. ĠĢçi sınıfıdır. 

Karker bu grubu doğru nitelendirmektedir.” 

Ağalığın Kürt aristokrasisi içinden gelişimi dönemin bir diğer dikkat çe-

ken özelliğidir. Aşiretin özüne ters olsa da ağalık aşiretten serf (xulam) yarat-

mıştır. Tarımsal olanakların daha yoğunlukta olduğu köylerde görülen ağalık 

sistemi, daha çok da Osmanlılar döneminde gelişim göstermiştir. Etnisitenin 
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tarımsal bir köye yerleşmesi durumunda etnisitedeki hiyerarşiyi ağalık biçi-

minde bir dönüşüme uğratmıştır. Aşiret reisinden farkı, sert ve sömürücü olma-

sıdır. Önceki bölümlerde de ortaya koyduğumuz gibi aşiret reisi daha çok kan 

bağına dayalı olarak topluma yararlı olmayı esas alan bir gerçekliği temsil 

eder.  

Yine bu dönemde görülen ve ilerleyen dönemlerde Kürtler açısından 

önemli bir pozisyona kavuşacak olan şeyhlik kurumu bir Arap toplum özelliği 

olarak transfer edilecektir. “Dinsel etkinliğin yarattığı bir kurumdur. Ekono-

mik temelli olmakla birlikte, ortaçağ entelektüelliğini daha çok temsil eder. 

Tarikat Ģefi ile benzerlikler taĢımaktadır. AĢiret reisi, köy ağası ve dini-

tarikat Ģeyhliği ortaçağın Kürt hakim sınıfları olarak nitelenebilir. Sınıfsal-

lıkta belli bir geliĢme ortaya çıkmıĢtır.” 

10. yüzyıldan itibaren siyasi olarak Arap egemenliği zayıflar, Türkler 

İran‟a girer, Bizans ise gittikçe güç kaybına uğramış ve Malatya civarına kadar 

çekilmiştir. Ermeniler uzun dönem Araplarla savaştıklarından kuzeye çekilmiş-

lerdir. Kürtlerin bu dönemdeki pozisyonları beylikler (Kürt Ziyar Beyliği, Şed-

dadi Beyliği, Büveyhoğulları, Kakuveyh Beyliği, Gor Beyliği, Hurşidoğulları 

Beyliği, Hamadi Beyliği, Büyük ve Küçük Lor Beyliği vb) halinde bir yaşama 

devam olacaktır.  

1071‟de Türklerin Kürt işbirliği ve ittifakı temelinde Bizans‟a karşı sa-

vaşmalarının ardından Anadolu‟ya girişlerinin ve yerleşmelerini pekiştirmele-

rinin sonrasında bu defa siyasi olarak Türklerin etkisi altında olurlar. Arapların 

dini ağırlığı ve etkisi zaten devam etmektedir.  

Tüm Ortadoğu‟ya çok büyük bir yıkımı yaşatan ünlü Moğol saldırılarının 

Kürdistan‟ı 1260 yılında bulması, Kürdistan açısından çok büyük bir yıkım 

anlamına gelecektir. Kürdistan‟da adeta her şey yakılır, yıkılır. Büyük katliam-

lar gerçekleşir.  

Kürdistan açısından bundan sonraki dönemde, daha çok 14. yüzyılda geli-

şen Osmanlılar ile 16. yüzyılın başında güçlü bir çıkış yapan Şah İsmail yöne-

timindeki Safevi Devleti arasındaki çelişki ve çatışmalar etkili olacaktır.  

Safeviler 1500‟lerin hemen başında Diyarbakır‟dan Bağdat‟a kadar olan 

tüm toprakları ele geçirir. „On İki İmam‟ı simgelemek amaçlı başlarına on iki 

şeritli bir poşu taktıklarından aynı zamanda kendilerine „Kızılbaş‟ da denilir. 

Kürtler arasında da benzer inanışta olan kesimlerin oluşu mezhepsel faktörün 

kullanılması suretiyle Safevi Devleti‟ni daha da tehlikeli bir pozisyona taşır. 

Daha çok Batı‟ya doğru genişlemiş olan Osmanlı Devleti bu tehlikeyi bertaraf 

etmek için yoğun çabalar içine girecektir. İki imparatorluk arasındaki çatışma-
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ların ilki Van‟ın kuzeydoğusunda yer alan Çaldıran‟da gerçekleşecek ve Os-

manlı‟nın başarısıyla sonuçlanacaktır. İki imparatorluk arasındaki mücadelenin 

tümden Kürdistan coğrafyasında gerçekleşmesi, hem Kürdistan‟ı bir savaş 

alanı haline getiriyor hem de Kürtleri stratejik olarak oldukça önemli kılıyordu. 

Kürt emirliklerinden kimileri Osmanlı‟nın yanında yer alırken bir kısmı da 

Safevilerin yanında yer almaktaydı. Yine sık sık saf değiştirenler de bulunmak-

taydı. Bu da Kürt egemen sınıfına kuşkulu yaklaşımı beraberinde getirir. Bu 

konuda Pazuki aşireti emiri Halid Bey Pazuki iyi bir örnektir. Halid Bey 

Pazuki Çaldıran Savaşı‟ndan önce Safevileri destekler. Şahın yanında savaşlara 

katılan ve bu nedenle de kolunu kaybeden Pazuki Bey için Şah, altından bir kol 

döktürür ve kendisini ödüllendirmek için Hınıs, Malazgirt ve Muş Avhakan 

eyaletinin idaresini ona verir. Çok geçmeden kimsenin sözünü dinlemez olan, 

kendi adına para bastıran, hutbe okutan Pazuki Bey Safevilerle ilişkilerini tüm-

den keser. Yavuz Selim‟in iktidarını kabul eder, onun yanında Çaldıran Sava-

şı‟nda Safevilere karşı savaşır ama yine de yaranamaz. Savaş meydanından 

ayrılmadan Yavuz‟um emriyle ortadan kaldırılır.  

Kürtlerin stratejik öneminin farkında olan ve destekleri sağlanmadan güç 

olunamayacağını iyi bilen Yavuz Selim, Kürtlere baskı yapmanın yanında 

diplomatik yolları da kullanmak suretiyle onları yanına çekmeye çalışır. Bu 

diplomatik faaliyetleri yürütmek için de İdris-i Bitlisi‟yi görevlendirir. İdris-i 

Bitlisi saray çevreleriyle öteden beri sıkı ilişkileri olan, devletli biridir. İdris-i 

Bitlisi ilkin Akkoyunlu Hükümdarı Yakup Bey‟in (1479-1490) yanında katip-

lik görevinde bulunmuştur. Aynı görevi daha sonra 2. Beyazıt (1481-1512) ve 

sonrasında da Yavuz Selim döneminde yapmıştır. Padişah Kürt beyliklerinin 

desteğini almak, kendine bağlamak için katibi olan bir Kürt‟ü -İdris-i Bitlisi‟yi- 

görevlendirir. Yürütülen çabalar, padişahın yazdığı mektuplar ve yaptığı hibe-

ler, verdiği abartılı hediyeler sonucu anlaşmaya varılmıştır. Çemişgezek, Palu, 

Çapakçur, Hizan, Bitlis, Hasankeyf, Cezire, Sason ve diğer emirliklerle Sultan 

Selim ve Kürt valiler arasında anlaşma yapılır. Buna göre:  

1-Kürt beyleri içişlerinde bağımsız olacaktı. 

2-Beyliklerde yönetim sultanın onayından geçmek şartıyla Kürt gelenek-
lerine uygun olarak soydan geçecekti.  

3-Kürtler Osmanlı‘nın yanında savaşa katılacaktı.  
4-Osmanlılar da olası bir saldırıya karşı Kürtleri savunacaktı.  

5-Kürtler geleneksel halifelik hediyesi ödemekle yükümlü olacaklardı.  

6-Kürt beylikleri Osmanlı‘nın yanında savaşa katılmak zorunda olmala-
rına karşın topraklarını genişletmeyeceklerdi.  
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Osmanlı-Safevi çatışmaları yüzyıllarca sürecek, sınır savaştaki başarıya 

göre değişecek ve Kürdistan‟ın pek çok şehri defalarca el değiştirecektir. So-

nuçta 1639‟da iki imparatorluk arasında yapılan Kasr-ı Şirin Anlaşması ile 

sınır aşağı yukarı (1927-1931 yılları arasındaki Ağrı İsyanı sürecinde sınır iki 

devletin anlaşmaları temelinde kısmi bir değişime uğrayacaktır.) bugünkü hali-

ni alacaktır. Bu aynı zamanda Kürdistan‟ın parçalanmasının ilk kez resmiyet 

kazanması anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra da 18. yüzyıl boyunca 

Osmanlılar ile İranlılar arasında pek çok savaş olsa da esasında gelinen nokta 

sınır anlamında Kasr-ı Şirin‟in sınırları olacaktır.  

Tüm bu süre boyunca tampon bölge rolünde olan ve savaşın en yıkıcı ve 

parçalayıcı yüzünü derinlemesine yaşayan Kürtler bir birlik kurmaktan uzaktır. 

İki büyük imparatorluk gücünün emperyalist amaçları arasında sıkışıp kalma-

nın, savaşın Kürdistan‟da gerçekleşmesinin getirdiği zorlukların yanı sıra Kürt 

egemen sınıfının birlik olamayan, dar çıkarlarını gözeten niteliği de bunda 

oldukça etkilidir. Özgücüne dayanmayan, daha çok dış dengeler üzerine kendi-

ni konumlandırmış olan Kürt egemenlerinin Kürt halkına vereceği pek bir şeyi 

yoktur. Nitekim Ehmedê Xanê bu umutsuzluğunu ve tepkisini her ne kadar 

çözüm değilse de yazılarına dökmüştür. Dağ, göçerlik ve aşiret formu ve top-

lumsallaşması yine Kürtlerin tümden yok olmalarını engelleyen, direnmelerini 

sağlayan en temel olgular olmaya devam edecektir. Bu süreç özerk bir şekilde 

yaşayan Kürt beylikleri temelinde Osmanlı‟nın Batı karşısında geriye düştüğü, 

zorlandığı ve bu nedenle de yönünü Doğu‟ya yani Kürdistan‟a döndüğü 19. 

yüzyıla kadar sürecektir.  

 
19. Yüzyılda Osmanlı ve Kürtler 
 

Kürtlerin bu yüzyıldaki genel durumunu daha iyi anlayabilmek için Kür-

distan‟ın büyük bölümüne hükmeden Osmanlı‟daki gelişmelere özellikle bak-

mak gerekir. Zira bu yüzyılda yaşananlar, 20. yüzyıldaki yaşanan biçimiyle bir 

Kürt sorununun ortaya çıkmasının temel nedeni olacaktır.  

Kurulduğu 1299 yılından itibaren yönünü daha çok Batı‟ya vermiş olan 

Osmanlı Beyliği kısa sürede üç kıtada hükümran olan bir imparatorluk haline 

gelmiştir. Genişlemesi ve ekonomik açıdan refahı, savaşlardaki başarısına pa-

ralel olan bir feodal imparatorluk gücüdür Osmanlı Devleti. Osmanlı‟nın siya-

si, ekonomik açıdan en görkemli dönemleri askeri olarak en başarılı olduğu 
dönemlerdir. Zira Osmanlı‟da savaşta zafer, sadece bir askeri başarı olmanın 

ötesinde anlama sahiptir. Osmanlı ekonomisi üretime veya daha gelişkin bir 
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ifade olarak sanayiye dayalı değildir, daha çok askeri başarılara endekslenmiş-

tir. Bir askeri başarı yeni topraklar ve ganimet demektir, yeni toprak yeni bir 

tebaa ve vergiler demektir. O da aynı zamanda yeni askerler demektir ki bu 

birbirini besleyen bir diyalektik olarak Osmanlı tarihinde hep görülür. Osman-

lı‟nın askeri anlamda başarılı olduğu dönemlerde durum bu iken, askeri anlam-

da zayıflamanın, gerilemenin başladığı 17. yüzyılın sonundan itibaren de tersi 

bir durum geçerlidir.  

 Osmanlı‟nın Avrupa‟daki ilerlemesi 1643‟teki Viyana kuşatmasının 

başarısız olmasıyla durur ve o dönemden sonra Osmanlı daha çok elindeki 

toprakları korumanın telaşı içinde olur. Tüm çabalarına karşın bunu yine de 

başaramaz. Osmanlı‟nın Avusturya karşısında aldığı yenilgiler sonucunda im-

zalanan 1699 Karlofça Antlaşması‟nda Macaristan‟ın yitirilmesinin ardından 

girilen toprak kaybetme süreci, büyük bir hızla sürer. 18. yüzyılın hemen ba-

şında büyük bir güç konumuna kavuşan Rusya ile Osmanlı arasında iki yüzyılı 

bulan savaşlar görülecektir. Osmanlı -Rus savaşları kronik bir hal alacaktır: 

1768, 1787, 1828, 1853, 1877, 1914 tarihinde Osmanlılar Ruslarla savaşacak-

tır. Osmanlı sürekli toprak ve asker kaybı yaşayacaktır. Eğer Osmanlı devleti 

iki yüzyıl daha ömrünü uzatabildiyse, bu tamamen Avrupa‟daki denge politika-

larının bir ürünüdür. Fransız Devrimi‟nin de etkisiyle Osmanlı bünyesindeki 

değişik halkların çok yoğun bir ayrılma moduna girdikleri ve ayaklandıkları 

görülür. Osmanlı uzak diyarlardan başlamak üzere gittikçe küçülerek çöküş 

sürecine girecektir. 

19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Rusya, Kırım ve Kafkasları ele ge-

çirmiş, Sırbistan özerkliğini elde etmiş, Yunanistan bağımsız, Romanya ise 

özerk bir prenslik olmuştur. Fransa Cezayir‟i işgal etmiş, Arap hanedanların-

dan Suudlar Arabistan‟ın büyük bir bölümünü yönetmeye başlamışlardı. Mı-

sır‟da Mehmet Ali Paşa 1831-1841 yılları arasında Osmanlı ‟ya büyük tehlike 

yaşatmış, Osmanlı ancak önce Rusya, sonrasında da İngiltere ve Fransa‟nın 

etkili biçimde devreye girmesiyle tümden yok olmaktan kurtulmuş ve paşayla 

bir anlaşmaya varabilmişti. Çok geniş olan Osmanlı hakimiyet alanı yitirilen 

tüm bu topraklara rağmen yine de büyüktü. Anadolu, İstanbul‟dan Adriyatik 

Denizi‟ne kadar Balkanların orta bölümü, Kuzey Afrika‟da Libya, Akdeniz‟de 

Girit ve Kıbrıs gibi adalar, Mısır ve Arabistan üzerinde hükümranlığı vardır.  

Osmanlı Devleti 1798 yılında Napolyon‟un Mısır Seferi‟nden başlamak 

ve tüm 19. yüzyıl boyunca sürdürülmek üzere dış politikada bir denge politika-

sı izlemiştir. Devletin giderek zayıflamasının ve özgücüne dayalı olarak ayak-

ları üzerinde duramamasının bir sonucu olan bu politika, esasında varlığını 
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sürdürmek için Avrupalı büyük devletlerin aralarındaki çıkar çatışmalarından 

yararlanmak ve pragmatik yaklaşarak sık sık ağırlığını farklı farklı devletlerden 

yana kullanmak olarak tanımlanabilir. Osmanlı bu politikanın bir ürünü olarak, 

1798 yılından başlayarak çeşitli dönemlerde Rusya‟ya karşı İngiltere; Fran-

sa‟ya karşı Rusya; İngiltere, Fransa, Rusya üçlüsüne karşı ise daha çok 2. 

Mahmut döneminde Osmanlı askerlerini eğitmek üzere Prusyalı eğitmenlerin 

getirilmesiyle ilişki kurulan Almanya‟ya dayanmak yolunu tutmuştur. En genel 

anlamda da Osmanlı dış politikası şu şekilde tanımlanabilir: 1798‟den 1878 

yılına kadar İngiltere‟ye, bu tarihten itibaren de Almanya‟ya dayanılmıştır. 

Batı karşısında önemli bir gerilemeyi yaşayan Osmanlı, yaşadığı tüm so-

runlardan Avrupalı olmak ve sarsılmış otoritesini merkezileşme suretiyle yeni-

den kurmak ile kurtulacağını düşünmektedir. Bu amaçla 18. yüzyılın sonların-

dan başlamak üzere askeri alan başta olmak üzere tüm alanlarda bir reform 

süreci başlatılır. İlk kapsamlı reformlar, III. Selim tarafından gerçekleştirilir. 

1792-93 yıllarında Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) uygulamaya geçer. Pek çok 

alanda yeni düzenlemeler yapma iddiasında olan Nizam-ı Cedid dönemi, Av-

rupa tarzı bir piyade ordunun kurulmasından öteye gidemez. Zira çok yoğun 

bir muhalefetle karşılaşır.  

Bu yeni uygulamadan rahatsız olan Yeniçeri Ordusu 1807‟de ayaklanarak 

3. Selim‟i tahttan indirir. Yeniçeri ve ulemadan oluşan muhafazakâr ittifak, 3. 

Selim‟in yerine onun yeğeni olan 4. Mustafa‟yı tahta getirir. 3. Selim de saray-

da hapsedilir. Bir ayan olan Alemdar Mustafa Paşa 3. Selim‟i tahta geçirmek 

için İstanbul‟a gelir. 3. Selim bu sırada ortadan kaldırılır, Alemdar Mustafa 

Paşa kısa sürede durumu kontrol altına almayı başarırken, Selim‟in diğer yeğe-

ni olan ve Nizam-ı Cedid yanlısı olarak bilinen 2. Mahmut‟u tahta geçirir. Baş-

kente hakim olan ve yeni düzeni sahiplenen Alemdar Mustafa Paşa, imparator-

luk sorunlarını tartışmak üzere devletin üst düzeyinin de katılımıyla tüm ayan-

ları başkente davet eder. Mehmet Ali Paşa, Yanyalı Ali Paşa vb birkaç önemli 

ayan dışında genel anlamda ayanlar bir araya gelerek, devletin idari sorunlarını 

tartışıp, Sened-i İttifak adıyla bir belge ortaya çıkarırlar.  

1808‟de kabul edilen bu belgeyle hem padişah hem de ayanlar bölgede 

adil olacaklarına dair söz veriyordu. Vergiler devlet tarafından adaletli kona-

cak, ayanlar da adaletli bir şekilde bu vergileri tahsil edecekti. Ayrıca ayanlar 

çağsal gelişimleri yakalamak için gerekli olan reformları destekleyecek ve yeni 

bir ordunun kurulmasına da katılacaklardı. Ayanlar padişah ve onun yönetimi-

ne bağlılıklarını bildirmiş ve padişahı isyanlar karşısında korumayı taahhüt 

etmişlerdir. Yine ayanlar birbirinin toprağına ve özerkliğine karışmama taah-
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hüdünde bulunurlar. Padişah tarafından imzalanmayan bu belge, aslında ayan-

ları önemli bir güç olarak tanımak anlamına gelmekteydi. Tabandan kopuk 

olan ve iktidar bölüşümünün prosedürünü belirleyen bu belge, padişahın ya-

nında farklı güç odaklarının da olduğunun resmen kabul edilmesi anlamına 

gelmektedir. Padişahın ayanları da gözetmesi ve bu yönüyle tek güç olmaktan 

çıkmasının belgesi olması anlamında önemli bir belgedir. Bu yönüyle de 

1215‟te İngiltere‟de kral ile derebeyler, soylular arasında imzalanan Magna 

Carta (Büyük Şart)‟ya benzetilmektedir. 

 Daha çok Alemdar Mustafa Paşa‟nın inisiyatifi temelinde gelişen bu bel-

ge üzerine kendilerini ortadan kaldıracağı gerekçesiyle Yeniçeriler Alemdar 

Mustafa Paşa‟ya karşı ayaklanır. Alemdar Mustafa Paşa ortadan kaldırılır, 2. 

Mahmut 4. Mustafa‟yı öldürttüğünden hanedanın yaşayan üyesi olarak tahtta 

kalmayı başarır, ama Sekban örgütlenmesini lağvederek Yeniçerilerle uzlaşır.  

Yenilikçi ve merkeziyetçi bir padişah olan 2. Mahmut‟un 1826‟dan sonra 

sıklaşan reformları Osmanlı‟nın sonraki reform çabalarının da temel karakteri-

ni belirleyecektir. 2. Mahmut da tıpkı 3. Selim ve Mısır Valisi Mehmet Ali 

Paşa gibi reformların temeline güçlü bir ordu kurmayı yerleştirecektir. Zira 

otoritesi zayıflamış olan devleti merkezi bir güç yapmanın temel yolu, güçlü 

bir ordu kurmaktan geçmekteydi. Bütün reformlar bu amacı gerçekleştirmeye 

yöneliktir. Yeni bir ordunun kurulması için para gerekliydi. Paranın elde edil-

mesi için de güçlü bir vergilendirme sistemi gerekliydi, bunun için de yerelde 

ve merkezde iyi işleyen bir bürokrasi gerekliydi. Tüm bunları başarabilmek 

için gerekli kadroların yetiştirileceği eğitim mekanizmalarını kurmuştur. 2. 

Mahmut kendinden önceki reformcu padişahlardan farklı olarak daha köktenci 

ve yapısal değişiklikler yapmayı amaçlamıştır. Bu çerçevede artık önemli başa-

rılar elde etmek bir yana, var olan devlet topraklarını korumakta da epey zayıf 

kalan ve bir yük olmanın ötesinde bir anlam taşımayan Yeniçeri Ocağı‟nı orta-

dan kaldırmayla işe başlar. Çok zorlu olur, ama kısa sürede geçmişteki dersler-

den de yararlanarak (Genç Osman, 3.Selim gibi) bu kurumu ortadan kaldırır. 

„Vaka-i Hayriye‟ diye tanımlanan bu olay sonucunda Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye adlı yeni bir ordu kurulur. Bir başkomutan vasıtasıyla orduyu 

kendisine bağlar ve böylelikle eskiden farklı olarak orduyu denetimi altına 

almayı başarır. Yeniçeri kurumunun ortadan kaldırılmasıyla birlikte Yeniçeri-

lerin tarikatı olan Bektaşilik de yasaklanır.  

Yeniçerilerle kurduğu koalisyonlar sonucu tıpkı Yeniçeriler gibi reformcu 

padişahlara önemli engeller çıkaran ulemaya karşı da durumu fırsat bilerek 

önemli başarılar elde eder. Dini vakıfların, evkafın mülkünü ayrı bir Evkaf 
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Müdürlüğü -daha sonra da Evkaf Nezareti olacaktır- kurarak hükümetin dene-

timi altına alır. Ayrıca ulemayı başında Şeyhülislam ve Başmüftü‟nün olduğu 

hiyerarşik bir yapılanmaya dahil eder, böylelikle din kurumu üzerinde tıpkı 

orduda olduğu gibi bir denetim mekanizması kurarak kendine bağlar. 2. Mah-

mut‟un daha pek çok alanda çağı yakalama, Avrupa standartlarına ulaşmayı 

amaçlayan reform yaklaşımları olsa da en temel yaklaşımının devletin sarsılan 

otoritesini yeniden kurmak, merkezileşmeyi güçlendirmek olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Sened-i İttifak ile Osmanlı toprak sisteminde de bir parçalanma söz konu-

su olur. Osmanlı‟da toprak sistemi tımara dayanıyordu. Bu da vergilerin direkt 

alınması anlamına geliyordu. Tımar sisteminin dağıtılması vergilere ulaşımda 

bir dolayım durumunu ortaya çıkarıyordu. Dolaylı vergiler yerel yönetimlerin 

yani ayanların merkeze karşı daha da güçlenmesini beraberinde getiriyordu. Bu 

da taşranın, yani yerelin her açıdan merkezle gevşek bir ilişkilenme ağının 

ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Dolayısıyla reform yani ıslahat çalışmaları 

nedeniyle gerçekleştirilen yenilikler merkezin taşra üzerindeki ağırlığını zayıf-

latıyor ve merkezin hakim güç olmasını engelliyordu. Bozulan düzeni yeniden 

kurmak, imparatorluğu toparlamak isteyen 2. Mahmut, bunu gerçekleştirmek 

için tüm çabasını merkezi otoriteyi sağlamak amacıyla kullanacaktır. Bu amaç-

la yerel iktidarlar ve isyanlar şiddetli bir biçimde bastırılacak ve ortalıkta mer-

kezi otoriteye başkaldıracak, ona alternatif olacak bir güç odağı bırakmayacak-

tır. Tüm bu olup bitenler içinde Kürtlerin durumuna bakıldığında 2. Mahmut 

döneminin Kürtler için bir dönüm noktası olduğu görülecektir. Çünkü Kürdis-

tan‟ın klasik anlamda işgal edilmesi ve günümüze değin süren bir sömürgeleş-

meye maruz kalması bu dönemde başlar. Öncesinde her ne kadar Kürtler bü-

yük ölçüde Osmanlı‟nın sınırları içinde yaşasalar da önemli ölçüde kendi içle-

rinde klasik bir işgal ve sömürüye maruz kalmadan, bağımsız beylikler halinde 

yaşamaktadır.  

19. yüzyılda Osmanlı‟nın merkezileşme çabaları Kürdistan açısından 

yepyeni bir süreci başlatacaktır. Osmanlı ekonomik ve siyasi olarak yaşadığı 

zorlanmayı ve zayıflamayı Doğu‟ya özellikle de Kürdistan‟a yönelerek aşmaya 

çalışacaktır. Kürdistan‟da hakim olan mirlerin hakimiyetine son vererek, onları 

birer memuruna dönüştürmek, böylelikle de merkezileşme ayağını tam oturt-

mak isteyecektir. Ayrıca ekonomik rahatlamayı sağlamak için de mirleri vergi-

lere tabi tutarken, askeri olarak da hizmet yükümlülükleri getirmek ister. Bu 

durum eski statülerini kaybeden Kürt mirleri açısından ciddi bir rahatsızlık 

kaynağı olur ve 19. yüzyıl Kürtler açısından tümden bir isyan yüzyılı olacaktır.  
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 “Osmanlılarla ġerefhanlıların (Bitlis Emiri Ġdris-i Bitlisi manevi ön-

derleri olmaktadır) iĢbirliği etmesinde çıkar sağlayan bu hakim tabaka, 19. 

yüzyıldan itibaren çıkarlarını yitirince isyan sürecine giriĢmiĢtir. Merkezi 

devletin ağır vergi ve askerlik talebi eski statüyü aĢınca, 19. yüzyıl boydan 

boya isyanlar ile geçmiĢtir… Yenilmeleri halk üzerinde bile olumsuz etki 

bırakmıĢtır. Özgürlük düzeyinin düĢmesine neden olmuĢtur. Kürt kavmini 

bir ulusal harekete taĢıyamamıĢlardır. Geleneksel rolü pek aĢtıkları söyle-

nemez.  

Kürtler için baĢ aĢağı gidiĢi bu 19. yüzyıl isyanlarıyla baĢlatabiliriz. Ta-

rihte ilk defa Kürt statüsü silinmekte, herhangi özgün siyasi bir rolü kalma-

maktadır.”  

Kürtler açısından Önderliğimizin deyimiyle baş aşağıya gidişin bu tarihte 

gerçekleşmesinin nedeni, Osmanlı‟nın çok güçlü olması değildir. İşgal ve sö-

mürü sistemini Batı‟da yaşadığı zorlanmalar nedeniyle Doğu‟ya kaydırmak 

isteyen Osmanlı karşısında Kürt halkına önderlik eden dönem egemen sınıfı 

doğru, halkın çıkarlarını esas alan bir tutum içinde olmamışlardır. Daha çok 

bireysel veya ailesel çıkarları tehlikeye girdiğinden halkı isyana kaldıran, bu 

haklarını elde ettiğinde halkı yüz üstü bırakan bir öncü gerçekliği yaşanmakta-

dır. Hatta karşısında isyan ettiği devletin affı üzerine devlet adına kendi halkı 

gibi merkezi devlete karşı hak mücadelesi yürüten diğer halkların ayaklanmala-

rını bastırmak için bir devlet memuru gibi yaklaşan Kürt isyan önderleri de 

bulunmaktadır. Halkın tümüne seslenemeyen, bu yönüyle genelleşemeyen, 

öngörüden yoksun, yer yer birbiriyle çatışan bu egemenlerin Kürt halkını kendi 

ailesel çıkarlarına alet ederek, halka büyük acılar yaşattığı görülmektedir. As-

lında gerçekleşen bu isyanlar ve bu isyanlarda Kürt egemen sınıfının perfor-

mansı onların karakterinin anlaşılması ve günümüz egemenlerinin de kavran-

ması açısından oldukça büyük önem taşır.  

İsyanlar daha çok Osmanlı‟nın zor durumda olduğu, değişik cephelerde 

savaşmak zorunda kaldığı tarihlerde elverişli durumdan yararlanmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Kürt egemenlerinin öncülüğünde gerçekleşen Kürt isyanla-

rında dönemin hakim eğilimi olan ve özellikle Balkanlarda çok yoğunca görü-

len diğer halkların bağımsızlıklarına ulaşma mücadelelerinin belli ölçüde etkisi 

olsa da esas neden, Osmanlı‟nın yönelimleri karşısında eski yaşam tarzları 

sarsılan Kürt egemenlerinin iktidarlarını sürdürme çabalarıdır. Bu yönüyle bu 

yüzyılda gerçekleşen Kürt isyanları çağdaşı diğer isyanlardan nitelikçe belli 

ayrımlar taşır. Milliyetçiliğin etkisinin kısmi olduğunu belirtmek daha gerçekçi 

bir yaklaşım olacaktır.  
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Kürt isyanlarına öncülük eden mirler, bağımlı insanlardır, işbirlikçidirler, 

hep bir dayanak noktası aramaktadırlar. Bu, onların tarihsel olarak şekillenen 

en temel bir karakteristik özelliğidir. Halkın gücüne dayanmak yerine her za-

man dış güçlerin yardım ve desteğine ihtiyaç duyarlar. Dolaylı dolaysız tüm 

mirlerin dış bağlantıları vardır ve bu durum, isyanlarda her zaman dış bağlantı-

ların, yönlendirmelerin varlığının da göz önünde bulundurulmasını gerekli 

kılmaktadır.  

Kendilerince özellikle Osmanlı ve İran arasında denge siyaseti izleyen 

Kürt egemenleri, esasında her iki devlet tarafından birbirine karşı kullanılmak-

tan kurtulamamışlardır. 19. yüzyılda gerçekleşen ve başını Baban emiri 

Abdurahman Paşa‟nın çektiği isyanda (1806) bunu görmek mümkündür. Sü-

leymaniye bölgesinde yer alan Baban Emirliği iki ülkenin sınırına yakın olu-

şundan dolayı bu devletlerarasındaki çelişkileri kısmen kullanmaya çalışsa da 

sonuçta bir dönemler İran‟a karşı kışkırtılan bu emirlik, Osmanlılarca önü kesi-

len, gelişimi engellenen bir emirlik olacaktır.  

Aynı şey Revanduz isyanında da (Mir Muhammed, 1833-1837) olur. Mir 

Muhammed, Mehmet Ali Paşa ve İngilizlerle ilişkilenir ama başarıya ulaşa-

maz. Mir Muhammed rehin alınır ve padişah denetiminde sürgünü yaşar, sür-

gün dönüşünde Trabzon‟da öldürülür.  

19. yüzyılda Bedirxan Bey yönetimindeki Botan Emirliği de oldukça güç-

lenmiş bir pozisyondadır. Kendi adına para bastırma, hutbe okutma ve düzenli 

bir de ordu kurma onun icraatlarındandır. Osmanlı‟nın yönelimleri karşısında 

bu özerk ve güçlü yapısını korumak isteyen Bedirxan Bey ayaklanır. Ayaklan-

ma sonucunda sıkışır, teslim alınır. Pek çok beye uygulandığı gibi esasında 

irade kırmanın, iğdiş ederek kendine bağlamanın yeri haline getirilen İstan-

bul‟da sürgüne götürülür. Oradan da Girit'e gönderilen Bedirxan Bey, Osman-

lı‟ya karşı ayaklanan Giritlilerin bastırılmasında yer alacak ve gösterdiği bağlı-

lık ve yararlılık nedeniyle paşa unvanıyla mükafatlandırılacaktır. 

Kendisine kimi vaatler verilmek suretiyle amcası Bedirxan Bey‟e ihanet 

ederek yenilmesinde önemli bir rol oynayan Yezdan Şêr de aynı akıbete uğra-

maktan, basit bir kullanılan pozisyonuna düşmekten kurtulamaz.  

Batılı güçler günümüzde daha açık bir şekliyle görülen ne Kürtlerin kendi 

başlarına tam olarak güçlenmesine izin veren ne de onlara tümden ilgisiz kalan 

politikalarını daha o dönemden iyiden iyiye oturtmuşlardır. Kürtleri emperya-

list çıkarları için Osmanlı ve İran‟a karşı kullanırlarken, öte taraftan Kürtlerin 

tam güç olmasını da engeller tutumdaydılar. Böylelikle bir taraftan Kürtleri 

Osmanlı ve İran üzerinde her zaman kullanarak onları kendilerine daha fazla 
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bağımlı hale getirirlerken, öte yandan Kürtlere de her zaman için sorunlarının 

çözümünde sanki yardımları olacakmış gibi bir umut vermişlerdir. İngilizler 

önce Bedirxan Bey‟e karşı Nesturileri ayaklandırmış, Bedirxan Bey‟in onları 

katletmesinin zeminini hazırlamış, Bedirxan Bey onları katledince de bu defa 

Osmanlı üzerinde „Hıristiyan azınlıkların yaşam da dahil temel haklarının gü-

vencede olmadığı‟ gerekçesiyle baskı oluşturmuştur. Böylelikle de Osmanlı‟yı 

Bedirxan Bey‟in üzerine sürerek, Kürtlerin daha fazla güçlenmelerinin önüne 

geçmek istemiştir. Tipik bir iti ite kırdırtma politikası ile karşı karşıyayız.  

2. Mahmut‟tan beri ısrarlı bir şekilde sürdürülen merkezileştirme, güçlü 

yerel otoritelere son verme politikası Kürdistan‟da böylelikle sonuç vermiş 

oluyordu. Kürdistan‟da emirlikler ve onların egemenleri anlamında mirler 

dönemi son buluyordu.  

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni bir Kürt egemen sınıfının Kür-

distan‟da hakim hale geldiğini görmekteyiz. Beyliklerin ortadan kalkmasından 

sonra yerine yeni bir otorite hemen geçemediğinden, Kürdistan‟da bir taraftan 

başıboşluk gelişirken, diğer taraftan da aşiretler arası anlaşmazlıklar yoğun bir 

şekilde görülmeye başlar. Bir merkezileşmeye ve doğan otorite boşluğunun 

doldurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Toplumu bu kaos ortamından çıkaracak 

kesim de aşiretler üstü olan, toplumda önemli ölçüde bir saygınlığı bulunan 

şeyhler olacaktır. 

Şeyh aşiret dışıdır, peygamber ailesine dayandığından kutsal ve ortaklaş-

tıran temel toplumsal güçtür. Kürdistan‟da etkili olan iki temel tarikat olan 

Kadiriler ve Nakşibendilerin temsilcileri olan bu şeyhler, güçlerini toplumsal 

ihtiyaca verdikleri cevaptan ve daha çok da dinin gücünden almaktadırlar. 

Şeyhler müritleri aracılığıyla hem dini, hem siyasi hem de ekonomik güçlerini 

kısa sürede büyütürler. Adeta Kürdistan‟ın zihniyetteki tekelleri konumunda-

dırlar. Şeyhlik kurumunun siyasi olarak gücünü ortaya çıkardığı an Şeyh 

Ubeydullah İsyanı(1878-1881)‟dır. Cılız bir milliyetçiliği de içinde barındıran 

bu isyan, Nakşibendi Tarikatı‟nın etkinliği ve liderliğinde gerçekleşir. Nakşi-

bendi Tarikatı‟nın yaygınlığı ve gücü isyanın kısa sürede yaygınlaşmasını sağ-

lar. Nakşilik, dergaha kapanmaz, dışa açılır, örgütlenir, gücü de oradan gelir. 

Şeyh Ubeydullah İsyanı‟nın yanısıra Şeyh Sait İsyanı‟na kadarki isyanların 

çoğunda Nakşibendi öncülüğü vardır.  

Anlatımımızın bu bölümünde konunun akışını kesecek olsa da Nakşiben-

diliğe kısaca değinmek istiyoruz. 

Yukarıda 2. Mahmut‟un Yeniçeri Ocağı‟nı kapattığından ve bu ocağın 

bağlı olduğu ve zihniyetini oluşturan Bektaşi Tarikatı‟nı yasakladığından bah-
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setmiştik. Yıl 1826. Bektaşi Tarikatı yasaklanır. Bektaşiler kıyıma uğrar. Tekke 

ve zaviyeleri kapatılıp mallarıyla birlikte Nakşi Tarikatı‟na devredilir. Bu dö-

nemden sonra Süleymaniyeli bir Kürt olan Mevlana Halid Bağdadi‟nin tarika-

tın başında olduğu süreçte, sadece 300 bin nüfuslu olan İstanbul‟da Nakşi tek-

kesinin sayısı 52‟dir. Yine aynı dönemde bu tarikatın Anadolu, Mezopotamya 

ve Araplar içinde 12 bin müridi vardır. 1820‟lerden itibaren bu tarikatın 

Halidiye kolu Osmanlı içinde etkin olmaya başlamıştır.  

Şeyh Ubeydullah‟la birlikte isminden bahsettiğimiz Nakşicilik nasıl ol-

muştu da bu denli kendisini örgütleyerek Osmanlı siyaseti içinde yer almıştı? 

Osmanlı topraklarının giderek küçüldüğü dönemlerde Suudi Arabistan 

topraklarında Osmanlı karşıtlığını da içeren Vahabi tarikatı güçlenmekte idi. 

 İdeolojik kaynağını „Seleffiyun‟ hareketine dayandıran Vahabilik, Arap 

Yarımadası‟nda ortaya çıkmıştır. İslam‟ın yaşanan yetersizliklerini aşma iddia-

sındadır. Bir nevi Hıristiyanlık içinde gelişen Protestanlık gibidir. Yani bir 

anlamda Arap milliyetçiliğinin İslam içindeki dinsel yorumu olmaktadır. İngi-

lizlerin bölge içinde güç olma çabalarını arttırdığı dönemde gelişmiş olması da 

ayrı bir değerlendirme konusu olmaktadır. Bu yanıyla Vahabilik, İslam‟ın ilk 

halinden uzaklaşan egemen İslami yorumlara karşı olduğunu iddia etmiştir. 

Şahısların aşırı derecede kutsallaştırılarak bunlardan medet umulması, bu tür 

şahısların ziyaret edilerek Allah‟a yakın olunacağının sanılması ve İslam‟ın 

kendisinde bulunmayan zikr, rabıta vb ibadet biçimlerinin yaygınlık kazanma-

sına karşı çıktığını söyleyen Vahabilik, esas olarak Arap milliyetçiliğinin ideo-

lojisi olmuştur. Bu özelliği ile Vahabilik, ilk oluşum halinden itibaren Osman-

lı‟ya karşı yoğun bir mücadele içine girmiş ve Arap Yarımadası‟nın Osman-

lı‟dan kopuşuna kadar bu özelliğini sürdürmüştür. Bu kopuş sürecinin İngiliz-

lerden bağımsız olarak düşünülmemesi gerektiği de dikkate alınırsa, Vahabi-

İngiliz ilişkisi de ayrı bir değerlendirme konusu olmaktadır. 

Arap dünyasında bu gelişmeler olurken, ortaya çıkış amacının ötesinde 

nasıl kullanıldığı dikkate alınırsa ve bugün yine bu tarikatın oynadığı rol düşü-

nülürse, Nakşicilik Osmanlı‟nın kendisini yaşatmak için kullandığı bir hareket 

olmuştur. Yoksa 2. Mahmut neredeyse 700 yıllık bir geçmişi olan Bektaşi Ta-

rikatı‟nı kapatamazdı. Yani Avrupa‟nın denetimi altında palazlanan milliyetçi 

Vahabiliğe karşı, Avrupalılaşmak isteyen Osmanlı‟nın elinde de Nakşicilik 

tarikatı kıyasıya bir çatışma içinde bugüne gelmiştir. Osmanlı‟nın silahı olan 

Nakşicilik, Vahabiliğin Suriye ve Irak‟ta en az 50 yıl gelişmesini engellemiştir. 

Ve yine Kafkasya‟da 1830‟lardan itibaren 25 yıl Nakşi Şeyh Şamil öncülüğün-

de Ruslara karşı bir mücadele yürütülmüş, bu yolla da Kafkasların Osmanlı 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

179 
 

‟dan kopması bir süre geciktirilirken; Rusların yayılmasına engel olunmuştur. 

Rus-İngiliz çelişkisi düşünüldüğünde, Kafkas cephesinde de İngiliz -Osmanlı -

Nakşi ilişkisi önemli olmaktadır. 

Siyasetin içinde olan, gelenekselliği temsil eden ve Kürt toplumunda ön-

cülük misyonuyla yüklü bu tarikat, 1945'lerden sonra bu defa düzen partileri 

tarafından sistem içine daha fazla çekilerek, Kürtlerin devlete tamamen bağımlı 

hale getirilmesinde en etkili araç olarak kullanılacaktır. Kürdistan'a Mevlana 

Xalit aracılığıyla gelen Nakşibendilik, başını ABD'nin çektiği Batılı güçlerin 

Ortadoğu çapında gerçekleştirmek istedikleri BOP‟un da zeminini oluşturmak-

tadır. Nakşibendilik bu yönüyle hem bölgedeki TC gibi statükocu ve sömürgeci 

güçlerin dini duyguları istismar ederek Kürt halkına karşı kullandığı bir tarikat 

olurken hem de statükocu Suudi Vahabiliğine ve İran Şiasına karşı da emper-

yalizmin bölgeye vermek istediği biçim için biçilmiş kaftan rolündedir.  

Şeyh Ubeydullah, isyandan önce Batılı devletlerle çok yoğun ilişki kurma 

arayışında olmuştur. Zira başarıyı onlarla kurulacak bir ilişkiye bağlamıştır. 

Şeyh, Hıristiyanlarla isyan öncesi, ittifak yapar. 1880‟de ilk Kürdistan Kurul-

tayı‟nı toplar, temsil ettiği şeyhlik kurumunun doğal bir sonucu olarak da bir-

leştiricidir. O nedenle de milliyetçi yanlarına rastlamak mümkündür. Özellikle 

İngilizlerle çok güçlü bir ilişki kurmuş olsa da Rusya, ABD ve İngiliz misyo-

nerlerin takındıkları ortak tavır: isyanın daha fazla genişlemesine engel olmak 

şeklindedir.  

Bu isyanda diğer bir temel faktör de bu isyanın 1877-1878 yılları arasın-

daki Osmanlı -Rus Savaşı dönemine denk gelmesidir. Bu savaş sonunda Erme-

nilere otonomi hakkı verilmesi nedeniyle Kürdistan topraklarının elden gitme 

tehlikesine karşı bir refleks olma özelliği de taşımaktadır. 

 
 
Değişen Dengeler- Batılı Güçler ve Osmanlı 
 

19. yüzyıl Kürtler için olduğu kadar Osmanlı için de çok özel yeri olan 

bir yüzyıldır. Osmanlı ‟nın demokrasi denemelerinin olduğu, yapısal açılımlar 

yapmak istediği, ama yıkımın önünü almada hayli geciktiği bir kaos yüzyıldır. 

Bu yüzyıl Osmanlı‟nın tamamen iradesiz kılınarak, üzerinde her türden tasarru-

fun yapıldığı bir yüzyıldır. Zaten Kürtlerin de yaşadığı sorunların temelinde 

Osmanlı‟nın bu güçsüz durumu yatmaktadır. Osmanlı‟nın güçlü ve iradeli 

olduğu dönemlerde sadece Kürtlerin değil diğer farklı halkların da çok da so-

run yaşamadan varlıklarını kimlikleri temelinde devam ettirdikleri görülmekte-



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

180 
 

dir. Güçsüz Osmanlı herkesin işine karıştığı, yönlendirdiği, üzerinde baskı 

kurduğu ve bu yönüyle de hakimiyeti altında yaşayan halklarla sorun yaşayan 

bir Osmanlı‟dır.  

3. Selim‟in başlattığı, 2. Mahmut‟un güçlü bir şekilde devam ettirdiği re-

form süreci, durmadan devam eder. 2. Mahmut‟un ölümünden sonra yerine 

oğlu Abdülmecit geçer. Bu dönemde önceki reformların bir devamı niteliğinde 

Harbiye Nazırı Reşid Paşa tarafından Gülhane‟de ilan edilen Tanzimat Ferma-

nı(1839) Osmanlı tarihinde önemli bir belge olma özelliği taşımaktadır. Geli-

nen aşamada genelde Avrupalılar, özelde de İngilizler Osmanlı siyasetinde çok 

etkin bir pozisyondadır. Tanzimatın oluşumunda genelde yapılmak istenen, 

reform sürecinin devamı kadar, hatta belki ondan da daha fazla Avrupalı büyük 

güçlerin beklentilerine ve istemlerine denk açılımlar yapmaktır. 

 1831‟den beri büyük bir güç haline gelmiş olan Kavalalı Mehmet Ali Pa-

şa sorununda Batı‟nın desteğini alabilmek de güncelde gelişen bir durumdu. Bu 

nedenle ilan edilen Tanzimat Fermanı‟nda en genel anlamıyla padişahın tüm 

tebaasının mal, can ve namusunun güvence altına alınması, zorunlu askerlik, 

iltizam sisteminin yerini alacak yeni ve uygun bir vergilendirme sistemi ve 

gayri müslimler de dahil herkesin yasalar önünde eşit olmasını öngören madde-

ler… içermekteydi.  

Nizip yenilgisiyle savunmasız kalan Osmanlı‟nın imdadına Batılı güçler 

yetişir. İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya devreye girer. Mehmet Ali Paşa, 

Mısır, Suriye ve Adana‟yı egemenliği altına alıp hanedanlığını kurumsallaştır-

mak ister. Yapılan müdahaleyle Mısır, Mehmet Ali‟ye kalır ve Mısır 1882‟de 

İngilizler tarafından işgal edilinceye kadar görünürde Osmanlı‟ya hâlâ bağlı bir 

konumda tutulur.  

Ruslar öteden beri soydaşları olan Slavları ve yine mezhepleri olan Orto-

doksluğu bahane ederek Osmanlı‟nın iç işlerine her zaman karışmış ve bu ne-

denle pek çok savaşa da girmiştir. 1853‟te Ruslar, Osmanlı‟dan Ortodoks kili-

sesinin yanısıra, Osmanlı İmparatorluğu içindeki Ortodoks ahalinin de tümü-

nün himaye hakkını istemektedir. İmparatorluğun 1/3‟ini himaye etmek anla-

mına gelen bu durum, Fransızlar ve İngilizler tarafından tepkiyle karşılanır. 

Ruslar eğer talepleri kabul edilmezse, Eflak ve Boğdan‟ı işgal edeceklerini 

söylerler. Talepleri yerine gelmeyince de dediklerini yaparak bu yerleri işgal 

ederler. Bu durum karşısında Osmanlı aynı yıl Rusya‟ya savaş ilan eder. Fran-

sa‟nın da zorlamasıyla 28 Mart 1854‟te İngilizler de resmen savaşa katılır. 

Avusturya, Fransa ve İngiltere‟nin baskısıyla 1856‟da yapılan Paris Konferansı 

ile Rusların Eflak ve Boğdan üzerindeki nüfuzu sonlandırılıyor, Karadeniz her 
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iki devlet için de askeri teçhizattan arındırılıyor ve Osmanlı‟nın toprak ve ülke 

bütünlüğü Batılı güçlerin güvencesi altına alınıyordu. Bu madde aslında Os-

manlı‟nın nasıl ayakta kaldığını ve ne kadar acz içinde olduğunu gözler önüne 

sermektedir.  

Konferansta Osmanlı‟nın imajını olumlamak amacıyla Islahat Fermanı 

adıyla Tanzimat‟ta eksik kalan gayri müslimlerin haklarına yer veren, esasında 

da İstanbul‟daki İngiliz ve Fransız büyükelçilerince hazırlanan belge ilan edilir. 

Osmanlı‟nın en temel amacı Batılıların gözüne girmek ve onlardan biri olduğu 

izlenimini oluşturarak eğer mümkünse onların kulüplerine girebilmektir.  

Kırım savaşı sonrası gerçekleşen Paris Konferansı ile Osmanlı‟nın toprak 

bütünlüğü belki yirmi yıl için güvence altına alınabilmiştir. Ama ekonomik 

olarak Osmanlı yepyeni bir sürece girmiştir. Osmanlı savaş harcamalarını kar-

şılayacak durumda olmadığından, ilk kez dışarıdan borç para almış ve zamanla 

da her şeyiyle dışa bağımlı bir devlet derekesine düşecektir.  

En genel anlamda da Fransız ve Avusturyalılar Katolikler ve Papalığı be-

nimseyen Doğu kiliseleri mensupları olan Uniatları, Ruslar Ortodoksları, İngi-

lizler Durzi ve Protestanları bahane ederek Osmanlı üzerinde baskı uygulaya-

rak önemli nüfuz alanları oluşturmuşlardır. Osmanlı sınırları içindeki Hıristi-

yanlar Girit, Doğu Avrupa‟nın tümünde yine Lübnan‟da önemli ölçüde sorun 

olmuştur. Dış devletlerin yönlendirmesi ve kışkırtmalarıyla önce ayaklanmış-

lar, ardından da Osmanlı bastırmış ve bu da Osmanlı‟nın hakimiyetini daha 

fazla kaybetmesi anlamına gelmektedir. Özcesi Hıristiyan topluluk Batılı güç-

lerin Osmanlılara müdahale etmesinde çok etkili bir biçimde kullanılmıştır.  

Ekonomik sıkıntılar, artan isyanlar ve buna bağlı olarak artık daha güçlü 

dillendirilmeye başlanan Osmanlı‟nın paylaşım senaryoları içinde 30 Mayıs 

1876‟da devletin önemli bürokratlarının, seraskerin, şeyhülislamın vb. içinde 

yer aldığı bir seçkin grubun öncülüğünde Abdülaziz‟e karşı bir darbe gerçek-

leştirilir ve Abdülaziz tahttan indirilir. Yerine Osmanlı‟nın yükseliş dönemi 

gelenekleriyle Avrupa tarzını harmanlayan Yeni Osmanlılara yakın olan 4. 

Murat bir anayasa vaadiyle tahta getirilir. Tahta çıkar çıkmaz anayasa vaadini 

unutarak, daha çok reformlardan bahsetmeye başlar. Akli dengesini yitiren 4. 

Murat‟ın yerine Abdulhamit tahta geçer. 

1870‟lerden itibaren özellikle Bosna, Hersek ve sonrasında da Bulgaris-

tan‟da ekonomik ve siyasi nedenlerle ayaklanmalar olmuş ve Osmanlı bunları 

kanlı bir şekilde bastırmıştı. Bu da Avrupalı devletlerin tepkisiyle karşılanmış-

tı.  
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Balkanlardaki durum Abdulhamit döneminde de sorun olmaya devam 

eder. Sırbistan 30 Haziran 1876‟da imparatorluğa savaş ilan eder. Ancak eylül-

de ateşkes ilan etmek zorunda kalır. Ruslar Panslavist politikaları çerçevesinde 

Sırbistan‟dan sonra daha fazla Bulgarları devreye koyarlar. Ruslar Balkanlarda 

yaşayan Bulgarlara geniş kapsamlı hakların tanınması, Bulgarlara özerklik 

hakkının verilmesi gerektiği yönünde Osmanlı‟ya baskı yapmaya başlarlar. 

Taleplerinin karşılanmaması halinde savaş ilan edeceğini söyler. Durumun 

vahameti üzerine bazı Batılı güçlerin teşvikiyle Balkan sorununu tartışmak 

üzere bir konferans örgütlenir. 23 Aralık 1876‟daki ilk toplantıda Sultan 

Abdulhamit Kanun-i Esasi‟nin ilan edildiğini, böylelikle herkesin haklarının 

güvence altına alındığını, bu nedenle de bundan sonra yapılacak değerlendir-

melerin yersiz olduğunu söyler. Bu beklenmedik sözlerin ardından toplantı 

sonuçsuz kalır, ancak Rusya ısrarını sürdürür. Avusturya-Macaristan‟ı Bosna-

Hersek‟in işgaline ses çıkarmama temelinde tarafsız bıraktıktan sonra, 24 Ni-

san 1877‟de Osmanlı‟ya savaş ilan eder. Bu savaş Osmanlı‟nın varlığını sür-

dürmesi veya yıkılması anlamında oldukça önemli bir savaştır.  

İstanbul‟a 12 km kadar yaklaşarak Ayastefanos (Yeşilköy)‟u ele geçiren 

Rusların bu ilerleyişi karşısında Osmanlı açısından tam bir yıkım olan ve 3 

Mart 1878‟de imzalanan bir antlaşma ile savaş sonlandırılır. Bu antlaşmayla; 

Ege ve Karadeniz arasında büyük bir özerk Bulgar devleti kuruluyor, Karabağ 

ve Sırbistan topraklarına toprak katmak suretiyle bağımsız oluyor, Romanya 

bağımsızlığını kazanıyor, Teselya ve Epir‟de geniş kapsamlı reformlar gerçek-

leştiriliyordu. Batum, Kars, Ardahan ve Doğubeyazit Rusya‟ya terk ediliyor ve 

Ermenistan‟da ıslahatlar gerçekleştiriliyordu. Yeni Bulgar devleti de iki yıl 

boyunca Rusların işgalinde kalacaktı.  

Açıkça bir yıkım anlamına gelen bu antlaşmanın imzalanması üzerine 

özelde İngiltere ve Avusturya genel olarak da Avrupalı büyük güçler harekete 

geçerler. Rusya‟nın Anadolu, Balkanlar üzerinde bu kadar etkin olmasını çıkar-

larına uygun bulmayan emperyalist devletler olaya müdahil olurlar. Antlaşmayı 

kabul etmezler. Avusturya ve İngiltere askeri güç de dahil baskılarını arttıra-

cakları yönünde mesajlar vermeye başlayınca, Balkanların durumu Haziran 

1878‟de Berlin‟de gerçekleştirilen bir konferans ile yeniden ele alınır. Konfe-

rans Balkanlara dairdi ama konferansta Balkan halkları ve devletleri etkisiz, 

statüsüzdü. Konferansı yapanlar ve halklar adına tarihi kararlar alanlar egemen 

sömürgeci devletlerdi.   

Berlin Konferansı sadece Ayastefanos‟un şartlarını yumuşatır. Romanya, 

Sırbistan ve Karabağ yine bağımsızdı, ama küçültülmüş olarak. Bulgaristan 
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yine özerkti, ama küçültülmüş olarak. Liman kentlerinde, Batum dahil, Rusya 

hakimdi. Müdahil olmanın karşılığı olarak Avusturya Bosna-Hersek‟i, İngiltere 

de Kıbrıs‟ı işgal etmiş ve padişah buna sessiz kalmaktan başka bir şey yapa-

maz.  

Bu dönemden sonra yaşatılmak istenen „hasta adam‟ olarak Osmanlı‟nın 

artık yaşatılmaması gerektiğine kanî olunmuştur. Denge politikaları temelinde 

daha çok da İngilizlerin engel koyması nedeniyle parçalanmayan Osmanlı‟nın 

artık daha fazla yaşatılamayacağı İngilizlerce de anlaşılmıştır. „Asılacaksan 

İngiliz sicimiyle asıl‟ söylemine denk bir şekilde, İngilizler işe çok stratejik bir 

konumda olan Kıbrıs‟ı işgalle başlayacaktır. Osmanlı da değişen güç dengeleri 

nedeniyle 1870‟te Fransa‟yı beklenmedik bir şekilde yenen ve büyük güç ol-

mak için yanıp tutuşan Almanya‟ya yakınlaşarak onun güdümüne girecektir.  

Dış güçlerde dengeler değişiyordu. Almanya‟ya yenilen Fransa, 18. yüz-

yıldan beri Osmanlı‟nın baş düşmanı olan Rusya ile ilişkilerini ilerletiyordu. 

İngiltere Kıbrıs‟ın ardından 1882‟de Mısır‟ı da işgal etmiş, Süveyş Kanalı‟nın 

hisselerini satın almakla Yakın Doğu‟da oldukça etkin olmuştu. Mısır‟ın işga-

liyle Osmanlı-İngiliz arası iyiden iyiye açılmış ve Osmanlı İstanbul‟da artan bir 

nüfuza sahip olmaya başlayan Almanya‟ya dayanacaktır.  

Osmanlılar Almanya‟yı en az tehdit edici olan emperyalist güç olarak gö-

rüyorlardı. Müslüman topraklarını sömürgeleştirmemiş tek emperyalist devlet-

ti.  

Almanlar ise Osmanlı‟yı ekonomik ve askeri bir nüfuz alanı yaratılma-

sında uygun olarak görüyorlardı. Alman askeri danışmanlar, Osmanlı ordusunu 

eğitiyor ve Almanya‟nın ekonomik-diplomatik nüfuzu gittikçe artıyordu. Al-

manlar ayrıca Abdulhamit‟in Panislamist politikalarını da desteklemekteydi. 

Kayzer 2. Wilhelm Osmanlı‟ya Kudüs‟e dek uzanan ziyaretinde kendini „300 

milyon müslümanın dostu‟ olarak tanıtıyor, yeni kurtarıcı olarak lanse edili-

yordu.  

Ekonomik alanda da çok büyük güçlük içinde olan Osmanlı 1875‟te bor-

cunu ödeyememiş, savaş harcamaları nedeniyle iflas etmiştir. 1878‟de barış 

yapılır yapılmaz borç bunalımına dair müzakereler olmuştur. Bulunan çözüm, 

daha önce Tunus ve Mısır‟daki çözüm olmuştur. Duyun-u Umumiye İdaresi 

(DUİ) 1881‟de kurulmuştur. Bu kuruluş, Osmanlı devlet tahsillerini Avrupa‟yı 

temsil eden kişilerden oluşan bir idare meclisiyle yönetiyordu. Modern bir 

bürokrasi kurmuş ve memur sayısını beş binin üzerine çıkarmıştı. DUİ bu me-

murlar aracılığıyla bazı vilayetlerin vergileri, tuz ve tütün tekelleri ve ipek, 

alkollü içkiler, balıkçılık gibi değişik alandaki vergiler türünden birtakım gelir 
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kaynaklarını doğrudan yönetiyordu. Borçlarını böylelikle tahsil etmekte olan 

bu kuruluş, aslında Osmanlı‟nın ekonomik olarak da göbekten bağımlı hale 

gelmesi ve teslim alınması anlamındaydı. DUİ vergi tahvillerinde hükümetten 

daha etkindi ve düzenli devlet gelirlerinin 1/3‟ini elinde bulunduruyordu. Böy-

lelikle bu kuruluş yoluyla Avrupa sermayesi doğrudan doğruya Osmanlı‟ya 

müdahale ediyordu.  

Yabancı sermaye daha çok da demiryolları ihaleleri temelinde Osmanlı ya 

1888 - 1916 arasında çok yoğun bir yatırım yapmışlardır. Kuşkusuz bu yatırım-

lar sadece birer ekonomik yatırım olmayıp aynı zamanda siyasi yatırım anla-

mına da gelmektedir. 1. Dünya Savaşı yaklaştıkça yatırımların hızında önce bir 

düşme yaşanacak, ardından da tümüyle duracaktır. 

19. yüzyıl Osmanlı Devleti‟nin Batılı güçlerce parçalanarak paylaşımının 

iyiden iyiye açığa çıktığı bir yüzyıl olduğu kadar, Osmanlı‟yı Batılaştırma 

çabalarının da çok yoğun bir şekilde görüldüğü bir yüzyıldır. Gelişmenin temel 

kriteri olarak Batı görüldüğünden, Osmanlı‟da Türk-Kürt tüm halklardan deği-

şim isteyenlerin daha çok konumlandıkları alan Batı olmaktadır. Batıcı yakla-

şımların çok yoğun yaşandığı bir dönemden geçmektedir, Osmanlı. 2. Abdül-

hamit‟in Osmanlı–Rus savaşını bahane ederek Kanun-i Esasi‟yi rafa kaldırma-

sının ve meclisi de süresiz bir şekilde tatil etmesinin ardından, Abdülhamit‟in 

baskıcı rejimine karşı tepkilerin dozunda bir tırmanma olur. Kendisini tahttan 

indirmek için küçük çaplı silahlı kalkışmalar yaşansa da başarılı olunmaz. Bir 

süre sessiz kalan muhalefet zamanla örgütlülüklerine kavuşur.  

1889 yılında İstanbul‟da Mekteb-i Tıbbiye‟de dört kişinin öncülüğünde 

İttihad-ı Osmaniye Cemiyeti kurulur. İlk başkanı Ali Rüştü olan bu cemiyetin 

gittikçe güçlenmesi üzerine kendisine yöneltilen baskılar da yoğunlaşır, kimile-

ri tutuklanır. Bir kısmı da yurt dışına çıkarak oradan muhalefetlerine devam 

ederler. Yurt dışına çıkışlarda daha çok da Paris tercih edilmektedir. Paris‟te 

bir Osmanlı milletvekilinin oğlu olan Bursa Eski Maarif Müdürü Ahmet Rıza 

öncülüğündeki, Abdülhamit‟in merkeziyetçi ve mutlakiyetçi politikalarını 

eleştiren, meşrutiyet rejimini savunan ve kendilerini İttihat ve Terakki Cemiye-

ti (İTC) olarak örgütlemiş olan grupla birleşirler. Hatta daha İstanbul‟da iken 

İttihad-ı Osmaniye Cemiyeti üyelerinin yer yer İttihat ve Terakki‟nin adını 

kullandıkları da söylenmektedir. Topluluk kendisine Fransızca „Jeunes Tures‟ 

(Genç Türkler) dediğinden „Jön Türkler‟ olarak da bilinmektedir.  

İçte baskılardan dolayı muhalefet yapamaz hale gelenlerin imparatorluk 

dışına çıkarak muhalefet etmeleri sonucu, bu cemiyet oldukça güçlenir ve git-

tikçe pek çok merkezde örgütlenmeye başlar. Ahmet Rıza‟nın katı bir pozitivist 
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oluşu, din ve hilafete çok köktenci bir şekilde karşı durması, Jön Türkler içinde 

belli bir muhalefetin de oluşmasına neden olur. Bu süreçte yurt dışına çıkan 

Kafkas kökenli bir profesör olan Mizancı Murat‟ın gelişiyle parti içi iktidar 

mücadelesi iyiden iyiye tırmanır. Bir liberal olan ve hilafete, imparatorluğun 

İslami karakterine Ahmet Rıza‟ya göre çok daha yumuşak yaklaşan Mizancı 

Murat‟ın uyumlu karakteri de eklenince, Paris‟e gelişinin ardından İTC‟nin 

başkanı olarak seçilir. 1897 yılında da İTC‟nin yönetim merkezini Cenevre‟ye 

taşır. Abdülhamit‟in yapılacak reformlara yardımcı olması için kendilerini 

başkente davet etmesi ve bunun kabul edilmesi İTC‟nin prestijini düşüren bir 

gelişme olmuştur. Bu da Ahmet Rıza‟yı yeniden cemiyet içinde en etkili kişi 

haline getirir.  

1899 yılında Abdülhamit‟in kayınbiraderi olan Mahmut Celalettin Pa-

şa‟nın iki oğlu (Prens Sebahattin ve Lutfullah) ile birlikte Fransa‟ya kaçarak 

yerleşmeleri üzerine yurtdışındaki muhalefet farklı bir seyir izler, daha hareket-

li bir hal kazanır. Gittikçe öne çıkan Prens Sahahattin ile Ahmet Rıza arasında-

ki görüş farklılıkları nedeniyle bölünmeler de yaşanır. Prens Sabahattin libera-

lizmi savunur. Serbest girişimden yanadır. Bir Osmanlıcı olan Ahmet Rıza ile 

aralarındaki bu görüş farklılıkları 1902 yılında toplanan Osmanlı Liberal Kong-

resi‟nde de açığa çıkar. İmparatorluk içindeki tüm etnik unsurlardan katılımcı-

ların olduğu kongrede Sabahattin ve Ermeniler şiddetin ve yabancı müdahale-

sinin Abdülhamit iktidarını ortadan kaldırmada olması gereken ve desteklene-

bilir yöntemler olarak kabul ederken; Ahmet Rıza ve taraftarları da imparator-

luğun bağımsızlığını tehlikeye atar gerekçesiyle buna karşı durur. Tartışmalar 

sonucunda Sabahattin önce Osmanlı Hürriyet perveran Cemiyeti‟ni, ardından 

1906 yılında da Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti‟ni kurunca 

ayrılık resmileşmiş olur. 1904-1905 yıllarında Asya‟da gerçekleşen Japon-Rus 

savaşı sonucunda Japonların zafer kazanmasının, Rusya‟da yaşanan kargaşa 

ortamı ile birleşik etkisi Rusya‟da yasama meclisinin kabulüyle sonuçlanmış ve 

meşrutiyet orada kurulmuştu. Uzun bir süreden beri ilk kez bir Asyalı ülke 

Batılı bir gücü yeniyordu, bunun bir esin kaynağı olduğu belirtilir. Yine İran‟da 

da bir meşrutiyet sürecine girilmişti. Tüm bunların etkilemesi altında yeni bir 

kongreye Ermenilerin toplanma istemi temelinde giden İTC, bu defa içinde 

şiddete de „evet‟ diyen kararlarla bir meşrutiyetin getirilmesi sonucuna varı-

yordu. (1907)  

İttihat Terakki‟yi asıl güçlendiren, belirleyici güç haline getiren süreç 

1906 sürecidir. 1906 yılında Selanik‟te genç subaylar, bürokratlar ve eski İTC 

üyelerince Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurulur. Yahudilerin de çok yoğunluklu 
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bir şekilde içinde yer aldığı bu cemiyet, İTC üyesi olduğundan 1896 yılında 

Edirne‟den sürülen ve Selanik Posta-Telgraf Müdürlüğü‟nde başkatip olan 

Mehmet Talat‟ın dehasıyla kısa sürede özellikle Makedonya‟da en örgütlü güç 

haline gelir. Cemiyeti daha da güçlendiren asıl faktör ise Makedonya‟daki 3. 

Ordu ile Edirne‟deki 2. Ordu‟dan da pek çok subayın bu cemiyete üye olması-

dır. Üye olanlar arasında bir kurmay subay olan Enver Paşa da vardır. Selanik 

grubu 1907 yılında Paris‟teki İTC ile temas kurmuş ve Ahmet Rıza‟nın görüş-

lerini Sabahattin‟in görüşlerine göre daha uygun gördüklerinden onlara katıl-

mışlardı. İsim olarak da daha geleneksel ve eski bir isim olan İTC‟nin kulla-

nılmasının daha uygun olacağı değerlendirilir. Bu andan itibaren imparatorluk 

karşıtı muhalefetin merkezi Paris‟ten Selanik‟e kayar.  

İttihat Terakki‟nin öncülük ettiği İkinci Meşrutiyet‟in gelişmesini ateşle-

yen asıl faktör Makedonya sorunu olur. Alman tehlikesine karşı gittikçe yakın-

laşan ve ortak politikalar oluşturan İngiliz ve Ruslar Reval‟de biraraya gelerek, 

Osmanlı‟dan Makedonya‟nın sadece görünürde padişaha bağlı olmasını, bura-

nın denetiminin kendilerine verilmesini istemeleri ve bunun da kabul edilmesi 

üzerine ayaklanma olur. İngiliz ve Rusların imparatorluğu parçalamak için 

anlaştığı yönlü propagandalar nedeniyle 2. ve 3. Ordular dağa çıkarak, bir an 

önce meşrutiyetin ilanını isterler. Abdülhamit isyanı bastırmak için üzerlerine 

asker gönderir, ama yapılan propagandalardan etkilenen askerlerin isyancılara 

karşı savaşmaması üzerine Abdülhamit 23 Temmuz 1908 tarihinde Kanun-i 

Esasi‟yi otuz yıl aradan sonra tekrar yürürlüğe koyar.  

 İTC, ilkin Osmanlıcı bir çizgide iken, giderek Pan-Türkizm‟e varan mil-

liyetçi bir çizgiyi esas alacaktır. 18 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında yaptığı 

kongreyle partileşen İTC, 1908-1918 yılları arasında Osmanlı‟daki temel ikti-

dar gücü olacak, 1908, 1912 ve 1914 seçimlerinden de başarılı çıkacaktır. Daha 

çok askeri ve siyasi sorumluluk almadan hükümetleri dıştan etkileme, belirle-

me politikalarıyla Osmanlı‟da 1908‟den 1913 yılına kadar en temel güç olacak-

tır. Önde gelen üyeleri: Talat, Enver, Cemal, Ahmet Rıza, Said Halim, Halil ve 

Nûri Paşalar, Dr. Nazım, Babanzade İsmail Hakkı, Seyid, Hacı Adil, İsmail 

Hakkı, Hüseyin Cahid (Yalçın), Halil (Menteşe), Ziya (Gökalp), Midhat Şükrü 

(Bleda), Ömer Naci, Ahmed Şükrü, Cavid, Bahaaddin Şakir, (Kara) Kemal, 

(Küçük) Talat Beyler ve Hafız İbrahim, Emrullah, Hayri, Şeyhülislam Mûsa 

Kazım efendilerle Emanoel Karaso ve Hallaçyan‟dır.  

İttihatçıların güç kazanması ve Abdülhamit yanlılarının tepkileri nedeniy-

le ―şeriat isteriz, din elden gidiyor.‖ sloganlarıyla İstanbul‟da, 31 Mart Olayı 

diye bilinen şeriatçı, hilafetçi bir ayaklanma gerçekleşir. Ayaklanma ilkin başa-
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rılı olsa da Makedonya‟dan gelen ve İttihat ve Terakki‟ye bağlı olan ve içinde 

M. Kemal‟in de bulunduğu gönüllülerden oluşan Hareket Ordusu tarafından 

bastırılır. Ardından Abdülhamit tahttan indirilir ve yerine de kardeşi Mehmet 

Reşat getirilir. Başkent İstanbul‟da bunlar olurken, 1910 yılında Arnavutluk 

ayaklanması olur, yine aynı yıl Girit Meclisi Yunan Devleti‟ne bağlılık yemini 

eder. İtalya Trablusgarp ve Bingazi‟ye asker çıkararak Osmanlı‟ya savaş ilan 

eder. Kısa süreli bir savaşın ardından Osmanlı yapılan Uşi Antlaşması‟yla 

Kuzey Afrika‟daki kalan topraklarını da kaybetmiş olur.  

Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ‟ın ittifakı temelinde Bal-

kanlardaki Türk varlığına son vermek için Osmanlı‟ya karşı savaş ilan edilir. 1. 

ve 2. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı  neredeyse Avrupa‟daki tüm toprak-

larını yitirir. Elinde sadece Trakya bölgesinden Edirne ve civarı kalır. Make-

donya, Arnavutluk ve Batı Trakya‟dan oluşan yaklaşık 150 bin kilometrekare-

lik bir alan elden çıkar. İTC açısından bir merkez rolünde olan Selanik de böy-

lelikle elden çıkmış oluyordu.  

İTC hem bu gelişmeler hem yaklaşan seçimlerin kendileri açısından riskli 

olmaya başlaması ve hem de Kamil Paşa hükümetinin kendilerine uzak olması 

ve sorun yaratması nedeniyle 23 Ocak 1913‟te tarihe „Babıâli Baskını‟ diye 

geçen hükümet darbesi sonucu iktidarı tamamen ele alır ve kendisini feshettiği 

14 Kasım 1918 yılına kadar da iktidarın temel yürütücü gücü olur.  

1914‟te başlayan 1. Dünya Savaşı‟na Almanya‟nın safında savaşa giren 

İTC, bu savaşla imparatorluğu zorlu durumdan çıkarmayı, yeniden görkemli 

dönemlere dönmeyi, hem imparatorluk içindeki hem de dışındaki tüm Türklere 

ulaşarak bir „Büyük Türk Birliği‟ kurmayı hayal etmiştir. Bu amaçla Osman-

lı‟yı daha çok da Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılacağı üzerinden gerçekle-

şen 1. Dünya Savaşı‟na sokarak, onun yıkılmasına neden olmuştur. İTC‟nin 

temel üçlü gücünü oluşturan Enver, Talat ve Cemal Paşalar Mondros Mütare-

kesi‟nin imzalanmasından bir gün sonra ülkeden kaçacak ve Talat Paşa Ber-

lin'de, Cemal Paşa da Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürülecektir. Enver Paşa 

da Türkistan'daki Pantürkist faaliyetleri nedeniyle Bolşevikler tarafından kur-

şuna dizilecektir.  

Osmanlı ve ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde temel bir 

sorun olan Ermeni sorununun da temeli bu dönemdedir. 1878 yılındaki Berlin 

Antlaşması ile uluslararası bir sorun olarak gündemleşen, Ermeni sorunu da 

Osmanlı‟nın başını iyiden iyiye ağrıtacaktır. Batılı devletlerin eliyle gündemle-

şen ve Osmanlı‟ya karşı kullanılan, sonuçta da Ermeni halkına katliam ve yı-

kımdan başka bir şey getirmeyen bir sorundur, Ermeni sorunu. Osmanlılar, 
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Ermeniler karşısında en çok Panislamizm politikası çerçevesinde Kürtleri kul-

lanmıştır. Kürtlerin Ermenilere karşı aktif kılınmasında her iki halkın ortaklaşa 

yaşadığı kimi illerin Ermenilere verileceği yönünde duyulan kaygıların da 

etkisi vardır. Nitekim daha sonra gerçekleştirilecek Sevr Antlaşması ile Kuzey 

Kürdistan‟da Van, Bitlis, Erzincan, Muş ve Beyazıt gibi yerler, Ermenistan 

olarak kurulacak olan devletin sınırlarına dahil ediliyordu. Ermenilere karşı 

Osmanlı Devleti 2. Abdülhamit‟in isminden hareketle on üç aşiret gücünden 

oluşan Hamidiye Alayları‟nı etkin kullanmıştır. Bu alayların kurulmasının 

amaçları hem Kürtler hem de Ermenilere-Ruslara dönük özellikler taşıyordu. 

Bu alaylarla Kürt üst tabakası Abdülhamit‟in hizmetine giriyor, ona olan ba-

ğımlılığını, bağlılığını pekiştiriyordu. Kürtler bu yönüyle denetim altına alını-

yor, Kürtlerde mezhep farklılığı körükleniyor -zira alayların tümü Sünnilerden 

oluşmaktadır- işbirlikçi Kürt üst tabakası eliyle de Kürt halkı denetim altına 

alınıyor, sistem içileştirilmek isteniyordu. Diğer yandan Hamidiye Alayları 

yoluyla gittikçe Osmanlı‟nın sonunu getirecek denli bozulan uluslararası den-

geler nedeniyle de Rusya‟ya karşı Kürtlerden bir set oluşturmak için de kulla-

nılmıştır. Hamidiye Alayları bu nedenle daha çok Rusya sınırına yakın yerlerde 

Türk subaylarca eğitilen hafif süvari birlikleri niteliğinde olmuştur. Bu alaylar 

Ermenilere karşı etkili bir şekilde kullanılmıştır. Daha çok emperyalist güçlerin 

kışkırtması ve yönlendirmesi ile gerçekleşen olaylarda 1894-1896 yılları ara-

sında kimi kaynaklara göre 300 bin Ermeni kırımdan geçirilir. Hamidiye Alay-

ları‟nın da içinde yer aldığı bu olaylarla Kürtler ve Ermeniler arasında köklü 

ayrımlar ve yargılar oluşturulmuştur. Bu da tamamen devletlerin ve egemenle-

rin halkları birbirine kırdırtma ve birbirine düşürme politikalarının bir sonucu-

dur. En temel nedeni bir egemen yaklaşım olan milliyetçiliktir. Tüm bu geliş-

melerden yararlanan da emperyalistler olmuştur. Ermenilere karşı bunlar olur-

ken, emperyalistler sadece olayları kınamakla yetinmişlerdir.  

1914 yılında 1. Dünya Savaşı‟nın başlamasıyla birlikte Ermeni sorunu 

daha vahim bir hal alır. Rusların müttefiki konumunda olan Ermeniler, Ruslara 

yaslanırken, Ruslar da onları Osmanlılara karşı kullanırlar. Doğu cephesinde 

Osmanlı‟nın kaybetmesi, Osmanlı‟yı savunmasız kılar ve Ermenilere karşı 

daha duyarlı ve kaygılı hale gelir. 14 Nisan 1915 yılında Van‟da Ermenilerin 

ayaklanması üzerine kısa sürede Ermeni ayaklanması Bayburt, Erzurum, 

Doğubeyazıt, Tortum‟a kadar yayılır. Bunun üzerine İttihat Terakki Cemiyeti, 

casusluk, sabotaj, isyan gibi olayların, komitelerin emir ve direktifleri temelin-

de meydana geldiği gerekçesiyle ―Ermeni komitelerinin kapatılması, evrakla-
rına el konması, komite başkan ve üyelerinin tutuklanması ve oturdukları yerde 
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kalmalarında devletin güvencesi için sakınca görülenlerin uygun yerlerde top-

lanarak kaçmalarının önlenmesi‖ yönünde bir karar alır. Bu kararın tarihi 24 

Nisan‟dır. Bu karar uyarınca binlerce Ermeni tutuklanır. Asıl tehcir kararı ise 

27 Mayıs 1915‟te alınır. Üç maddelik kanun 1 Haziran‟da resmi gazetede ya-

yınlanarak yürürlüğe girer. Buna göre; ―ordu bağımsız kolordu ve tümen komu-

tanlıklarına askeri nedenlere dayanarak casusluk ve hainliklerini hissettikleri 

bölge halkını tek tek veya toplu olarak memleketin diğer bölgelerine göndere-
bilmeleri ve orada oturulabilmesi‖ yetkisi veriyordu. Sürgüne gönderilecek 

olanlar Musul ve Suriye‟nin kuzeyindeki bölgelere yerleştirilecek ve savaş 

sonunda da geri dönmeleri sağlanacaktı. 27 Mayıs 1915‟te alınan tehcir kararı-

nın uygulanmasına haziran ayı içinde başlanır. Bütün ülkeye yayılan tehcir 

kararı, 4 Ekim 1916‟da durdurulur. Kimi kaynaklarca milyonlarla ifade edilen 

bu kırımın, Osmanlı kaynaklarına göre 300-500 bin civarında olduğu belirtil-

mektedir. Esasında Batı‟nın verdiği umutlar, yaptığı kışkırtmalar ve yönlen-

dirmeler sonucu gerçekleşen bu ayaklanmalar ve sonrasında gelişen bu soykı-

rımlar halklara acı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen niteliktedir. Ermeni 

soykırımı tartışmaları hâlâ da çok yoğunluklu bir şekilde yine tamamen devlet-

lerin birbirinden taviz koparmasının bir aracı olarak hızından bir şey kaybet-

meden devam etmektedir. Bunca acının ve gözyaşının yaşanmasına neden olan 

utanmaz emperyalist devletler, hâlâ 24 Nisan tarihi geldiğinde bu tarihi gerçeği 

nasıl TC‟ye karşı kullanacakları üzerinde yoğunlaşırken, TC de tarihten kaça-

rak yaşananın bir soykırım olduğunun ilan ve kabul edilmemesi için tüm dip-

lomatik ve pazarlık gücünü kendini satma, tavizler verme temelinde harcamak-

tadır. Yani, tarihi ahlaksızlık ve insanlık suçu devam etmektedir. Olan da halk-

lara olmaktadır.  

Osmanlı‟nın içine girdiği bu darboğazdan kurtarılması için de çok yoğun 

arayışların olduğunu görmekteyiz. Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve en son 

da Türkçülük bu amaçla geliştirilen temel akımlardır. Batıcılık son derece elit, 

halktan kopuk ve Osmanlı ile yapısal pek çok farklılık yaşadığından ve Batılı-

lar da Osmanlı‟yı pek de kendilerinden saymadıklarından birtakım adımlar 

atılmış olsa da hâlâ gerçekleşmemiş bir yaklaşımdır. Osmanlıcılık daha çok 

Osmanlı bünyesindeki diğer halkların özellikle de emperyalist güçlerin hamili-

ği altında milliyetçi bir yaklaşımla bağımsızlıklarını elde etmek için mücadele 

etmeleri ve bağımsız olmaları sonucu iflas eden bir akımdır. Özellikle Balkan 

Savaşları sonucunda Balkan devletlerinin Osmanlı‟dan kopmasıyla bu akım 

tamamen etkisini yitirmiştir. İslamcılık daha çok Abdülhamit tarafından gelişti-

rilen zamanla İslami toplulukların da bağımsızlıklarını elde etmek için Osman-
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lı‟ya karşı isyana kalkışmaları, emperyalistlerce kullanılmaları sonucu pek de 

geçerliliği olmayan bir akım haline gelmiş olup Abdülhamit ile sona ermiştir. 

Türkçülük ise daha çok İttihat Terakki‟nin son dönemlerine doğru belirginlik 

kazanan, tüm Türkleri tek bayrak altında birleştirme düşüyle Pantürkist bir 

politika haline getirilen bir akımdır. Geliştirilmesinde Almanların belirleyici 

olduğu bir akımdır. İlkin savaş sırasında tüm Türk dünyasını hedefleyen bu 

yaklaşım, savaşın akışı içinde yaşanan başarısızlıklar sonucu Anadolu milliyet-

çiliği ile kendini sınırlamış ve hâlâ da TC‟nin resmi devlet yaklaşımı olarak 

devam etmektedir. 

  

Meşrutiyet Dönemi ve Sonrasında Kürtler 
 
Nasıl ki Osmanlı‟nın muhalifleri ve aydınları daha çok yurtdışında kalı-

yor ve orada örgütleniyorlarsa, Kürt aydın kesimleri ise daha çok imparatorluk 

başkenti olan İstanbul‟da toplanmış ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren de 

değişik dernekleşmeler ve dergi çevrelerinde örgütlenmeye çalışıyorlardı. İkin-

ci Meşrutiyet‟in oluşturduğu uygun zeminden yararlanarak Kürtler de pek çok 

cemiyet ve basın yayın organı oluştururlar.  

 1923 yılında kurulan Azadi örgütüne kadar Kürdistan merkezli bir örgüt 

kurulmamıştır. Daha çok İstanbul merkezli örgütlerin Kürdistan şubeleri söz 

konusudur. Kürt aydın tabakasının daha çok başkentte toplanmasının bunda 

payı belirleyicidir. Aşiret Mektepleri adı altında Kürt aşiret ve beylerinin ço-

cukları İstanbul'a götürülüp aslında padişaha bağımlı hale getirilmek ve ehlileş-

tirilerek imparatorluk için bir tehlike olmaktan çıkarılmak için eğitiliyorlardı. 

İşte bu kesimler arasındaki aydınlanmanın yanında var olan Kürt aydınlanması 

İstanbul'da toplanıyor ve yer yer Kürtlük adına da dernekleşme ve dergi benze-

ri kurumlaşmalar oluşturuyordu. Geleneksel aile üyelerinin (Babanlar, 

Bedirxaniler ve Şeyh Ubeydullah ailesi vb) bu kurumlaşmalarda etkin bir rol 

aldığı görülmektedir. Daha çok Kürt egemen sınıflarına dayanan ve halktan 

kopuk bir elitizmi temsil eden bu kurumlaşmaların çok tutarlı bir yaklaşım 

içinde olmadıkları, dışa dayanmayı temel aldıkları görülmektedir. Daha çok da 

kültürel talepleri önde olan kurumlaşmalardır. Siyasal talepleri olan kurumlaş-

malar daha sonra özellikle de 1. Dünya Savaşı'nın bitimine yakın, Osmanlı‟nın 

savaştan yenik çıkacağı net olarak görüldükten sonra ortaya çıkacaktır.  

İlk Kürt örgütlerinin kuruluşu Meşrutiyet dönemine rastlar. Meşrutiyet 
öncesi 1900'de Kürdistan Azm-i Kavi Cemiyeti kurulmuştur. Hakkında çok 

fazla bilgiye ulaşılamayan ve pek etkili olamamış bir örgüttür. Bu nedenle de 
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Meşrutiyet döneminde daha çok ilk etkili Kürt örgütlenmesi olarak Kürt Tea-

vün ve Terakki Cemiyeti‟ni görmekteyiz. Daha çok aristokratlardan oluşan, 

halktan pek bir temsil gücü olmayan ve İstanbul ile sınırlı bir cemiyet olan, 

Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, Osmanlıcılık akımının temsilini yaparak 

sultana bağlılık temelinde bir varlık göstermiştir. Zaten üyelerinin çoğu bürok-

rat ve subaylardan oluşmaktadır. İç sorunlar ve zamanla oluşan İttihat Terak-

ki‟nin baskıları sonucu 1912 yılında kapatılacaktır. Bu süreçte kurulmuş olan 

kimi Kürt örgütleri şunlardır:  

Kürdistan Azmi Kavi Cemiyeti(Kürdistan Güçlü İrade Derneği-1900) 

Kürdistan Teavun ve Terakki Cemiyeti(Kürt Dayanışma ve Gelişme Der-

neği-1908) 

Kürt Neşr-i Maarifi Cemiyeti(Kürt Eğitimini Yaygınlaştırma Derneği-

1910) 

Kürdistan Teşrik-i Mesai Cemiyeti(Kürdistan İşbirliği Derneği-1912) 

Hevi-Kürt Talebe Cemiyeti(Umut-Kürt Öğrenci Derneği-1912) 

Kürdistan Muhiban Cemiyeti(Kürdistan Sevenler Derneği-1912) 

Kürdistan Teşri-i Mesai Cemiyeti(Kürdistan Yasal Çalışma Derneği-

1912) 

Kürt Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti(Kürt Bilimleri ve Yayınları 

Yaygınlaştırma Derneği-1918) 

Kürdistan İstiklal Komitesi-1918 

Kürdistan Teali Cemiyeti(Kürdistan İlerleme Derneği-1918) 

Kürt Kadınları Teali Cemiyeti-1919 

Kürt Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti(Kürt Toplumsal Örgütlenme Cemiye-

ti) 

Kürt Millet Fırkası(Kürt Ulus Partisi) 

Kürdistan Cemiyeti-1920 

Azadi(Bağımsız Kürdistan Cemiyeti-1923) 

Xoybun-1927 

 O dönemde etkili olan ve başkanlığını Şeyh Ubeydullah'ın oğlu ve Nakşi 

bir şeyh olan Seyyit Abdülkadir'in yaptığı Kürdistan Teali Cemiyeti'ni ele al-

mak yararlı olacaktır. ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın 8 Ocak 1918 tarihin-

de kongreye sunduğu 14 maddelik barış prensiplerini kedisine temel referans 

yapmış, bunlara dayanmak istemiştir. Prensiplerden 12. madde şöyledir: "Os-

manlı İmparatorluğu'nun Kürt kısımlarına güvenli bir hükümdarlık sağlana-

cak, halen idaresi altındaki diğer uluslara tereddüt edilmez bir hayat güvenliği 
ile mutlak dokunulmaz muhtar bir gelişme fırsatı verilecektir". Ulusların Kendi 
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Kaderlerini Tayin Hakkı‟nın belli yönleriyle yer aldığı bu prensipler, özellikle 

Ermeni ve Kürtleri iyiden iyiye umutlandırır. Daha çok da dış güçlerin kışkırt-

maları temelinde Osmanlı'da 19. yüzyılın sonlarından itibaren bir uluslararası 

sorun olarak ortaya çıkan ve bu nedenle de pek çok kez kırımdan geçirilen 

Ermeniler, Rusya'da sosyalist devrimin olması ve Osmanlı'nın savaştan yenik 

düşmesi üzerine, Kürdistan'ın kimi şehirlerinin de içinde yer aldığı bağımsız 

bir Ermeni devleti kurma hayalleri iyiden iyiye güçlenir. Hem bu gelişmeler-

den duyulan korkudan hem de Wilson Prensipleri içinde de yer alan Kürt hak-

larını elde etmek için Aralık 1918'te Kürdistan Teali Cemiyeti yasal ve Osman-

lı Tevfik Paşa hükümetiyle ilişkili bir şekilde kurulur. Osmanlılar da bu cemi-

yet üzerinden Kürtler aracılığıyla Ermeni ve Araplar karşısında bir denge unsu-

ru oluşturmak istiyordu. Kurucuları arasında: Seyit Abdulkadir, Babanzade 

Mustafa Zihni Paşa (Hicaz Eski Valisi), Bediuzzaman Said (Daha sonra Said'i 

Nursi diye tanınan ve Nurculuk tarikatını kuran kişi), Kemahlı Sabit (Harput 

Eski Valisi), Bedirxanzade Murat (Belediye Eski Müfettişi) ve Mehmet Ali 

Emir (Emekli Yarbay), Şeyh Saffet, Mehmet Sıddık, Nuri Dersimi; (Baytar), 

Dr. Şükrü Mehmet (Sekban), Emin Ali (Emekli Konsolos) olmak üzere hemen 

her meslekten 70'e yakın asker, sivil memur, din adamı gibi kişiler vardır. Bun-

lardan sekizi Bedirxan Ailesine, altısı da Baban Ailesine (Aşiretine) mensup 

kişilerdir. Cemiyetin başkanlığına Şuray-ı Devlet (Danıştay) başkanlığı ve 

meclisi ayan (Senato) üyeliği yapmış olan Seyit Abdulkadir getirilir. Başkan 

yardımcılıklarına Emir Ali Bedirxan ile (Emekli Tümgeneral) Fuat Paşa, Genel 

Sekreterliğe de Ferik Hamdi Paşa atanır. 

 Cemiyet amacını: ―Kürdistan‘ın madden ve manen ilerlemesi ve yüksel-

tilmesine ve Kürt milletinin İslam terbiyesi, fikri ve ruhi vasıflarına ilişkin hu-
suslar üzerinde çalışmalar yapmak‖ olarak belirlemiştir. Padişahlığın hilafet 

makamına bağlılık temelinde Kürtçenin eğitimde kullanılması, kimi dergi ve 

gazetelerin çıkarılması, Kürtlerin genel anlamda çıkarlarının gözetilmesi gibi 

amaçlar da söz konusudur. Başarılı olacakları yönünde umutlanan cemiyet 

yönetimi, isteklerini bir muhtıra halinde 2 Ocak 1919 günü İstanbul‟daki İngi-

liz Yüksek Komiserliği ile beraber İtilaf Devletleri temsilcilerine iletir. 

Kürt Teali Cemiyeti'nin bu faaliyetlerine paralel bir şekilde sürgünde ya-

şayan ve aslında Kürtleri temsil etme konumunda olmayan Şerif Paşa da Paris 

Barış Konferansı'nda benzer girişimlerde bulunur. Padişaha bağlılık temelinde 

kurulan, ayrılıkçı olmayan, Ermeni meselesi nedeniyle Osmanlı hükümeti ile 

aynı düşünen cemiyetle Osmanlı hükümeti arasında bir uzlaşma sağlanır. 10 

Temmuz 1919 günü gerçekleştirilen toplantıya Osmanlı hükümeti adına, 
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Haydarizade İbrahim Efendi, Abuk Ahmet ve Avni Paşalar katılırken, Kürtler 

adına da Seyit Abdülkadir, Emin Mehmet Bedirxan, Mevlanazade Rıfat, Yüz-

başı Emin ve Binbaşı Avni Beyler katılır. Osmanlıların Kürtleri bir Kürt devle-

ti kurmayı istemekle, Kürt delegasyonun da Osmanlıları Kürdistan'ı Ermenilere 

açmakla suçladığı toplantıda „Özerk Kürdistan‟ olarak uzlaşma sağlanır. An-

laşmanın sonrasında Kürdistan'a Seyit Abdülkadir'in de onayladığı bir vali ile 

Kürt memurlar atanmıştır. Tüm bunlara rağmen dönemin koşulları gereği taraf-

lar karşılıklı olarak kuşkularını tümden ortadan kaldırmış değildirler.  

O dönemde Kürtler adına Paris'te diplomatik faaliyet yürüten Şerif Paşa 

Kürtlerden daha çok gündemleşen Ermenilerin temsilcileriyle Sevr öncesi or-

tak bir metin hazırlama çabasına girer ve bunda da başarılı olur. Şerif Paşa'nın 

bu çabaları Kürt Teali Cemiyeti'nce de desteklenecektir. Şerif Paşa'nın Ermeni-

lerle yaptığı anlaşmanın duyulması üzerine Kürt Teali Cemiyeti içinde görüş 

ayrılıkları iyice ortaya çıkar. O güne kadar daha çok Osmanlı'ya bağlı, özerk 

bir şekilde yer almak isteyen cemiyetin içinde artık bağımsızlık yanlısı yakla-

şımlar da dillendirilmeye başlanacaktır. Yaşanan tartışmalar üzerine Şerif Pa-

şa'nın cemiyetin resmi temsilcisi olduğu belirtilir. Seyit Abdülkadir de ‗Türk-
Kürt ayrılığı söz konusu değildir, özerklikten fazlası istenmemektedir‘ açıkla-

masını yapar. Bu açıklama ile cemiyetten kopuşlar gerçekleşir. Cemiyetin için-

de farklı eğilimler olsa da esasında iki eğilimden bahsedilebilir. Bunlardan 

birincisi, içinde Seyit Abdülkadir'in de yer aldığı ve Kürt halkının haklarını 

Osmanlı içinde kalarak sağlamaya çalışan gruptur. Bu grup, cemiyetin esas 

gövdesini oluşturuyordu. İkincisi de başını Kamuran Bedirxan'ın çektiği Kürt-

lerin bağımsız bir devlet kurmasını isteyen gruptur. Bu ikinci grup ayrılarak 

Teşkilat-ı İçtimaiye adıyla yeniden örgütlenir. Bu grup Paris Konferansı‟ndaki 

Kürt heyeti ve kendisini Kürdistan kralı ilan eden Şeyh Mahmut Berzenci ile 

ilişkilidir. Seyit Abdülkadir'in başını çektiği grup da Mustafa Kemal öncülü-

ğündeki Ankara hükümetinin güç kazanması, Osmanlı hükümetinin yenilmesi 

sonucunda güç kaybedecek, kimi mensupları Teşkilat-ı İçtimaiye'ye katılırken, 

kimileri de sonraki dönemlerde kurulacak olan Kürt örgütlerinde yer alacaktır. 

Seyit Abdülkadir'in, Şeyh Ali Rıza aracılığıyla Şeyh Sait ile ilişkide olduğu 

söylenmektedir. Zaten Şeyh Sait isyanının yenilmesinin ardından Seyit 

Abdülkadir de suç ortaklığı yaptığı ve İngilizlerle ilişkide olarak Türk devletini 

parçalamak istediği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından asılacaktır.  

 
Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’na Girişi ve Sonrası Gelişmeler 
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Birinci Dünya Savaşı'nın pek çok nedeni olmakla birlikte en önemli ne-

deninin Osmanlı topraklarının emperyalist devletlerce paylaşımı hususunda 

ortaya çıkan sorunlar olduğu belirtilebilir. Balkanlarda Avusturya-Rusya ça-

tışması, Boğazlar üzerinde Almanya- Rusya üstünlük çekişmesi, İngiltere'nin 

Hindistan'a giden Yakın Doğu yollarının güvenliğini koruma çabaları ve Fran-

sa'nın Suriye üzerindeki hesapları paylaşım sorunlarını savaşma düzeyine var-

dırmıştır. Tüm bu emperyalist amaçlar içinde savaşın başlaması an meselesidir. 

Nihayet Avusturya-Macaristan Veliahtı‟nın bir Sırp milliyetçisi tarafından 

öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 28 Temmuz 1914 

yılında Sırbistan'a savaş ilan eder. Sırbistan'ı destekleyen Rusya da 31 Tem-

muz'da seferberlik ilan edince, Avusturya-Macaristan'ı destekleyen Almanya, 1 

Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş ilan eder. Almanya Fran-

sa'yı ezmek için tarafsız bir konumdaki Belçika topraklarını sadece geçmek 

üzere kullanmak ister ve Belçika da İngilizlere danışır, İngilizlerin bunu red-

detmesi üzerine Almanya, 4 Ağustos'ta Belçika'ya saldırır. Bunun üzerine de 

İngiltere Almanya'ya savaş ilan eder. Osmanlı Devleti 3 Ağustos‟ta Almanlarla 

bir antlaşma imzalayarak savaşa Almanya‟nın yanında girer. Bunda şu faktör-

ler belirleyici rol oynar:  

Başını Savunma Bakanı Enver Paşa‟nın çektiği İttihat Terakkiciler Avru-

pa‟nın en güçlü ordusuna Almanya‟nın sahip olduğunu düşündüklerinden sa-

vaşı Almanların kazanacağından emin gibiydiler. 

19. yüzyıl boyunca Osmanlı‟nın toprak bütünlüğünün sağlanmasına çaba-

layan İngiltere‟nin 1878 yılından itibaren değişen politikasının ardından Os-

manlı varlığını sürdürebilmesini Almanya‟ya yakınlaşmaya bağlamıştı. 

Almanya 1890‟lardan itibaren özellikle demiryolları sayesinde Osman-

lı‟da çok önemli bir ekonomik etkinlik sağlamış durumdaydı. 

Almanya Rusya hakimiyeti altında bulunan Türkleri Osmanlı‟ya katmayı 

öngören Pan-Türkist politikaları da kışkırtıyordu. Savaşın kazanılmasıyla bu 

ülkünün gerçekleşeceğine inanılmaktaydı.  

Almanlar ise Osmanlı gibi bir müttefik edinmekle en genel anlamda şun-

ları amaçlamaktaydı:  

Osmanlı gibi geniş toprakları bulunan ve kalabalık nüfuslu bir ülke olma-

sı nedeniyle özellikle Ruslara karşı açılacak yeni cepheler Alman ve Avustur-

yalıları rahatlatacaktı.  

Osmanlı padişahının „halife‟ sıfatıyla ilan edeceği „kutsal cihad‟ özellikle 

İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları bu güçler karşısında hareke-
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te geçirebilecek ve böylelikle de İtilaf Devletleri en hassas olan noktalarından 

vurulacaklardı. 

Başarılı olmaları halinde müttefik Osmanlı ile birlikte gittikçe değer ka-

zanan petrol kaynaklarına sahip olmanın yanısıra önemli yolların kesiştiği 

bölgede en etkili güç olabilecekti.  

Daha çok da Enver Paşa‟nın inisiyatifinde 3 Ağustos‟ta imzalanan ve giz-

li tutulan antlaşmanın maddelerini Erik Jan Zürcher „Modernleşen Türkiye‟nin 

Tarihi‟ adlı kitabında şöyle sıralamaktadır: 

―Her iki taraf Avusturya ve Sırbistan arasındaki bir çatışmada tarafsız 

kalacaktı.  
Rusya çatışmaya girer ve Almanya da girmek zorunda kalırsa, Osmanlı 

İmparatorluğu İttifak Devletlerine katılacaktı.  
Alman askeri heyeti Türkiye‘de kalacak ve heyete Osmanlı yüksek komu-

tası altında etkin bir rol verilecekti.  

Almanya Osmanlı topraklarını koruyacaktı. 
Antlaşma derhal yürürlüğe konulacak ve 31 Aralık 1918 tarihine kadar 

yürürlükte kalacaktı. 
Taraflardan biri aksi halde karar vermedikçe antlaşma kendiliğinden beş 

yıllık süre için yenilenecekti. 

Padişah ve Kayzer antlaşmayı bir ay içinde tasdik edeceklerdi.  
Antlaşma gizli kalacaktı.‖ 

Antlaşma imzalanmış olsa da Osmanlı askeri malzeme ve yüklü miktarda 

ekonomik yardım almasının ardından 29 Ekim 1914‟te Odessa ve Sivastopol‟a 

saldırarak Ruslara, İngilizlere ve Fransızlara savaş ilan etmiş oluyordu. Bu 

durum geliştiğinde Osmanlı donanmasının başında bir Alman olan Souchon 

vardır. Osmanlı ordusunun başında da yani Osmanlı ordusunun genelkurmay 

başkanlığını Alman General Friedrich Bronsart von Schellendorff yapmaktadır.  

Paylaşılması için sabırsızlıkla beklenilen Osmanlı toprakları bu dönemde 

daha savaş bitmeden ve kimin kazanacağı da belli olmadan emperyalistler 

tarafından ele alınmış ve paylaşılmıştı. Gizli bir şekilde yapılan bu antlaşma-

lardan biri İtilaf Devletlerinin Rusya ile 1915 baharında yaptığı Boğazlar Ant-

laşması‟dır. Bu antlaşmaya göre, İstanbul dahil, Midye-Enez çizgisinden Sa-

karya nehrinin Karadeniz‟e döküldüğü yere kadar bütün Boğazlar bölgesi Rus-

ya‟ya bırakılır. Boğazların Rusya‟ya bırakılması Ruslar açısından yüzyıllardır 

gerçekleştirilmek istenen bir rüyanın gerçekleşmesi demekti. Tüm 19. yüzyıl 

boyunca Rusların eline geçmemesi için elinden gelen her şeyi yapan İngilte-
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re‟nin buna razı olmasının en temel nedeni ise Almanların etkili olmasını en-

gelleme istemiydi.  

Osmanlı Devleti‟ni parçalayan bir başka gizli antlaşma ise İtilaf Devletle-

ri ile İtalya arsanda 1915 Nisan ayında imzalanan Londra Antlaşması‟dır. Buna 

göre, İtilaf Devletleri, İtalya‟nın savaşa girmesi karşılığında, bu devlete Antal-

ya bölgesini, İzmir‟i ve Trablusgarp Savaşı‟ndan beri elinde tuttuğu On İki 

Ada‟yı veriyorlardı.  

1915‟te Arabistan Yarımadası‟nı ele geçiren İngiltere, Osmanlı Devle-

ti‟ne karşı ayaklanan Mekke Şerifi Hüseyin‟i destekleyerek, Irak ve Filistin 

toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir Arap Devleti kuracaktı. Böylesi bir 

plana karşı çıkan Fransa‟nın dayatmaları sonucu yeni ve gizli bir antlaşma 

imzalanır. Bu antlaşma Sykes-Picot Antlaşması‟dır. (16 Mayıs 1916) İngiliz 

Hükümeti adına Mark Sykes, Fransız hükümeti adına da Georges Picot tarafın-

dan imzalanan ve adını bu temsilcilerden alan, Rusya‟nın da onayladığı bu 

antlaşmaya göre: 
 1 -Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'-

nun bir kısmı  
2-Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Mu-

sul ile Suriye kıyıları,  

3-İngiltere'ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Güney Mezopotamya 
verilecekti.  

4-Fransa ile İngiltere'nin elde ettiği topraklarda Arap Devletleri Konfe-

derasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap Devleti kurulacak.  
5-İskenderun serbest liman olacak.  

6-Filistin'de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yöne-
tim kurulacaktır. 

Bu antlaşma da dahil yapılan tüm gizli antlaşmalar Bolşevik Devrimi‟nin 

gerçekleşmesiyle daha savaş bitmeden, deşifre edildiğinden önemli sorunları 

da beraberinde getirecektir. Zira antlaşmalar gizlidir ve deşifre edildikten sonra 

yapanların gerçek yüzleri açığa çıkmış oluyordu.  

İngiltere, Fransa ve İtalya arasında 1917 Nisan‟ında yapılan St. Jean de 

Maurienne Antlaşması‟na göre, İtalya‟ya Antalya‟ya ek olarak İzmir-Kayseri-

Mersin üçgeni arasında bulunan Güneybatı Anadolu bölgesi de bırakılıyordu. 

İngiliz Dış İlişkileri Bakanı Lord Arthur James Balfour, 2 Kasım 1917‟de 

uluslararası siyonist hareketin önderlerinden Lord Rothschild‟a yazdığı ve 

tarihe „Balfour Deklarasyonu‟ diye geçen belge ile başlayan süreç de Osmanlı 

toprakları üzerindeki emperyalist oyunlara bir örnektir. Bu mektupla Yahudile-
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rin Filistin topraklarında bir yurt arayışının destekleneceği belirtiliyordu. Bu 

mektupla İngilizler hayli kalabalık ve etkili bir Yahudi nüfusu topraklarında 

barındıran ABD‟ye hoş görünmeyi ve böylelikle Almanya‟ya karşı yürütülen 

savaşta onun da desteğinden yararlanmayı amaçlamıştı. Fransa ve İtalya da bu 

deklarasyonu destekler. ABD Başkanı Wilson da bu deklarasyona olan deste-

ğini 1918 Ekim‟inde açıkça ortaya koyar. Böylelikle daha savaş bitmeden Ya-

hudilerin geleceği İtilaf devletlerinin savaştaki durumlarına bağlanır. Yaşanan 

gelişmeler karşısında izahat isteyen Kral Hüseyin‟e doyurucu bir cevap İngiliz-

ler tarafından verilmez, iş belirsizliklerle dolu bir seyir izler. Arap topluluğun 

tepkisine neden olsa da daha sonraları bilindiği gibi Yahudiler yaşadıkları ülke-

lerden akın akın Filistin‟e göç edecek ve 2. Dünya Savaşı‟ndan sonra da ba-

ğımsız bir devlet kuracaklardır.  

1918 yılında savaş, tümden İttifak devletlerinin aleyhine bir seyir alır. 

Almanya‟nın üzerindeki ablukayı ortadan kaldırmak için sarıldığı denizaltıları 

kullanması sonucu ticaret gemileri batan, sivil ölümleri yaşayan ve Alman-

ya‟nın Meksika‟yı kendisine karşı kışkırtmasını bahane ederek emperyalist 

savaşa 1917 yılının Nisan‟ında katılan ABD, İtilaf devletlerini iyiden iyiye 

rahatlatır. Yıpranmamış, genç ve her açıdan güçlü büyük bir gücün yanlarında 

yer alması önemli avantajlar sağlamıştır. 1918‟in Mart ayında Batı cephesinde 

son bir hamle yapan Almanlar, ABD güçlerinin de içinde yer aldığı İtilaf güç-

leri karşısında bozgunu yaşayınca, İttifak devletleri barış istemek zorunda kalır. 

1918‟in Mayıs ayında Romanya, Eylül ayında Bulgaristan, Ekim ayında Os-

manlı Devleti ve son olarak 11 Kasım‟da Almanya teslim olur.  

İngiltere, Fransa ve ABD inisiyatifinde gerçekleşen Paris Barış Konferan-

sı ile yenilen devletlerle barış antlaşmaları gerçekleştirilir. Bunlar: Almanya ile 

Versailles Barış Antlaşması (28 Haziran 1919), Avusturya ile St. Germain 

Barış Antlaşması (10 Eylül 1919), Bulgaristan ile Neuilly (27 Kasım 1919), 

Macaristan ile Trianon (4 Haziran 1919)‟dır. Osmanlı ile de Sevr Antlaşması 

imzalanacaktı.  

 
 
Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) 
 

Osmanlı hükümeti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan bu antlaşma yü-

kümlülükleri nedeniyle oldukça ağır bir nitelik taşımaktadır. Buna göre Os-

manlı‟nın Rumeli sınırı bugünkü İstanbul ilinin sınırına getiriliyor ve böylece 

Türklerin Avrupa‟dan atılması gerçekleştiriliyordu.  
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Batı Anadolu Yunanistan‟a, Güney‟de Urfa, Mardin, Antep ve Amanoslar 

Fransa‟ya veriliyordu. Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan‟ı içine alan bir 

Ermenistan kuruluyordu. İstanbul uluslararası bir kent olacak ve Boğazlarda 

donanması, ordusu ve bütçesi olan bir Boğazlar Komisyonu kurulacaktı. Bütün 

bunların dışında Osmanlı‟nın askeri gücü de kolluk gücüyle sınırlandırılıyordu. 

İşgal edilmedik yer olarak İç Anadolu yalnız bırakılıyordu.  

Antlaşmanın Kürtlerle alakalı bölümü de şu şekildeydi:  

Madde 62: İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetleri tarafından kendilerine 

verilmiş üç üyeden oluşan bir komisyon İstanbul‘a yerleşerek, antlaşma baş-

kanlığının tüzüğüne göre belirtilmiş bulunan altı aylık süre içinde, Fırat‘ın 
doğusunda bulunan ve sınırları ileride tespit edilecek olan Ermenistan‘ın gü-

neyi ile Türkiye, Suriye ve Mezopotamya‘nın kuzeyi arasında belirtilmiş bulu-
nan ve Kürtlerin salt çoğunlukta bulundukları bölgeler için, antlaşmanın 27. 

maddesi 1., 2., 3. derecelerine uygun olarak dahili otonomi planını hazırlaya-

caktır. Herhangi bir sorun karşısında oy birliğine varılmaması halinde, komis-
yon üyeleri durumu kendi hükümetlerine ileteceklerdir. 

Madde 63: Osmanlı hükümeti şu andan itibaren, 62. maddeye göre ku-
rulmuş bulunan her iki komisyonun bildirecekleri kararlara uymayı ve kararla-

rı üç ay içinde tatbik etmeyi üstlenir.  

Madde 64: Antlaşma başkanlığının tespit ettiği tarihten itibaren geçecek 
en çok bir yıllık süre içerisinde, eğer 62. Maddenin kapsamı içinde bulunan 

Kürt halkı yani bu bölgede oturan halk çoğunluğu Osmanlı Devleti‘nden ayrı-

larak tamamen ―bağımsız‖ olmak arzusunu belirtirse ve milletler topluluğu 
konseyine başvurursa ve eğer konsey de bu halkın bağımsızlık isteğini gerçek-

leştirebilecek kapasitede bulunduğuna inanırsa ve bunun yerine getirilmesini 
öğütlerse, Osmanlı Devleti bu örgütlemeye aynen uymayı ve bu bölgedeki bü-

tün hakları ve unvanlarından vazgeçmeyi ve kendisini buna göre ayarlamayı 

şimdiden üstlenir. 

Bu vazgeçme işleminin ayrıntıları, başlıca müttefik güçlerle Osmanlı 

Devleti arasında varılacak özel bir sözleşmeye bağlanacaktır. Bu vazgeçme işi 

tamamlandıktan ve Kürdistan Devleti‘nin bağımsızlığı gerçekleştirildikten 
sonra da bu bağımsız Kürt Devleti‘yle günümüze kadar Kürdistan‘ın bir par-

çası olan Musul ilinde yaşayan Kürtlerin kendi istekleriyle birleşmeyi istemele-
ri halinde müttefik güçler bu birleşmeye karşı hiçbir itirazda bulunmayacak-

lardır. 

Bu antlaşma, farklı yorumlara hep açık olmuştur. Türk devleti bu antlaş-

mayı Anadolu‟nun tümden sömürgeleştirilmesi biçiminde ele alırken, Kürt 
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egemenleri ise Kürtlerden bahsettiği ve küçük de olsa bir Kürdistan‟ın kurul-

masını öngördüğünden övgüyle bahsetmiştir. Öyle ki bu antlaşmanın yeniden 

güncelleştirilmesi gerektiği yaklaşımı içinde olunmuştur. Planlayıcıları, karar 

alıcıları tamamen Batılı İtilaf Devletleri olan bu antlaşmanın Kürt halkı gibi 

hep statüsüz bırakılan bir halk için olumlu öğeler içermeyeceği açıktır. Ant-

laşmayı yapanlar savaş sırasında ve sonrasında Kürtlerin karşılarında mücadele 

ettikleri emperyalist devletlerdir. Aralarında dostluk-hamilik ilişkisi değil, 

düşmanlığa varan bir ilişki söz konusuyken, bu antlaşmayı olumlamanın Kürt 

halkının çıkarlarıyla bir alakası yoktur. Bu, tamamen Kürt egemen sınıfının 

„nasıl olursa olsun yeter ki bir Kürt Devleti olsun‟ biçimindeki yaklaşımların-

dan kaynağını almaktadır. Tabi oluşacak olan devletin başına kendileri geçe-

ceklerinden, devlet onların olacağından bunu istemektedirler. Zaten hakların 

devleti olmaz, olmamıştır da. Devlet her zaman egemenlere ait olmuştur. Her 

egemen sınıf gibi Kürt egemen sınıfı da halktan çok kendini, çıkarlarını düşün-

düğünden bunun halkın çıkarları temelinde olmayan bir talep olduğu açıktır.  

Antlaşma Kürtler hususunda daha çok da İngilizlerin çıkarlarını esas alma 

temelinde hazırlanmıştır. Kürt Devleti‟ne dahil edilecek yerler sadece İngilizle-

rin etkinliğini kurabildikleri ve denetimde tuttukları Kürt illeridir. Kuzey ve 

Güney Batı Kürdistan‟ın büyük kısmı, Doğu Kürdistan‟ın ise tamamı Kürdis-

tan‟ın dışında bırakılmıştır. Bu antlaşma, bu yönüyle tıpkı günümüzde olduğu 

gibi küçücük bir parçaya tüm Kürdistan‟ın kurban edilmesi antlaşmasıdır. Kür-

distan bu nedenle kendi çıkar ve hakimiyet alanları çerçevesinde ve Kürt halkı-

nın hiçbir hakkı gözetilmeden parça parça edilmiştir. Kaldı ki hiçbir halkın 

sorununu çözmediği, aksine tüm toplumsal sorunların esas yaratıcısı olan dev-

letin Kürtlere öyle hemen verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. 

Antlaşmada Kürtlerin devletleşmesi öyle çetrefilli hüküm ve koşullara bağlan-

mıştır ki Kürtlerin kendileri bile „bir devlet sahibi kılınmak istendiklerinin‟ 

farkına varamazlar adeta. Ortadoğu‟da yaşanan ve bugün hâlâ bölge halklarına 

büyük acılar yaşatan milliyetçilikten kaynaklı sorunların yaratıcısı olan İngiliz-

lerin, Kürtler hakkında yaptığı şu tespit yapılanların gerçek amacını ortaya 

koymaktadır.  

―Kürdistan, İngilizlerin Hindistan yolu üzerindeki geniş ve stratejik bir 

coğrafyada bulunmaktadır. Ayrıca, Irak‘ın can damarı olan Dicle Nehri‘ni de 
kontrol etmektedir. Dolayısıyla, ne pahasına olursa olsun burası İngilizlerin 

denetimi altında olmalı ve asla bağımsız bir devlet olmamalıdır.‖ 

Antlaşma tamamıyla Batılı güçlerin istediği gibi halklarla oynadığı, onla-

rın yaşamlarının iplerini ellerine aldığı ve özelde Kürt ve Türk halklarının ge-
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nelde de tüm halkların birbiriyle yaşama istemlerine vurulmak istenen bir dar-

bedir, bir fitnedir esasında. O açıdan bu antlaşmanın Kürtler açısından bıraka-

lım en ufak bir olumlu unsur içermesini, antlaşmanın kendisi Kürt ve Türk 

halklarına karşı yapılmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Kürtler ve Türkler 

arasına nifak tohumları, başta İngilizler olmak üzere Batılı emperyalist güçler-

ce ekilmiştir. Kürtler açık bir şekilde kullanılmıştır. Yine İngilizlerin Kürt poli-

tikasını oluştururken referans aldığı tespitlere bakacak olursak: ―Kürtler, üze-
rinde oturdukları hazinenin ve kendi potansiyelinin farkında olmayan cahil bir 

halktır. Egemenliği altında bulundukları devletlerle ve kendi aralarındaki ça-

tışmalar, ulusal olmaktan çok yerel sorunlardan kaynaklanmaktadır. Öyleyse, 
bölge devletlerine karşı kullanılabilecek bir güç; ama aynı zamanda sürekli 

baskı altında tutulması gereken bir halktır.‖  
 Kürtlere hep dışarıdan destek verilmek suretiyle devletleşecekleri yö-

nünde bir umut aşılanırken, Türkler de Kürtler konusunda güvensiz, kuşku 

duyar hale gelecek, böylelikle de halkların birlikte yaşama imkanlarının zede-

lenmesi gerçekleşmiş olacaktır.   

Osmanlı hükümeti gelişmeler karşısında iradesiz ve güçten düşmüş bir 

konumdayken, Anadolu‟da halk İtilaf güçlerine karşı etkili bir direniş içinde-

dir. Temmuz-Eylül aylarında Mustafa Kemal‟in önderlik ettiği Erzurum ve 

Sivas Kongreleriyle dağınık haldeki mücadele örgütlü hale getirilerek, ‗vatanın 
bölünmez bütünlüğü, ulusal bir meclisin kurulması gerektiği ve manda-himaye 

sistemlerinin kabul edilmeyeceği‘ kararlılığına ulaşılır. Osmanlı Mebusan Mec-

lisi de 28 Ocak 1920 yılında toplanarak savaş bittiğinde Osmanlı‟nın elindeki 

toprakları referans alarak buraları ülke toprağı olarak ele almış ve „Misak-i 

Milli‟ diye tanımlamıştır.  

İşgal karşısında Anadolu ve Kürdistan‟da üç cephede savaş verilmiştir. 

Doğu‟da Ermenilere karşı yapılan savaşların ardından 2 Aralık 1920 tarihinde 

yapılan Gümrü Antlaşması ile Sevr Antlaşması‟yla Ermenilere bırakılan illerin 

yanısıra 1878 yılında Ruslara bırakılan Kars ve dolayları da alınmıştır. Artvin 

ve Ardahan da Gürcü hükümetine verilen ültimatom sonucu alınmıştır. Etkili 

halk direnişleri nedeniyle 1921‟in baharında İtalya, güzünde de Fransa işgali 

sonlandırıp çekilirler. Batı Anadolu‟yu işgal etmiş olan Yunanlılar da yenile-

cek ve 1922 yılının güzünde çekilmek zorunda kalacaktır. Böylelikle Sevr ile 

belirlenen hususlar M. Kemal öncülüklü kurtuluş hareketinin yürüttüğü müca-

dele sonucu işlevsiz kılınacaktır. Bu nedenle de savaş sonrası ortaya çıkmış 

olan sorunları halletmek üzere yeni bir barış antlaşması ihtiyacı doğacaktır.  
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  Lausanne (Lozan) Barış Antlaşması  
(20 Kasım 1922-24 Temmuz 1923) 
 

Kurtuluş Savaşı sonucunda Sevr, işlemez hale getirilince, yapılması gere-

ken antlaşma Lozan Antlaşması olmuştur. Bu antlaşma ile pek çok sorun 

önemli ölçüde çözümlenirken, kimi sorunlar da daha sonraki görüşmeler sonu-

cunda çözümlenmiştir. En çok tartışılan konu, sınır sorunu olmuştur.  

Türkiye‟nin Güney sınırları Fransızlarla imzalanan Ankara İtilafnamesi 

ile saptanmış bulunmaktaydı. Bu sınırlar Lozan Antlaşması‟yla doğrulanmış ve 

onaylanmış oldu. Irak ile sınır saptanırken, Musul konusunda anlaşmaya varı-

lamadı. Musul zengin petrol kaynakları nedeniyle hep sorun olmuş bir yerdir. 

Hâlâ da aynı konumunu sürdürmektedir. Musul İngiliz ve Fransızlar arasında 

1916 yılında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması‟na göre Fransızlara bırakılı-

yordu. 1. Dünya Savaşı sona ererken, Musul hâlâ Osmanlı‟nın elinde bulunu-

yordu. İngilizler savaşın bitimini sağlayan Mondros Ateşkes Antlaşması‟ndaki 

―İtilaf devletleri güvenliklerini tehlike altında gördükleri bölgeleri de işgal 
edebileceklerdir.‖ şeklindeki maddeye dayanarak, Musul‟u işgal etti. Ancak 

savaş bittiğinde Musul Osmanlı‟nın elinde olduğundan ve bu nedenle de Mi-

sak-ı Milli sınırları arasında sayıldığından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından hep 

talep edilecektir.  

İngiltere nüfusunun çoğu Kürt olan bölgeyi vermek istemez. Sorunun çö-

zümü için ikili görüşmelerle dokuz aylık bir takvim belirlenir. Başarılı olun-

madığı taktirde, Milletler Cemiyeti‟ne havale edilecekti. 19 Mayıs-5 Haziran 

1924 tarihleri arasındaki ikili görüşmelerden bir sonuç alınamaz. Bu nedenle 

konu Milletler Cemiyeti‟nin önüne gelir. Türkiye bölgedeki Kürt nüfusun ço-

ğunluğuna güvenerek referandum önerir, ama bu öneri İngilizlerce kabul edil-

mez. Milletler Cemiyeti tarafından kurulan komisyonun hazırladığı rapor, böl-

genin Irak‟a bırakılmasını, bölgede yaşayan Kürt halkının haklarının garanti 

altına alınmasını ve İngiltere‟nin tartışma konusu yaptığı Hakkari‟nin Türki-
ye‟ye bırakılmasını öneriyordu. Milletler Cemiyeti Genel Kurulu‟nun da 1925 

Aralık‟ında kabul ettiği bu rapor çerçevesi, 5 Haziran 1926‟da yapılan bir ant-

laşmayla kabul edilmiştir. Türkiye Musul petrollerinden yirmi beş yıl süreyle 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

202 
 

%10 hisse alacaktı. Türkiye daha sonra 500.000 İngiliz parası karşılığında bu 

hakkından vazgeçecektir.  

Batı sınırları ise Misak-ı Milli temelinde çözümlendi. Ege Deniz‟inde 

Bozcaada ve Gökçeada adaları Türkiye Cumhuriyeti‟ne kaldı, Yunanistan‟a 

bağlı adalar Türkiye‟yi tehdit etmemesi için silahtan arındırıldı.  

Gayr-i Müslimler azınlık olarak ele alınarak antlaşmanın 37-44. maddele-

ri arasındaki maddeler uluslararası antlaşmalar çerçevesinde tanınan haklardan 

oluşmaktadır. 39. Madde şu temeldeydi: ―Türk uyruklu herhangi birinin özel 

ilişkilerinde, ticaret ve dinde, basında veya her türlü yayında veya kamu top-

lantılarında herhangi bir dili serbestçe kullanması konusunda hiçbir kısıtlama 
getirilmeyecektir. Resmi dilin mevcudiyetinin yanında, Türkçe konuşmayan 

Türk uyruklulara mahkemeler önünde kendi dillerini sözlü olarak kullanmaları 
konusunda gerekli imkanlar sağlanacaktır.‖ 

Kapitülasyonların kaldırılması karara bağlanır. Böylelikle öteden beri ya-

bancı devletlere ülkenin bağımsızlığını tehlikeye koyan, ulusal kalkınmayı 

engelleyen ve kaldırılması için çokça uğraşılan bu ayrıcalıklar kaldırılacaktı.  

Borçlar konusunda Batılı devletler Osmanlı‟dan kalan borçların tümünün 

Türkiye Cumhuriyeti‟ne ödettirilmesi konusunda ısrarlı olur. Ancak Türkiye 

Cumhuriyeti de eskiden Osmanlı sınırlarında bulunan ama gelinen aşamada 

ayrılmış olan yerlere de borcun ödettirilmesi gerektiğini belirtir. Kısmen çözü-

len borçlar sorunu daha sonra 1930 yılında tamamen çözülecektir.  

Yüzyıllarca önemli bir sorun olmuş ve tüm büyük devletlerin iştahını ka-

bartan, elde etmek için büyük savaşların verildiği Boğazlar da serbest geçişe 

açılmıştır. Bu geçişleri düzenlemek üzere bir Boğazlar Komisyonu oluşturul-

muş ve bölge silahtan arındırılmıştır. Bu sorun da nihai olarak 1936 yılında 

imzalanan Montreux Sözleşmesi ile çözülmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin ilanından önce gerçekleşen Lozan Konferansı 

uluslararası alanda M. Kemal öncülüğünü bir devlet ve temsiliyet olarak kabul 

edilmesi anlamına gelmektedir. Bu konferans ile hem Osmanlı‟dan kalan hem 

de savaşın kaybedilmesinin ardından ortaya çıkan pek çok sorun çözümlenmiş-

tir. Bu yönüyle Lozan Konferansı‟nın oluşmakta olan Türkiye Cumhuriyeti 

açısından bir başarı olduğu söylenebilir. Ancak Lozan Konferansı‟nda sağlanan 

başarı, cumhuriyetin demokratikleştirilmesiyle tamamlanamamıştır. Ne Os-

manlı İmparatorluğu sürecinde ne de Lozan öncesi Ankara hükümeti sürecinde 

Kürtlerin inkâr edilmesi gibi bir yaklaşım yaşanmamıştır. Dönemin belgelerine 

baktığımızda, iki halkın kader birliğiyle karşılaşırız. Kurtuluş Savaşı‟nda aynı 

ordu saflarında, sırt sırta, omuz omuza mücadele etmişlerdir. Ankara Hüküme-
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ti‟nin henüz hükümet olmadığı, İstanbul Hükümeti‟nin tek temsilci olduğu, 

Mustafa Kemal‟in Anadolu‟ya geçtiği ve kurtuluş mücadelesini başlattığı ilk 

günlerde ve ilk belgelerde mücadelenin birlikte yürütüleceği kararının yanı 

sıra, hakların düzenlenmesi de yer alır. Türkiye‟nin ilk anayasası olarak da 

kabul edilen Amasya Tamimi‟ndeki yaklaşımlar, eşitlikçiliği ve birlikteliği 

savunur. İnkarcı bir yaklaşım yoktur. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin aldığı 

kararlar da aynı temeldedir. Dolayısıyla bir inkâr yaklaşımı buralarda da yok-

tur. Zaten bir inkar, yok sayma durumu olsa, Kürtlerden destek alınması bir 

yana, Kurtuluş Savaşı‟nın başarıya ulaşması da mümkün olmayabilirdi. Musta-

fa Kemal bunun bilincindedir ve bundan dolayıdır ki, Kürt milli kıyafetlerini 

giymiş, Kürt ağa, bey ve şeyhlerinin desteğini almak için ne gerekiyorsa onu 

yapmıştır. 

Hukuksal zemin itibariyle de benzer bir durum yaşanmıştır. TBMM‟ye 

alınan üyeler yerleşik oldukları alanların ya da etnik yapıların adlarıyla çağrıl-

mış, meclise üye alınmışlardır. Lazlar Mecliste „Laz Mebusları‟ olarak yer 

aldığı gibi, Kürtler de „Kürt Mebuslar‟ ya da „Kürdistan Mebusları‟ olarak yer 

almışlardır. Bu herhangi bir soruna yol açmamış, tam tersine hükümetin de-

mokratik yapılanmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı‟na Anadolu‟da yaşayan 

her halkın gönüllü, istekli ve çekincesiz katılmasını sağlamıştır. 1920‟de kuru-

lan meclisin bu yaklaşımı, ilk anayasanın da çerçevesini oluşturmuştur. 1921 

Anayasası bu demokratik zemin üzerinde gerçekleşmiş, dolayısıyla her halkın 

kendisini temsil etme özelliği, bu anayasada ifadesini bulmuştur. Yine aynı 

dönem ve tarihlerde Mustafa Kemal‟in Kürdistan‟daki il ve ilçe yöneticilerine 

gönderdiği telgraflarda Kürt sorununu demokratik ve özerk yaklaşım temelinde 

ele aldığı görülmektedir. Lozan Konferansı‟na da bu birlikteliğe uygun olarak 

iki halk adına tek heyet biçiminde gidilmiştir. Heyet Başkanı İsmet Paşa (İnö-

nü) “Biz Türkler ve Kürtlerin temsilcileriyiz‖ derken, görüşmelere Kürtlerin 

temsilcisi olarak katılan Diyarbakır Mebusu Zülfü (Tigrel) Bey de ―Biz Kürt-

lerle Türkler kardeşiz, ayrılmak istemiyoruz‖ demiştir.  

Yunan orduları Eskişehir‟e yaklaştığında, elinde kazma-kürek meclisin 

önünde mevzi kazmaya herkesten önce Kürt mebusların (Dersim Mebusları) 

koşmaları ve ‗ya burayı koruruz ya burada ölürüz. Hiçbir yere gitmiyoruz‘ 

demeleri Lozan‟daki tek heyet yaklaşımıyla örtüşmekte ve dönem ruhunu ver-

mede çarpıcıdır.  

Kürt ve Türk halklarının kader birliği ortadayken, halklar birlikte müca-

dele yürütmüşken, cumhuriyetin kurulmasını birlikte sağlamışken, neden Kürt 

sorunu cumhuriyet tarihinin en temel sorunu haline geldi? Emperyalist devlet-
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lerin çıkarları temelinde kullanmak için büyük çaba sarf ettiği ancak tümden 

başarılı olamadığı, birlikten yana tavır koyan Kürt halkı kurulmasında büyük 

bedeller verdiği cumhuriyete karşı neden isyan eder hale geldi? M. Kemal'in 

bizzat onlarca kez kullandığı Kürt ve Kürdistan kavramları nasıl ve hangi zih-

niyetle yasaklı kavramlar haline geldi. Türk olmak nasıl „mutlu‟ olmak için 

yeterli hale gelirken, Kürt veya başka bir halktan olmak, 1930'ların Adalet 

Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un deyimiyle nasıl „hizmetçi olmak‟la eş tutul-

du? „Türkiye Cumhuriyeti‟ nasıl „Türk Cumhuriyeti‟ haline geldi. Halkın çok 

da haberdar olmadığı bir şekilde Türk kimliği nasıl dünyanın „en temel ve kay-

nak kimliği‟ haline getirildi ve tüm bunlar ne getirdi, ne götürdü? Daha arttırı-

labilecek olan ve sadece cumhuriyetin de değil, tarihteki bin yıllık Türk-Kürt 

diyalektiğine her açıdan ters düşen tüm bu olup bitenleri anlamak için, Türk 

milliyetçiliğinin gelişim seyrine kısmen de olsa bakmak ve Kürt halkına nasıl 

bir yaklaşımla öncülük edildiğinin doğru ele alınması gerekir.  

 

Türk Milliyetçiliği, M. Kemal ve Kürtler 
 

Osmanlı‟nın içine girdiği zorlu durumu aşmak, imparatorluğu tekrar eski 

gücüne kavuşturmak için 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlayan ve tüm 19. 

yüzyıl boyunca süren Batılaşma çabalarının olduğunu belirtmiştik. Bu çabalar 

hâlâ TC'de karşıt görüşler olmakla birlikte devam ediyor. Bu görüşün temeli, 

Batı'nın çağdaş ve gelişkin uygarlığı temsil ettiği ve eğer çağdaşlaşmak isteni-

yorsa, bunun da ancak Batılılaşmakla gerçekleşebileceği şeklindedir. AB pro-

jesi TC'ye dayatılan bir dış proje olduğu kadar yüzünü Batı'ya dönmüş devletin 

de temel amacı olmaktadır.  

İmparatorluğu kurtarma amacıyla ortaya konulan bir diğer görüş de Os-

manlıcılıktır. Zira Osmanlı bilindiği gibi içinde pek çok farklı etnik unsurun 

yaşadığı bir imparatorluktu ve bunlar önemli ölçüde kendi dil, kültür, gelenek, 

göreneklerini yaşatabiliyordu. Milliyetçiliğin gittikçe ön plana çıkarak her 

etnik unsurun bir ulus-devlet kurma çabası içine girmesi ve özellikle Balkan-

lardaki Osmanlı uyruklarının Osmanlı‟ya karşı isyan ederek bağımsızlıklarını 

elde etmelerinin ardından bu yaklaşım da boşa çıkmış ve imparatorluk bir ara-

da tutulamamıştır. Zira bu yaklaşımın temel amacı Osmanlı‟yı bir arada tut-

maktı. Bu akım daha çok da Osmanlı üzerinde İngiliz hâkimiyetinin olduğu 

dönemin akımıdır. İngiltere de çok uzun zaman Osmanlı‟nın toprak bütünlüğü-
nün korunması gerektiğinde ısrar eder, Osmanlı'yı özellikle de Rusya'nın par-

çalayıcı saldırıları karşısında korur. Bu tutumunu da 1878 Berlin Antlaşması 
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sürecine kadar devam ettirir. Bu konuları önceki bölümlerde kısmen de olsa ele 

almıştık.  

Pan-İslamizm ise daha çok Abdülhamit eliyle gerçekleşen bir akımdır. 

Osmanlı‟daki tüm Müslümanların birliğini korumayı esas almıştır. Halifelik 

makamının avantajlarından yararlanarak bunu gerçekleştirmeyi istemiştir. An-

cak özellikle Kürtler hariç Arapların, Arnavutların ayrılıkçı yaklaşımlarıyla bu 

da boşa çıkmıştır. Genelde de Abdülhamit ile Kürt egemenleri arasında kurulan 

ilişki güçlüdür. Abdülhamit günümüz koruculuğunun temeli sayılan Hamidiye 

Alayları ile Kürtlerden Sünni ve Kurmanc –bir iki Zaza aşireti de sonradan 

katılır- aşiretlerden bir kısmını hem Kürtlerin geri kalanını denetim altına al-

mak hem de Ermeni ve Ruslara karşı kullanmak için oluşturur. Aşiret Mektep-

leri‟yle Kürtlerden önde gelenlerin çocuklarını hem rehin tutar ve hem de ken-

dine bağlılık temelinde yetiştirir. En genel anlamda Pan-İslamizm akımı da 

Abdülhamit'in 1909'da iktidardan düşürülmesiyle iyiden iyiye zayıflamıştır, 

ancak Kürtlerle Türkler arasındaki ilişki düşmanlık düzeyine varmadan sürer. 

Bu akım da Almanlar tarafından desteklenmiştir. Kendisini tüm İslam toplu-

munun koruyucusu olarak adlandıran 2.Wilhelm, halifelik kurumunun etkinli-

ğinden yararlanarak, egemenliği altında büyük bir Müslüman nüfusu da barın-

dıran İngilizlere karşı etkili olmak ister. Ancak Almanların bunun yanında esas 

desteklediği akım Turanizm, yani Pan-Türkizm'dir. Ya da Türk milliyetçiliği-

dir.  

İttihat Terakki‟nin en önemli isimlerinin neredeyse tümünün Alman hay-

ranı olduğu bilinmektedir. Enver Paşa‟nın bu konudaki duruşu kendini Kayzer 

2. Wilhelm sanma veya ona özenme biçimindedir. 31 Mart Ayaklanması‟nı 

bastıran Hareket Ordusu‟nda Selanik‟te İtalyan Mason Emanuel Karaso tara-

fından kurulan ilk mason örgütlenmesine üye olan pek çok subayın bulunduğu 

bilinmektedir. Selanik 1492 İspanya sürgününden sonra Amsterdam, Londra ve 

İzmir ile birlikte Yahudilerin en yoğunluklu yerleştiği yerlerdendir. Önceki 

bölümlerde ele aldığımız gibi İttihat Terakki‟nin en güçlü kolu Selanik‟te ör-

gütlü olan „Osmanlı Hürriyet Cemiyeti‟ idi. Ve bu cemiyetin içinde Yahudiler 

ve dönmeler çok yoğunluklu olarak yer almaktadırlar. 31 Mart Olaylarını bastı-

rarak 2. Meşrutiyet‟in kazanımlarını koruyan Hareket Ordusu da burada kuru-

lur ve olayları bastırmak için buradan harekete geçer. Bu orduda Alman subay 

Baron Von Der Goltz Paşa‟nın dıştan yönlendirmeleri ve Alman hayranlığına 

yönelten güçlü bir etkisi de bulunmaktadır. 

Diğer akımların imparatorluğun varlığını devam ettirmesinde yetersiz 

kalması sonucu gittikçe güçlenen ve günümüzde de devletin resmi ideolojisi 
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olan Türkçülük öne çıkmıştır. Bıçakla kesilir gibi birbirinden ayrılmasa da 

akımlardan her dönem biri diğerlerine göre daha fazla öne çıkar. Türk milliyet-

çiliği de daha çok İttihat Terakki Cemiyeti bünyesinde gerçekleşmektedir. Türk 

milliyetçiliğinin başlangıç noktası, Türk olmayanlara dayanmaktadır. 19. yüz-

yılda Orta Asya Türklerini incelemeye başlamış olan Fransız de Guignes ile 

Cahun ve Macar Vambery gibi Doğubilimcilerin çalışmalarına ve Rus İmpara-

torluğu menşeli Türklerin özellikle de Tatarların ve Azerilerin etkilerine dek 

gitmekteydi.  

Soner Yalçın‟ın belirttiklerine göre, dünyada ilk Türk Derneği, Macaris-

tan-Budapeşte‟de 1908 yılında açıldı. Onursal Başkanı Yahudi Armin 

Hermann Vambery‟dir. Üniversitelerde ilk Türkoloji kürsüsünü de 1870 yılın-

da Budapeşte‟de Vambery kurmuştur. Vambery aynı zamanda 1910 yılında 

kurulan Turan Cemiyeti‟nin de onursal başkanıdır.  

Ziya Gökalp, Yahudi asıllı Fransız Doğubilimcisi olan Leon Cahun‟un 

19. yüzyılda yazdığı „Asya Tarihine Giriş: Türkler ve Moğollar‟ adlı araştırma 

kitabı için “sanki Pan-Türkizm ülküsünü özendirmek amacıyla yazıl-

mış.”derken, Cemil Meriç "Türk milliyetçiliğinin Kuran-ı Kerim'i" diyecektir. 

Hüseyin Namık Orkun da aynı eser için "milli şuurun uyanmasına birinci de-

recede amil olan mühim eser" demiştir. Yalçın Küçük de Leon Cahun ile 

Herman Vambery‟nin „resmi tarihin gerçek yazıcıları‟ olduklarını belirtmekte-

dir.  

Yahudi asıllı olan ve milletvekilliği, senatörlük yapan Avram Galanti‟nin 

de Türk milliyetçiliğinin geliştirilmesinde çok büyük bir etkisi vardır. Türk 

Yahudiliğinin geliştirilmesinde çalışmalar yapmıştır. Tevrat‟a dayanarak Türk-

lerin kökenini „Yafes‘in oğullarından Togarma‟ya dayandırır. Togarma‟nın 

Yahudilere yardımcı olacağını belirterek, Türkler ve Yahudiler arasındaki ba-

ğın geçmişini inceler. Önderliğimizin bahsettiği M. Kemal‟e dair bir teolojinin 

oluşturulmasında, ―Tarihi Medeniyette Musa-Mustafa Kemal ve Kumanda 

Ettiği Türk Ordusu,‘ ‗Gazi Mustafa Kemal Paşa‘nın Heykeli Nerede Rekz 

Edilmeli ve Ne için?‘, ‗Herkes Bir Gazi İstiyor.‘, ‗Mustafa Kemal‖ gibi maka-

leler yazarak katkıda bulunur. Yalçın Küçük „Gizli Tarih‟ adlı eserinde Avram 

Galanti‟den şu alıntıları yapmaktadır: ―Otuz beş asır evvel yaşamış İbrani 

peygamber ile elyevm yaşayan Türk peygamber arasında dünya işlerinde bü-
yük bir müşabehet vardır. Musa, büyük bir seciye sahibi idi. Mustafa Kemal de 

büyük bir seciye sahibidir. Musa, Mısır‘da esarette inleyen İbranileri kuvvetli 

pazu ile kurtardı. Mustafa Kemal de esarete alınmak istenen Türkleri dahi 
kuvveti pazu ile kurtardı. Musa, esaretten kurtardığı İbranilere hayatın ehem-
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miyetini anlatarak, hayat-ı içtimaiyelerini dünyevi kavanin ile tesbit, takviye ve 

tersin etti. Mustafa Kemal de esaretten kurtardığı Türklere hayatın ehemmiye-
tini anlatarak hayatı içtimaiyelerini dünyevi kavanin ile tespit, takviye ve tersin 

ediyor. Musa, beni beşerin saadeti için çalıştı. Mustafa Kemal de beni beşerin 
saadeti için çalışıyor… Mustafa Kemal, peygamberlik sahasında Musa‘ya 

benziyor.‖ Alıntıda dile gelenler ve aşağıda belirtilenler daha çok da Türk ol-

mayan ama Türk milliyetçiliğinin geliştirilmesinden yarar sağlayanların tek 

ulus yaratma çabalarını dillendirmektedir.  

Bir Selanik Yahudisi olan, Yahudilerin Osmanlı‟ya getirilmesini, Yahudi-

lerin „Türk‟ ya da „Türk Yahudisi‟ olarak kendilerini tanımlamaları gerektiğini 

savunan Yüzbaşı Konstantin Polkozic Borzecki de Türk milliyetçiliğine katkısı 

olanlardandır. 1849 Polonya İhtilali sonrası önce Paris‟e sonra Osmanlı‟ya 

sığınarak „Mustafa Celaleddin‟ adını alan Borzecki, Osmanlı ordusunda paşalı-

ğa kadar yükselir. 1869‟da „Eski ve Yeni Türkler‟ kitabını yazar. Soner Yalçın 

„Efendi‟ adlı kitabında bu çalışmanın Osmanlı‟da Türkçülük akımının başeser-

leri arasında yer aldığını belirtir: ―Kitap, ‗Türklerin ve Hunların veya Moğolla-

rın ırk olarak akraba oldukları fikri yanlıştır. Türkler ve Avrupalılar büyük 
Touro-Aryan ırkının üyesidir‘ tezini ileri sürüyordu. ‗Doğu‘da yalnızlaşmış 

Türklüğü Avrupa ile birleştirmeyi‘ savunuyordu‖der.  

Osmanlı İmparatorluğu‟nda Rusya çıkışlı Türkçülerin en önemlileri Azeri 

Hüseyinzade Ali(Turan), Azeri Ahmet Ağaoğlu ve Tatar Yusuf Akçura idi. 

İstanbul Harbiye'de eğitim gören ve Jön-Türk propagandalarından önemli öl-

çüde etkilenen, sürgünler yaşayan Akçura, Jön-Türklerin Kahire'deki gazeteleri 

olan „Türk'te 1904'te yazdığı ve „Türkçülüğün Manifestosu‟ olarak adlandırılan 

"üç tarz-ı siyaset" adlı makalesiyle neden Türkçülükten yana olduğunu ortaya 

koyar. Bu makalesinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerini 

karşılaştırır. İmparatorluğun farklı unsurlarını Osmanlıcılık adıyla bir araya 

getirmenin bir yanılsama olduğunu değerlendirir. Batılı güçlerin dünya Müs-

lümanlarının siyasal bir birliktelik kurmalarına engel olacaklarını ele alarak 

İslamcılığın da gerçekçi olmadığını savunur. Pan-Türkizm'in bütün Türklerin 

desteğine sahip olacağına bunun da sadece Rusların muhalefetiyle karşılaşaca-

ğına vurgu yapar. Tüm bu nedenlerle de eğilimini Türkçülükten yana koyar. 

İttihatçıların kültürel ve toplumsal örgütü olan Türk Ocağı 1911'den sonra Pan-

Türkist bir yaklaşımla imparatorluğun pek çok yerinde ek kurumlaşmalara 

gider.  

Pan-Türkizm 1. Dünya Savaşı sırasında çok yaygın bir şekilde Ruslara 

karşı savaşta kullanılmış, desteklenmiştir. Almanya bu konuda hayli etkili rol 
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oynamıştır. Türkçülük Rusya'nın savaştan çekilmesiyle ve aynı yıl gerçekleşen 

Azerbaycan işgali ile daha da canlanır, gerçekleşebilir bir olgu olarak görülme-

ye başlanır. Bu dönemde İttihatçı Yazar Munis Tekinalp (Serezli Moiz 

Kohen'in takma adı) tarafından yazılan 'Türkler Bu Muhaberede Ne Kazanabi-

lirler?' adlı eser, Pan-Türkizmin siyasal amaçlarını içermektedir. Bu eser Avru-

pa'da da Osmanlı savaş amaçlarını ortaya koyan bir eser olarak ele alınacak ve 

„Turkısm ve Panturkısm‟ adıyla ün yapacaktır. 

Türkçülüğün geliştirilmesinde önemli bir ağırlığı olanlardan biri de Soner 

Yalçın‟a göre ilk kez „Turan‟ kelimesini kullanan ve bir Kürt olan Ziya 

Gökalp'tir. Türk kültürü üzerindeki Bizans, Arap ve İslam etkisini aşarak, Batı 

kültürüne yaklaşmak gerektiğini belirtir. Batı‟ya doğru gerçekleşen açılımları 

bu yönüyle desteklemekle birlikte, bunu Türk kültüründen taviz vermeden 

yapmak gerektiğini belirtmektedir. Harbiye‟de subaylara ders veren Ziya Gö-

kalp ve Moiz Kohen Alman modeli çerçevesinde bir „ulus devletin‟ kurulması-

nı arzulamaktadır. Bir Kürt olmasına karşın koyu bir Türk milliyetçisi olan 

Ziya Gökalp‟in durumuna benzer bir yaklaşımı İsmail Beşikçi‟de görmekteyiz. 

Kürtler ve Önderliği halkların birlikteliği için mücadele verir, halkların birbiri-

ni boğazlamasını hedefleyen emperyalist oyunları boşa çıkarmaya çalışırken, 

İsmail Beşikçi elde edilmesi tamamen halkların birbirini boğazlamasıyla ger-

çekleşebilecek olan „Kürtlere devlet‟ formülünde ısrarlıdır. Bunun açıkça mil-

liyetçiliği kışkırtmak ve büyük güçlerin oyunlarına gelmek anlamında olduğu-

nu göremeyecek kadar da gelişmelerden ya kopuktur ya da kötü niyetlidir. Bu 

yaklaşımıyla aynı zamanda halkların birlikteliğinin altına dinamit koymaktadır. 

Bu yönüyle de aslında ne kadar emperyalistler için düşündüğünü, onlarla ne 

kadar örtüştüğünü ortaya koymaktadır.  

Türk milliyetçiliğine yabancı katkılar 1930'lardan sonra da gerçekleşe-

cektir. „Harf ve Dil Devrimleri‟nden sonra cumhuriyet sınırları içinde gelişti-

rilmek istenen yeni dili halktan pek kimse anlayamaz. Arılaştırma faaliyeti 

halktan pek onay görmez ve zorluklar görülür. Ortaya sınırlı bir kesimin kul-

landığı bir dil çıkar. Kullanılmak istenen yeni dili halka benimsetmek ve Ana-

dolu'daki diğer halklar ve dillerden daha üstün olunduğu ispat edilmek istendi-

ğinden yeni bir teori geliştirilir. Bu teori „Güneş Dil Teorisi‟ idi. Bu teori, bü-

tün dillerin ilkin Orta Asya'da konuşulan, tarihin en eski dönemlerine ait tek bir 

dilden çıktığını ve bu dile de en yakın olan dilin Türkçe olduğunu, tüm dillerin 

de Türkçe'den geçerek farklılaştığını ileri sürüyordu. İşin en ilginç yönü ise 

Türk milliyetçiliğini güçlendirmek için ortaya konulan bu teorinin de bir ya-

bancı tarafından geliştirilmiş olmasıdır. Teoriyi geliştiren bir Viyanalı Doğubi-
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limci olan Kvergic'tir. Bu teori Türk Dil Kurumu'nun 1936 yılında yaptığı 

üçüncü kurultayda resmi olarak da kabul edilerek üniversitelerde okutulmaya 

başlanır. Aynı çerçevede bir de tarih tezi oluşturulur. Orta Asya anavatan ola-

rak ele alınır, kuraklık nedeniyle buranın terk edildiği belirtilir. Çin, Avrupa ve 

Yakın Doğu'ya göç edildiği belirtilerek tüm uygarlıkların atalarının Türkler 

olduğu ileri sürülür. Bunu desteklemek için de Sümerbank, Etibank vb kurula-

rak, Türklerin öteden beri Anadolu'da yaşadıkları ileri sürülür. Türkler böyle-

likle tüm uygarlığın gerçekleştirici gücü olmaktaydılar. Önderliğimiz de özel-

likle cumhuriyetin kurumlaşması sürecinde Türk halkı için önemli bir şahsiyet 

olan M. Kemal'in etrafında bir teolojinin oluşturulması suretiyle pek çok uy-

durmanın gerçekleştirildiğinden söz etmektedir. Öyle ki meşhur "Ne mutlu 

Türk'üm diyene!" sözünün de Türkler tarafından değil de Yahudiler tarafından 

geliştirildiğini belirtmektedir. Günümüzde de hâlâ devletin en kritik yerlerini 

tutan, katı ulusalcı devlet yapılanmasından taviz vermeyen, koyu Türk milli-

yetçiliğini savunan çevrelerin ağırlıkta Türk kökenli olmadığı gerçeği, bu tarihi 

gelişimi de doğrular niteliktedir. Şimdiki Türk Genel Kurmay Başkanı İlker 

Başbuğ‟un Kudüs‟teki Ağlama Duvarı önünde üzerinde Yahudi elbisesiyle 

çekilmiş resmi de birçok şeyi göstermektedir.   

 Kürtler ve Türkler bin yıldan fazla bir süredir birlikte yaşamaktadır. Belli 

yönleriyle ele aldığımız gibi çelişkili ve çatışmalı olsa da esasında bir birlikte-

likten her zaman için bahsedilebilir. Aynı durum Birinci Dünya Savaşı ve son-

rasında emperyalist işgale karşı verilen kurtuluş mücadelesinde de görülmekte-

dir. Peki, ne oldu da bu kadar kader birliği yapmış, birlikte mücadele vermiş 

olan Türkler ve Kürtler arasında özellikle 1924'ten sonra ayrılık ortaya çıktı? 

Kürtler neden inkâr edildi ve günümüze kadar süren bir imha sürecine alındı?  

M. Kemal'in Kurtuluş Savaşı sürecinde Kürtlerle birlikteliğe çok büyük 

bir önem verdiği ve aslında savaşta başarılı olmasının Kürtlerle kurduğu ilişki-

ler sonucu gerçekleştiği bilinmektedir. Bu ilişkilenme biçimi, tarihte Kürtler ve 

Türkler arasında hem Alparslan hem de Yavuz döneminde gerçekleşen ilişki-

lenme biçimine de uygundur ve kazandıran temel etkendir. M. Kemal bu konu-

da resmi kaynaklarca sansüre uğrasa da onlarca belgede Kürt ve Kürdistan‟dan 

bahsetmiş ve temsiliyetin nasıl gerçekleştirileceğine değinmiştir.  

Kürtlerin 22 delegeyle katıldığı Erzurum Kongresi'nin 7 Ağustos 1919 ta-

rihli Beyannamenin 1. Maddesinde: „Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Mamuret-ül 

aziz, Van, Bitlis Vilayeti içindeki toprakların ayrılamayacağı‘ belirtildikten 

sonra, 8. maddede Wilson‟un „Milletlerin Kendi Kaderini Tayin Hakkı‟ prensi-

binin geçerliliği vurgulanmaktadır. Konunun „ayrıca toplanacak milli mecliste 
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ele alınacağı‘ vaat edilmektedir. Manda tartışmalarına sahne olan ve önemli 

kararların alındığı Sivas Kongresi'nde on iki kişiden oluşan Başkanlık Konse-

yi'ne İhsan Hamid, Sadullah Efendi ve Hacı Musa Mutki adlı üç Kürt alınmış-

tır. Kongre sonuç bildirisinin birinci maddesinde Osmanlı Devleti‟nin kabul 

edilen ve düşünülen sınırının Türk ve Kürtlerin oturduğu araziyi kapsadığı ve 

Kürtlerin Osmanlı toplumundan ayrılmasının imkansızlığı izah edildikten sonra 

bu sınırın en asgari bir talep olarak kabul edilmesinin gereği kabul ediliyor. 

Yanısıra Kürtlerin daha iyi duruma getirilmelerine izin verileceğinden ve dış 

güçlerin Kürtler üzerindeki oyunlarının Kürt halkı tarafından da bilinmesi için 

girişimlerde bulunulması gerektiği belirtilmektedir.  

İzmit Basın Konferansı, Kürtlere „özerklik‟ verilmesi ile ilgili en açık 

belgedir.  

―Kürt sorunu bizim yani Türklerin çıkarına olarak da kesinlikle söz konusu 

olamaz. Çünkü bildiğiniz gibi bizim milli sınırımız içinde var olan Kürt unsur-

lar o şekilde yerleşmişlerdir ki pek az yerlerde yoğundur. Fakat yoğunluklarını 
kaybede kaybede ve Türk unsurunun içine gire gire öyle bir sınır doğmuştur ki, 

Kürtlük adına bir sınır çizmek istersek, Türklüğü ve Türkiye‘yi mahvetmek 
gerekir. Sözgelimi, Erzurum‘a kadar giden Erzincan‘a, Sivas‘a kadar giden 

Harput‘a kadar giden bir sınır aramak gerekir. Ve hatta Konya çöllerindeki 

Kürt aşiretlerini de gözden uzak tutmamak gerekir. Dolayısıyla başlı başına 
bir Kürtlük düşünmektense, bizim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince zaten 

bir tür yerel özerklikler oluşacaktır. O halde hangi livanın halkı Kürt ise, onlar 

kendi kendilerini özerk olarak idare edeceklerdir. Bundan başka Türkiye‘nin 
halkı söz konusu olurken onları da beraber ifade etmek gerekir. İfade olunma-

dıkları zaman bundan kendilerine ait sorun yaratmaları daima mümkündür. 
Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem Kürtlerin hem de Türklerin yetki sa-

hibi vekillerinden oluşmuştur ve bu iki unsur, bütün çıkarlarını ve kaderlerini 

birleştirmişlerdir. Yani onlar bilirler ki, bu ortak bir şeydir. Ayrı bir sınır çiz-

meye kalkışmak doğru olmaz.‖ 

―İki Halkı Çarpıştıran Haindir!‖ ―Kürtler Oyunun Farkına Vardı‖ 

―Kürt, Türk Kardeşinden Ayrılmayacak‖ ―Türk, Kürt, Çerkes Kardeşiz‖ 
―Kürtler, Türklerle Birleşti‖ ―Kürdistan‘ı Ayaklandırıyorlar!‖ ―Kürdistan‘a 

Otonom Yönetim!‖ ―Kürdistan‘da Bulunmaktan Kıvanç Duydum!‖ ―Ayrılıkçı 
Kürtler Kazanıldı!‖ ―Bağımsız Kürdistan İsteyenlerle Görüşüldü" ―Kürdis-

tan‘la İlgilenmek Gerekiyor!‖ ―Kürtler‘le Uzlaşın!‖ ―Kürtler‘i Temsil Etmi-

yorlar!" şeklinde hepsi bir belgeye tekabül eden beyanatları ile M. Kemal, 

Kürtlere olan yaklaşımını ortaya koymuştur. 
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 1924 yılına kadar yaklaşım böyleyken, cumhuriyetin kurulması ve yaşa-

nan Kürt isyanlarından sonra yaklaşım tamamen değişecektir. Kürtlerle ilişkiler 

bozulacaktır. Halifeye bağlı olan Kürtler M. Kemal'in de tüm çabasının halife-

ye hizmet olduğunu düşünmüştür ilkin. Ancak özellikle cumhuriyetin ilanıyla 

birlikte esas amacın halifeliği daha güçlü yaşatmak olmadığı anlaşılınca, Kürt-

lerde rahatsızlıklar yoğunlaşır. Cumhuriyetin modernizasyonu ve çağdaşlaşma-

sı temelinde gerçekleşen Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924), Şeriye ve 

Evkaf Vekaletinin Kaldırılması (3 Mart 1924), 20 Nisan 1924 tarihli ikinci 

Anayasa'nın kabulü, Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924), Şapka ve Kıyafet 

Devrimi (25 Kasım 1925) Tekke Zâviye ve Türbelerin Kapatılması (30Kasım 

1925) ve daha pek çok yenilikle geleneksel yönü ağır basan Kürtler pek çok 

imkandan mahrum kalacaktır. Anayasada Kürtlerden ayrı bir halk olarak bah-

sedilmeyecek, özerklikten de son olarak Ağustos 1924 yılında söz edilecektir. 

Kürtler bu yeni dönemde daha önce klasik dini medreselerde ve Kürtçe gör-

dükleri eğitimlerinden de olacak, Kürt hakim kesimleri de geleneksel oldukla-

rından ve bu ayrıcalıklar da tümden yasaklandığından Kürt üst tabakasının 

rahatsızlıkları da iyiden iyiye artacaktır. Yenilikler nedeniyle önemli oranda 

ayrıcalıklarını yitiren ve anayasada da hakları güvence altına alınmayan Kürt 

egemenleri öncülüğündeki Kürtler, yeni cumhuriyete karşı ayaklanacaklardır. 

Ayaklanmanın öncüsü olan Şeyh Sait'in Sultan Abdülhamit'in Beyrut'taki bü-

yük oğlunu tekrardan halife yapmak istediğini dillendirdiği söylenmektedir. 

İsyan sonrasında çok sert önlemlerin alındığı, Kürt muhalefetinin yanısıra ara-

larında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinin de bulunduğu pek çok 

kişinin cezalandırıldığı yeni bir süreç başlatılacaktır. Bu yeni süreç Türk Dev-

leti‟nde tekliğin hakim olduğu, demokratikleşme maharetinin gösterilemediği, 

totalitarizmin ağırlık kazandığı bir dönemdir. Artık Kürt ve Kürdistan kavram-

ları yasaklanacak, Kürtler asimile ve katliamlardan geçirilerek yok edilmek 

istenecektir. Bu devletin resmi politikası olarak hâlâ sürmektedir. Bunda öncü-

lüğünü esasında dış güçlerin yaptığı Türk milliyetçiliğinin rolü belirgindir. 

Önderliğimiz bu süreci ele alırken, hep M. Kemal'in yalnız bırakılmasından, 

siyaset dışına itilmesinden bahsetmektedir. Bunun da bir İngiliz oyunu olduğu-

nu belirtmektedir. M. Kemal ile Başvekil İsmet İnönü arasında 1925-1937 

yılları arasında çok yoğun bir mücadelenin gerçekleştiğini, M. Kemal'in daha 

çok köşke hapsolduğu, zamanını ağırlıklı olarak harf ve dil devrimi hususun-

daki gelişmelerle geçirdiği söylenmektedir. Tümden etkisiz kılınamazsa da 

pratikte işlerin daha çok İnönü tarafından yürütüldüğünü söylemek mümkün-

dür. Yalçın Küçük İsmet İnönü‟den M. Kemal de dahil herkesin korktuğunu ve 
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M. Kemal‟in esasında „ikinci adam‟ pozisyonunda olduğunu söylemektedir. 

―Bir soru, bin soru‘ya kapıdır. Şimdi açılan şudur, Mustafa Kemal hiç başta 
oldu mu? Bize ‗işte yöneten‘ dedikleri zaman, hep yönetilen olması ihtimali 

var.‖ diyerek Mustafa Kemal‟in asıl belirleyici güç olmadığını belirtmekte ve 

resmi tarihin belirtiklerine dair kuşkularını dile getirmektedir.  Aralarındaki 

iktidar mücadelesi öyle bir hal alır ki, sonunda 1937 yılında M. Kemal İnönü'-

nün istifasını istemek zorunda kalacak ve hastalık bahane gösterilerek bu istek 

İnönü tarafından pratikleştirilecektir. M. Kemal'in ölümünün ardından da „Milli 

Şef‟ olarak devletin başına geçecektir.  

 

Cumhuriyet Döneminde Kürtler 
 

Parçalı bir toplumsal gerçekliğe sahip olan Kürtlerin savaş sonrası yakla-

şımlarında da parçalılık hakimdir. Kürt Teali Cemiyeti‟ni ele alırken de kısmen 

değerlendirdiğimiz parçalılık hep var olmuştur. Kürtleri temsil adına kimileri 

Kürtlerin kurtuluşunu Sovyetlerin korumasına bağlarken, kimisi de İngilizlerin 

hakimiyeti altında bir statüde aramıştır. Baskın eğilim ise Türklerle bir arada 

yaşama istemi olmuştur. 1. Dünya Savaşı‟nda Türklerle birlikte yabancı güçle-

re karşı savaşmanın yanında savaş sonrası Anadolu ve Kürdistan‟ın işgaline 

karşı yine en direngen ve savaşkan güçlerin başında gelir Kürtler. O dönem, 

çok yoğun bir şekilde halkların kader birliğinin öne çıktığı ve bunun önemli 

oranda pratikleştiği bir dönemdir. Ancak hem Türk cephesinde hem de Kürt 

cephesinde güçlü bir milliyetçi eğilim de bulunmaktadır. M. Kemal‟in halkla-

rın birlikteliğine dayanan yaklaşımına rağmen her iki tarafta da bunu zedele-

yen, ortadan kaldıran yaklaşımlar da yoğundur. Dış güçlerin de yoğunca des-

teklediği bu eğilimler zamanla her iki tarafta da hakim form olacak ve cumhu-

riyete teklik hakim kılınacak, inkar-imha politikaları bir devlet politikası haline 

gelirken, Kürtler de tüm yüzyılı isyanlarla geçirecektir. Bunda emperyalist 

güçlerin genelde Ortadoğu, özelde de Kürtler üzerinde oynadıkları oyunlar, 

daha çok bir dış yaratım biçiminde gelişen Türk milliyetçiliği ile Kürt hakim 

sınıfının halklara hiçbir şey getirmemiş olan devletçi çözümleri esas almış 

olmaları belirleyici olmuştur.  

Kürtlerin diğer halklarla bir arada yaşaması emperyalist güçlerce de en-

gellemektedir. Sevr dahil pek çok belge ve genel yaklaşımda bunu görmek 

mümkündür. Bir yandan kimi hakların verileceği yönünde Kürtlere umut veri-
lir, Türk devletine karşı kullanılırlar. Diğer yandan Türkler, tehlikeli olma 

potansiyelini taşıyan Kürt gerçekliği nedeniyle her an tetikte bekler ve Kürtlere 
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kuşkuyla yaklaşırlar. Böylelikle özellikle İngilizlerin genelde de tüm emperya-

listlerin yaptığı „böl, parçala ve yönet‟, „iti ite kırdırma‟ ve „tavşana kaç, tazıya 

tut‟ politikası devreye girmektedir. Halklar, egemen sınıflar arasında yaşanan 

bu durum nedeniyle bir araya gelemeyen bir pozisyona itilmektedir. Bunu canlı 

tutmak için de esasında egemen sınıf ve devletlerin işine yarayan ve kendilerini 

gizlemenin en etkili uyuşturucu aracı olan milliyetçilik güçlü bir şekilde kulla-

nılmaktadır.  

Halkları güç yapmayan, „böl-parçala-yönet ve yok et‟ politikası ile cum-

huriyetin demokratik olmayan yapısı sonucu Kürtler, 1940‟a kadar hep isyan 

eder. Güney‟de Şeyh Mahmut Berzenci, Doğu‟da Simko, Kuzey‟de Şeyh Sait, 

Ağrı gibi büyük çaplı isyanlar ile Dersim gibi önemli direnişlerin yanında on-

larca küçük çaplı isyandan bahsetmek mümkündür.  

Savaşın bitiminden Lozan sonrasına kadar Koçgiri İsyanı‟nın dışında cid-

di bir isyan veya kalkışma olmamıştır. Koçgiri İsyanı Koçgiri Aşireti Reisi 

Alişan Bey ve Baytar Nuri Dersimi öncülüğünde gerçekleşir. İsyan önderleri-

nin İstanbul‟daki Kürt Teali Cemiyeti ile ilişkilerinin olduğu söylenir. Yörenin 

Kürt önderleri, Türklerle birlikte yaşamak istediklerini belirterek, taleplerini 

Osmanlı  hükümetine değil de Ankara Hükümeti‟ne yazılı olarak bildirirler. 

Uluslararası bir gündem haline geldiklerini ve Sevr‟de kendilerinden bahsedil-

diğini bilmektedirler. Dersim‟de etkili bir şahsiyet olan Alişer Bey ile de ilişki-

lidirler. Hazırlıklıdırlar ve ilk saldırılarını 1920 Temmuz ayında bir karakola 

yaparlar. Ankara Hükümeti‟nin yaklaşımı daha çok uzlaşmadan yanadır. Ger-

çekleşecek çatışmaları önlemek için Koçgiri Aşiret Reisi Alişan Bey‟i Refahi-

ye Kaymakam Vekilliğine, kardeşi Haydar Bey‟i de İmranlı Bucak Müdürlü-

ğü‟ne atar. Ancak bu atamaları kabul etmezler. Ayrıca Dersim‟deki katılımları 

engellemek için de M. Kemal aşiret önde gelenlerini de ilk kez Dersim Mebus-

ları olarak atar. Maço Ağa, Diyap Ağa, Ahmet Ramiz ve Hasan Hayri Beyler 

M. Kemal‟in atadığı Dersim mebuslarıdır. Bir taraftan Yunanlılara karşı müca-

dele eden, öte yandan uluslararası alanda da Londra ve Paris Konferansları ile 

meşgul olan Ankara hükümeti zor durumdadır. Kürtler taleplerini şu şekilde 

Ankara hükümetine sunarlar:  

1-İstanbul Hükümeti‘nce kabul edilen Kürdistan özerkliğinin Ankara Hü-

kümeti‘nce de tanınıp tanınmayacağının açıklanması 
2-Kürdistan özerk yönetimi konusunda Mustafa Kemal hükümetinin ivedi 

yanıt vermesi 

3-Elazığ, Malatya, Sivas ve Erzincan cezaevlerindeki Kürtlerin hemen sa-
lıverilmesi 
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4-Kürt çoğunluğu bulunan illerden Türk memurlarının çekilmesi 

5-Koçgiri yöresine gönderilen birliklerin geri çekilmesi 
Ayrılıkçı olmayan ve birlikten yana olan bu taleplerin yanı sıra buna ek 

olarak 25 Kasım 1920‟de Batı Dersim aşiretleri reisleri TBMM‟ye şu şekilde 

başvurur:  

―Sevr Antlaşması gereğince Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis illerinde 

bağımsız bir Kürdistan kurulması gerekiyor. Bu nedenle bu oluşturulmalıdır. 
Yoksa bu hakkı silah zoruyla almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz.‖ Uz-

laşma çabaları sonuç vermez ve ayaklanmanın büyümesi üzerine Merkez Or-

dusu Komutanı Nurettin Paşa ve Topal Osman komutasındaki Göresin Alayı, 

bölgeye sevk edilir. 17 Haziran 1921 tarihinde isyan tamamen bastırılmış olur. 

Koçgiri alanındaki Kürtlerin büyük bir kısmı Kayseri Sarız alanına sürülür.  

Önderliğimiz Koçgiri isyanının büyümemesi ve sorunların çözümü için 

Mustafa Kemal‟in gerçekleştirdiği uzlaşı kültürünün günümüzde de Türk dev-

let yetkililerince örnek alınması gerektiğini belirterek, sorunun çözümünde esas 

teşkil edebileceğini belirtmektedir.  

Cumhuriyet tarihi ve Kürtler açısından bir dönüm noktası olarak değer-

lendirilebilecek olan bir gelişme de 1925‟te gerçekleşen Şeyh Sait İsyanı‟dır.  

Kendisi bir Nakşi şeyhi olan Şeyh Sait, önderliğinde gerçekleşen isyan, 

hem Kürtler hem de yeni kurulmuş cumhuriyet açısından bir dönüm noktası 

anlamına gelir. İsyanda Kürtlük kadar belki de daha fazla Osmanlı‟ya ait nere-

deyse her şeyin cumhuriyet devrimleri adı altında ortadan kaldırılmasına duyu-

lan tepki ve Osmanlı‟ya dönüş istemi etkili olur. Yine isyan hazırlıklarının 

olduğu, gerçekleştiği dönem aynı zamanda Musul sorununun da İngilizlerle 

temel bir anlaşmazlık noktası olarak gündemde olduğu bir dönemdir. Bu ne-

denle de isyanda İngilizlerin yönlendirmesi bulunmaktadır.  

Eski Hamidiye Miralayı Cibranlı Xalit Bey tarafından Erzurum‟da 1923 

yılında kurulan Kürdistan Bağımsızlık Komitesi(Azadî)‟nin organizasyonunda 

gerçekleşir. Önceki pek çok Kürt örgütlenmesinden farklı olarak illegal örgüt-

lenen bu örgüt, isyan hazırlıklarını uzunca bir süre yürütmüştür. Örgütün Kürt 

Teali Cemiyeti üzerinden İngilizlerden de destek arayışında olduğu belirtil-

mektedir. Cemiyetin en tanınmış üyelerinden biri de Bitlis milletvekili Yusuf 

Ziya Bey‟dir. 

İsyana önderlik edecek olan Şeyh Sait‟in, Yusuf Ziya Bey‟in 1923 yılında 

kendisiyle görüşmesinin ardından Azadi örgütüne katılımı gerçekleşir. Kürdis-

tan‟daki toplumsal yapı nedeniyle hayli etkili olan Şeyh Sait‟in cemiyete girişi, 

örgütün gücünü önemli ölçüde arttıracaktır.  
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Hazırlıklar sürecinde özellikle Yusuf Ziya Bey milletvekilliğin yarattığı 

hareket serbestisinden yararlanarak, çok yoğun görüşmelerde bulunmaya de-

vam eder. Bunun için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve M. Kemal‟in bazı 

muhalifleriyle de görüşür. Ve hemen ertesinde Yusuf Ziya ve Erzurum Kong-

resi delegesi olan Mutkili aşiret reisi Hacı Musa Bey tutuklanır. 20 Aralık 1924 

yılında Cıbranlı Xalıt Bey de tutuklanarak Bitlis‟e gönderilir. Örgütün aldığı bu 

darbelerin ardından Şeyh Sait önce örgütün ve sonrasında da isyanın başı ola-

rak öne çıkar.  

Türk ordusunda görev yapan ve aralarında İhsan Nuri Paşa ve Yusuf Zi-

ya‟nın kardeşi Teğmen Rıza‟nın da bulunduğu bazı subay ve askerler (350 

civarında) aldıkları bilgi notunu yanlış yorumladıklarından birliklerinden ayrı-

larak dağa çıkarlar. Kürdistan‟ın genelinde bir isyanın gerçekleşeceği beklenti-

si içinde olan İhsan Nuri ve arkadaşları bunun olmadığını görünce Güney Kür-

distan‟a geçerler. 3 Eylül 1924‟teki bu kalkışma, yapılan hazırlıklar ve amaç 

konusunda Türk devleti açısından uyarıcı olur. Esas isyan yaz aylarına denk 

getirilmek istense de planlandığından daha erken bir tarihte şubat ayında baş-

lar. Erkenden yayılan isyan, kısa sürede cumhuriyet güçlerince bastırılır ve 

böylelikle cumhuriyet açısından yepyeni bir dönem başlar. 

İsyan bahane edilerek her türden muhalefetin tasfiyesini öngören bir süreç 

başlatılır. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılır, muhalif kesimler vatana ihanetle 

suçlanarak cezalandırılır. Bu suçlara gerekli cezaları vermek için de İstiklal 

Mahkemeleri hem Kürdistan‟da hem de Batı‟da kurulur. Böylelikle bir korku 

cumhuriyeti oluşturulur. Kürtler o tarihten itibaren artık daha da fazla sustu-

rulması ve hatta yok edilmesi gereken bir halk olarak görülmeye başlar. Artık 

Kürt varlığı inkâr edilecek, eşzamanlı olarak da imha sürecine tabi tutulacaktır. 

Kürtler cumhuriyetin bu yaklaşımlarına karşılık onlarca defa isyana kalkacak 

ama başarılı olamayacaktır.  

Şeyh Sait isyanının yenilgisinin ardından Kürtler, birbirinden kopuk ve 

küçük birlikler halinde direnişlerini sürdürüyorlardı. İçerde çok yoğun baskı ve 

tutuklamalara maruz kalan Kürtlerin yanısıra önemli bir kısmı da sürgün yaşı-

yordu. Sürgünü yaşayanların önemli bir bölümünü Kürt aydınları oluşturuyor-

du. Yaşanan durum Kürt aydınlarını belli bir arayışa sürükler. Kürdistan Teali 

Cemiyeti, Kürt Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti, Kürt Mili Fırkası, Azadî örgütle-

rinin eski üyelerinin de katıldığı bir Kurultay gizli olarak toplanır. Bu kurultay 

Xoybun örgütünün de temellerini atar. Bu yeni örgütte yer alanların bazıları 

şunlardır; Memduh Selim, Mehmet Şükrü Sekban, Mevlanazade Rıfat, İhsan 
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Nuri, Süreyya Bedirxan, Xalil Rami Bedirxan, Celadet Bedirxan ve Kamran 

Bedirxan. 

Xoybun‟da önemli ölçüde Ermeni renginin de olduğu belirtilebilir. Kimi 

kaynaklar örgütün kurulmasında Ermenilerin de yer aldıklarını belirtmektedir. 

Kuruluşunda yer almış veya almamış olsunlar, örgütün Ermeni-Kürt ilişkileri-

nin güçlü bir şekilde oluşturulmasına büyük önem verdiği görülmektedir. Ör-

gütte Ermeni dostluğu belirgin bir özelliktir.  

Garo Sasoni‟nin aktarımına göre, Kurultay hazırladığı bildiride örgütün 

amaç ve genel yaklaşımını şöyle ortaya koymaktadır:  

1-Birinci Kürt Kurultayı, barbar Türk rejiminin despotluğu altında ezilen 
Kürtlerin bulundukları tahammül edilmez durumlarını, geniş çapta uygulanan 

katliamları ve de Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşama özlemini göz önüne 
alarak Türkiye Kürdistan‘ını bağımsız bir devlet haline getirmek amacıyla 

kurtarmaya karar vermiştir. 

2-Kurultay Irak içerisinde yöresel bir Kürt özerkliği yaratmak konusun-
da, Milletler Camiası tarafından yapılmış olan isteği İngiliz ve Irak hükümetle-

rinin destekleyeceklerini umar. 
3-Kurultay, İngiltere, Fransa, Suriye, İran ve Irak hükümetlerine Türki-

ye‘de baskıya uğrayarak göçe mecbur bırakılan Kürt mültecilerini sevgiyle 

kabul etmiş olduklarından dolayı minnettarlıklarını sunar. 
4-Kurultay herkese duyurur ki, Ermenistan ve Kürdistan‘da asırlardan 

beridir Ermeniler ve Kürtler yaşamaktadırlar. Onlar kendi bağımsızlıkları 

uğruna çalışırken, ülkelerinin herhangi bir yabancı hakimiyetine bağlı olması-
nı reddederler. Çünkü bu iki ülke yalnız ve yalnız Ermeni ve Kürt uluslarına 

aittir.  
Xoybun örgütü görüldüğü gibi Kuzey Kürdistan için bağımsızlık isterken, 

Fransız ve İngiliz hakimiyeti altında bulunan Güney Kürdistan için de özerklik 

talep etmektedir. Örgütün askeri kanadının ve gelişecek olan isyanın başındaki 

İhsan Nuri Paşa, kendisine gönderilen ve milletvekillerinden oluşan uzlaşma 

heyetine Kürdistan‟ın bağımsızlığı konusunda taviz vermez ve onlara bir an 

önce Kürdistan‟ın işgalinin sona erdirilmesi gerektiğini belirtir. Bir dizi isyanın 

ardından isyan 1931 yılında Sovyetlerin ve İran‟ın desteğiyle bastırılır. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra geliştirilen ilk isyan olan Şeyh Sait 

İsyanı ve sonrasında patlak veren pek çok isyanın ardından, Kürt-Türk ilişkileri 

iyiden iyiye bozulur. Türkiye Cumhuriyet‟i başlangıçtaki halkların birlikteliği-

ne dayanan yapısından uzaklaşır ve TC Başbakanı Tayyip Erdoğan‟ın hala 

haykırdığı „tek dil, tek millet, tek bayrak, tek devlet…‟ gibi teklerden oluşan ve 
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faşizme varacak denli politikalarla tüm Anadolu halklarını asimile etmeyi, 

edemediklerini de yok etmeyi devletin temel politikası haline getirir. Tam da 

böylesi bir ortamda TC, yeni bir sorun yaratır. O sorun Dersim sorunudur.  

Önceki isyanlarla Dersim direnişinin gerçekleştiği dönemin özellikleri bu 

nedenlerle kimi farklılıklar taşır. Dersim direnişi tamamen devletin tekleştiren, 

yerel otoriteyi reddeden, mutlak ve merkezi otoriteyi acımasızca kurmak iste-

yen asimilasyonist, yerinden eden, sürgüne yollayarak yeni bir iskan politikası-

na tabi tutan baskıcı, yok edici politikaları karşısında, kendi yaşamını devam 

ettirme direnişidir. Değişik isyanlarda görüldüğü gibi temelinde Kürt milliyet-

çiliği, ayrı ve bağımsız bir devlet kurma gibi bir yaklaşım söz konusu değildir. 

Daha çok tarihsel olarak devletler karşısında kendi özgür yapılarını korumak 

isteyen aşiretlerin yani etnisitenin özgürlükçü duruşu temsil etmesine denk 

gelmektedir. Bu yönüyle Dersim direnişi çıkarları tehlikeye girdiğinde kendi 

ailesel ve aşiretsel çıkarlarını korumak için halkı ayaklanmaya kaldıran, kırıntı-

larla halkını satan, bencil Kürt egemen sınıflarının yaklaşımları sonucu ortaya 

çıkmış bir isyan değildir. Türk Devleti‟nin Kürtlerin varlığını inkâr eden, daha-

sı onları yok etmek isteyen faşist politikalarının etkisi belirgindir. Devletle 

buluşmamış, onunla tanışmamış bir halkın, devletin kendine benzeten, tasfiye 

eden vahşi yönelimleri karşısında tarihte benzerlerine çokça rastladığımız öz-

gürlükçü direnişlerinden biridir.  

Türk devleti 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti‟ni üç ana bölgeye böldü-

ğü İskan Kanunu‟nu çıkarır. Buna göre:  

Türk kültürlü nüfusun yoğunluk kazanması istenen yerlerdir. Bu mıntıka 
Kuzey Kürdistan‘dır.  

Türkleştirilmek istenen nüfusun gönderileceği, iskan edileceği yerlerdir. 
Bu mıntıka da Türkiye‘nin Batı bölgeleridir.  

 Yer, güvenlik, ekonomik, kültür, siyaset, askerlik sebepleri ile boşaltılma-

sı istenen, iskan ve ikamete yasak edilen yerlerdir. Bu bölgeler de Ağrı, Sason, 

Tunceli, Van, Kars‘ın güneyi ve Diyarbakır‘ın bazı kısımları, Bitlis, Bingöl ve 

Muş‘un bazı kesimleridir.  

Kürdistan‟ın açıkça çok büyük tehlike olarak görüldüğü ve hatta boşal-

tılmak istendiği bu süreçte, daha pek çok faşist ayrıntısı olan bu yasanın ardın-

dan 25 Aralık 1935‟te “Tunceli Kanunu” çıkarılır. Bu kanunla birlikte Der-

sim‟in adı „Tunceli‟ olarak değiştirilir. Hemen sonra, daha önce Birinci Genel 

Müfettişlik kapsamında bulunan Elazığ, Dersim, Erzincan ve Bingöl‟ü içeren 

Elazığ merkezli Dördüncü Genel Valilik kurulur (6 Ocak 1936). Genel valili-

ğin başına Dersim Valisi ve Kumandanı sıfatıyla Abdullah Alpdoğan getirilir. 
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Elazığ‟da İstiklal Mahkemesi adıyla bir askeri mahkeme kurulur. Bu mahkeme 

özel olarak Dersim için teşkil edilir. Böylece Tunceli Kanunu merkezi Dersim 

olmak üzere, Alevilerin yerleşik olduğu tüm sahayı kapsamına alır. Dersim, 

yeni çıkarılan bu kanunla “Yasak Bölge“ ilan edilir ve giriş çıkışlar özel izne 

tabi tutulur. Her tarafa karakolların kurulması, Dersimlilerin otlaklarına el 

konulması, o güne dek pek vergi vermemiş olan Dersim‟den astronomik vergi-

lerin talep edilmesi, halk üzerinde gerçekleşen genel baskılar sonucu 

Dersimliler Seyit Rıza önderliğinde M. Kemal‟e bir bildiri sunarak; ‗bütün 

jandarma ve ordu mensuplarının bölgeden çekilmesini, askeri amaçlı her türlü 

imar çalışmalarının derhal durdurulmasını, silahlarını koruma hakkı ve vergi-
lerin hafifletilmesini‘ istemiştir. Dersimlilerin talepleri karşılanmayınca Kürtler 

ayaklanır(1936).  

Türk devleti Dersim‟e kesin boyun eğdirmekte ve Dersim‟i boşaltmakta 

kararlıdır. Karşı harekatla iki yıl boyunca süren saldırı ve direnme süreci Seyit 

Rıza ve arkadaşlarının idam edildikleri 15 Kasım 1937‟ye kadar sürer. Seyit 

Rıza‟nın idam edilmesinden sonra da Dersim 1938 yılı boyunca soykırıma tabi 

tutulur ve ardından da toplu sürgünler gerçekleştirilir. Değişik kaynaklara göre 

40 bin ile 90 bin arasında Dersimlinin öldürüldüğü, 206 köyün yakıldığı, 8758 

evin tahrip edildiği ve on binlerce Dersimlinin yerinden yurdundan zorla Ba-

tı‟ya göç ettirildiği bir soykırımdır. Dersim devlet tarafından 1938-1948 yılları 

arasında „yasak bölge‟ ilan edilerek çok yoğun ezme ve asimilasyon politikala-

rına uygulanır. Böylelikle Kuzey Kürdistan‟da devlete karşı direnecek odakla-

rın tümden tasfiye edildiği, sindirilmenin başarılı olduğu uzunca bir dönem 

başlayacaktır. Literatürde „beyaz katliam‟ dönemi denmektedir, bu yeni döne-

me.  

 

A-Güney Kürdistan’daki Gelişmeler ve İsyanlar 
 

Önceki bölümlerde ele aldığımız gibi Güney Kürdistan 19. yüzyılda Os-

manlı‟daki merkezileşme politikalarına karşı pek çok isyan gerçekleştirilmiş 

olmasına karşın, bunların tümü ezilmiş ve Osmanlı otoritesi Kuzey Kürdistan‟a 

benzer bir şekilde burada da kurulmuştur. Güney Kürdistan 1. Dünya Savaşı 

gerçekleştiğinde Osmanlı hakimiyeti altındadır. 1. Dünya Savaşı esasında Os-

manlı topraklarının paylaşımı üzerinden gerçekleştiğinden ve bu saha pek çok 

açıdan güçlü olmanın temelini teşkil ettiğinden, daha savaş devam ederken, 
İtilaf Devletleri tarafından paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle de 1. 

Dünya Savaşı‟nın başlamasının hemen ardından İngilizler İran‟daki Anglo-İran 
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petrol şirketini koruma bahanesiyle Irak‟a özel bir ordu gönderir. 5 Kasım 

1914‟te Osmanlı‟ya karşı savaş ilan edince de kısa sürede Basra‟yı işgal ederek 

Mezopotamya‟ya doğru ilerlemeye başlar. İngilizler en çok da Kürt nüfusunun 

çoğunlukta olduğu Musul kentini almakta zorlanır ve savaş bittiğinde de hâlâ 

Musul alınabilmiş değildi. Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayana-

rak İngilizler burayı da işgal ederler. Böylelikle Güney Kürdistan İngilizlerin 

işgali altına girmiş olur.   

İşgal başladığında ve Türklerin Ruslarla savaştığı dönemde Osmanlı saf-

larında bu güçlere karşı savaşan Şeyh Mahmud Berzenci‟nin kimi Kürt asker-

lerinin kurşuna dizilmesi üzerine Türklerle arası açılır. Berzenci ordusuyla 

Süleymaniye‟ye gelir ve Kerkük‟ün işgali sırasında İngilizlerle işbirliği yaptığı 

gerekçesiyle idama mahkum edilir. İlerleyen İngiliz güçleri karşısında tutuna-

mayan Osmanlı güçleri Şeyh Mahmut‟un gücünden yararlanmak için kendisini 

Süleymaniye Valisi olarak atar, ancak kısa bir süre sonra Osmanlı geri çekil-

mek zorunda kalıyor. Berzenci ise İngilizlere isyan etmekle suçlanır. İngilizler 

Kürtleri denetim altında tutmak için, onların tepkisini çekmemeye özen göste-

rirken, Şeyh Mahmut Berzenci İngiliz Bölge Temsilcisi olan Wilson‟a bir mek-

tup göndererek Kürtlere özerklik verilmesi karşılığında İngilizleri tanıyacağını 

belirtir. 1918‟te Binbaşı Noel bu teması amaçlanan çerçevede sonuçlandırmak-

la görevlendirilir. Noel şeyhe „daha fazla etkinlik‟ ve „otonomi‟ vaadinde bulu-

narak kendi yanına çekmeyi başarır. Aynı Noel 1919 yılında da 

Bedirxanilerden Kamuran Ali, Celadet ile Cemilpaşazadelerden Ekrem beyler-

le birlikte Malatya'ya gelir. İngiliz koruması altında bir Kürdistan kurulması 

amacını propaganda eden bu gezi, M. Kemal'in de sert tepkisine neden olacak 

ve Kürtlere yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Halet Bey'den acilen gerekli 

tedbirlerin alınmasını isteyecektir. M. Kemal'e göre İngilizlerin amacı Kürtlerle 

aralarını bozmak iken, bu gezide yer alan ve İngiliz koruması altında bir Kür-

distan kurabileceklerini sanan bu Kürtler de „din ve ulusunu satmış olan Kürt-

ler‟di. İngilizlerin amacı bir Kadiri şeyhi olan Mahmut Berzenci‟nin nüfuzun-

dan yararlanmaktı.  

Kürtler savaş sonrası dönemde galip devletlerin mağlup devletlerle yapa-

cakları barış görüşmelerinin esaslarını belirlemek için yaptıkları Paris Barış 

Konferansı‟ndan bekledikleri bir sonucun çıkmadığını, İngilizlerin de verdikle-

ri vaatleri yerine getirmekten uzak olduklarını gördüklerinden İngilizlerle ara-

ları bozulur. Ayrıca Türklerin İngilizlerle aralarındaki Musul sorunu nedeniyle 

Kürtleri kullanmaları da aralarının bozulmasında etkili olur. Türklerin Kürt 

ileri gelenlerini sürekli kışkırtarak İngilizlerin Güney Kürdistan‟da daha da 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

220 
 

güçlenmesini engelleme çabalarına karşılık, İngilizler Sevr Antlaşması‟nda 

Kürtlere kısmen yer vererek, Kürtleri Türk yönetimi ve etkisinden tamamen 

uzaklaştırmak ister. Noel bu amaçla Kuzey Kürdistan‟da da pek çok gezi dü-

zenler. Noel‟in bu çabaları, Sevr‟de Kürtlerin yer edinme biçimi, tamamen 

emperyalistleri halklar arasında güvensizliği oluşturarak milliyetçilik temelinde 

birbirine düşman hale getirilmesini amaçlar. Yine de Kürtlere pek güvenmeyen 

İngilizler yönetim kademelerinde kendilerine bağlı kişilerin yer edinmesini 

ister ve Mahmut Berzenci‟nin etkisini kırmaya çabalar. Kendisine güvenilme-

diğini bilen Şeyh Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye‟nin kendisine bırakıl-

masını ister. 21 Mayıs 1919 tarihinde Süleymaniye‟nin alınmasıyla ve İran 

Kürtlerinin de desteğiyle başlayan isyan, bir yıllık bir sürenin sonunda yenilir. 

Şeyh Mahmut da önce idam cezasına çarptırılır, ardından cezası hapse çevrile-

rek Hindistan‟a sürgüne yollanır.  

İngilizler işgalleri altındaki Irak‟ta özellikle de Güney Kürdistan‟ı kapsa-

yan toprakların denetimini kesinlikle elde tutmak istemektedirler. Kürtler statü 

elde etmek amacıyla her harekete geçtiklerinde İngilizlerin sert yönelimleriyle 

karşı karşıya kalırlar. İngilizler Irak‟ı tümden kendi denetimi altında tutabilmek 

için Fransızların 24 Temmuz 1920'de Şam Krallığı‟ndan düşürdükleri Faysal‟ı, 

12 Mart 1921'de başlayan Kahire Konferansı'nda (Kerkük ve Süleymaniye'den 

tek bir Kürt delegenin katılmadığı) bir törenle, I. Faysal olarak Irak Kralı ya-

parlar. 29 Haziran'da Faysal, Bağdat'a geçer. Göstermelik bir referandumun 

ardından 23 Ağustos‟ta Faysal kral olur. Referandumu Musul halkı boykot 

eder. İngilizlerin kendisine bağışladığı bu krallığı tamamen İngiliz çıkarları 

için kullanır, Faysal. Bu nedenle de Kürtleri tam denetim altına almak temel 

hedeflerinden olur. Böylelikle de aslında yine İngilizlerin yönlendirmesi ve 

eliyle Türk-Kürt karşıtlığından sonra bu defa da Kürt-Arap karşıtlığı oluştu-

rulmuş oluyordu.  

Şeyh Mahmut sürgüne gittikten sonra da irili ufaklı pek çok isyan olur. 

Türklerin Musul konusunda hak iddialarına karşılık, İngilizler de Kürtleri kul-

lanarak Musul konusunda hak iddia eder. Bu politika çerçevesinde bir Kürdis-

tan hükümeti kurulmasını gerekli görür. En etkili bir şahsiyet olarak yine Şeyh 

Mahmut öne çıkar. Bu nedenle de bir yıl sürgün sonrası şeyh geri çağrılır. Şu 

esaslar üzerinde anlaşılmıştır:  

1-Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil‟de İngiliz karşıtlığı yapılmaya-

cak. 

2-Türk yönetimiyle hiçbir şekilde yakın temasa geçilmeyecekti. 
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Şeyh Süleymaniye‟ye yerleşir, kendini Kürdistan Kralı ilan eder, bağım-

sız hareket etmeye başlar ve bir yıl sonra tekrar isyan eder. Ruslardan ve 

Simko‟dan istediği desteği alamayınca, bu defa Türklere yanaşır. 1923‟te İngi-

lizler saldırır, İran‟a sığınır, 1927‟de bağlılık sözü ederek ömrünün sonuna 

kadar Güney Kürdistan ve Irak'ta yaşar.  

30 Haziran 1930'da, İngiliz-Irak Antlaşması imzalanır. Tamamen İngiliz-

lerin bölgedeki çıkarlarını esas alan bu antlaşmayla Kral Faysal liderliğinde 

Irak, bağımsızlığına kavuşur. Söz konusu antlaşmada, Kürt halkının taleplerine 

yer verilmez. Bu da sorunun olduğu gibi devam etmesini beraberinde getirir-

ken, Kürtler tepkilerini hep isyan halinde olarak göstereceklerdir.  

Başlayan yeni süreçte Barzani ailesi önemli bir aktör olarak ön plana çı-

kar. Günümüzde de dış güçler bu aile ve onun ulus-devletçi çizgisi üzerinden 

Kürdistan ve bölgede hakim olmak istediklerinden bu ailenin ele alınması, 

çizgisinin sorgulanması önem kazanmaktadır. Bugün devletçi sistemin düşman 

ilan ettiği „Özgür Kürt‟e karşı güçlendirilmek ve hakim hale getirilmek istenen 

„işbirlikçi, dışa bağımlı Kürtlük‟ bu çizgi tarafından temsil edilmektedir. Dev-

let ve demokratik toplum arasındaki ikili karakterin Kürt versiyonu, „İşbirlikçi 

Kürt Olarak KDP Geleneği ve Halk Özgürlük Eğilimi Olarak PKK‟ şeklinde-

dir. İlerleyen bölümlerde daha detaylı ele alacağımız bu çizgi karşıtlık ve sava-

şımını burada gelişim seyri boyutuyla kısmen değerlendireceğiz.  

Barzaniler, aşiret gücüne dayanmaktan çok Nakşibendi Tarikatı‟nın etkisi 

nedeniyle Kürdistan‟da güç ve otorite olmuştur. Barzanilerin adını duyurdukla-

rı siyasi olay, 1909-1910 yılında Şeyh Abdulselam‟ın Musul Valisi‟ne karşı 

giriştiği isyan sonucu 1916‟da idam edilmesidir. 1916-1927 yılları arasında 

kısmen sakin geçer. Şeyh Ahmet tekrar Barzan‟da güç olur. Irak ordusu bu 

bölgede karakollar kurmak isteyince engeller çıkarır, izin vermez. Bunun üze-

rine İngiltere-Irak güçleri birlikte harekete geçer.  

1930‟da İngilizlerle Irak arasında Irak‟a bağımsızlık antlaşması yapılır. 

Bu antlaşmada Güney Kürdistan‟dan bahsedilmez. Bu da isyana teşvik eder. 

Barzaniler güç olmak için Zebariler ve Bradostlara olan saldırılarını arttırır. 

Irak-İngiliz ortak operasyonu olur. Şeyh Ahmet yenilir ve Türkiye‟ye sığınır. 

1936‟da güvence alarak Mustafa Barzani ile birlikte Güney‟e döner. 1943‟te 

Mustafa Barzani Barzan bölgesine geçerek eski gücüne kavuşmaya çalışır. 

Çatışmalar olur, İran‟a sığınır.  

I-KDP 16 Ağustos 1946‟da kurulur. Başkanlığına seçilen Molla Mustafa 

Barzani yasaklı olduğundan Irak‟a gelemez. Hamza Abdullah eliyle ve İbrahim 

Ahmet‟e rağmen kurdurur. Zira İbrahim Ahmet İ-KDP üyesidir ve Barzani‟nin 
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Mahabad‟ı terk ederek yüzüstü bırakmasını istemez. Parti kurulunca da bu 

nedenle İbrahim Ahmet ve Barzani arasında artık bir sürtüşme ve çatışma baş-

layacaktır.  

Mahabad‟ın yıkılmasıyla Barzani Rusya‟ya kaçar. Burada sürekli ABD 

ile ilişki kurmaya çalışır. I-KDP 1958‟e kadar Barzanisizdir. 1951‟de yapılan 

2. Kongre‟ye İbrahim Ahmet hazırlıklı gider. İbrahim Ahmet Genel Sekreter 

olur. 1953 yılında da genel başkan olur. Sol çizgidedir ve kendini Marksist-

Leninist olarak tanımlar. 1958‟de Kasım‟ın darbe yapmasıyla af çıkar ve Mus-

tafa Barzani on bir yıl sonra ülkeye döner ve KDP‟nin başına geçer. 1961 yı-

lında Irak devletiyle yeniden savaşılır, 1963 yılında da otonomi talebiyle yeni 

hükümetle uzlaşma olur. 1964 yılında yerel hükümetin tanınması koşuluyla 

anlaşma olur. Ama İbrahim Ahmet ve Talabani anlaşmayı kabul etmezler ve bu 

nedenle de ihraç edilirler. İkisi, bine yakın peşmerge kuvvetiyle İran‟a geçerler.  

1968‟de Baas darbe yapar. Saddam Hüseyin Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

olur. 1970‟de anlaşmaya varılır. Ancak Irak yönetimi anlaşma maddelerinde 

kimi sınırlamalar yapınca, KDP bunu kabul etmez ve çatışmalar yeniden baş-

lar. CIA ile kurulmuş olan ilişkilere ve İran güçlerinin verdiği aktif desteğe 

güvenir, KDP. İran güçleri KDP'ye destek vermek için Güney Kürdistan'a 

askerlerini yerleştirir. 1975 yılındaki İran Şahı ile Baas rejiminin Cezayir‟deki 

anlaşmayla her iki ülke sınırında Barzani kuvvetleri ablukaya alınır. Suriye-TC 

sınırlarını kapatır ve I-KDP Baas‟a karşı başlattığı silahlı mücadeleyi durdurur. 

Büyük güç kaybı olur, KDP dağılır.  

1975‟te I-KDP çökertilip, Barzani‟nin de siyasetten çekilmesiyle içte ik-

tidar kavgaları baş gösterir. Mahmut Osman, ayrılarak Irak Kürdistan Sosyalist 

Partisi‟ni kurar. Mesut ve İdris Barzani ile Sami Abdurrahman KDP-Geçici 

Kumandası'nı oluşturur. Sami Abdurrahman sıkı bir şekilde İsrail ile ilişkilenir. 

1976‟da Şam‟da Talabani YNK‟yi ilan eder. Behdinan –Soran ayrımı keskin 

bir şekilde gerçekleşir. Programı, siyasal amacı net olmayan YNK, Talabani 

karakterli bir şekilde doğar. 1977‟den sonra Güney‟de karargahlar oluşur, ama 

birbiriyle de çok yoğun bir şekilde savaşırlar. 1979 yılında kongreye giderek 

tekrardan KDP adıyla örgütlenirler. Barzaniler yeniden tartışmasız güçtür. 

1967 yılında gerilla mücadelesi veren İran-KDP'nin darbelenmesinde Barzani 

aktif rol almıştı. Bu nedenle de İran İslam Cumhuriyeti tarafından desteklen-

mekteydi. Yine 1981 yılında İran-KDP'nin geriletilmesinde rol oynar. Bu işbir-

liği nedeniyle de aldıkları güçle yeniden Güney Kürdistan'da gerilla mücadele-

sine başlarlar. İran-Irak savaşında İran tarafını tutan KDP, mevcut boşluktan 

yararlanarak mevzilerini güçlendirir, bazı bölgeleri denetimi altına alır. İran 
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Irak'ın zayıflatılması için KDP'ye her türden destek sunuyordu. 1991 yılındaki 

Körfez Savaşı ile Irak güçlerine karşı kendiliğinden gelişen halk ayaklanmasıy-

la Irak Güney Kürdistan'dan çıkarılır. YNK'ye karşı Saddam rejimiyle de itti-

fak halinde olan KDP, 1997 yılında Hewlêr'i de alarak Güney Kürdistan'da en 

hakim güç konumuna gelir.  

KDP'nin ne kadar Kürdistani ve halkçı bir örgüt olup olmadığı hususunda 

iyi bir örnek de T-KDP'nin başına getirilenlerdir. KDP'nin etkinliğinden ilham 

alarak Kuzey'de de benzer bir örgüt kurulmak istenir. TİP'in de Türkiye'de 

gittikçe etkin olmaya başladığı yıllardır. Bu siyasi atmosfer içinde Sait Elçi, 

Faik Bucak, Hikmet Buluttekin, Hasan Yıkmış, Muhterem Biçimli, Necmettin 

Büyükkaya gibi şahsiyetlerin öncülüğünde 1965'te T-KDP kurulur. Bu örgüt, 

Kürt ulusal mücadelesinin ancak silahlı bir savaşımla, Kürdistan'ın dört parça-

sını kapsayacak bir şekilde ve Marksist-Leninist bir çizgide gerçekleştirilebile-

ceğini temel politikası haline getirir ve bu görüşlerini KDP'ye de sunar.  

Tüm bu gelişmelerden sonra MİT, partinin kurucularından Faik Bucak'ı 

1966 yılında bir komployla öldürür. I-KDP de T-KDP'nin ulusal çapta sosyalist 

çizgide güç kazanmasını ve böylelikle de kendisi için tehlikeli hale gelmesini 

engellemek için MİT ile çok sıkı bir ilişki içine girer. Bunu sağlamak için de T-

KDP'nin Güney'e gelip Zaxo'da örgütlenmesine olanak açar. Partinin önde 

gelen iki kurucu üyesi olan Sait Elçi ve Sait Kırmızıtoprak (Dr. Şıvan) tasfiye 

edilmek istenir. Tasfiye planının başarılı olabilmesi için Sait Elçi de Güney'e 

çekilir ve Dr. Şıvan ile Sait Elçi arasında geçmişteki kimi çelişkilerden de ya-

rarlanarak Sait Elçi, İdris Barzani'nin önde gelen adamlarından peşmergelerin 

sorumlusu İsa Suavi tarafından öldürülür. Olayı Dr. Şıvan'ın üzerine yıkarlar. 

İkinci aşamada da Dr. Şıvan, Sait Elçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle İdris Barzani 

tarafından öldürülür. MİT ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve aslında T-KDP'ye 

karşı gerçekleştirilen bir operasyon olmaktadır. KDP böylelikle hâlâ yaptığı 

gibi bir halkın geleceğini düşünmekten çok kendi çizgisi için tehlike olarak 

gördüğü örgütleri ortadan kaldırmış oluyordu. Aynı komplocu yaklaşımı İ-

KDP'den de Süleyman Muini'yi katlederek gerçekleştirirler.  

Her iki önder kadronun komployla ortadan kaldırılmasından sonra T-

KDP tamamen MİT'in denetimine girer. Partinin başına MİT ile Barzaniler 

arasındaki ilişkileri sağlayan Dervişê Sado getirilir. Örgütün önde gelenlerin-

den bir diğer isim olan Ömer Çetin, Diyarbakır Zindanı'nda düşmana teslim 

olur, ihaneti tercih ederken, A. Zeki Okçuoğlu ABD propagandasına kendini 

yatırarak hareketin çizgisini tamamen tasfiye etmede en ağırından bir rol oynar. 

KUK vb örgütler bu çizginin bir devamı olarak daha sonra halk özgürlük eği-
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limi olarak gelişecek olan PKK'ye karşı aynı yola başvuracaklardır. Haki Karer 

şahadetinde gerçekleşen budur.  

KDP aynı yaklaşımı PKK'ye karşı da uzun süre sergileyecektir. Önce 

Türkiye Kürdistan'ında kendisine yakın örgütler aracılığıyla PKK'ye karşı her 

türlü eyleme başvuracak, PKK'yi bitirmek isteyecektir. Öyle ki kimi örgütler 

Kürt halkının haklarını gasp etmiş olan, halka inkâr ve imhayı dayatan devlete 

tek bir kurşun sıkmazken, devleti ideolojik olarak mahkum etmezken, PKK'ye 

karşı askeri eylemler de dahil her türden düşmanca tavrı sergilemişlerdir. Bu 

çatışmalarda onlarca PKK militanı ve sempatizanı şehit edilecektir. Kürdistan-

'ın tümüne hitap eden PKK'ye karşı bu yöntemlerle başarılı olamayan KDP, bu 

defa 1980'lerden sonra Güney Kürdistan'daki PKK güçlerini kendi denetimi 

altına almak, böylelikle çizgisini hakim kılmak ister. PKK öncü kadrolarından 

Şahin Kılavuz'un da içinde bulunduğu bir grup PKK'linin Hêzil Suyu'nda şehit 

edilmesi gibi komplolardan da geri kalmaz. Tüm bunlara rağmen gelişimini 

engelleyemediği PKK'ye karşı uluslararası güçlerin desteğinde, TC ile işbirliği 

yaparak 1992‟de ve sonraki yıllarda çok kapsamlı operasyonlarda yer alır.  

KDP, gelinen aşamada Kürt egemen sınıfının kendisini en üst düzeyde 

örgütlülüğe kavuşturduğu, emperyalist güçlere göbekten bağlı hale gelmiş 

işbirlikçi bir güçtür. Emperyalist güçler de çok önemli olan Ortadoğu gibi bir 

alanda kendisinden yararlanmak için ulus-devlet çizgisinde milliyetçilik aşısıy-

la KDP'yi güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Önderliğimize karşı gerçekleştirilen 

uluslararası komplonun en temel nedeni, kendi çizgilerine çekemedikleri ön-

derliğimizi ortadan kaldırmanın yanında, Kürdistan'da işbirlikçi, milliyetçi 

çizgiyi hakim kılma çabalarıydı. Zaten bu nedenle komplonun başlangıcı KDP, 

YNK ve ABD arasında gerçekleşen Washington Antlaşması'dır. Bu işbirlikçi 

ihanetçi çizgi ve çabalar güncel olarak da hâlâ devam etmektedir.  

 

B-İran ve Doğu Kürdistan'daki Gelişmeler 
 

İran da bu yüzyılda merkezileşme politikalarını yoğunluklu bir şekilde 

uygulamaya çalışmıştır. Buna karşı da aşiret halinde yaşayan Kürtlerin karşı 

isyanları yüzyıl boyunca gerçekleşmiştir. Bu yüzyılda İran'ın yaklaşımı 19. 

yüzyıl Osmanlı durumuna benzemektedir. Osmanlı da o dönemde Kürdistan'a 

dönük merkezileşme politikaları gütmüş ve bu da pek çok isyana neden olmuş-

tu. 20. yüzyıldaki Kürt-İran diyalektiği 19. yüzyıl Osmanlı -Kürt diyalektiğine 
benzemektedir. Hem İran'ın bu politikaları hem de Kürdistan'ın pek çok yerin-

de gerçekleşen isyanların yarattığı etkiyle Doğu Kürdistan'da da isyanlar ger-
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çekleşecektir. Bunlardan ilki Şikak aşiret reisi İsmail Ağa (Simko) isyanı-

dır.(1919-1922). 

Urmiye bölgesinde isyan başlar. Türklerin sınırı kapatması, İngilizlerin de 

vaatlerini tutmaması sonucu yenilen Simko (İsmail Ağa) Irak‟a sığınır. 1923‟te 

İran‟a bağlılık sözü ile İran‟a döner, ama 1926 yılında tekrar isyan eder, yine 

Irak‟a geçer. 1928‟de İran, Türkiye, Irak üçgenine yerleşir, Güney Kürdistan‟a 

giderken, tuzağa düşürülüp öldürülür. 

İran yönetimi bir süredir uyguladığı Fars olmayan halklara karşı göçebe-

leri yerleşik yaşama geçirme ve onları „İranizasyon‟ politikaları çerçevesinde 

sistem içileştirerek denetim altına alma politikasını 1930-1940 yılları arasında 

da sürdürdü. Temelinde aşiretleri iskana tabi tutma ve onları silahsızlandırma 

yaklaşımı vardı. Rıza Şah döneminde gerçekleşen Türk devletinin talepleri 

temelinde Celali aşiretinin Kazvin ve İsfahan'a iskan edilmesi buna örnektir. 

Bu ve benzeri yaklaşımlar nedeniyle denetim altına girmek istemeyen Kürtler 

irili ufaklı pek çok isyan gerçekleştirmiştir. Kendi başına güç olamayan, parçalı 

duruşunu aşamayan, bu nedenle de yenilmekten kurtulamayan Kürtler, ancak 

1941 yılında Sovyet ve İngilizlerin İran'ı işgal etmelerinin ardından toparlana-

cak ve aradıkları „hamileri‟ bulacaktır.  

Rusya Kafkaslardaki konumunu güçlendirmek, Ortadoğu‟da daha etkin 

olmak için İran‟da nüfuz sahibi olmak ister. İngiltere de Asya‟daki konumunu 

güvenceye alma, İran-Irak petrollerine sahip olmak için İran‟da güçlü olmak 

ister.  

Kürtlerin kendilerini hangi devlete daha yakın kılacağı tartışmalarında 

öne çıkan İngiliz-Rusya çekişmesinde daha çok Ruslar esas alınır. Rusların 

destekleriyle 1942 yılında bu parçanın tüm Kürt örgütleri toplantı yapar. Ayrı-

ca 1942‟de kurulmuş olan Komala illegaliteden sıyrılıp legal bir konuma gelir. 

Gizli çalışan Komala “Kürdistan Demokrat Partisi” adıyla resmi olarak ilanını 

yapar. İ-KDP‟nin başına da dedesi ve amcası da geçmişte Türklere ve Ruslara 

karşı önemli direnişlerde bulunmuş olan Qazi Muhammed getirilir.  

Parti çalışmaları daha çok Sovyet‟e bağlı geliştirilir. Rusların desteği ile 

1946‟da Mahabad Kürt Cumhuriyeti kurulur. Ama Rusların daha çok Mamiş 

aşireti reisi Kirni Ağa, Şikak aşireti reisi Omerxan Şerif ve muhafazakâr kimli-

ğiyle tanınan Emir Esad Debokiri‟nin öne çıkmasını istemesi nedeniyle Kürtler 

arasındaki parçalı duruş devam eder. Qazi Muhammed de zaten bir aşiret reisi 

olmadığından aşiret reisleri tarafından çok da benimsenmez. Cumhuriyet Kürt-

lerin birlik olmaları bir tarafa birbirleriyle çatışır halde olmaları, Kürdistan'ın 

tümünü hedefleyememesi ve sınırlı yapısı, kendi özgücüne dayanmak yerine 
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Rus ve İngilizlere dayanması ve onların da çıkarları temelinde anlaşarak Kürt-

leri yalnız bırakmaları vb nedenlerle on bir aydan sonra yıkılır.  

Ruslar askerlerini çeker, İran ile karşı karşıya kalınır. İran‟ın Kürtlere yö-

nelik baskısı artınca İ-KDP‟den ayrılan bir grup Genç TUDEH diye hareket 

etmeye başlar. İran Mahabad‟ı dağıtır, Çarçıra‟da Qazi Muhammed‟i de idam 

eder.  

1980‟e gelindiğinde, Kürt isyanlarının tırmanmasından çekinen İran reji-

mi, istenilen otonominin İslam Cumhuriyeti‟nin „ideolojik kabulü‟ şartıyla 

olabileceğini belirtir. İran ile yapılan görüşmeler ve varılan anlaşmalar nede-

niyle İ-KDP arasında bölünmeler baş gösterir. TUDEH yanlısı grup, Kasımlo 

ile çatışarak yeni bir oluşuma gider. Kasımlo da daha çok görüşmelerden me-

det umar bir haldedir. 1980‟de Eylül Cuntası, İran‟da da Humeyni rejimi Kürt-

lere olan baskılarını arttırır. Humeyni Kürtlerle diyalogdan geçen bir çözümün 

tamamen karşısındadır. 1989‟da Kasımlo Viyana‟da görüşme esnasında katle-

dilir. İ-KDP‟nin genel sekreterliğine getirilen Şerefkendi de Almanya‟da katle-

dilir.  

 

C- Suriye ve Güneybatı Kürdistan'daki Gelişmeler 
 

16. yüzyıldan beri Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan, 19. yüz-

yılda Osmanlı ile Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa arasında bir soruna dönüşen 

Suriye 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa tarafından işgal edilir. Böylelikle 

Kürdistan'ın bir bölümü Fransız mandası altında Suriye'ye bağlı kalır. Kürtler 

Suriye'nin %10'unu oluştururken, daha çok Cizre, Cebel Ekrad (Çiyayê Kur-

dan) gibi Kürt bölgeleriyle Halep, Şam ve Hama gibi büyük şehirlerde yaşarlar.  

Statüsüz ve parçalanmış bir halde yaşamaya mahkum kılınmış olan Kürt-

lerin bu parçadaki durumu da diğer parçalardan pek farklı olmayacaktır. Diğer 

parçalardaki kadar olmasa da burada da Kürtler yer yer Araplarla birlikte Fran-

sız sömürgeciliğine karşı mücadele ederken, yer yer de Arap milleyetçiliği ve 

Fransız ortak güçlerine karşı mücadele yürütmüşlerdir. 1939 yılında Cebel El 

Ekrad bölgesinde Şeyh İbrahim önderliğinde başlayan isyanın bastırılmasında, 

Suriye ordusu ile Fransız birlikler ortak hareket edeceklerdir. En genel anlamda 

da bu dönemlerde Güneybatı Kürdistan diğer parçalardaki hareketlenmelerden 

yoğun bir etkilenmeyi yaşayan, diğer parçalarla dayanışma içinde olan, yar-

dımcı olan ve sürgün yaşayan Kürt aydın ve önderlerinin yoğunluklu yaşadık-
ları bir alan konumundadır. Kürt mücadelesine bu yönlü bir katkısı baştan beri 

vardır.  
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Suriye'nin manda sisteminden kurtulmasında Kürtler çok aktif yer almış 

olmalarına rağmen, bağımsız Suriye sisteminde ulusal haklarını elde edeme-

miş, hatta manda döneminin bile gerisine düşmüşlerdir. Kürtlerin kültürel, 

siyasal, sosyal, ekonomik, eğitim sorunları oldukça yoğundu. Bu durum Suri-

ye'deki iç istikrarsızlıkla da birleşince Kürtler açısından yaşamın hayli zorlu 

olduğu gerçeği ortaya çıkar. Kürt sorununu sistem sınırları dahilinde çözmek 

için 14 Haziran 1957'de Suriye'de Kürt Demokratik Partisi kurulur. Parti Kürt 

haklarının elde edilmesi için verilen mücadelesini Suriye'deki demokratik mü-

cadelenin başarısına bağlar. Anayasada Kürt ulusal haklarının siyasal, sosyal 

ve kültürel olarak yer almasını isteyen bir programa sahiptir. 1958 yılının şubat 

ayından sonra Mısır ve Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti (BAC)adı altında 

birleşmesi sonrasında, Kürt liderlerle BAC arasında Kürt hakları üzerinde bir 

anlaşmaya varıldı. Buna göre; “Kürtlere kendi anadillerinde dergi ve kitap 

çıkarma hakkı tanınacak, halkın çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu yerlerde 

Kürt okulları açılacak ve 1958 yılından itibaren de Kürdistan'ın tümünde yayın 
yapan radyo programı gerçekleştirilecek‖ti. 1961'de Kahire ve Bağdat arasın-

daki çelişkiler nedeniyle Suriye, BAC'dan çekilir ve böylelikle BAC dağılır. 

Bu durum Kürtlerin durumunu da etkiler. 1961 yılında Irak Kürdistan'ında 

otonomi için silahlı mücadelenin yeniden alevlenmesi, Suriye‟yi tedirgin eder 

ve yeni kararlar alır. Kürtlerin mücadele etme olanaklarını elinden almak ister, 

okullarda Kürtçenin kullanımını yasaklar, baskılarını yoğunlaştırır, pek çok 

kişiyi tutuklayarak toplama kamplarına alır. 

1962 yılının kasım ayında hükümet, Cezire bölgesinde yaptığı nüfus sa-

yımı sonucunda 120 bin Kürt'ü vatandaşlıktan çıkarır. Yerlerinden edilen Kürt-

lerin yerine Araplar yerleştirilir. Bölgede yalnız Arapların yaşamasına izin 

verilen bir „Arap Kemeri‟ oluşturulur. Bu politika günümüzde de hâlâ yer yer 

devreye konulmaktadır. Kürtler kimi yerlerden uzaklaştırılıyor, yerlerine Arap-

lar yerleştiriliyor.  

1963 yılında Suriye, Irak ve Mısır'ı birleştirme niyetinde olan Baasçılar 

Suriye'de başa gelir. Kürtler Kürt İlerici Demokrat Parti, Kürt Demokratik Sol 

Parti gibi partilerin yanısıra daha pek çok parti kurarlar. Baas partisinden Hafız 

Esat'ın 1970'li yıllarda iktidara gelmesinden sonra Kürtlere uygulanan baskıcı 

politikalarda kısmi bir yumuşama olur. Esat Suriye Kürtlerinin durumunu gün-

demleştirmemeye çalışırken, daha çok diğer parçalardaki örgütlerle ilişkili 

olma politikasını güder. Daha çok da Kuzey Kürdistan çıkışlı olan ama gittikçe 

tüm Kürdistan'a yayılan ve etkili olan PKK'ye kimi örgütlenme olanakları aç-



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

228 
 

ma ve bu yönüyle de PKK'yi TC karşısında bir politik unsur olarak değerlen-

dirme yaklaşımı içinde olmuştur.   

Buraya kadar bir bütün olarak insanlık tarihi içindeki milliyetçi köklerle 

birlikte bu tarih içinde Kürtlerin gelişim seyrini inceledik. Yani hem tarihe 

bütünlüklü olarak baktık ve hem de bu bütünlük içinde adeta kök rolünü oyna-

yan Kürt gerçekliğini, çok sınırlı da olsa kendi özgünlüğü içinde ele aldık. Bu 

gerçekliğe ise esas olarak 19.yüzyıla kadar bir bütün olarak göz attık.  

19. yüzyıl sonrası Kürt tarihini ise kendi içsel gelişmelerinin dışında, 

uluslararası gelişmelerle bağlantılı bir şekilde ele aldık. Bu dönem Kürdistan 

tarihini bir anlamda klasik sömürge statusüne geçiş tarihi olarak değerlendire-

biliriz. Amircal Capral‟ın deyişi ile „kendi tarihinin değil yabancıların tarihi-

nin yazılmaya başlanması‘ oluyor, bu sömürge olma süreci. Onun için dikkat 

edilirse, ortaya çıkan ayaklanma, direniş ya da isyanları tümüyle, sadece Os-

manlı değil başta İngiltere olmak üzere Batılı güçlerin tutum ve davranışları ile 

ilişkilendirdik. Bu ilişkilendirme Kürt dinamiğinin artık çözülmeye başlama-

sıyla ilişkili olmaktadır. 

Kürt toplumu aşiretsel yapısı ile aslında demokratik uygarlığın içselleşti-

rilmesine en uygun durumdadır. Önemli oranda hiyerarşik toplum özelliklerini 

taşımaktadır. Bu olumlu durum, ne yazık ki sömürgeci güçler için, iç çelişkile-

rin ve çatışmaların derinleştirilmesi ve bu temelde Kürtlerin bir oyuncak gibi 

kullanılması şeklinde değerlendirilmiştir. Bu durumu yaşanan tüm isyanlar ve 

bu isyanların önderliklerinin yaklaşımlarında bir bütün olarak görmekteyiz. 

Halkın soylu direnişlerinin yanında iç ihanetin ve işbirlikçiliğin en kötü örnek-

lerine son 200 yıl içinde yoğun olarak tanık olmaktayız. Kısaca da olsa bunları 

izah ettik. 

Lozan Antlaşması sonrası artık Kürdistan ve Kürt toplumunun bütünlüklü 

olarak ele alınamadığını görüyoruz. Bu durum çalışmamızın bu bölümüne 

yansımıştır. Parçalanan Kürdistan ve Kürt toplumu daralan ufuk ve küçülen 

hedefler biçiminde kendisini yansıtmıştır. Yani artık genel olarak Kürt ve Kür-

distan sözcüğü parçalara göre bir anlam ifade etmeye başlamıştır. Bununla da 

sınırlı kalmamış var olan yerel ilişkilerin sınırlarını aşamaz duruma da gelmiş-

tir. Ufku en geniş gibi görünen kesimlerin güç kaynağı da yabancı güçler ol-

muştur. Çünkü Kürdistan‟ı parçalayan güçler Kürdistan ve Kürt toplumuna hep 

bütünlüklü bakarak projelerini hayata geçirmiştir. Onun için sürekli olarak 

Kürdistan‟ın parçalı kalmasını savunmuş ve istemişlerdir.  
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Bunun için biz de Kürdistan tarihine ne kadar bütünlüklü bakarsak baka-

lım, bu parçalanmışlık üzerine şekillenen Kürt isyan ya da ayaklanmalarını 

parçalara ve tarihlere göre parça parça ele aldık. 

Kuzey, Güney, Doğu ve Güney Batı Kürdistan‟daki gelişmeleri özlü de 

olsa vermeye çalıştık. 

Bu anlatım içinde halkın direnişini ve işbirlikçiliğin rolünü yansıtmak is-

tedik. En bağımsızlıkçı gibi görünen öncülüklerin hangi egemenlikçi sistemin 

imalathanesinde üretildiğini ve kullanıldığını ortaya koymaya çalıştık. Bu te-

melde de hem çağın özellikleri hem de Kürt egemenlerin karakteri nedeniyle 

hiçbir zaman Kürt halkının iradesini temsil etmediğini anlatmaya çalıştık. Esas 

olarak uluslararası güçlerin çıkarlarının sesi ve temsilcisi olduklarını vurgula-

dık.  

Bütün bu gelişmelerin arkasından da hem bu parçalanmışlığın aşılması 

hem de halkın özgür iradesinin sesi olması anlamında Özgürlük Hareketi‟nin 

ortaya çıkışı ve gelişimi konusunu ele alacağız. Bu ele alışta sadece insanlık 

tarihi ve Kürt toplumsal tarihine toplu olarak bakmayacağız. Şimdiye kadar 

parçalı duran güçlerin, özgürlük mücadelesi karşısında nasıl toplu olarak hare-

ket ettiklerini de göreceğiz. Çünkü milliyetçiliği toplu olarak imal eden dünya 

egemenlik sistemi ile Özgürlük Hareketi karşı karşıya geldikçe, beslemeleri ve 

mamulleri olan ilkel ya da küçük-burjuva milliyetçi çevreler de onlarla birlikte 

harekete geçmektedir. Yani hem parçalı duruş hem de ortak bir araya geliş bir 

yerlerin komutası altında gerçekleştirilmektedir. Özgürlük eğilimi olarak 

PKK‟nin ortaya çıkışından sonra bu güçlerin PKK‟ye yaklaşımında nasıl bir 

komuta altında hareket ettiklerini görmekteyiz. İran Devrimi sırasında devrim 

güçlerince işgal edilen ABD Konsolosluğu‟nda ele geçirilen belgelerin PKK ile 

ilgili bölümü, bu komuta gücünün de başta ABD olmak üzere NATO olduğunu 

göstermektedir. 

T-KDP‟nin gelişim seyrini biraz açmıştık. 1978 yılında faşistler Bin-

göl‟de T-KDP sempatizanı dört öğretmeni katletti. Ama T-KDP bu durum 

karşısında seyirci kaldı. Faşist saldırı karşısında sindi. Buna karşın Kürdistan 

Devrimcileri, Bingöl‟de faşistlere karşı mücadele bayrağını yükselterek hem 

faşist örgütlenmeyi darbeledi hem de dört yurtseverin intikamını aldı. Bu du-

rum, T-KDP‟nin dağılmasına ve önemli bir kısmının da Kürdistan Devrimcile-

ri‟ne katılmasına neden oldu. Bu katılmaları engellemek için KDP ve MİT 

tarafından KUK adlı örgüt kuruldu. Aslında ilkel milliyetçiliğin nasıl bir şey 

olduğunu anlamak için o dönemin pratiğini izlemek yeterli olmaktadır.  
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Sıraç Bilgin dört öğretmeni katleden faşistler karşısında sessiz kalırken, 

‗Apocular Kürdistan‘a girerse ayaklarını kırarız‘ diyordu. Sadece bu örnek 

bile ilkel milliyetçiliğin faşistler ve sosyalistler karşısındaki tutumunu ortaya 

koymaktadır. Burada biz ilkel milliyetçilik ve faşistler şahsında ikiz kardeşlerin 

buluşmasını görmekteyiz. KUK davası Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemele-

ri‟nde görüşülürken, işlenen cinayet ya da silahlı saldırı eylemlerinin hepsinin 

PKK‟ye karşı yapıldığı görülmektedir. Dava sanıklarından bir kısmı PKK‟ye 

karşı devletin yanında mücadele etmiş olduklarını saklama gereğini bile duy-

mamıştır. Sosyalist PKK‟ye karşı sömürgeci devlet ve ilkel milliyetçi KUK kol 

kola birlikte mücadele ediyor.  

1979 yılında Kemal Burkay‟ın Özgürlük Yolu‟nun koordinesinde 

DDKD-KUK-Rızgari gibi örgütler, PKK‟ye karşı Ulusal Demokratik 

Güçbirliği (UDG)‟ni oluşturuyorlar ve PKK‟ye karşı silahlı savaşım süreci 

başlatıyorlar. Sömürgeciliğe karşı tek bir kurşun sıkmayan bu ilkel ve küçük-

burjuva milliyetçi güçler, PKK‟ye karşı savaşıyorlar. Aynı dönemde milliyetçi-

liğin her türlüsünün kaynağı olan işbirlikçi feodal-komprador yapıya karşı 

PKK‟nin başlatmış olduğu bir mücadele var. Ve TC Kürdistan‟daki gelişme-

lerden rahatsızdır. Darbe hazırlıkları yapılıyor. İlkel milliyetçiler TC‟den daha 

çok rahatsız olmuş olacak ki PKK‟nin tasfiyesi için darbecilerden önce hareke-

te geçmiş bulunuyor.  Bu aşamada da Susurluk sanıklarından Sedat Bucak ve 

Kemal Burkay gibilerinin yan yana durduğunu görmekteyiz… PKK‟nin işbir-

likçi komprador Kürt egemenlerine karşı başlattığı mücadele, aynı zamanda bu 

hareketlerin de varlık zeminini kurutma mücadelesi oluyor. 

1977 yılında Haki Karer‟in katlinde de yine ilkel milliyetçilik taşeronluk 

rolünü üsleniyor. Alaattin Kapan, KDP ve MİT bağlantılı. ‗Kürdistan dört 
değil, beş parçalıdır‘ diyor. 1977 1 Mayıs‟ını Taksim‟de kana buluyor. Uğur 

Mumcu, “beyaz Renault‟unun içinde 1 Mayıs‟ı kana bulayan Alaattin, şimdi 

Güneydoğu‟da hangi işler peşinde?” anlamına gelecek şeyler söylediği bir 

anda, Alaattin Kapan, 18 Mayıs‟ta Haki Karer‟i katlediyor. Sonra „Tekoşin‟ 

adlı örgüt PKK‟ye karşı kuruluyor.  

Örneklerimizi daha da arttırabiliriz. 1982 Hêzil‟de Şahin Kılavuz ve on 

arkadaşın şahadeti. 1983‟te Mehmet Karasungur ve İbrahim Bilgin‟in katli. 

Koruculuk sistemi geliştirilirken KDP‟ye bağlı aşiret reislerinin korucu olmaya 

teşvik edilmesi ve koruculaşması. 1992 ABD ve NATO planı çerçevesinde 

Güneyli güçlerin tümü ve TC‟nin ortak saldırısı ve ardı sıra gelişen Güney 

Savaşları. 1998 Washington görüşmeleri ve uluslararası komplo ile birlikte 

gelişen YNK saldırıları ve iç ihanetin harekete geçirilmesi…  
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Bu örnekleri ilkel ya da her türden milliyetçiliğin nasıl bir rol üslendiğini 

göstermek açısından verdik. Angola‟daki UNİTA örgütü de bunlardan farklı 

değildir. ABD ve NATO patentli. Tek amaç MPLA‟yı güçsüz düşürüp 

ABD‟nin çıkarlarını Angola‟da hakim kılmak. Buna da „Angola‟nın bağımsız-

lığı‟ deniliyor. Şimdi benzeri şeyler Türkiye‟de oluyor. Kürdistan‟ın bağımsız-

lığı ya da federatif yapılanması üzerine tartışma yürüten Kürt UNİTA‟cıları 

var. Bunlar biliniyor…  

Aslında Türkiye‟de şu anda yürütülmekte olan Ergenokon Davası‟nın da 

yukarıda anlatılan örgütleri de kapsaması maddenin doğasına uygun gibi görü-

lüyor. Dikkat edilirse, gelişmelerin seyrine bakıldığında ve halen bugün yaşa-

yan bu örgüt kalıntılarının yaklaşımları da dikkate alındığında, MİT-KDP bağ-

lantılı olan tüm bu örgütlenmelerin aynı zamanda NATO kapsamı çerçevesinde 

kurulan Ergenekon‟dan bağımsız düşünülmesi mümkün olmamaktadır. Bu 

örgütlerin 1980 öncesi PKK‟ye karşı yaklaşımları, 15 Ağustos sonrası oluştu-

rulan koruculuk, JİTEM, Hizbullah gibi Ergenekon menşeili örgütlere benze-

mektedir. Şimdi Cizre‟de, Batman‟da, Amed‟de açılan kuyularda ortaya çıkan 

yurtseverlerin kemikleri 1979 UDG saldırılarında gerçekleşen vahşeti anım-

satmaktadır. Yaratıcıları aynı olan mamullerin uygulamaları da aynı olmakta-

dır. 

Eğer bu örgütlenmelerin başta Kemal Burkay ve Sıraç Bilgin gibi temsil-

cileri bu durumlarını itiraf ederlerse, belki Kürt halkının vicdanında af edilebi-

lirler. Bu durum şu an burada ismini vermediğimiz diğerleri için de geçerlidir. 

İşte bu çalışma tarih ve toplum karşısında işledikleri suçu gizlemek için kendi-

lerini milliyetçilik maskesi ile gizleyenlerin maskelerini düşürmek için yapıl-

maktadır. Bu örneklerden de anlaşılıyor ki, milliyetçilik arkasında her türlü 

alçaklığın gizlendiği bir maskedir. Ulus-devlet ve Kürt iktidarı istemi de bu 

alçaklıkları güzel göstermenin makyaj malzemesi olmaktadır. 
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IV. BÖLÜM: 
 
ÖZGÜRLÜK EĞİLİMİ OLARAK PKK’NİN GELİŞİMİ 
 
Kürdistan sorunu denince, bugün PKK ve Önderlik akla gelmektedir. 

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin eğer konu Kürtlerle ilgili ise önce Abdul-

lah ÖCALAN ve PKK anımsanır. Böylesine ulusla özdeşleşmiş olan bir Ön-

derlik ve partisinin bu duruma gelmesi için neler yaşandı? Böylesi bir Önderlik 

ve partisinin hem de 20. yüzyılın sonuna doğru gecikmeli de olsa ortaya çık-

masına hangi etkenler neden oldu? 

Konu kapsamı çerçevesinde yöntem olarak Ulus, Ulus-devlet ve milliyet-

çiliği ele alırken belli bir zaman ve coğrafya parçasıyla kendimizi sınırlamadan 

insanlık ve Kürdistan tarihinde kısa-özlü bir yolculuk yapmaya çalıştık. Aslın-

da bu yolculuğumuz Önderlik ve PKK‟nin bir anlamda ortaya çıkış koşullarını 

da izah ediyordu. Bu anlatımlar içinde zaman zaman eski paradigmaya da gön-

derme yaparak bir tartışma yürütmeye çalıştık. Ama esas olarak kurgumuzu 

yeni paradigma çerçevesinde oluşturduk. Fakat bu bölümde yine iki paradig-

mayı da karşılaştırma-tartıştırma şeklinde bir yöntem izlerken yeni paradigma-

yı, PKK‟de yaşanan yeni paradigmasal değişim başlığı altında işleyeceğiz. 

Onun için PKK‟yi ortaya çıkaran koşulları ele alırken sanki o dönemde yaşı-

yormuş gibi değerlendireceğiz.  

PKK‟nin ortaya çıkışında her şeyden önce Kürdistan‟da yaşanan ve inkar-

imhayı esas alan sömürge sistemini görmek gerekir. Dört parçaya bölünmüş 

Kürdistan‟da bir anlamda ölüme mahkum edilmiş bir halk yani Kürtler yaşa-

makta idi. Dünyanın her tarafında nüfusu ve toprakları Kürdistan‟ın yarısı 

kadar bile olmayan halklar, ülkeler uluslararası normlara göre kabul gören bir 

şekilde varlıklarını sürdürürken; Kürdistan ülkesinde Kürtler, kendi kimlikleri-
ne ait hiçbir şeyi ifade edemez durumda idi. Dilini konuşamaz, kültürünü yaşa-

yamaz, kendi kendisini ifade edecek hiçbir davranışta bulunamaz hale getiril-

mişti. Kürt olmak ya da Kürt olduğunu ifade etmek en ağır koşullarla karşılaş-
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mak hatta öldürülmek anlamına geliyordu. Doğal olarak, bu durum Kürtler 

tarafından sorgulanmayı gerektiriyordu. İşte PKK‟nin ortaya çıktığı koşullar bu 

sorgulamanın yeterince olgunlaşmasını ifade ediyordu. PKK ve Önderlik, sö-

mürge statüsü ve sömürgeciliği sorgulama, yargılama ve mevcut statünün 

aşılması anlamında gelecek özgür yaşamın projesini ortaya koyup, bu projeyi 

gerçekleştirmenin tutumunu geliştirdi.  

Kendisine „Kürdistan Devrimcileri‟ ismini veren grup, ilk ortaya çıktığın-

da, bu gruba değişik çevreler „Apocular‟ ya da „Ulusalcılar‟ diye hitap ediyor-

du. „Apocular‟ ismi hem Önderliğimizin adına atfen „Aponun Grubu‟ anlamın-

da ve hem de küçümseme hitabı olarak ele alınıyordu. Bu hitapta belirleyici 

olan küçümseme idi. Kendileri „Marksist-Leninist‟ ve „Maoist‟ idi. Kendileri-

nin bu kimliğinin yanında „Apo da kimdi?!‟ Daha sonradan Kürdistan Devrim-

cileri PKK‟ye dönüşecek ve onun öncülüğünde bir efsane yaratılacaktır. 

Apoculuk bir ulusal kimlik haline gelecektir. Tabi bunu nereden bilebilecek-

lerdi! Kürdistan Devrimcileri bu hitap biçimini aynı zamanda devlete yapılan 

bir ihbar olarak da değerlendiriyordu. Yani Önderlik devlete ismen ihbar edili-

yordu. İlk çıkış anından itibaren işlevsiz bırakılmaya çalışılıyordu. 

Diğer yandan Kürdistan Devrimcileri‟ne „ulusalcılar‟ diye hitap eden ke-

simler de vardı. Kürt sorunu bir ulusal sorun olarak görülmekte ve mutlaka 

çözülmesi gerektiğine inanılmaktadır. Sol arasında genel görüş budur. Fakat 

çözüm noktasındaki farklılık nedeniyle kendilerine „Proleter Devrimciler‟ ya 

da „Sosyalist‟ derken Kürdistan Devrimcileri‟ni de „sol‟ içerisinde görmeleri-

nin de bir ifadesi olarak milliyetçi yerine bu sözcükle ifade ediyorlardı. Bu 

hitapla da Kürdistan Devrimcileri‟nin güya toplumsal sorunlar ya da sosyalizm 

erekli mücadeleden çok ulusa vurgu yapmasını eleştirmiş oluyorlardı. Aslında 

bu tanımlama, milliyetçilik ifadesinin utangaçça bir yorumu oluyordu.  

Sınıfsal olarak Kürdistan toplumuna göre seçkin olan zengin, komprador 

ve ağa-aşiret reisi çocuklarından okuyanların, belli meslek sahibi olanların 

kurmuş oldukları örgütler ve geliştirmiş oldukları ideolojiler vardı. Bu çevreler 

de Kürdistan Devrimcileri‟ni kendi çıkarlarını tehdit eden bir grup olarak de-

ğerlendiriyorlardı. Bunların ileri gelenlerinden Sıraç Bilgin ve Kemal Burkay 

örneğinde görüldüğü gibi, bu çevreler başından beri hep yeminli birer Önderlik 

ve PKK düşmanı oldular. Saldırı yöntemleri her zaman çok ahlaksızca oldu. 

Güçlü oldukları dönemlerde fiili olarak saldırırlarken sürekli olarak yalan-

yanlış bilgiler yayarak bilinç karartma yöntemini denediler. Halen de öyle. 

Bunlar KDP ve TKP kaynaklı ilkel ya da küçük burjuva milliyetçi hareketler 
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oluyorlardı. Bu ilkel ve küçük burjuva milliyetçi eğilimlerin PKK ve düşman 

karşısındaki duruşları ibretle izlenmesi gereken bir durum olmaktadır.  

Tabi bu arada devlet ve devletin farklı biçimlerdeki açık görüntüsü olan 

ve çeşitli uluslararası güçlerce oluşturulup desteklenen faşist ve dinci örgütlerin 

yaklaşımından bahsetmeyeceğiz. Onlar sadece görevlerinin gereğini yapıyor-

lardı. Saldırılarının esas kaynağı Kürt inkarıdır. Ve bu temelde geliştirilen imha 

politikasıdır. Bugünkü JİTEM ve Hizbullah gibi örgütlenmelerin ideolojik 

görünümlü öncüleri gibilerdi. 

Kürdistan Devrimcileri de kendisinin önce sosyalist olduğunu ve yurtse-

verliğin de ancak sosyalist olundukça gelişeceğini iddia ediyordu. Ve dar ulu-

sal bir grup olmadığını „Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi ve Bağımsızlık‟ 

şeklindeki temel sloganıyla da gösteriyordu. Bununla Kürt ulusal sorununun 

genel sömürgeler sorunu içinde dünya devrimlerinin bir parçası olarak ele alın-

dığı vurgulanmış oluyordu. Buna göre bölgedeki sömürgeci güçler tarafından 

dört temel parçaya bölünmüş olan Kürdistan‟ın ulusal demokratik mücadelesi-

nin başarısı, bölgede demokratik bir halklar federasyonunun da zemini olacak-

tır. Yani Ortadoğu‟da Kürdistan merkezli yeni bir sovyetik sistem öngörülü-

yordu. O açıdan Kürdistan‟da ulusal demokratik devrim gerçekleşmeksizin, 

bölge halklarının demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin başarısı mümkün 

değildir. Çünkü bölgedeki tüm gericiliklerin kaynağı Kürdistan‟ın sömürge 

statüsüdür. Bu amaca ilişkin genel düşünceler o zaman „Kürdistan Devriminin 

Yolu‟ adıyla yayınlanan PKK Programı‟nda kapsamlıca ele alınmıştır.  

Yani Kürdistan Devrimcileri ya da Apocular, Kürdistan sorununun çözü-

münde sosyalizm amaçlı bir hareket olduğunu ilk çıkış anından itibaren sürekli 

ifade ederken, sömürgeciliğe karşı olduğu kadar ezilen ulus milliyetçiliğine ve 

ezen ulus şovenizmine, sosyal-şovenizme karşı da ideolojik düzeyde kapsamlı 

bir mücadele yürütüyordu. Burjuva milliyetçiliği ve ilkel milliyetçilik konu-

sunda Önderlik başından itibaren bir tutum sahibi oldu. Ve bu tutum, PKK‟nin 

bir anlamda kişiliği haline geldi. Onun için farkında olunsun ya da olunmasın 

milliyetçiliğin her türlüsüne karşı bilinçli ya da bilinçsiz, örgütlü ya da kendili-

ğinden, kendisine „Apocuyum‟ diyenlerin bir refleksi hep olmuştur ve olmaya 

da devam edecektir. Tabii bu çalışmanın amacı da milliyetçiliğin her türlüsüne 

karşı bilinçli-örgütlü ve sürekli bir mücadelenin yürütülmesine katkı sağlamak-

tır.  

Kürdistan Devrimcileri‟nin ortaya çıkışındaki etkenler ele alınıp değer-

lendirilirken Önder APO‟nun kişilik yapılanması ve yaşamı, geçirdiği değişim 

evreleri önemli olmaktadır. Aslında belki o zamanlar kızılıp-öfkeleniliyordu 
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ama değişik çevrelerin tabir ettiği biçimiyle „Apoculuk‟ daha sonraları kurula-

cak olan PKK‟nin de kimliği anlamına geliyordu. Onun için Önder APO‟nun 

yaşam içinde geçirdiği evreler ve bu evrelerden çıkarmış olduğu sonuçlarla 

birlikte kazanmış olduğu kişilik yapılanması, PKK‟yi de ortaya çıkaran temel 

etken oldu. Yani PKK, bir Önderlik partisi olarak doğdu. 

Önderlik kendi yaşamına ve yaşamı içinde geçirdiği evrelere öyküleşti-

rilmiş bir dille değinmektedir. Bu değinmelerde doğduğu Urfa topraklarının 

tarih boyunca geçirmiş olduğu kültürel değişim süreçlerine önemli yer vermek-

tedir. O coğrafya farklılıklar üreten bir tarihi geçmişe sahip. Yani aynı kökten 

farklı inançlar, kimlikler, uygarlıklar, etnisite ya da kavimler fışkırmıştır. Bu 

kültür Önderliğimizin zihniyet yapısını önemli oranda belirlemiştir. Yahudile-

rin de hak iddia ettiği ve ikinci bir Kudüs yapmak için çeşitli projeler geliştir-

diği bu topraklar, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa beşiklik etmiştir. Onun için de 

bu topraklarda medeniyetlerin buluşma projeleri geliştirilmek istenmekte ve 

bunun adımları atılmaktadır. Yine bu topraklarda Kürt, Ermeni, Türk ve Arap 

halklarından kesimler yaşamaktadır. Önderliğimizin aile soyağacında da bu 

farklılıkların karışımı görülmektedir. Doğal olarak bu kök, Önderliğimizin ve 

PKK‟nin ortaya çıkışından itibaren sadece bir etnisiteye dayanmaya ya da bir 

etnisiteyi yaratan temel etkenlere aşırı vurgu yapmaya engel olmuştur. 

Diğer yandan bu coğrafya, doğal topluluklardan başlayarak neolitik ve 

uygar toplumların kültürel etkilerini iç içe yaşayan bir alan özelliği taşımakta-

dır. Bir yandan komünal özelliklerin yansımaları, diğer yandan milliyetçiliğe 

kadar varmış bir ideolojik şekillenmenin sınıfsal dayanakları vardır. Yaşamın 

her alanında bu farklılığı görmek mümkündür. 

Bu görüntüyü zihniyet yapısında da hissetmek mümkündür. Tarihin en 

eski inançlarının dinler içinde halen yaşamaya devam ettiği bu coğrafyada, 

mitolojik anlatımlardan, dinsel ifadeler ve kurallara, felsefeden bilimsel geliş-

menin tüm disiplinlerine kadar hepsine birden iç içe rastlamak mümkündür. Bu 

durum Önderliğimizin yaşam evresinin her alanında kendisini hissettirmiştir. 

Yani o bir sentez olmuştur. Bir anlamda Spinoza için söylenen „inançlı akıl 

arayışı‟ Önderlikte hakim yan olarak gelişmiştir. 

Dikkat edilirse Önderliğimizin olay olgulara bakışı, yaşam içindeki duru-

şu, kişisel ilişki ve yaklaşımları, en düşmanca tutum içinde olanlarla bile ilkele-

re dayalı bir ortak çözüm arayışı içinde olması, bir anlamda yetiştiği coğrafya-

nın kendisine kazandırmış olduğu bir kişilik sentezi olmaktadır. Onun için 

başından beri inançlar, ahlak ve farklı kimlikteki halklar karşısındaki politik 

tutumu hiç de genel solda egemen olan kaba materyalizme dönüşmemiştir. 
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 Hep bir özgürlük ve mutlu yaşam arayışçısı olarak hayatını sürdüren Ön-

derlik, yaşamının değişik aşamalarında farklı ideolojik anlayış ve örgütlenme-

lere de ilgi duymuştur. Dinciler, milliyetçiler, Kürtçüler ve en son karar kıldığı 

nokta sosyalizm olmuştur. Bu karar kıldığı noktada eleştirel bir tutum sahibi 

olarak, hep yenilen, umutsuzluğa götüren solun olumsuz tarihini reddetmiştir. 

Bu reddediş, O‟nu kendi grubunu kurmaya götürmüştür. 

Önderlik Kürt‟tür. Ama Kürtlük bilinci oluşurken de bir ayrım koymuş-

tur. Bugün demokratik uygarlığın köklerini temsil ettiğini söylediğimiz kesim-

leri esas almıştır. Feodal, komprador, işbirlikçi sınıf ve tabakalardan uzak dur-

muştur. O, bu yaklaşımı ile hangi sınıf ya da kökten geldiğini asla unutmaya-

rak, oluşturacağı Kürt Özgürlük Mücadelesi‟nin temeline de bu kök yaklaşımı-

nı yerleştirmiştir.  

Aslında o güne kadar Türkiye ve Kürdistan‟da gelişen öncülükler ve kişi-

liklerden farklı bir profil çizdiğini, daha çıkış anından itibaren göstermiştir. Her 

çevre ile uzlaşmaya açık ve bir o kadar da arada uçurumlar yaratan bir farklılık. 

Bu duruş ve kişilik alışılagelmiş liderliklere göre çok farklı olduğu için, Önder-

lik ve Partisi PKK üzerinde yapılan hesap ve oynanan oyunlar tutmamıştır. Son 

otuz beş yıllık mücadele tarihi, bunun zengin örnekleriyle doludur. Onun için 

Önderlik, sağcısını da solcusunu da dincisini de milliyetçisini de hep şaşırtmış-

tır. Tabii devletleri daha çok şaşırtmıştır. Onun için her zaman avuçlarındaki 

bir keklik misali gibi gördükleri Kürt‟ten, engellenemez bir özgürlük tutkusu 

açığa çıkmıştır. Bu tutkunun nasıl oluştuğunu ve nasıl bir gelişim seyri izleye-

rek bugüne geldiğini Önderlik son savunmaları ile ele alıp değerlendirmekte-

dir.  

Böylesi bir kök üzerinde zihniyeti oluşan Önderliğimizin oluşturduğu 

gruptaki arkadaşlık ilişkileri ve bu ilişkilere verdiği önem, yine kendi kişilik 

evrimini sağlayan faktörlerle ilgili olmaktadır. Örneğin Haki KARER ve Ke-

mal PİR, Önderlik için ayrı bir yere sahiptir.  

Haki KARER ve Kemal PİR Kürt değiller. Önderlik Haki KARER için „o 

benim gizli ruhumdur‘ diyerek, PKK‟yi onun anısına kurmuştur. O zamana 

kadar „Kürdistan Devrimcileri‟ adı altında bir grupla özgürlük mücadelesi 

yürütülmektedir. Kemal PİR için de sürekli olarak „beni en iyi anlayan, bana 

en bağlı olan‘ gibi değerlendirmeler yapmıştır. Bu iki arkadaş da Kürt değildir. 

Türk‟tür. Bu arkadaşlık ilişkileri elbette Urfa yöresinin tarihsel gelişimi ve bu 

gelişimin Önderlik üzerindeki etkileri ile direkt ilgili olmaktadır. Orası bir 

kavimler ve inançlar mozaiği görünümündedir. Bu mozaiğin yaratıcısı da tek 

bir köktür. Yani bir anlamda köke dönüş, kökte buluşma olmaktadır bu durum. 
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Onun için bu arkadaşlık ilişkisinin temelinde sadece farklı etnik kimliklerin 

buluşması değil, komünal değerlere dayalı olarak geleceğin ütopyasının top-

lumsal projesi yatmaktadır. Sınıfsal yapıların aynı olması da ayrı bir yakınlaş-

ma nedenidir. Urfa‟dan Karadeniz‟e kurulan bu köprü sadece Kürdistan ve 

Türkiye‟nin değil tüm bölgenin kaderini eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve demok-

rasi doğrultusunda belirleyecek olan temel faktör olmuştur. Dikkat edilirse, 

hem Önderliğimizin yetişmesini sağlayan kültürel ortamda hem de örgütsel 

ilişkilere başlangıçtaki arkadaş seçiminde milliyetçiliğe karşı adeta panzehir 

oluşturulmuştur. Bu oldukça doğal bir gelişim olmaktadır. Elbette tarihsel kök-

lerin böylesine görkemli bir özgürlük ağacına dönüşmesi dünyada hükmünü 

süren, yani egemen olan paradigmalar için de anormal olmaktadır. 

Önderliğimizin daha da açımlanabilecek özellikleri PKK‟nin ortaya çıkı-

şındaki temel etkendir. PKK‟nin ortaya çıktığı koşulları yaratan düşünsel, ör-

gütsel ve eylemsel etkenleri, 1968 kuşağının dünya çapındaki çıkışlarında ve 

Vietnam Devrimi‟nin ABD karşısındaki zaferinde görmek gerekir. Vietnam 

Devrimi, imkan ve donanımı ne olursa olsun karar vererek örgütlenen bir hal-

kın, dünyanın en büyük gücünü yenebileceğini göstermiştir. Vietnam halkı, bu 

gücü göstererek dünyanın haklı bir sempatisini kazanmıştır. ABD Vietnam 

halkı şahsında sadece Vietnam topraklarında değil dünya insanlığı karşısında 

da yenilmiştir. Ve bu önemli bir sonuçtur. Türkiye‟de yeni yeni „reformist‟ sola 

karşı da örgütlenen sosyalist gençlik, Vietnam devrim mücadelesinin başarı-

sından önemli bir moral ve güç almıştır. Dünya sosyalist gençlik hareketi de 

benzeri bir moral güçle 1968 eylemliliklerini başlatmıştır. 

Aynı süreçte dünyanın efsanevi gerilla lideri, sosyalist Ernesto Che 

Guevera, Küba halkı yanında haklı olarak sahip olduğu saygınlığa rağmen, 

Küba Devleti içindeki etkin yerini yani iktidar olanaklarını bir tarafa iterek, 

Latin Amerika‟da devrim fırtınaları estirme yolculuğunda 1967‟nin 9 Ekim 

günü şehit düşmüştür. Guevera, hem anti emperyalist hem de reel sosyalizme 

eleştirileriyle de bilinen bir sosyalist lider olarak uluslararası devrimci gençlik 

hareketini de önemli oranda etkilemiştir. 

Diğer yandan 1960‟lı yıllar içinde giderek ayrışan ve karşıtlaşan sosyalist 

blok içindeki Sovyet-Çin-Arnavutluk çatışmasının yanında, Sovyetlerin Çekos-

lovakya‟yı işgali; reel sosyalizm karşısında dünya devrimci gençlik hareketini 

eleştirel bir pozisyona itmiştir. 

İki dünya savaşımı ve onların yarattığı yıkımın arkasından artık birçok 

şey sorgulanır hale gelmişti. Onun için 1945‟lerden sonra, özellikle de 1960‟lı 

yıllarda, sosyalist hareket içinde paradigmasal değişime zemin olabilecek farklı 
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ve önemli gelişmeler de yaşanmıştır. Bu anlamda felsefik alanda Fransız 

filozofisindeki gelişmeler önemli olmaktadır. Kadın özgürlüğü anlamında er-

kek egemenlikli siteme vurgu yapan feminist hareketler, endüstriyalizmin aşırı 

kentleşme de dahil ortaya çıkardığı çevre tahribatına karşı çevre hareketleri, 

dünyanın her tarafında gelişen ve klasik sömürgeciliğin tasfiyesine neden olan 

bölgesel ya da ulusal düzeyde yaşanan savaşların yanında olan ama haksız 

savaşlara karşı oluşan savaş karşıtı çevreler; faşist diktatörlükler ve artan insan 

hakları ihlallerinin yanında „refah devleti‟nin iflası ve yaygınlaşan açlık tehdidi 

karşısında insan hakları örgütleri ve sanatta, edebiyatta, felsefede hatta dinsel 

yorumlarda alternatif dünya arayışını ifade eden postmodernist akımlar, örgüt-

lenmeler gibi gelişmeler tüm eksikliklerine rağmen yeni paradigma arayışının 

birer ifadesi olmuştur. Maddi uygarlığın yıkımları karşısında insanlık yeni 

zihniyet kalıpları oluşturmaya yönelmiştir artık. Bilimsel yöntemde pozitiviz-

min engelinden ve Avrupa merkezciliğinden kurtulma eğilimi geniş bir bilim 

çevresinde tartışılır olmaya da başlamıştır. Hakikat arayışında yeni bir Röne-

sans-Reform sürecine girilmektedir sanki.  

Bu vb. gelişmelerle birlikte 1968 eylemlilikleri, ağırlıklı olarak da öğrenci 

gençlik hareketi, (buna 68 Gençlik Kültür Devrimi de denilebilir) dünyaya 

egemen olan iki bloğu da eleştiri temelinde bir çıkışın ifadesi olmaktadır. Zaten 

anti-emperyalist olan öğrenci gençlik 1968 olayları ile uygulanan sosyalizm 

karşısında da hayal kırıklığını, bu durumun kabul edilemezliğini ortaya koy-

muştur. 

Dünyada yaşanan bu devrimci eleştirel esinti, Türkiye devrimci gençlik 

hareketini de motive etmiş, örgütlenmesine ve eyleme kalkmasına neden ol-

muştur.  

Emperyalizme ve her türden halk düşmanı rejimlere karşı olmak elbette 

sosyalistlerin görevidir. Ama Sosyalist bloğa karşı eleştirel bakış açısı ayrı bir 

konudur. Böylesine görkemli bir çıkışla ifade edilen eleştirel bakış açısı, o gün 

halen paradigmasal düzeyde kendisini oluşturmamıştır. Esas olarak uygulanan 

sosyalizmin hiç de teorik olarak söylendiği gibi olmadığını, halkçı, özgürlükçü, 

eşitlikçi ve emekçi yanının kalmadığını, sosyalist devletin bir diktatörlük gibi 

ceberutlaştığını eleştiren bu çıkışlar uygulamalara yönelik oluyordu. Elbette 

böylesine kapsamlı eylemliliklerle dile gelen eleştiriler ciddi bir uyarı anlamına 

geliyordu. Düşünce düzeyinde sosyalist hareket tarihinde yürütülen tartışma ve 

eleştirilere benzemiyordu bu üslup. 68 kuşağı diye anılan bu kuşağın üslubu, 

aslında 1990‟larda çöken reel sosyalizmin daha o günden bitiş haberini veri-

yordu. Yani Vietnam Devrimi şahsında başta ABD olmak üzere emperyaliz-
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min, 68 gençlik kültür devrimi karşısında da reel sosyalizmin çöküşü müjdele-

niyordu.  

Bu koşullarda sosyalist düşünceyi benimseyen Önderlik, öğrenci gençli-

ğin verdiği bu mesajları yorumlayarak reel sosyalizme karşı daima eleştirel bir 

tutum içinde olmayı ve onlarla arasına bir ayrım koymayı esas aldı. Bu ayrım, 

PKK‟nin kendi özgücüne güvenme ilkesini de koşullandırmıştır. Ve ilk oluşu-

mundan bugüne Kürdistan Devrimcileri ve onun partileşmiş biçimi olan PKK, 

tüm sosyalist hareketlerden bağımsız bir çizgi benimsedi. Bu bağımsız duruş, 

bugün ortaya çıkan paradigmasal değişimin de temeli olmaktadır. Genel olarak 

milliyetçiliğin işbirlikçi karakteri düşünüldüğünde, daha ilk gününden Önderlik 

ve PKK her türden ilkesizliğe ve işbirlikçiliğe karşı bir zihniyet oluşturmuştur. 

Genel sosyalist öğretiyi esas alarak, reel sosyalizme karşı mesafeli durur-

ken, Türkiye devrimci gençlik hareketinin yenilgi nedenlerini araştıran bakış 

açısıyla Önderlik, Kürt sorunun çözümü temelinde başta Türkiye olmak üzere 

bölge halklarının kurtuluş sorununu esas alan grubunu oluşturmuştur. (Aslında 

Önderlik başlangıçta ayrı bir grup kurma yanlısı değildir. Türkiye devrimci 

hareketini toparlamaya yönelik olarak ortak örgütlenme anlayışı hakimdir. 

Fakat gelişmeler O‟nu bu yola yönlendirmiştir.) Grubun niteliği de bugünün 

PKK‟sinin karakterini belirlemektedir. İlk grup içinde yer alan tüm Kürdistan 

Devrimcileri sosyal köken olarak yoksul ya da dar gelirli aile çocuklarıdır. 

Yaklaşık olarak birbirine benzeyen bu sosyal statü içinde biraraya gelen 

gençlerin oluşturduğu ortak yaşamda, bugünün olması gereken PKK yaşamının 

temelleri atılıyordu. Kendi bireysel ya da ailesel kurtuluşu için okumaya gelen 

gençler, yeni grup içinde sürdürdükleri yaşamda özel mülkiyet tanımıyorlardı. 

Arkadaşlık ya da yoldaşlık hiçbir bencilliğe yer vermeyen yüksek bir ortaklık 

ahlakını gerektiriyordu. „Ben‟ sözcüğünün ortadan kalktığı ya da „ben‟in tüm 

yetenek ve güçle, yoğun bir çabayla davanın kazanılmasına kanalize edildiği 

komünsel bir yaşam esas alınıyordu. Öğrenci evleri (daha sonraları kadroların 

içinde yaşadığı komün evleri) komün yaşamının şekillenmesinde esas mekan 

oluyordu. Bireyciliğin değil de bireyin tüm yetenekleriyle kendisini kattığı bu 

ortam, her türden mülkiyet ve ayrıcalığı aştırdıkça, yaşamda sosyalist olmanın 

önemi daha çok ortaya çıkıyordu. Komün evlerindeki yaşamda doğal toplumun 

ruhu hakim oluyordu. Tüm ilişkiler emek, saygı ve ortaklık esaslı şekilleniyor-

du. Bu evlerde, entelektüel görevlerini yerine getirmeye çalışan gençler ortak 

yaşamın ahlaki örgülerini dokurken, bilinç ve ahlaka dayalı bir şekilde kendile-

rini politikleştiriyordu. Diğer sol hareketlerde böylesine hem de bir ömür boyu 

sürecek şekilde yaşamla bütünleşmiş bir sosyalizmden bahsetmek oldukça 
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güçtür. Onlarda örgütte, okulda, işte, dernekte, eylemde sosyalist olunur ama 

yaşamda dokunulamaz özel alanlar vardır. Yani bir kişinin iki yaşamı vardır. 

Bu ciddi bir durum ve her türden sapmanın da zemini anlamına gelmektedir. 

Türkiye solunun içine düştüğü olumsuz sonuçların nedenlerinden birisi de bu 

olsa gerek. Özel yaşam burjuvalaşmaya kadar götüren kapıyı aralık tutmak 

anlamına gelmektedir. Önderlik öncülüğünde komün evlerinde yeni yaşam 

kuruluyordu. Bu yaşamda bireysel çıkarların yeri yoktu. Yani Apocular komün 

evlerindeki yaşamlarında bireyci yanlarını aşa aşa toplumsallaşıyordu. Milli-

yetçiliğin toplumsallıktan ciddi bir sapma ve kaynağında da egemenliğin, bi-

reyciliğin, mülk edinmenin olduğu düşünüldüğünde, Apocuların neden milli-

yetçiliğe karşı olduğu ya da olması gerektiği komün evlerindeki yaşama bakıl-

dığında daha iyi anlaşılır.  

Kemal PİR mahkeme savunmalarında yargıcın sorularına yanıt verirken 

PKK‟ye neden katıldığını şöyle ifade ediyor; “... bu hareketi araştırdım, bak-

tım. Bu hareket ne diyor, ne demiyor. Komünist mi, değil mi? Sosyalist mi? 
Basit milliyetçi bir hareketse asla katılmazdım. Basit bir Kürt milliyetçi hare-

keti ise katılmazdım. Milliyetçiliğe karşıyım çünkü ben. Milliyetçi değilim, 
milliyetçi düşüncenin hangi ulustan olursa karşısındayım..‖  

Elbette PKK‟yi ortaya çıkaran etkenler deyince, onun ideolojik yapısı ya-

ni paradigmasının ana örgüsünün ne olduğunu da ortaya koymak gerekmekte-

dir. Neden PKK? 

Adı üstünde Partiya Karkerên Kurdistan. Kürdistan İşçi Partisi. Kürdis-

tan‟a ait bir örgüt ve işçi sınıfı ile bağlantılı olarak kurulmuştur. İsminden de 

anlaşılacağı gibi 19. yüzyılın ortalarından itibaren kendisini ifade etmeye baş-

layan ve öncüleri Marks-Engels olan bilimsel sosyalist bakış açısının etkisi 

altında ya da kendisini bilimsel sosyalist olarak gören insanlar tarafından ku-

rulmuş bir parti PKK. Yani Önderlik ve arkadaşları bilimsel sosyalist düşünce-

yi benimsiyorlar. Onun için daha ilk çıkışlarından itibaren „sosyalist olunma-

dan yurtsever olunamaz‘ demeyi de zorunlu görüyorlar. Yurtseverlik toplum-

sallıkla ilgili olmaktadır ve kültürel-ahlaksal bir değerdir. Yoksa milliyetçilik 

gibi egemenlikçi ve ekonomik(pazar) çıkarı esas alan kapitalizmle ilgi değildir. 

Bu ayrım başlangıç olarak önemli olmaktadır. 

Sosyalizm sözcük olarak kaynağını komün topluluklarından alan „top-

lumculuk‟ anlamına gelmektedir. Bireysel mülkiyetin reddi esastır, bu bakış 

açısında. Birey-toplum ilişkisini komün toplulukları esas alınarak yeniden 

düzenlemeyi öngörmektedir sosyalizm. Toplumsal iş bölümlerini doğal gelişim 

seyri içinde zorunlu görürken, sınıflaşmaya dayalı ezen-ezilen ilişkisine karşı-
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dır sosyalizm. Yani sosyalizm sömürüyü kabul etmez. Karar mekanizmaları 

yöneten ve yönetilen ilişkisi üzerinden düzenlenmez sosyalizmde. Topluluğun 

sınırsız gelişme imkanlarına sahip olan tüm üyeleri karar mekanizmaları içinde 

eşit olarak yer alır. İşbölümüne dayalı olarak gelişen toplumsal üretimin sonu-

cunda ortaya çıkan ürünler ihtiyaca göre dağılır. Ürün fazlası birilerinin elinde 

değil, topluluğun ortak malı olarak tutulur. Çok „akıllı‟ ya da çok „güçlü‟, çok 

„yetenekli‟ veya çok „kurnaz‟ olanların bir ayrıcalığı yoktur. Eğer bu durumda 

olanlara bir ayrıcalık tanınacaksa, o da toplum için daha yararlı çalışmalar 

yürütmesi biçiminde olur.  

Bu öğretide insanların ya da halkların seçkinleri yoktur. Yani birileri ya 

da bir topluluk farklı özelliklerinden dolayı diğerleri üzerinde egemenlik kurma 

hakkına sahip olamaz. Bu öğreti kadına cinsiyetçi, doğaya egemenlikçi yakla-

şımı kabul etmez. Daha da çoğaltabileceğimiz bu özelliklerin hepsini doğal ya 

da neolitik toplumlar aşamasında görebiliriz. Böyle olunca da sosyalizm, yeni 

bir toplumsal icat değil de insanlığın kökleriyle buluşması anlamına gelmekte-

dir. Frederich Engels en son eserlerinden birisi olan „Ailenin, Özel Mülkiyetin 

ve Devletin Kökeni‟nde sosyalizmin hangi köke dayandığını genişçe izah et-

mektedir. 

Önce, bilimsel sosyalist öğretide karar kılındı ve bu temelde Kürdistan 

tahlil edilmeye başlandı. Bu tahlil sonucunda „Kürdistan sömürgedir‟ denildi. 

Bu tahlil yapılırken ve bu tahlil temelinde çözüm yolları konulurken, yaşamda 

sosyalist olundu. PKK önce yaşamda sosyalist olanların partisi olarak doğdu. 

Yani „önce öğrenelim sonra uygulayalım‟ denilmedi. Veya „biz söyleyelim 

başkaları da uygulasın‟ yaklaşımı içine girilmedi. Bir anlamda PKK yaşam 

içinde öncüleşen parti anlamına geldi. Bu ayırt edici özellik PKK‟nin temel 

yaşamsal duruşunu belirledi. Paradigmasal olarak milliyetçiliğe açık olan kaba 

materyalist öğretiyi benimsemesine rağmen Önderliğimizin ve şekillenen gru-

bun yaşamsal duruşu, onun milliyetçiliğe savrulmasını hep engelledi. 

‗Kürdistan sömürgedir‘ şeklindeki iki kelimelik cümle, Kürtlerin ve böl-

ge halklarının geleceğini belirleyecekti. Söz konusu sömürge bir ulus olunca, 

onun tarihinin nasıl yazıldığını ve bundan sonra nasıl yazılacağını bilmek gere-

kir. Bunun yolu da insanlık tarihinin gelişim seyri içinde aranarak bulunacaktı. 

Yani özel bir toplum vardı. Sorunluydu. Ama ne kadar özel ve sorunlu olursa 

olsun, var olan sorun, genel insanlık tarihinden kopuk olarak düşünülemezdi. 

Ve sorunun çözümü de yine genel insanlık sorununun çözümünden bağımsız 

olarak ele alınamazdı. Statüsü ne olursa olsun Kürt ulusu insanlık ailesinin 

sömürge de olsa bir üyesi idi. Bu üyenin özgür ve onurlu bir yaşama kavuştu-
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rulması, bilinç, ahlak ve politikanın halka taşırılması ise sosyalistlerin bir göre-

vi olmaktaydı. 

20. yüzyılın başlarından itibaren de Marksist-Leninist ideoloji, kapitalizm 

gelişmemiş de olsa, proletarya gibi „tarihin devindirici‟ gücü olan öncü bir sınıf 

ortaya çıkmamış da olsa „sömürgelerde sosyalizme gidiş mümkündür‟ diyordu. 

19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan Marksizm‟in 20. yüzyıl yorumu idi bu. Ve 

bu yorumu da „Emperyalizm‟ tahlili ile Lenin yapıyordu. Ona göre „emperya-

lizm en zayıf halkalarından kırılacaktı‟. Bu zayıf halkalar da sömürgeler ve 

yarı sömürgelerdi. Marks ise, sosyalist devrimin, kapitalizmin ve onun „mezar 

kazıyıcısı‘ olan proletaryanın geliştiği Avrupa‟da gerçekleşebileceğini öngörü-

yordu. Lenin, bu öngörüye „finans kapitalin tekelci egemenliği çağı‟ diye ta-

nımladığı 20. yüzyılda farklı bir içerik katıyordu. Bu tahlil ile birlikte artık 

‗burjuvazi ilericilik bayrağını geminin bordasından atmıştır‘. Yani emperya-

lizm tahlili burjuvazinin tümüyle gericileştiğinin de ilanı oluyordu.  

Aslında Lenin, bir „pazar sorunu‘ olarak gördüğü ulusal sorunun çözü-

münün burjuvaziye ve kapitalizme ait olduğunu söylüyordu. Ama gericileşen 

kapitalizmin ve burjuvazinin artık burjuva demokratik devrimlere öncülük 

edemez duruma gelmesi nedeniyle bu devrim görevini işçi sınıfı ideolojisi 

öncülüklü ve köylülük temel dayanaklı sosyalist partilere yüklüyordu. ‗Ulusla-

rın Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı‘(UKKTH) Leninist ilkesi de bu temelde 

ortaya çıkmış oldu. Böylece de ulusal sorun pazar sorunu olmaktan çıkmış 

oluyordu. Genel devrimler sorununa dönüşmüş oluyordu. Bu ilke ile dünyanın 

„geri‟ halkları için bir umut kapısı açılmıştır. Sosyalizme ulaşmak için kapita-

lizmi yaşama gibi bir beklentiye gerek yoktur. Zaten Avrupa‟nın „gelişmiş‟ 

toplumlarından bu konuda bir gelişme ortaya çıkmayacağı da görülmektedir. 

Böylece Emperyalizm ve UKKTH tahlili ile birlikte devrimin fırtına merkezle-

ri „ileri‟ kapitalist Batı‟dan, Doğu‟nun „geri‟ ezilen ve sömürge olan halklarına 

kaymıştır. Belki birçok yönüyle bugün eleştirdiğimiz bu tahliller, o günün 

halkları için bir umut ışığı anlamına gelmektedir. Bu ışık 20. yüzyılın ezilen 

halklarının yol göstericisi olmuştur. 

UKKTH‟ye göre „ezilen ulus, ezen ulustan ayrılıp bağımsız devlet kurma 
hakkı da dahil‘ kendi kaderini belirleme hakkına sahiptir. Bu hakta „mutlaka 

ayrılmalıdır‟ şeklinde bir kayıt yoktur. Bu sefer de ezen-ezilen ulus devrimcile-

rine görev düşmektedir. Ezilen ulus devrimcileri birlikten yana tavır koyarken, 

ezen ulus devrimcileri „ayrılma‟ noktasında görüşünü belirtmelidir. Çünkü 

ulusal baskı nedeniyle halklar arasında ciddi bir „güven‟ sorunu vardır. Bu iki 

ayrı tutumla bu güven sorunu da giderilecektir.  
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Diğer yandan bu hakkı kullanmanın yol ve yöntemleri vardır. İsveç-

Norveç örneğinde görüldüğü gibi bu ayrılık bir referandumla barışçıl bir şekil-

de de olabilir. Fakat yüzyılın temel karakteristik özelliği, genel sosyalizme 

geçiş sorunlarında olduğu gibi, sömürgelerin ya da ezilen ulusların kendi kade-

rini tayin konusunda da barışçıl geçişe fazla olanak tanımamaktadır. Bu ola-

naksızlık nedeniyle devlet ve devrim konusuna yaklaşım da önemli olmaktadır. 

Marksizm-Leninizm‟e göre devlet, bir sömürü ve baskı aracı olan üst yapı 

kurumudur. Ve zorunlu bir sonuç olarak ortaya çıkan bu devlet, zaman zaman 

ilerici rol oynamış olsa da aynı zamanda tarihin tanıdığı en kirli araçlardan 

birisidir. Mutlaka bu kirli araçtan da kurtulmak gerekmektedir. Ama mevcut 

gerçeklik nedeniyle proletarya ya da sosyalistler geçici de olsa bu araca baş-

vurmak zorundadır. Bu zorunluluk nedeniyle ezen sınıfların kalıntılarının yeni-

den canlanmasını ve olası dış saldırıları engelleyecek olan bu devlet, bir sınıf 

diktatörlüğü olacaktır. Adı da „proletarya diktatörlüğü‟dür. Yani burjuva dikta-

törlüğüne karşı proletarya diktatörlüğü kurulacaktır. Bu teoriye göre kurulan 

devlet, daha kuruluş anından itibaren kendi kendisine sönmeye başlayacaktır. 

Yani bir nevi yarı-devlet olacaktır. Bu yarı-devlet altında, ezilen, sömürülen 

emekçi sınıflar için demokrasi, eski egemenlerin kalıntıları için de diktatörlük 

uygulanacaktır. Özel mülk olmayacaktır. Tüm mülkler devletindir. Yani kamu 

adına devlet mülkün sahibi olacaktır. Bunu da emekçiler adına yapacaktır. 

Önderlik buna „Firavun Sosyalizmi‘ demektedir. Parti de bu işlemlerin öncü 

kurmayı olarak organizatörü olacaktır. Çünkü o proletarya adına, halk adına, 

onu temsil etme güç, yetenek ve hakkına sahip olan program ve bu programı 

benimseyip uygulamaya koyan öncülerden oluşmaktadır.  

Devlet nasıl toplumsal gelişmenin „zorunlu bir sonucu olarak ortaya çık-
mışsa‘, eski sistemin yıkılmasında da „zor‟ yeni toplumun doğmasına Engels‟ 

in deyimi ile „ebelik‟ edecektir. Çünkü burjuva ya da sömürücü egemenlerin 

rejimi, kendisini şiddet ve zorla ayakta tutmaktadır. Bu şiddet ve zor, güçlü bir 

asker ve polis teşkilatı başta olmak üzere birçok aygıtla gerçekleştirilmektedir. 

Lenin‟e göre „bir insanın kendi saçlarından tutup kendisini havaya kaldırması 

nasıl mümkün değilse‘ burjuvazinin de iktidarını kolayca, barışçıl yollarla pro-

letaryaya devretmesi mümkün değildir. Onun için Marks‟ta da Lenin‟de de 

zor-şiddet kullanmak bu anlamda kaçınılmazdır. İşte devrim denilen bir zorla 

eski iktidar alaşağı edilip devlet yıkıldıktan sonra onun yıkıntıları üzerine yeni 

devlet yani proletarya diktatörlüğü kurulacaktır. Burada devlet-iktidar ve zor 

önemli olmaktadır.  
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PKK‟nin ortaya çıkış dönemindeki paradigmanın devlete yaklaşımını 

Kürdistan Devriminin Yolu yani manifestodan aktaralım: 

―İç gelişmeler sonucu devletin doğmuş olduğu toplumlarda kan bağına 

dayalı birimler daha erken ortadan kalkar. Aşiret bağı yerine sınıf bağı, yurt-
taşlık bağı doğmuş toplumlar, dil, kültür ve siyasi alanda daha da güçlü olur-

lar. İç egemenliğin, toplumun ulusal ve sosyal gelişmesi üzerindeki etkisi, sınıf-

lı toplumun maddi şartları ortadan kalkıncaya kadar devam eder. İç egemenli-
ğin en son ve en gelişmiş biçimi olan ulusal devlet olgusu tarihte ilerici bir rol 

oynar. Ulusal devletine kavuşan toplumlar, sınıfsız topluma doğru daha kolay 

evrimleşirler. Ulusal devlet seviyesine varamayan toplumlar ise, önce böyle bir 
olguya kavuşup ancak bu temelde sınıfsız topluma doğru ilerlemek şansına 

kavuşurlar. Sınıflı toplumun maddi şartlarının ortadan kalkmasıyla, devlet 
denen egemenlik aracının da bir rolü kalmaz. Siyasi olgunun tükendiği toplum-

lar birbirleriyle her düzeyde yoğun ilişkiye geçme olanaklarına sahip olurlar. 

Bu, tek bir dünya toplumuna doğru yol almanın ilk adımlarından biri olur.‖ Ve 

bir başka yerde de “Her devlet tipi, eski toplumu temsil ediyorsa gerici, yeni 

toplumu temsil ediyorsa ilerici bir rol oynar. Buna karşılık yabancı egemenlik, 
karşımıza, dayandığı toplum biçimine bağlı olarak köleci, feodal, kapitalist 

işgal, istila, ilhak ve sömürgecilik olarak çıkar.....‖ PKK‟nin programı ve kuru-

luş manifestosu diye anılan Kürdistan Devriminin Yolu‟nda bunlar yazılı. 

Tüm ezilen halklar ve sömürgeler için de bu formül geçerlidir. Bu temel 

yaklaşım çerçevesinde Çin gibi yarı sömürge-sömürge bir ülkede, Çin Komü-

nist Partisi öncülüğünde gerçekleşen Ulusal Demokratik Halk Devrimi ile işçi 

sınıfının ideolojik öncülüğü anlamına gelen Komünist Parti‟nin kurmaylığında 

Çin köylülüğünün temel güç olarak katılımı çerçevesinde gerçekleştirilen halk 

savaşıyla ezilen ve sömürge halklar açısından yeni bir ufuk açılmıştır. Yani 

burjuvazisiz „burjuva demokratik devrimleri‟ (Milli Demokratik Devrim) uzun 

süreli halk savaşı stratejisine dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Amaç proletar-

ya diktatörlüğünün farklı bir biçimi olan Demokratik Halk Cumhuriyetleri 

(halk demokrasisi)‟ni kurmaktır. Zor yani devrim de kırdan şehirlere doğru 

gelişen üç aşamalı „uzun vadeli halk savaşı‘ stratejisi ile gerçekleşecektir. Bu 

devrimi Vietnam ve diğer devrimler peş peşe izlemiştir. İki kutuplu dünyada 

dünyanın en yoksul halkları Güneydoğu Asya‟dan Afrika‟ya, oradan Latin 

Amerika‟ya başkaldırmakta ve sömürgeler, „demokratik halk cumhuriyet‟leri 

adı altında bağımsız devletlerine kavuşmaktadır.  

Yine bu gelişmelerden etkilenerek kendi stratejisini oluşturan PKK‟nin 

Zor‟a yaklaşımını Kürdistan Devriminin Yolu‟ndan aktaralım; 
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‗Sınıflı topluma girmeden yok edilmek istenen Medlerin bu durumuna 

karşılık, Kürtler de bugün sınıflı toplumdan çıkmadan yok edilmek tehlikesiyle 
karşı karşıyadırlar. Düşman Asur'u aratmayacak cinstendir. Sınıflı toplumun 

şafağını delerek halklaşmayı başaran Kürtler, büyük acılar içinde geçirdikleri 
sınıflı topluma karşı duydukları kinle sınıfsız toplumun şafağını delerek, bu 

sefer daha bağımsız ve özgür olarak milli varlıklarını üst bir düzeyde yeniden 

yaratacaklardır. Bu ise, "Aryen" halk olma bilincini duyarak kutsal bağımsızlık 
ve özgürlük savaşını vermekle, kısaca günümüz şartlarına uygun yeni bir Med 

Hareketi başlatmakla mümkündür.‘  

Günümüz şartlarına uygun Med Hareketi, sadece Kürdistan değil bölge 

halklarını da içine alan kurtuluş hareketi demektir. Asur, Ortadoğu halklarını 

egemenlik altına almış zalim bir imparatorluktu. Asur‟un Medler öncülüğünde 

bölge halklarının bir araya gelmesi sonucunda yıkılışı Newroz‟un da bir bölge 

bayramı biçiminde kutlanmasına neden olmuştur. İşte Kürdistan halkı böylesi 

bir görevi yeniden yerine getirecekti. Çağdaş Med Hareketi de bu anlama geli-

yordu. Yani yeniden ortak bir özgürlük bayramı kutlanacaktır. Bu görevi yeri-

ne getirme yöntemi de kutsal bağımsızlık ve özgürlük savaşıdır. Yani ulusal 

demokratik halk devriminin bir gereği olarak Ulusal Kurtuluş Hareketi için 

halk savaşı gerekli idi. 

Bu devrimler süreci 20. yüzyılın son çeyreğine kadar dünyanın üçte birini 

kapsayacak şekilde genişlemiştir. İkinci Dünya Savaşı sonuna doğru Sovyet 

kızıl ordularının işgali ya da yardımıyla Doğu Avrupa denilen coğrafyadaki 

birçok ülke de bu kervana katılmıştır. 

Hıristiyanlığın Protestan yorumu ile birlikte Avrupa toplumlarında geli-

şen ulusal bilinç (Reformasyon özünde dinin ulusallaştırılmasıdır; ulusal şube-
lerinin açılmasıdır.‘), pozitivist bilim yöntemi ile birleşince, tarihin en büyük 

yıkım aracı olan ulus-devletler çağını da başlatmış oluyordu. Hegel bu ulus-

devletler sürecini esas olarak Napolyon dönemiyle başlatırken; onun Fransa 

içindeki ve Avrupa‟daki, Afrika‟da ve Rusya‟nın iç bölgelerine kadar uzanan 

fetih savaşlarını „tanrının yeryüzündeki yürüyüşü‘ olarak tanımlamıştı. Yani 

Ulus-devlet Hegel‟de tanrısal bir ifadeye kavuşmuştu. Kartezyenciliğe göre 

doğa ve insan bedeni ruhsuz birer makineydi. Bacon‟un, Malthus‟un hiçbir 

ahlak kuralı tanımayan doğa ve insan üzerinde hakim olma yöntemi ile bu 

gelişmelerin birleşmesi, dünyanın en ahlaksız egemenlik savaşlarının başlatıl-

ması anlamına geliyordu. Fransız ulus-devleti artık evrenselleşiyordu. 

Bismarck öncülüğünde gelişen Alman ulusal birliği ve ulus-devleti yeni fela-

ketli dönemlerin de başlangıcını haber veriyordu. Zaten ulus-devletin Avrupa 
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çapında zaferi 1861 İtalyan ve 1871 Almanya ulusal birliği temelinde bu iki 

ulus-devletin doğuşuyla kesinleşti. 

Bu biçimde kesinleşen ulus-devletler sürecinin gelişmesinde üç ana eği-

lim görülür. Bunlardan; ‗Fransa örneği ilk ulus-devlet modeli olarak. Siyasal 

kimliği esas alır. Fransa dilini ve kültürünü paylaşan herkes Fransız ulusunun 

üyesidir… Alman modeli kültürü esas alır. Alman ulusuna özgü kültür hem 

vatandaşlığın hem ulus-devletin şartıdır… Türkler bu iki uygulamadan da etki-

lenmiştir. İngiliz örneği ise en esnek olanıdır. Farklı siyasal oluşum ve kültürle-

re daha açık bir ulus-devlet örneği sunar 

Bir yandan ulusların kaderlerini tayin hakkı ilkesinde devlet kurma hakkı 

ilerici-devrimci olurken, diğer yandan kurulan ulus-devletler dünyayı yeni 

felaketlere hazırlıyordu ve bu bir paradokstu. Ama toplumsal ilerlemeci yasa-

nın gereği, ulusal gelişmenin zorunlu sonucu olarak görülen ulus-devletler 

ilericiydi. Devrimciydi. Ulus devletlerin yaratıcısı „rekabetçi‟ dönem kapita-

lizmi ve onun tüm toplumsal zihniyet kalıplarını eritip yok eden ideolojisi libe-

ralizm de demokratikti. Onun için burjuvazinin hiç de önemli bir rolü olmama-

sına rağmen Fransız Devrimi‟nin adına „burjuva demokratik devrimi‟ denildi. 

Zorunlu toplumsal ilerleme yasası böyle olunca feodalizme, onun ekonomik ve 

siyasal yapılanması olan derebeylik sistemine karşı olan ve bir anlamda da 

„kapitalizmin sıçrama tahtası‘ olan merkezi krallıkları alt eden, Hıristiyanlığın 

katı-dogmatik egemenliğine son verip „ilerici‟, „demokratik‟ laisizmi esas alan 

burjuvaziye „ilerici‟ olmanın dışında bir seçenek kalmamış oluyordu. 

Yine paradigmalar arasındaki farkın daha iyi anlaşılması açısından mani-

festodan aktarıyoruz; 

―Feodal toplumun kapalı ekonomik birimlerini parçalayıp ulusal çapta 
bir ekonomik gelişmeye yol açan kapitalizm, başlangıçta üretim araçlarının, 

bilimin, tekniğin, kültürün gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Feodalizme 

karşı devrimci bir sınıf olarak ortaya çıkan burjuvazi, topluma egemen olduk-

tan sonra, sınıf çıkarlarına aykırı ne varsa hepsini acımaksızın silip süpürdü.‖ 

Toplumsal gelişmenin bu evresini Marksizm de böyle kabul ediyordu. 

Hatta sınıf savaşımları içinde feodallere, aristokratlara karşı mücadelede prole-

tarya, „demokrat‟ olan burjuvaların yanında yer alıyordu. Bunun için de 

1848‟de başta Fransa olmak üzere Avrupa‟da gelişen sınıf savaşımları, prole-

taryanın kazanmasından çok, burjuvazinin „gerici‟ sınıflara yani feodaller ve 

aristokratlara karşı kazanma savaşımı oluyordu. Ve işçi sınıfının temel mütte-

fiki de burjuvalar olmaktaydı. Ama sonuçta Sümer uygarlığının kent devletle-

rinden bu yana devlet fideliğinde ve onun beslemesiyle yetişip olgunlaşarak 
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bugüne gelmiş olan burjuvalar, köklerine ihanet etmek yerine işçi sınıfına kar-

şı, eski egemenlerle kapitalist modernite yorumu temelinde buluşmuştur.  

Bu sonuç bile tek başına, kapitalizm, ulus-devlet ve milliyetçilik konu-

sunda toplumsal zorunlu ilerleme yasasını yeniden ele almayı gerektiriyordu. 

Ama pozitivist bilim yöntemi ve kaba materyalist tarih yorumu bu durumu 

görmeyi engellemiştir. Bu aşamadan sonra burjuvazi ve kapitalizm için sadece 

„gericileşti‟ denilmiştir. Hem zorunlu ilerleme yasası hem de tarihin temel 

yapıcısı olarak sınıflar savaşını görme şeklindeki bu yorum, kaynağını ekono-

mizmden alıyordu. Toplumları sadece maddi üretim ilişkileri ve bu üretimi 

gerçekleştiren üretim araçlarının mülkiyeti ve ortaya çıkan ürünlerin dağılımı 

belirliyordu. Alt yapı diye değerlendirilen zemin üzerinden de siyasal, hukuk-

sal, sanatsal, inançsal üst yapı yükseliyordu. 

Buna göre uluslar, kapitalizmin şafağında doğmuştur. Kapitalizmde ege-

men olan sınıf burjuvazidir. O zaman uluslar burjuvazinin pazar ihtiyacı gereği 

bu sınıf tarafından ortaya çıkarılmıştır. Merkezi krallıklar bir siyasal üst yapı 

yani devlet olarak, kapitalizmin „sıçrama tahtası‟dır. O zaman bu devletin 

aşılması için burjuvazi ya da kapitalizm tarafından yaratılan „ortak pazar‟ etra-

fında şekillenen uluslara göre bir devlet gerekmektedir. Bu da ulus-devlettir. 

Milliyetçilik de bunun ideolojisidir.  

“Burjuvazinin milliyetçiliği ideoloji olarak desteklemesi, ulusal pazar 

üzerinde tekel kurma amacıyladır. Rakiplerini tasfiye etmede milliyetçilik 

etkili rol oynamıĢtır. Diğer ulus ve milliyetlerden ticari sermaye sahiplerini 

dıĢlamak; her tür ırkçılığın, ulusal, etnik ve dini düĢmanlıkların temeli ol-

muĢtur. KarĢılıklı milliyetçiliğin geliĢimini körüklemiĢtir…”  

Önderlik Ulus-devlet ve milliyetçilik konusunda Hegelci felsefeyi değer-

lendirirken şunları belirtiyor: 

“Hegel, köle-efendi çeliĢkisinden ve akıl ve iktidar kavramı üzerinden 

yola çıkarak bugünkü yurttaĢ, ulus-devlet sistemine ulaĢıyor. Ulus-devletin, 

onun yurttaĢlık kavramının bugün ne halde olduğunu görüyoruz. Nietzsche 

bunu önceden görmüĢtü. Ulus-devlet, yurttaĢ-devlet tıkanıklığını üstün-insan 

ve irade kavramıyla…” Hegel‟i eleştirip aşmaya çalışıyor. “...Nietzsche‟nin 

üstün-insanı faĢizmin yarattığı insan tipi değildir...Üstün-insanı daha çok 

sanata, felsefeye ve ahlaka dayandırıyor...Hegel‟in yarattığı zihinsel 

hegomanya ve Nietzsche‟nin yarattığı irade kavramı ile Batı kendi sisteminin 

araçlarına kavuĢtu...Batı sisteminin güçlü olmasının sebebi de zihinsel ve 

teknolojik devrimlerini yapmıĢ olmasıdır… Ben ise demos‟tan, kadın-erkek 
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iliĢkisini çözümleyerek yola çıkıyorum…güçlü-zorba ve kurnaz erkek cümle-

sinin çözümlenmesi üzerine sistemimi kurdum…” 

Bu zihinsel, bilimsel, siyasal gelişmeler üzerinde şekillenen ulus-devlet 

süreci ile birlikte insanlığın sorunları çözülmek şöyle kalsın daha da ağırlaştı.  

Önderlik bu ağırlaşan sorunları şu şekilde ortaya koymaktadır; 

“19. yüzyıldan günümüze kadar üretimin sanayi devrimi dediğimiz dö-

neminden sonra anormal kâr alanı haline gelmesiyle birlikte, tekel dayatma-

ları sonucunda müthiĢ sınıfsal ve ulusal savaĢlar baĢta olmak üzere, toplu-

mun hem kendi içinde hem dıĢındaki toplumlara hem de doğaya karĢı çatıĢ-

malar derinleĢiyor. Toplum hiç olmadığı kadar tahakküm iktidarını yaĢıyor. 

Herkes herkesle boğuĢuyor. Bir anlamda Hobbes‟un canavarı Leviathan 

„herkesin herkesle savaĢını‟ sona erdirmiyor. Tersine „herkesin herkese‟, 

doğaya ve kendisiyle savaĢına dönüĢüyor. Canavarın toplumu, toplumun 

canavarı yaĢadığı veya getirdiği son aĢama bu oluyor.  

… endüstriyalizm denilen olguya, makineli ve makinesiz, hızlı veya ya-

vaĢ tüm yatırım, üretim ve tüketim süreçlerine kâr amacı damgasını vurduk-

ça, o zaman her Ģey soruna ve kangrene dönüĢüyor. Bunun için kentler 

anormal büyüdü. Silahlar korkunç geliĢti. Devasa ordular kuruldu. Korkunç 

ve dünya çapında savaĢlar oldu. Çevre katliamları yaĢanmaya baĢladı. Ulus-

devlet canavarı türetildi. YaĢam tümüyle içeriğinden boĢaltıldı. Politika yok 

edildi. Tekel olarak kapitalizm makineli üretime damgasını vurunca, endüst-

riyalizm canavarı peydahlanıyor. 

Ulus-devletin halen önemini yitirmeyen endüstriyalizm politikası, tüm ül-
ke ve toplum kaynaklarının endüstriye tabi kılınmasını gerektirir. Bunu bir 

kalkınma yolu olarak görür. Aslında bu politikanın ülke zenginliği ve kalkın-
mayla, güçlenmekle ilgisi yoktur. En temel neden sermayenin en yüksek ‗KÂR‘ 

oranının bu sahada gerçekleştirilmesidir. Endüstriyalizm bir kâr yönetim ha-

rekâtıdır. Yatırım veya kalkınma kavramları asıl amacı gizleyen örtülerdir. 

Kâr varsa yatırım ve kalkınma olur. …. Endüstriyalizm mülkiyetten binlerce 

kez daha büyük bir hırsızlıktır. Hem de tüm ülke halkından, doğasından yapı-

lan bir hırsızlık‖ 
    Ulus-devlet ve endüstriyalizmin bu denli içiçe geçmesinin yaratmış ol-

duğu tahribatları göremeyen Marksizm‟i de Önderlik, “Endüstriyalizmin (en-

düstriciliğe sadece kâr kaynağı olarak bakmak) en büyük tehdidi, anti-

toplumsal boyutlara varmıĢ bulunmasıdır. Marksizm‟in en yetersiz kaldığı 

konulardan biri de budur. Pozitivist yapısı gereği endüstri toplumunu ideal 

olgu olarak itirazsız kabul etmekte, hatta tanrılaĢtırmaktadır. Çünkü iĢçi 
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sınıfının onsuz oluĢamayacağı ve yaĢamayacağı varsayılmaktadır. Teorik 

özünde bu yatmaktadır. Endüstriye dair en ufak bir eleĢtiride bulunmamak-

la, bunun karĢısında makine ve fabrika düzeneğini sınırsız yüceltmekle, en-

düstriyalizm denen dinin oluĢumunda Marksistlerin payının en az kapitalist-

lerinki kadar etkili olduğu rahatlıkla belirtilebilir. Endüstriyalizm en az ulus-

devlet Leviathan‟ı kadar küresel bir Leviathan haline çoktan gelmiĢ bulun-

maktadır.” diyerek eleştirmektedir. Ve devamla sanayi devrimi, emperyalizm 

sürecini de bir bütün olarak ele alan Önderlik, kır- kent ilişkileri de dahil ulus-

devletlerle birlikte başlayan sürecin yaratmış olduğu sorunları şöyle izah edi-

yor: 

“Sanayi devriminin siyasi sonuçları daha da önemliydi. Bir yandan 

ulus-devlete yol açarken, diğer yandan dıĢa doğru emperyalizm sürecini baĢ-

latacaktı. Sömürgeciliğe göre dünya üzerine daha sistemli bir yürüyüĢ söz 

konusuydu. Kilit sanayici ülke ve ülkeler artık dünyaya ikinci büyük küresel 

hamleyi dayatacak konumdaydı. Birinci hamle olan sömürgecilik, zorluklar-

la karĢılaĢmak kadar, pek verimli bir hâkimiyet yöntemi değildi. Sömürgeci-

lik sermaye ihracıyla birlikte yerli iĢbirlikçilerle takviye ediliyordu. Kapita-

lizmin emperyalizmi sanayi devrimi temelinde olanaklıydı.  

…sanayi devriminin sonuçları kapsamlıydı. Devrimin sosyal ve siyasal 

sonuçları en az ekonomik sonuçları kadar etkili oldu. Avrupa uygarlığının 
zaferini kesinleştiren 19. yüzyılın sanayi hamleleri oldu.  

Endüstri devrimini değerlendirmede bazı anlayışları eleştirmek önemli-

dir. İlki, endüstri devriminin kapitalizmle bir tutulmasıdır. Sanki kapitalizmin 
direkt sonucuymuş gibi algılanmaktadır. Bu anlayışın kırılması gerekir. Tıpkı 

Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma gibi endüstriyel devrimin de kendine 
has tarihsel ve toplumsal bir süreci vardır. Uzun bir tarihsel toplumsal biriki-

min sonucudur.  

Genelde devlet tekeli, özel olarak kapitalist tekeller artık-ürün ve değer-

ler üzerinde sürekli yoğunlaĢan kurumlardır. Nerede bir artık birikim varsa, 

leĢ kargaları gibi hemen kokusunu alıp o yere sızarlar. Bu konuda burunları 

çok hassastır ve iyi koku alır. Enerji ve makinenin kendi kendine çalıĢması 

ve üretime uygulanmasının muazzam bir kâr kaynağına yol açtığının görül-

memesi düĢünülemezdi. Sermayenin sanayi konusunda becerdiği Ģey, bu iki 

olguyu en verimli kâr alanlarına kanalize etmesidir. 

 Daha önemli bir yenilik toplumsal alandadır. ġehir toplumu kır toplu-

munun önüne geçmektedir. Daha önceleri Ģehirler kırsal toplumun basit bir 

eki iken, sanayi devrimi Ģehir toplumunun gücünü olağanüstü arttırmıĢtır. 
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Kırsal toplum artık tüm alt ve üstyapılarıyla Ģehir toplumunun tahakkümü 

altına geçiyordu. Bir nevi Ģehir-köy sömürgeci diyalektiği kuruluyordu. Köy 

toplumunun Ģehir toplumunca sömürgeleĢtirilmesine baĢlanmıĢtı. Ġdeolojik 

alandan üretim araçlarına, ahlakından sanatına kadar Ģehrin köy üzerinde 

bariz bir sömürgeci hâkimiyeti kuruluyordu. Zihniyet devrimi olanca hızıyla 

Ģehrin üstünlüğüne yol açıyordu.  

   Sınıfsal açıdan da tarihsel dönüşümler söz konusudur. Burjuvazi sanayi 
devrimiyle birlikte üstünlüğünü diğer tüm sınıf ve tabakalara karşı ilan edebi-

lecek duruma gelmişti. Yedeğine işçi sınıfını da takan burjuvazi, feodal dönem-

le birlikte zanaatçılıktan kalma kesimlere karşı kendini en ilerici, doğruların 
tek sahibi, modern yaşamayı bilen, paradigma sahibi; mitolojisi, dini, felsefesi 

ve bilimiyle toplumun, ulusun, tarihin kendisi demekti. Diğerleri geçmişte kal-
mış, kalması gereken müzelik değerler konumundaydı.  

 Bilimin üretime ilk defa sanayi devrimiyle birlikte planlı katılımından 

bahsedebiliriz. Daha önceleri bilim ve üretim teknikleri kendi kanallarından 
ayrı gelişiyorlardı. Sanayi devrimiyle birlikte ilk defa el ele veriyorlardı. Bilim 

amaç olmaktan çıkıp araç konumuna indirgenmişti. Bilimin araçsallaşması 
toplumun ciddi düşüşünü de beraberinde getirecekti. 

19. yüzyılla hamle yapan sanayinin önemi, kâr yani sermayenin kazan-

cı açısından ilk sıraya oturmasıdır. Devrim denilen olay; ticari ve tarımsal 

kazanca, kâra göre sanayi üretiminden doğan kârın hızla katlanarak büyü-

mesidir. Tarihte ilk defa sanayi üretimi öncülüğü ele alıyordu. Devriminin 

özünde bu olgu yatmaktadır. Daha önceleri tarım ve tezgâh geleneksel üre-

tim alanlarıydı. Ticaret her iki sahadaki üretim-artıkları üzerinde meta alıĢ-

veriĢi biçimindeydi. Ekonomi denilen faaliyetlerin özü de buydu.” 

Yukarıdaki Önderlikten aktarılan değerlendirmelerden de görüldüğü gibi, 

PKK‟nin ortaya çıkış koşullarında onun zihniyet yapısını belirleyen paradig-

manın ortaya koyduğu sonuç değerlendirmeleri bugün ciddi olarak gözden 

geçiriliyor. Fakat o koşullar yaşandı. Ve o koşulların bir ürünü olarak doğar-

ken, tarihin başlangıcından bugüne her toplumsal gelişmenin altında yatan ikili 

karakter PKK‟nin de doğuş zemininde yer aldı. Bu ikili karakterin hem uygar-

lık kaynaklı hem de doğal toplum çıkışlı yanlarını görmeden PKK‟deki geliş-

meleri de anlamak mümkün değil. Reel sosyalizm, ulus-devlet ve milliyetçiliğe 

savrulan bir pratik sergileyip kapitalist modernitenin bir mezhebi durumuna 

düşmüştür. Ulusal Kurtuluş Hareketleri açısından da aynı durum söz konusu-

dur. Sosyal demokrasi zaten 19.yüzyılın sonlarında o duruma gelmişti. Ama 

önemli oranda aynı ideolojik kaynaktan beslenen Önderlik ve PKK, yaratılan 
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değerlerin sorumluluğunun bilinciyle aynı sonu yaşamaktan kendisini kurtarma 

yolunu seçmiştir. Demokratik toplum değerleri baskın çıkmıştır. Son ihanetçi-

tasfiyeci çizgi de kapitalist modernitenin bir versiyonu olma iddiasının bir 

temsili olarak milliyetçilik silahı ile öncülleri gibi başarılı olacağını sanmıştır. 

Ama yanılmıştır. Onun için her gelişmenin içindeki ikili karakteri görmek 

temel bir bakış açısı olmak zorundadır. Yani mutlaka öngörülen bir sonuç orta-

ya çıkacaktır demek bir yanılgı olmaktadır. Marksizm‟in zorunlu ilerleme ya-

sası da bu yanılgı noktalarından birisidir. 

Uluslararası sosyalist hareketin ideolojik-politik- örgütsel ve toplumsal 

durumu PKK‟nin çıkışında önemli rol oynadı. UKKTH ilkesi temel çıkış nok-

tası oldu. Sömürge tezi uzun süreli halk savaşının örgütlenmesini beraberinde 

getirdi. Parti-cephe örgütlenmeleri Marksist-Leninist teorik–pratik öngörülere 

göre oluştu. Devlet-devrim bakış açısı bu paradigmanın gereklerine uygun 

düşüyordu. Yani kısacası 20. yüzyılın o egemen olan atmosferi içinde nasıl 

sosyalist olunması gerekirse, öyle olunuyordu. Fakat başta da belirttiğimiz gibi 

Önderliği şekillendiren faktörler ve sosyalist olmasına karar verdiren gelişme-

ler sağlam bir demokratik toplum kökünden kaynağını alıyordu. Yani PKK, 

aynı anda iki kaynaktan beslenmiş oluyordu. 

 Bu temelde de Kürdistan tarihi ve bu tarih içindeki gelişmeler yorumlan-

dı. Reel sosyalizme eleştirel bakan Önderlik ve Partisi, Kürdistan tarihine ve bu 

tarih içindeki gelişmelere ve direniş hareketlerine de eleştirel baktı. ‗Tarihimiz 

Kürt ulusunun tarihidir. İyisini de kötüsünü de sahiplenmeliyiz‘ gibi bir anlayış 

olmadı. Tarih, teslimiyet ve direniş temelinde yeniden yorumlandı. Ama esas 

olarak ezilen Kürt halkına mal edilen direnişlere de övgüler dizilerek göklere 

çıkarılmadı. Burada da ikili yaklaşım esas alındı. Neden ve nasıl direnildi? 

Direniş kimlerin öncülüğünde oldu? İsyanları tetikleyen koşullar nelerdi ve 

ortaya çıkan sonuç ne oldu? Bu sonuçlardan nasıl ders çıkarılmalıydı? Zaten 

halk tarafından olduğu gibi Önderlik ve partisi PKK tarafından da teslimiyet ve 

ihanet peşinen lanetlenmişti.  

Bu temelde 19 ve 20. yüzyıl isyanları ve örgütleri Kürt tarihine eleştirel 

bakış anlamında PKK‟nin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu eleştirel 

bakış açısı, mücadelenin ileri aşamalarında Önderliğimizin geliştirdiği kişilik 

çözümlemelerine kadar yansımıştır. Bu isyan dalgalarının ve örgütlenmelerin 

hepsi ilkel ya da burjuva milliyetçisi olarak değerlendirilmemiştir. Tamamına 

yakını yerel düzeyde bir ya da birkaç aşiretle sınırlı kalmıştır. Mezhepler ya da 

aşiretler arasındaki ilişki ya da çelişki tüm isyanlara yansımıştır. Ulusal birlik 

hemen hiç olmamıştır. Yine bu isyanlarda işbirlikçilik tipik bir karakter olarak 
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ortaya çıkmıştır. Çekilen her acının temelinde bu işbirlikçilik yatmaktadır. 

Onun için PKK her türden işbirlikçiliğe karşı bir duruşu benimsemiştir. Bu 

işbirlikçiliğin sınıfsal zemini bellidir. Ağalar, beyler, kendisine dinsel kimlik 

takan şeyhler gibi toplumu yöneten kesimlerdir. Bu durum, PKK‟nin dayanma-

sı gereken sınıfların ya da toplumsal kesimlerin kimler olması gerektiğini de 

ortaya koymuştur. Onun için PKK, başlangıcından itibaren yoksul-emekçi 

halkın temsili biçiminde kendisini zihniyet ve politik olarak örgütlemiştir. 

Dikkat edilirse Önderlik ve PKK‟ye yönelik her türden ahlaksız saldırının 

temelinde bu işbirlikçi sınıf ya da katmanlar yer almaktadır. Bunlar fırsat bu-

lursa, kapitalist modernitenin imkanlarıyla bütünleşip kendilerini egemen top-

lum gibi örgütlemek isteyen kesimlerdir. Bu kesimler, demokratik toplum öz-

lemi içinde olan geniş emekçi ve yoksul halk yığınlarının bilinçsizliği ve örgüt-

süzlüğü üzerinden beslenmektedir. Önderlik ve PKK bunların beslendiği zemi-

ni büyük bir aydınlanma hareketi ile kuruttuğu için her türden saldırıya maruz 

kalmaktadır. Yani bir anlamda „ağızlarındaki süt şişesini‟ aldığı için Önderlik 

ve Özgürlük Mücadelesi‟ne karşı uygulananları aydınlanmanın felsefecisi 

Bruno ve antik çağın Prometheus‟unun yaşadıklarında görmek gerekir. 

Ziggurat rahiplerinin birer imalatı olan bu egemen sınıf eğiliminin bu denli 

güdük-güçsüz kalmasının nedenleri, elbette bu sınıfların sorunu. Ama kökeni 

aynı olan bu imalatın çok ilkel kalmış olanlarının, gelişmiş örneklerin elinde 

birer oyuncak olmaktan başka bir şansı da yoktur. Hep öyle de olmuşlardır. 

Dikkat edilirse, çağdaş Prometheuslar, Brunolar ya da Spartaküs ve İsaları 

halen tüm dünyada yakmaya, çarmıha germeye, işkence yapmaya devam eden 

güçler aynıdır. Diğerlerine ise çanak yalayıcılığından başka bir şey düşmemek-

tedir. Suça ortak olmalarının tek nedeni, kapitalist modernistlerin sofralarından 

geriye kalan artıkların bir kısmından nasiplenmektir. Yoksa dillerine çok dola-

dıkları Kürt ulusunun çıkarları ya da ellerine geçirmek istedikleri bir ulusal 

pazar için değil. Zaten isteseler de pazar ele geçirmeye güçleri yetmez. Ulus-

devletlere doğru giderken burjuvazi kendi pazar sorununu tüm ulusun soru-

nuymuş gibi göstererek, geniş emekçi yığınların yarattığı değerlere el koymuş-

lardı. O zaman 18. yüzyıl idi. 18. yüzyılın o burjuvaları ya da ulus-devletleri 

şimdi birer dünya egemen gücü olarak kendi benzeri gelişmelere müsaade 

etmiyor artık. Ancak kendilerinin söylediklerini yapan işbirlikçiliğe ya da uy-

duluğa izin veriyorlar. Yani Kürt milliyetçiliğinin çanak yalayıcılığından başka 

bir seçeneği kalmadı. 

Sosyalist ya da kapitalist olsun ulus-devlet, Roma mitolojisinin „Kapı 

Tanrısı‟ Janus‟un iki yüzü gibidir. Tanrı Janus, kapılar gibi iki yüzlüdür ve bu 
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yüzler ters istikametlere bakmaktadır. Devletin kendisi de Tanrı Janus gibidir. 

Yüzler nereye bakarsa baksın devlettir. Janus‟un yüzleri de nereye bakarsa 

baksın tanrının yüzüdür. Tanrı ve devlet. Ziggurat rahiplerinin en büyük icadı 

bu maddi uygarlığın egemen kültü, kim tarafından yaşatılırsa yaşatılsın kendi 

hükmünü yürütmektedir. Yani tarihin en lanetli aracı devlet, hangi zorunluluk-

tan kaynaklanırsa kaynaklansın, hangi amaç için kullanılırsa kullanılsın, adına 

ister sönmekte olan, ister „yarı‟dır, ister „baki‟dir denilsin o kendi hükmünü 

yürütür. Çünkü o iktidardır, güçtür, zordur, hakimiyettir, aldatmadır, kendini 

yaşatmak için kendi toplumsal zeminini yaratırken doğal toplumun özgürlükçü 

kaynağını kurutandır. Bu yapısıyla üretmeden, üretilen her değere el koyandır. 

Ve hepsinden de ötesi devlet babadır. Yani o da tanrı gibi erkektir. Kadın ister 

„eksik‟, ister kaburga kemiğinden yaratılmış olsun onu istediği gibi kullanan-

dır. Ulus-devlet örneğinde olduğu gibi yurttaşlık ilişkileri ve hukuku ile tüm 

toplumu kendine kul yapandır. Devlet tekeldir. Doğanın da sahibidir. Toplum-

lara yaptığı gibi, ona da istediği gibi işlem yaparak onun dengesini bozandır.  

Onun için kerametinden öve öve bahsedilen ulus-devlet ya da devlet erek-

li her mücadele dünyayı yaşanılır olmaktan çıkarmak için elinden geleni yap-

mış ve yapmaya devam etmektedir. Yirminci yüzyıl içinde bugün var olan 

devletlerin neredeyse üçte ikisi kurulmuştur. İnsanlığın sorunları eskisinden 

yüz kat daha fazla artmıştır. İşsizlik, açlık dağ gibi büyümüştür. Endüstrinin 

merkezi şehirleri büyüdükçe dünya yaşanılmaz hale gelmiştir. Başta kadın 

olmak üzere tüm toplum düşürülmenin en uç noktasına gelmiştir. Bu sonuçlar 

reel sosyalist ülkelerde de yaşanmıştır. Devlet hükmünü yürütmüştür. Sosya-

listler, insanlık için yola çıktıkları yüce idealleri devlete kurban etmiştir. „İkti-

dar tacı en sosyalist ya da demokrat olanı bile baştan çıkarmıştır‟. 

PKK de farkında olmaksızın bu güç, iktidar odağı, insanın kendisine ya-

bancılaşmasının rahmi işlevi gören devlete, diğer ulusal kurtuluş hareketleri 

gibi vurgu yapmasa da ona doğru adım atmanın mücadelesini yürütmüştür. Bu 

ereğe ulaşmanın yol ve yöntemlerinden başta gelen „zor‟ kavramını devrim ya 

da kurtuluş sözcüğünün temeline koymuştur. Reel sosyalizmin etkilerini bu iki 

olguda da görmek mümkündür. Sorun pratik uygulamalar ya da uygulayıcıların 

yetersizliğinden çok paradigmanın kendisindedir. Önderlik bu durumu yeni 

paradigmasını oluştururken kapsamlı bir şekilde açmıştır. 

„Kürdistan Devrimcileri‟nin nasıl bir gelişim seyri içinde sosyalizmi be-

nimsediklerini ve sosyalizmi nasıl yaşamsallaştırarak mücadele eksenine oturt-

tuklarını anlatmıştık. Bu aşamada belirleyici olan faktörlerin dışında, yüksek 

düzeyde bir ideolojik yoğunlaşma ve bu yoğunlaşmaya denk düşen bir öncü 
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militan yaşamı vardı. Bir inanç, zihniyet hareketi olarak PKK ilk kadrolarının 

şahsında ruhani bir özellik kazandı. Onların yola çıkması için „bir hırka, bir 
asa‘ yetiyordu. İnançları, yüreklerin gözünden beyinlere süzüle süzüle akmıştı. 

Bugün duygusal ve analitik zeka uyumu dediğimiz olay, farkında olunmadan 

gerçekleşmişti o zaman. Onun için PKK‟liler, kendisi için değil toplum için 

yola çıkan dervişler gibi ele alınıyordu. Toplumun inanç ve ahlak örgüleri, 

Kürdistan Devrimcileri‟ni kendi geçmişlerini temsil eden ve yaşatan bir parça 

gibi kabul ediyordu. Kürdistan devrimcileri, kaybedilen değerlerin bugüne 

taşınmasının köprüleri gibiydi. İdeolojik kaynak zehirliydi ama ahlak ve inanç 

örgüsü yaşamın özsuyu gibiydi. Onun için iki çelişkili zemin PKK içinde hep 

çatıştı. Kurnaz, güçlü, avcı adam geleneği PKK‟yi hep içten fethetmeye çalıştı. 

Çünkü paradigma bu fethe uygundu. Bu nedenle PKK içinde ortaya çıkan top-

lumsallık dışı eğilimleri, paradigmadan güç alan ama inanç ve ahlakın gücü 

karşısında sürekli gerileyen bir durumda görmekteyiz. 

Devlet amaçlı bir örgüt, hiyerarşik esaslar üzerine kurulur. Hiyerarşi 

etnisiteler(aşiretler) döneminin bir örgütlenmesidir. Oradan ya devletçi toplu-

ma gidilecektir ya da hiyerarşi yararlı düzeyde tutulup doğal toplumun özgür-

lükçü ruhuna uyarlı hale getirilecektir. PKK işte bu çatışmalı dönemi sürekli 

yaşamak zorunda kaldı. Hiyerarşinin yararlı düzeyde tutulması, günümüz ger-

çekliğinde eksik de yanlış da olsa paradigmasal özümsemeden yani yüksek bir 

bilinçlenmekten geçmektedir. Çünkü PKK aynı zamanda bir felsefe hareketi-

dir. Doğa ve toplumun özgürlük ruhunu çağlar ötesinden bugüne taşıyan ma-

nevi bir harekettir. Bir inanç ve ahlak hareketidir. Bu durum maddi uygarlığın 

hiçbir imalatına benzememektedir. Bu direnme odağının özgür toplumla bu-

luşması tasarım, hayal, kurgu gücü istemektedir. Bunlar PKK‟nin istinat duvar-

larıdır. Kadrolar da bu duvarın tuğlasıdır, betonudur, harcıdır...Yani o direnme 

noktasını daha dirençli kılacak ne gerekiyorsa kadro odur. Bu özellik hiyerarşi-

yi olumlu düzeyde tutmanın teminatıdır. PKK, her yurtsever Kürt „ben 

PKKliyim‟ ya da „Apocuyum‟ demesine rağmen bir kadro hareketi olarak bu-

güne gelmiştir.  

Her PKK‟liyim diyenin PKK‟li olması mümkün değildir ve öyle de kabul 

edilmez. Ama parti tarihinde kendisine PKK‟liyim deyip de PKK‟li olmanın 

gereklerini yerine getirmeyen birçok kadro, yönetici kadro elindeki güç ve 

yetkiyle birçok tahribata neden olmuştur. Bu durum parti edebiyatı ve Önderlik 

çözümlemelerine çok sık yansımıştır. Hiyerarşi demiştik. Hiyerarşi, güç olma-

ya, güç odakları oluşturmaya yatkın bir örgütlenmenin de adıdır. Önemli olan 

gücü ne için ve kimin adına oluşturacağındır? Bu soruya da doğru yanıt ver-
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mek gerekmektedir. Kaldı ki doğru yanıt verilse bile yine güç hakimiyete ve 

iktidara dönüşebilir. Hiyerarşik örgütlenmelerin tümünde bu tehlike vardır. Bir 

Çin atasözü vardır. „Aç insana iyilik yapmak istiyorsan, ona balık verme balık 

tutmayı öğret!‘ diyor ve aslında bu sözle birçok şeyi de ifade ediyor. Hiyerarşik 

örgütlenmelerin çoğunda toplum adına söz ve karar yetkisini almış yönetimler, 

son sözü söyleme hakkını kendinde görür. Yani balık dağıtır. Bunun önüne 

geçmek için tüzük, yönetmenlik kararları yetmez. Bu bir kültür ve bilinç işidir. 

Onun için PKK‟yi oluşturan faktörlerin içerisinde komün evlerinde şekillenen 

yaşamı ve bu yaşam içinde gelişen ortaklığın nasıl bir ahlak ve politik duruşla 

oluştuğunu anlatmaya çalıştık. Fakat bunun da yeterli olmadığı sonraki geliş-

melerden görüldü. Bu işin sırrını yine Önderlik demokrasiyi tanımlayarak gös-

terdi. Sosyalizm ve sosyalist örgüt işleyişi ne kadar demokratik olursa o kadar 

eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum gerçekliğinin proto tipini kendi içinde yaşatır. 

Çin atasözündeki balık tutma işi demokrasinin ta kendisi olmaktadır.  

Ortak yaşam ve neolotik kültür örneği Önderliğimizin son değerlendirme-

lerinin temelini oluşturmaktadır. “Ben ise demos‟tan, kadın-erkek iliĢkisini 

çözümleyerek yola çıkıyorum…güçlü-zorba ve kurnaz erkek cümlesinin çö-

zümlenmesi üzerine sistemimi kurdum…” Demos sözcüğünden erkek-

egemenlikli zihniyete karşı bir mücadele yürütme çözümlemesi böyle gelişiyor. 

Hiyerarşi aynı zamanda erkek egemenlikli zihniyetin giderek egemen olduğu 

bir dönemi de ifade ediyor. Buradaki cinsiyetçi yaklaşım sadece erkekte geliş-

miyor. Kadın da bu zihniyetin tamamlayıcı bir unsuru haline gelme tehlikesini 

yaşıyor. Bu tehlike önce kadın, sonra doğa ve giderek sınıflar ve bir bütün 

olarak toplum üzerindeki egemenlik anlamına geliyor. Reel sosyalizm ve ulu-

sal kurtuluş hareketleri bunu hem de çok açık bir biçimde yaşadı. Bu gelişme-

nin son durağı da ulus-devlet ve milliyetçilik oluyor. 

PKK için de de bu eğilim, bulduğu tüm boşlukları değerlendirerek sık sık 

açığa çıktı. „Güçlü-zorba avcı ve kurnaz erkek‘ kültürü PKK‟yi toplumsallaştı-

ran zihniyet kalıpları ve ideolojiden uzaklaşıldıkça kendisini yaşatma imkanı 

buluyor. Daha partileşme aşamasında bu durum „asker-siyasi‟ ayırımı yapılarak 

ortaya çıkarıldı. İdeolojik grup aşamasının öyle bir sorunu yoktu. Yetenek ve 

emek, güç olmak için değil toplumsallığa hizmet için en üst düzeyde ayaklan-

dırılıyordu. Manevi değerler ön plandaydı. Belki erkek egemenlikli zihniyet ve 

onun sonuçlarından bahsedilmiyordu, ama grubun tüm bileşenleri kadın-erkek 

ayrımı gözetilmeksizin eşitti. Partileşme süreci, iş bölümleri esası üzerine de 

örgütlenmek anlamına geliyordu. Bu iş bölümü içinde güç olmak, aynı tarihin 

başlangıcında olduğu gibi eylemsel gücü olanda toplanmak isteniyordu. Kent 
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devletlerine geçme aşamasına benziyor. Asker-siyasi ayrımı, kurnaz erkeğin 

bir söylemi olmaya başladı. Yani, uygarlığın başlangıcından itibaren yazılan 

tarih PKK içinde de yazılmak isteniyordu. Güç olma yolu avcı şefin askerileş-

mesine benziyordu. Burada yeni zihniyet ve onun bilinci olan ideolojinin fazla 

bir önemi yoktur. Ama grubun oluşumundaki ortaklık ruhu, taze bir anı değil 

günlük olarak Önderlik ve öncü kadrolar şahsında yaşatılıyordu. Onun için bu 

devletçi erkek egemenlikli eğilimin önüne geçmek kolay oluyordu. Fakat bu 

durum bir tehlikeyi de haber veriyordu. Bu tehlike, fırsatları ve boşlukları de-

ğerlendirmek için sürekli pusuda yatmaktadır. Daha sonraları savaş içinde bu 

tarz „haydi aslanım savaşa istediğin gibi yaşa!‘ sloganına dönüşecekti. Ve 

„asker, siyasetle uğraşmaz‘ ya da „siyasiler işine baksın biz de kendi işimize‟ 

diyen anlayışlar az değildir. Ve halen de vardır. İdeolojik-politik iradenin ön-

görü ve siyasal hedefleri tüm örgüt bileşenlerinin de hedefidir. Yoksa farklı bir 

örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün de amacının ne olduğu, kime hizmet ettiği belli 

olmaz. Gerilla, eylem, örgütlenme ve halkın meşru savunmasını yapmak için 

vardır. Buna hizmet eder. Bunun dışındaki eğilim kurnaz-avcı erkeğin anlayı-

şının takip edilmesidir. Ve son durağı milliyetçiliktir. Bunu görmek gerekmek-

tedir. 

Önderliğimizin zigguratlara atfen „rahiplerin öcülüğünde yeni bir toplum 

zihniyeti oluştu‘ demesi boşuna değil. Bu zihniyet bugünün maddi uygarlığına 

ve onun yarattığı kişilik yapılanmasına damgasını vurdu. Bu zihniyet erkek 

egemenliği üzerine kuruldu. Zor, kurnazlık, mülkiyet, tanrısal bireycilik ve 

kulluk, hakimiyet, iktidar bu zihniyetin pratiği oldu ve bu pratik, biçimi ne 

olursa olsun devletçi toplum anlayışı ile bin yıllar süren bir yolculuk sonucun-

da bugüne ulaştı. Devletçi toplum içinde yer alsın ya da almasın bütün insan-

larda bu zihniyet önemli oranda hakim oldu. Yani hiç kimse, „benim kökenim 

şu ya da bu sınıftan veya ben kadın ya da erkeğim‟ veya „Kürtler hiç devlet 

olmadı ki etkileneyim‟ diyerek, kendisini bu zihniyet kapsamı dışında tutamaz. 

Kapsam dışında kalmak alternatif zihniyet oluşturmakla ilgilidir. Devletçi zih-

niyet kendisini bilimle, dinle, felsefeyle, mitolojiyle ve maddi-manevi tüm 

değerleri kendi tekeline geçirmenin imkanlarıyla hakim kıldı. En yoksulundan, 

en cahilinden, en aydınına ve en isyancısına kadar herkesi kendi hakimiyeti 

için çalıştırmayı başardı. İnsanın en doğal ilişki ve yaratım sahalarını birer 

endüstri konusu haline getirdi. Şimdi kendisini kervanlarla, süvari birlikleriyle 

değil iletişim araçlarıyla donatarak saniyeler içinde dünyayı etkileyecek düzeye 

getirdi. Filmi, şarkısı, resmi, romanı, şiiri, bilimi, sporu, cinsel ilişkiyi bu en-

düstri içine aldı. Devletçi egemenlik, her şeyi, düşüncesiyle bedeniyle birlikte 
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insanı ve doğayı metalaştırırken; toplumları da kendi kendini metalaştırma 

yarışına soktu. 

Böylesi bir egemenlik biçiminden kurtuluş, bütün bunları aşacak zihniyet 

donanımını gerektirmektedir. Bunu başaramayan insanın elindeki silahın, di-

lindeki sözün, gönlündeki yaşamın artık kime hizmet ettiği ya da edeceği belli 

olmaz. Özgürlük mücadelesi saflarında da bunlar yaşandı. 

Ne kadar enternasyonalist ve demokratik olduğunu söylerse söylesin, 

ulus-devletçi paradigma eksenli tüm hareketler, milliyetçiliğe düşme tehlike-

siyle karşı karşıyadır. 20. yüzyılın başında çağ açıp kapatan Bolşevik Devrimi 

ve dünyanın altıda biri gibi bir coğrafya üzerinde kurulan, elliyi aşkın ulus, 

etnik grubu içinde barındıran Sovyetler Birliği, Lenin gibi dahi bir öndere sa-

hip olmasına rağmen bu durumdan kurtulamadı. Ulus-devlet ve milliyetçilik 

kısa sürede tüm kutsal-toplumsal değerlerin önüne geçti. Efsanevi Vietnam 

Devrimi ve dünya sosyalist liderliği konusunda iddialı olan Mao öncülüklü Çin 

Halk Cumhuriyeti de bu akıbetten kurtulamadı. „Yaşayan Efsane‟ diye nitelen-

dirilen Castro‟nun Küba‟sı da aynı kapının eşiğinde duruyor. Tarihte de benze-

ri örnekler yaşanmıştı. Spartaküs, özgürlük anıları çok yeni olan Balkanlı bir 

özgür bireyken köle olmuş. Çocukluğu hep aklındadır. Kölelerin öncüsü olarak 

ayaklanmayı başlattığında, karşı çıktığı egemenlere benzediğini, bir hükümdar 

olma yolunda ilerlediğini hayretle görmüştür. Hz. İsa da öyle yoksulların, ezi-

lenlerin partisi gibi tasarladığı ve örgütlediği Hıristiyanlığın Roma‟nın devasa 

gücüyle bütünleşip ne kadar ceberutlaştığını görememiştir. Marks da öyle; 

devletin, pervane böceklerini etrafına çekerek kavuran bir ateş gibi olduğunu 

hissetmemiştir. Hz. Muhammed daha yaşamında kurduğu İslam Devleti‟nin en 

yakın arkadaşlarını bile nasıl baştan çıkarttığını anlayamamıştır. Ama halifeler 

Muhammed‟in cenazesini yerde bırakarak iktidarı kimin alacağı kavgasına 

girmiştir. Devlet bu… İktidar olanlar gözlerini kırpmadan eşlerini, çocuklarını, 

kardeşlerini katletmekten çekinmemiştir. Tüm devletlerin tarihinde olduğu gibi 

bugün de yaşanmaktadır bu durum. Osmanlı saraylarında yaşananlarla TC 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal‟ın başına gelenler arasında ciddi bir ayrım yoktur. 

Afrika‟da sık sık bir çavuşun, onbaşının ya da alt düzey rütbeli bir subayın 

darbe yapmasına rastlanır. Hitler de bir onbaşıdır. Yani iktidarı ele geçirmek 

öyle ahım şahım bir bilgi, birikim, çaba da istemiyor. Sadece biraz kurnazlık, 

güç ve bu gücü besleyecek maddi olanak sağlamak için dengeleri gözetmek, 

fırsatları- boşlukları değerlendirmek yeterlidir. Zaten devlet, yapısı gereği üze-

rine bineceği sürücüyü kendisi seçen bir at gibidir. İşte tarihte sık sık yaşanan 

haneden devletleri de böyle kuruluyor. Bu konuda belki de iktidar olmasına 
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rağmen, devleti ele geçirdiği anda o olanaklardan vazgeçerek, eski köylü ya-

şamına dönmek isterken öldürülen Meksika Köylü Lideri Emiliano Zapata en 

temiz kalmış liderlerden birisidir denilebilir. Guevera da bir anlamda onun 

takipçisi gibidir. 

Önderlik bu durumu, yani örgüt içinde güç, iktidar olma çabasını 

„çingene paşalığı‟na benzetmektedir. Çingene paşalığı bizde bir nevi ilkel-

milliyetçiliğin ifade edilişi ya da yönetim biçimi gibidir. Silahlı mücadelenin 

sadece yöntem olarak değil, pratik olarak da ordulaşmaya tekabül ettiği süreç-

lerle birlikte ulusal kurtuluşa, sosyalizme ulaşmanın bir aracı gibi değil de 

amacı gibi bakılmasıyla birlikte, gerilla güçleri içinde de milliyetçilik eğilimi 

gelişmeye başladı. Sosyalizm bir amaç mı değil mi fazla üzerinde durulmadı. 

Onun için Kör Cemal 3. Kongre‟de ortaya çıkan sonuçları kendine göre yo-

rumlayarak „aydınlar kaybetti köylüler kazandı‘ deme cesaretini gösterecek 

kadar körleşmişti. Eğer doğru bir yoğunlaşma olsaydı, o kongrede „kişi değil 

toplum, an değil tarih‘ çözümlenmişti. Yani kendisi de çözümlenmişti. Ama 

güç olma, iktidar olma hedefi onu gözükara hale getirmişti. Bu dönemde, ger-

çek PKK‟nin temsilini yapacak olan arkadaşlar birer birer şehit düşmüştü. 

Mahsum Korkmaz, Mustafa Yöndem, Hüseyin Sarıçiçek, Mehmet Sevgat, 

Mustafa Ömürcan gibi daha niceleri. Birçok üniversite katılımlı genç çeşitli 

bahanelerle katledildi bu süreçte. Onların katli, bir anlamda düşüncenin katli 

anlamına geliyordu. Sadece faşizm değil, hangi türü olursa olsun milliyetçilik, 

düşünen insanı sevmez. Onun varlığından rahatsız olur. Önderliğimizin „Dörtlü 

Çete‟ dediği eğilim, örgütü ele geçirmek istiyordu. Önderlik çocukluk arkadaşı 

Hasan Bindal‟ın Şahin Baliç tarafından katledilmesi ile birlikte işin ciddiyeti-

nin hangi boyutlara ulaştığını, birçok çözümlemesinde ortaya koymaktadır. 

Kör Cemal, Şahin Baliç, Şemdin Sakık ve Hogir‟ın at koşturduğu süreçler 

oluyor bu dönem. Dördüncü Kongre‟ye kadar sürüyor bu durum. 

Gerilla sayısı arttıkça, eğitim azaldıkça, gerilla özgürlük taşımanın, yaşa-

mı yeniden hem de özgürce yaratmanın bir simgesi olarak değil, sadece bir 

eylemsel kimliğe büründükçe tehlike artıyor. Bilinç ve eğitim yoksunluğu de-

ğişme, toplumsallaşma değil bireycileşme anlamına geliyor. Bireycileşme ve 

bilinçsizlik, kendisini bir iktidar gücü gibi görenlerin arayıp bulamadığı zemin 

oluyor. Ve bu zeminde, Önderliğimizin tüm aydınlatma ve zihin oluşturma 

çabaları boşa çıkarılıyor. Eğitimin küçümsendiği, eleştiri ve değerlendirmenin 

suç gibi ele alındığı süreçler oluyor, çeteciliğin hakim olduğu dönemler. Ön-

derlik müdahaleleri bir biçimde boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Onun için Önder-

lik ülkeye gönderdiği her grupla son konuşmalarını yaparken. „Biliyorum Dic-
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le‟yi geçtikten sonra Apo‟ya selam eskiye devam diyeceksiniz!‟ demiştir. Ama 

yine de zihniyet oluşturma çabasından bir adım bile geri durmamıştır. Beka‟da 

başlatılan bu zihniyet çalışmasını Önderlik Grek felsefecilerinin okullarında 

(akademilerde) yürüttüğü tartışmalara benzetmektedir. O okullarda Atina de-

mokrasisinin tohumları ekilmektedir. O okullarda demokratik yurttaş yetişti-

rilmektedir. Bir sistem ancak eğitmiş olduğu kadrolarıyla ayakta kalabilir. Ama 

kurnaz adam boşlukları değerlendirmeye devam etmiştir, PKK saflarında da. 

Her yiğidin gönlünde bir aslanın yatması gibi, „her Kürt‟ün gönlünde de dev-

let-iktidar yatar‟ özdeyişi gerçekleşir gibidir. Bu süreçlerin tüm özelliklerini 

Önderlik çözümlemelerinde kapsamlı şekilde görmek mümkündür. 4. Kongre 

sonrası ordulaşma ve savaş konusunda alınan kararlar, hayata geçirilmeye çalı-

şılırken, Önderlik durumun ciddiyetinin farkında olduğunu göstermek için 

„erken iktidar hastalığı‘ ve sosyalizme her zamankinden daha fazla vurgu 

yapmaya başlamıştır. ‗Sosyalist olunmadan insan olunamaz‘ demiştir. Burada-

ki insanlaştıran sosyalizm kavramı, sosyalizmin kaba materyalist yorumu değil, 

komün evlerinde şekillenen yoldaşlaşmanın ruhsal yorumu olmaktadır. 

PKK‟lileşmenin, sosyalist olmanın ne anlama geldiğinin üzerinde durmasını 

Roma‟ya çıkışında „bu benim kurduğum PKK‟ye benzemiyor‟ diyerek ifade 

ediyordu. Paradigma değişimi ile birlikte PKK‟nin fesih gerekçeleri de bu 

temelde izah ediliyordu. Bu gerekçeler „Reel sosyalizmin etkisi altında kurul-
muş olması, çeteciliğe bulaşması, içinden geldiği toplumsal yapının gerilikle-

riyle uzlaşması.‟ Yani değiştirmesi gereken toplumsal gerilikleri, kendisinin de 

yaşıyor hale gelmesi. Gerekçeler oldukça net olmaktadır. 

Tüm iktidarcı anlayışlar egemen olduğu toplumları ya da toplulukları bir 

sürü gibi gütmeyi esas alır. Yani politika dışı tutarlar. Toplumun ihtiyaçların-

dan çok kendi ihtiyaçlarını toplumun ihtiyaçları gibi göstermekte uzmandır. 

Onun için iktidar odakları ya da kendisini buna hazırlayanlar değer üretmekten 

çok, üretilen değerlere ve değer üreticilerine el koyarlar. Bu değerler temelinde 

kendilerini yaşatırlar. Bunun süreklileşmesi için yönettikleri güçlerin gündem-

lerini, ihtiyaçlarını kendileri belirlerler.  

Eylem, savaşçı gücün başvurması gereken bir görevdir. Eylemde başarıyı 

ödüllendirmenin birçok yolu vardır. PKK içinde bu durum terfi-tayin, manevi 

yanı esas olan onurlandırma biçiminde olur. Yoksa her başarılı eylemciye „is-
tediğin gibi yaşa‘ demek, PKK‟nin üslubu değildir. PKK ahlakının dışında her 

türlü bozulmaya zemin sunmaktır. Kaldı ki ahlaksızlaştırma, devletçi egemen-

lerin temel yöntemidir. Kapitalist modernite de „istediğin gibi yaşa‟ demekte-

dir. Ama „bana güç verecek, kendini güçten düşürecek biçimde yaşa‟ diye de 
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doğrultu vermektedir. Bu yöntem yakın tarihimize kadar geçerli olan, işgal 

edilen ülke ve halkın bir ya da birkaç günlüğüne işgalci orduların vicdanına 

bırakılmasına benzemektedir. İşkenceler altında genç kızlara ve erkeklere teca-

vüz eden işkencecilere göz yuman ya da teşvik eden devlet yaklaşımına ben-

zemektedir. Bizde de istediğin gibi yaşa, „eylemde başarılı ol, benim gücümü 

örgüt içinde arttır ben sana göz yumarım‟ anlamına gelir. İdeolojik özünden 

tamamen boşaltılmış, politika ve ahlak dışı bırakılmış „istediği gibi yaşayan‘ 
kişi artık bir PKK‟li değildir. Bir maşadır. Robottur, makinadır. Bir sürünün 

koyunu gibidir. Egemenlik düşüncesinin bir piyonudur. Bu ilişki üzerine ken-

disini egemen yapmak isteyen kişi de işte bizim ilkel ya da burjuva milliyetçi-

sidir. Milliyetçilik, bir ulusal pazar ve giderek uluslararası pazar üzerinde ha-

kim olmanın ideolojisidir. Ulusa ait söylediği tüm kutsallık sözleri bir aldatma-

cadan ibarettir. Onun için Stalin ulusal sorunu değerlendirirken „burjuvazi 

kendi pazar sorununu tüm ulusun sorunuymuş gibi göstererek öncülük bayra-

ğını ele geçirmiştir.‟ demektedir. Burada görülmesi gereken tüm toplumun 

kocaman bir yalanla kandırılmasıdır. Aldatma da kurnaz adamın tarihsel kimli-

ği-kişiliğidir. 

Bu aldatma içinde ulusun ya da bireyin ne isteyip istemediği önemli de-

ğildir. Sadece söz konusu olan pazar hakimiyeti, egemenlik, kar, daha fazla 

sömürülecek alandır. Onun için içimizde çıkan ve çetecilik şeklinde kendisini 

ifade eden milliyetçilerin sosyalist bilinç, sosyalizm gibi bir sorunu yoktur. 

Daha çok Kürtlerden ve Kürdistan‟dan, Kürt bağımsızlığından bahsederek 

kendisini kamufle etmeye çalışır. Zaten biraz gelişip güç sahibi olduktan sonra 

onu da unutur. Çünkü artık buna ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyacını elindeki ikti-

dar gücüyle karşılamaktadır. 

Dörtlü Çete‟yi bu biçimde ele aldık. Son ihanetçi çizginin sosyalizm, 

komünalizm ve partileşme, onun temel işleyiş mekanizması olan eleştiri ve 

özeleştiri yerine hep „Kürtçe ve Kürdistan‟ konusunu öne çıkarması aslında 

kendini yaşatma yöntemi olmuştur. Sosyal reform projesi de iktidar ya da güç 

olma projesidir. Yani „aşırı Kürt-Kürdistan vurgusuyla bilinçleri bulandıracak-

sın, sosyal yaşam projesi ile de öldürücü darbeyi vurarak güç olacaksın.‟ Bu 

aşamaya kadar da her türlü hile-entrika ile yoldaşlık ilişkilerini bozacak bir 

atmosfer yaratıp, bu havayı örgüt karşıtlığına dönüştüreceksin. Dikkat edilirse, 

bu eğilim temsilcilerinin sığındığı alan ya da onlara kapılarını açan çevreler 

ilkel milliyetçiliğin egemenlik sahası olmuştur. Ve bu ihanetçi çizginin temsi-

lini yapan kişilerin Dörtlü Çete döneminde de pozisyonları ilginçtir. Ve bunla-

rın halka karşı, gerilla içindeki aydın kökenlilere karşı yaklaşımları incelenme-
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ye değer. Örneğin ordu içinde kadın kotası tartışmaları nasıl başlamıştır, kadına 

karşı uygulamalar nasıl olmuştur, bu kişilerin bu uygulamalar içindeki pozis-

yonu nedir? Dörtlü Çete dönemi ve daha sonradan bu kişilerin halka karşı yak-

laşımları nasıl olmuştur? Bu kişilerin yöneticilik yaptığı dönemlerdeki temel 

örgütsel yaklaşımı nasıldır? Suç-ceza-yargı konusunda pozisyonları nasıldır.? 

Gerillanın eğitimine yaklaşımları nasıl olmuştur? Gerilla saflarında kendilerine 

has, genel gerilla güçlerinden farklı bir yaşamı olmuş mudur? Haksız yere 

cezalandırmalar karşısındaki pozisyonları nasıldır? Savaşa-taktiğe yaklaşımda 

gücü koruyarak düşmana darbe vurma eğilimleri nasıldır? Eski ya da yeni pa-

radigma doğrultusunda kendilerini ne kadar eğitmişlerdir? Yöneticilik yaptıkla-

rı süreçlerde en yakınlarında bulundurdukları güçleri ne kadar örgütlü ve bi-

linçli hale getirmişlerdir? Bu sorular daha da arttırılabilir. Yanıtları burada da 

verilebilir. Ama milliyetçilik, iktidarcılık ve bu amaca hizmet eden ayak oyun-

ları şu ya da bu şekilde hepimizin içinde olmuştur. Yani gözlerimizin içine 

bakıla bakıla PKK kapitalist modernitenin milliyetçilik silahının bir tetikçisi 

durumuna getirilmek istenmiştir. Önderlik onun için „Bir Halkı Savunmak‟ 

kitabında „Kadro Örgütü‘ olarak PKK‟nin ve PKK‟lilerin nasıl olması gerekti-

ğini açık ortaya koyuyor. 

PKK‟nin faaliyetlerinin yüzde yetmişi eğitimdir. Eğitim, ahlaki ve politik 

duruşun sağlanmasının temel yöntemi olmaktadır. Zihniyet kazandırma anla-

mına gelir. Eğer söz konusu bir özgürlük davası ise, eğitim yeni bir insan ya-

ratmanın temel yol ve yöntemidir. Onun için Önderliğimizin tüm faaliyeti, 

neredeyse sadece kadroların eğitimi şeklinde geçmiştir. Ve halen de öyledir. 

İmralı‟dan o dayanılmaz koşullardan bize halen eğitsel materyaller göndermek-

tedir. Önderlik budur. Kurumsal olarak kendisini ancak böyle süreklileştirebi-

lir. Bir partili, aynı zamanda ideolojik bir insandır. Politika da yapar ama önce 

ideolojik bir kimliği-kişiliği vardır. Tüm toplumlarda bu böyledir. Totem bir 

kimliktir. Tanrıça İnanna da bir kimliktir. Tüm peygamberler birer kimlik ve 

farklı birer kişiliktir. Farklılığı sembol olmasıyla ilgilidir. Sembol örnek alınan 

bir değerdir. Önderlik de öyle. O hem ideolojik ve hem de yaşamsal bir kimlik 

ve kişiliktir. Apoculuk bir ideoloji olmanın da ötesinde sosyal, siyasal, ekono-

mik, felsefi, sanatsal, bilimsel ve inançsal bir zihniyettir. PKK de ideolojik bir 

örgüttür. Örgüt olarak politik bir organizasyondur da aynı zamanda. Kendine 

has işleyiş esasları vardır. Bu esaslar üzerinde kendisine bir istikrar ve sürekli-

lik kazandırır. 

O zaman APOCU, PKK‟li olmak ya da öyle olmaya çalışmak başta ideo-

lojik bir donanım gerektirmektedir. İlk komün evlerinin böyle bir işlevi vardı. 
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Orada yüksek bir bilinçlenme çalışması yürütülüyordu. O yoğunlaşma yaşam 

içindeki ilişki, üslup, davranış, çaba ile bütünleşerek bir ahlak ve zihniyet oluş-

turdu. O döneme ideolojik grup aşaması denildi. İlişkiler amatördü ve bir hiye-

rarşi yoktu. Her şey doğallık içinde gelişiyor emek-yetenek-bilinç ve bunların 

sonucunda ortaya çıkan değerin düzeyi, doğal bir saygınlıkla öncülük kurumu-

nu ortaya çıkarıyordu. Yani önce ideolojik duruş ve ahlaki bir yaşam vardı. 

Sözler bu duruş ve yaşamın karşılığı olarak dökülüyordu ağızlardan. Neolitik 

dönem ilişkilerine benziyor. Yalnız bir farkla neolitiğin klan ilişkileri burada 

yoldaşlık-arkadaşlık ilişkisine dönüşmüştür. 

Sonra hem ideolojik hem de politik olan örgütlenme yani PKK dönemi 

başladı. İdeoloji yine başat durumda. Yaşamsal ahlaki duruş politikanın olması 

gereken çerçevesini çiziyor. İdeolojik derinlik ve ahlaksal- yaşamsal duruş 

ölçüleri politikaya yön veriyor. Bu dönem ilişkilerine iş bölümüne dayalı ça-

lışma ve tüzük kurallarına göre görevlere, örgüte ve ilişkilere yaklaşma süreci 

anlamında da profesyonelleşme dönemi deniliyor. Bu amatör ruhun ortadan 

kalktığı anlamına gelmemektedir. Eğer bir yerde bilinçli gönüllülük, büyük bir 

coşkuyla severek yapma ve kendini katma duygusu profesyonelleşmeye kurban 

edilirse, orada bir şeylerin doğru gitmeyeceğinin de sinyalleri verilmeye başlar. 

Pozitif mekanizmin bakış açısı, insanı da bir robot-makine gibi görmeye da-

yanmaktadır. İkisi yani amatörlük ve profesyonellik arasında bir uyumun ol-

ması gerektiği açık ortadadır. Yoksa kentleşmenin yarattığı sınıfsal-sosyal-

siyasal hiyerarşik, egemenlikçi ilişkiler dönemi başlar. Bunun ne anlama geldi-

ği biliniyor. Onun için ideolojik kimlik ve yaşamsal duruşla beslenen amatör-

lük, kentleşme içinde neolitik ilişkileri sürdürmeye benzer. PKK‟de profesyo-

nelleşme süreci böyle başladı. Bir yandan bu özellikler temelinde Önderlik 

kurumlaşırken, genel örgütte de profesyonelleşme öne çıktı. Örgüt daha çok 

politik bir kurum olarak ele alındı. Giderek şekillenecek olan askeri örgütlenme 

ile de asker-siyasi ayrımı ortaya çıktı. Ve sonuçta tanımımız dışında olan bir 

politika öne geçiyor. İdeolojik-politik ve ahlaki çalışma bütünlüklü bir biçimde 

ağırlıklı olarak Önderlik sahasının bir aktivitesi biçimine dönüştü. Bu durum en 

son ihanetçi-tasfiyeci çizginin de temel zemini haline geldi. Bu noktada Önder-

likle parti çalışmaları fiili olarak koparılmak istendi. Örgüt içinde de asker-

siyasi ayrımı derinleşti. Artık Önderliğimizin sık sık „yalnız kaldım‟ dediği 

dönemler başladı. En son da tanımadığı bir parti gerçekliği ile karşılaştığını 

söyledi. „benim kurduğum parti bu değil‘ dedi. Aslında bu şekilde gövde baş-

tan ayrılmış oluyordu. Ya da öylesi bir sürecin içine giriliyordu. Bir dönemle-

rin tasfiyecilerinin Avrupa‟nın da desteğiyle „Apoya hayır, PKK‘ye evet!‘ de-
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melerinin sebebi de buydu. Örgüt içinde yaratılan fiili durum bu şekilde ulusla-

rarası güçlerin de yönlendirmesiyle böylesi bir tasfiyeciliğe yöneliyordu. Yine 

Şemdin Sakık‟ın Önderliği tanrılaştırma derecesinde ele alıp dünya yani örgüt 

işlerinin kendisine kalmasını istemesi gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Bir 

anlamda Şemdin Sakık toplumsal gelişmedeki monarşiler ya da merkezi kral-

lıklar sürecine geçişin simgesi oluyor. (Avrupadaki cadı yakmalar ve 

Refarmasyon‟a karşı Engizisyonların devreye girmesi dönemine benziyor. 

Kadınlar ordudan atılıyor, düşünen insanlar sindiriliyor) Arkasından da ulus-

devlet dönemi başlayacaktır. Dikkat edilirse, 1990‟lı yıllarda da Önderlik 

„Talabani bana ABD ile iliĢkilerin geliĢtirilmesinin iyi olacağını ve savaĢın 

durdurulması gerektiğini söylüyordu.‟ demektedir. ABD ve NATO bir yandan 

KDP-YNK gibi güçleri yeni stratejik sürece hazırlarken, aynı zamanda da 

PKK‟yi de bu sürece dahil etmek istiyor. Bu talebi Önderlik gerekçelerini de 

izah ederek reddettiğini belirtiyor. Ama ABD ya da onun taşeronları arayışları-

nı farklı biçimlerde sürdürüyorlar. Şemdin Sakık da böylece krallığa soyunu-

yor.  En son İsmail Beşikçi Hoca‟nın yaptığı çağrıda “Öcalan‟ı PKK, PKK‟liler 

ve Kürt halkı eleştirmelidir” derken, PKK‟nin bir anlamda geçmişte yaşadıkla-

rına ya da yaşananların PKK içindeki ya da çevresindeki kalıntılarına hitap 

ediyordu. Bu hitapta da Kürt milliyetçiliğinin hiç de kötü bir şey olmadığını, 

kötü olanın devlet istememek olduğunu açıkça ifade ederken, varılması gere-

ken noktayı da göstermiş oluyordu.  

Önderlik ve PKK, reel sosyalistler gibi ne kadar „aynı zehirli kaynaktan 

içmiş‟ olursa olsun, panzehirini de içinde taşıyarak oluştu. Bunun nasıl oldu-

ğunu başta belirtmiştik. Ulus-devlet erekli tüm hareketlerin akıbeti kapitalist 

modernitenin birer mezhebi olmaktan kurtulamayacaktı. Önderlik en son sa-

vunmalarında kendisini bundan nasıl kurtardığını anlatmaktadır. Özgürlüğün 

Sosyolojisi‟ni yazmasına neden ihtiyaç duyduğuna vurgu yapmaktadır. Aynı 

ilk PKK‟nin kurulduğu ya da yapılandığı yıllardaki gibi, tüm PKK‟lileri yeni 

zihniyeti komün yaşamı içinde oluşturmaya çağırmaktadır. Bu çağrı, sadece 

insanlık tarihi değil PKK tarihinden çıkarılan derslerle dolu olduğu gibi, PKK 

ve PKK‟liler üzerinde oynanan oyunlarla ilgili olmaktadır. Onun için de Ön-

derlik yeni zihniyetin toplum içinde de oluşmasının adımı olarak Sosyal Bilim-

ler Akademisi, Demokratik Siyaset Akademisi, Kadın Özgürlük Akademisi 

gibi birçok eğitsel-yaşamsal kuruluşu oluşturma, çalıştırma görevi önümüze 

koydu. Ama nedense bunları da gerçekleştiremiyoruz. Ya da oluşturulmasında 

çeşitli gerekçeler göstererek ağır davranıyoruz. Yeni zihniyetin oluşturulma-

sında engeller var. Ve onun için İsmail Beşikçi rahatlıkla “Öcalan‟ı eleştirin” 
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diyor ve milliyetçiliğe övgüler diziyor. Oluşturulacak zihniyet, her türden geri-

lik ve milliyetçiliğe karşı kurulan kaleler olacaktı. Ama olmuyor.  

Bu çağrıyla birlikte Önderlik, yeni görevler de önümüze koymaktadır. 

Örneğin Türkiye içinde yıllardır görev olarak konulan Çatı Partisi neden kuru-

lamamaktadır? Bu sadece Türkiyeli solcu ve demokratların yaklaşımı ile mi 

ilgili? Ya da uygulanan uluslararası tecrit politikasına mı bağlanacak? Bu tür 

durumlarla PKK her zaman karşılaşmıştır ve karşılaşacaktır da. Ama ne olursa 

olsun milliyetçilik tehlikesinin aşılmasında önemli bir adım olan bu partinin 

kurulmasına öncülük edecek olan PKK‟dir, PKK‟lilerdir. Burada eğer, içimiz-

deki milliyetçiliğin etkileri doğru tespit edilemezse bu görev yerine getirileme-

yeceği gibi, milliyetçiliğin etkisi de varlığını sürdürmeye devam edecektir.  

İdeolojik duruş ilkesel duruştur. Katıdır, esnemez ancak kırılır. İdeolojik 

duruşun kırılmaması için binlerce kez su verilmiş çelik gibi olması gerekir. Bu 

çeliğin nasıl oluştuğunun yanıtı Önderliksel duruş ve parti tarihimizde vardır. 

Örneğin seçimler olmaktadır. Aday olmanın da belirlemenin de yöntemleri 

bellidir. Bu yöntemler demokrasinin olmazsa olmaz kuralı olmaktadır. Fakat 

bir alanda aday belirlenirken ya da olunurken, bu yöntemler ihlal edilir yerel, 

bölgesel dengelere kurban edilirse, bunun adına politika mı denilecek? „Ben 

neden aday olmadım‟ diyerek inkâr ve imhada ısrar eden partilere kaymak, 

onlara oy vermek ne kadar yurtseverlik olmaktadır? İşte milliyetçilik budur. 

„Ben kazanayım‟ da ne olursa olsun. „Eğer kazanmayacaksam Kürtler de ka-

zanmasın‘ ya da ‗düşman kazansın‘ anlayışı milliyetçiliğin ta kendisi olmakta-

dır. Önderlik demos sözcüğünden yola çıkarak erkek egemenlikçi sistemi çöz-

düm, diyor.  

Diğer yandan eğer yerel dengeler kaybetmeyi getirecekse, o zaman bunun 

tedbirini farklı biçimde almak gerekmiyor mu? Yoksa politika geriliklerle uz-

laşmak, ilkeleri günlük kazanım adı altında feda etmek anlamına mı gelmekte-

dir? Halbuki politika esas olarak toplumsal özgürlük alanı ile ilgili olmaktadır. 

Pragmatizm de denilebilecek bu zihniyet Macchaiavalle‟den bugüne kapitalist 

modernistlerin anlayışı olmaktadır. Ki son tasfiyeci-ihanetçi çizginin, tüm vur-

guları kendilerine göre yorumladıkları politikanın önceliği üzerine değil miydi? 

Politikanın yol göstericisi ideoloji ve onun ahlaksal kurallarını bezeyen yaşam-

sal duruşun aşıldığı yerde nasıl bir politika izlenir? O zaman nasıl bir politik 

örgüt olunur ve kime hizmet edilir? Bu soruların yanıtları bellidir. Kapitalist 

modernitenin bir mezhebi değil oynayacağı bir piyonu olunur. Ve öyle de ol-

muştur. Osman Öcalan‟ın ihanetçiliği net. Burjuvalaşma rüyası gerçekleşir mi 

bilinmez, ama bu zihniyet Kürt halkının boynuna takılmak istenen süslü bir 
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pranga olmaktan öteye gidemeyen modernist köleleştirme zinciridir. Bu zinci-

rin kullandığı dil, sembol ne olursa olsun ABD, İngiltere ve İsrail 

stratejistlerinin BOP Projesi‟ni Kürtler üzerinden hayata geçirmesinin adıdır. 

Yerel ya da bölgesel özellikler ilkel milliyetçiliğin maddi zeminidir. Ulu-

sal olamayıp yerel olarak kaldığı için ilkel milliyetçilik deniliyor. KDP de öyle 

değil mi? Şimdi İsrail ve ABD tüm imkanlarını kullanarak onu ulusallaştırma-

ya ve bir ulus-devlet biçiminde örgütleyip burjuva milliyetçiliğine uygun bir 

düzeye getirmeye çalışıyor. Önderlik ve PKK, ABD‟nin bu projesinin önünde-

ki temel engel. Böylesine bir engel olma durumu, bizler için bir onur olmakta-

dır. Önemli olan bu onurun bilincini edinmektir. Sorun ABD‟nin KDP‟yi ulu-

sallaştırmak istemesinden öte bir şey. PKK tüm Kürdistan‟ı kapsayan, Kürt 

ulusunu kucaklayan bir örgüt. Eğer sadece bir örgütün ulusal boyutlarda temsili 

ise bu temsil zaten var. İkincisine ne gerek var? O zaman durum başka. KDP, 

ABD‟nin ya da BOP‟un  çıkarlarına uygun olduğu için ulusallaştırılmak isteni-

yor. Türkiye‟de yıllardır ne üdüğü belirsiz tiplerden Kürt örgütleri ya da lider-

leri yaratılmaya çalışılıyor. Ama hazır bir temsil gücü olan Önderlik işkence 

altında esaret yaşamına mahkum edilirken, PKK de bölünüp-parçalanmaya 

çalışılıyor. İşin ilginci Önderliğimizin ve PKK‟nin çizgisinde kurulan parça 

örgütlerinde de adeta kendilerini bir dost kuruluş ya da geçici yol arkadaşı gibi 

konumlandırmaya çalışan eğilimler ortaya çıkıyor. Bu durum BOP planını 

kolaylaştırmanın ve milliyetçiliğe kaymanın adı oluyor. Başka türlü değerlen-

dirilemez. Milliyetçilik, ötekileştirmenin, karşıtlaştırmanın ideolojisidir. Önce 

kendi toplumunu, sonra kendinden farklı eğilimleri ve giderek rakibi gördüğü 

benzerlerini ötekileştirir ve çatışır pozisyona getirir. Bunu bilmek için öyle çok 

eskilere ya da çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. Ortadoğu ve Kürt yakın 

tarihi ve bugünü ötekileştirmenin ve ötekiler üzerinde egemenlik kurmanın 

gözükara örnekleriyle doludur. Hepsinin arkasında başta İngiltere olmak üzere 

aynı güçler vardır. Kürt egemenlerinin Kürt halkının temsili konusundaki işbir-

likçiliği meşhurdur. Sürekli halkla devlet güçlerini karşı karşıya getirip onca 

can ve mal kaybından ve acıdan sonra egemenlere teslim olmuş ya da başka 

egemenlerin oyuncağı olma arayışı içine girmiştir.  

PKK önce sosyalist oldu. Sonra yurtsever. Halen de öyle. Özgürlüğümü-

zün teminatı, Önderliğimizin geliştirdiği temeldeki demokratik sosyalist dü-

şüncemizdir. Son ihanetçi çizgi, kendisini yapılandırırken önce Kürt olmayı 

sonra da istenirse sosyalist olunabileceğini belirtiyordu. Zaten tasfiyecilikleri 

başarılı olmayıp ovaya indiklerinde kurdukları örgütün ismini de YNK ve KDP 

isimlerinin karması olan bir biçimde telaffuz ettiler. 
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Yayın organlarında zaman zaman rastlanıyor. „Kürtçe konuş da ne konu-

şursan konuş!‟ Anadil önemli. Adorno Almanca için „benim sığındığım mekan‘ 
diyor. Anadilini böylesine önemsiyor. Onunla kendisini daha iyi ifade ediyor. 

Sağlıklı bir kişilik oluşturuyor. Olması gereken de bu. Ama „ne konuşursan 

konuş‟ demek, ne kadar sosyalizmi temsil ediyor? Ya da ne kadar Kürt toplum-

sallığına hitap ediyor? Zaten milliyetçilik de bu değil mi? „Haydi aslanım sava-

şa, istediğin gibi yaşa!‟ demekten farkı ne bunun?  

Kadına ha Türkçe ha Kürtçe ya da Farsça veya Arapça ile aşağılayan dav-

ranış ya da konuşmada bulunmuşsun, bunun birbirinden farkı ne oluyor? Sanat 

evrensel olarak kapitalist modernitenin bir endüstrisi konusuna dönüşmüş. Bu 

endüstride düşürmek esastır. Kadın bunun temel nesnesidir. Müzik adı altında 

hangi dilden ve renk altında olursa olsun aynı nesne gözüyle kadına yaklaşımın 

arasındaki fark ne olmaktadır? 

Milliyetçilik bu açılardan ele alındığında durumun ciddiyetinin daha açık 

farkına varabiliriz. Bazı şeyleri çok masumane gibi görmek çok tehlikeli ol-

maktadır. Önderlik son savunmalarında entelektüel, ahlaki ve politik görevle-

rimizi ortaya koydu. Bu görevlerin yerine getirilmesinde en ufak bir duyarsız-

lık ya da baştan savmacı yaklaşım, tehlike sinyallerinin çalması anlamına gel-

mektedir. Bugün PKK‟lileri BOP menşeli ilkel milliyetçilikten ayıran temel 

yanlar olmaktadır, bu görevlere yaklaşım. İktidara-devlete savrulmanın önüne 

geçmenin panzehiri olmaktadır. Milliyetçiliğe karşı duruşun teminatı, bilinçli-

ahlaklı ve politik kadroların varlığı ile ilgili olmaktadır. Onun için örgüt ortamı 

hangi koşul altında olursa olsun, bu özelliklere uygun olarak işlemek zorunda-

dır. Ama nedense bilinçlenme yani entelektüel çalışmaya küçümseyici yakla-

şımlar, halen tümüyle aşılmış değil. Örgütsel ortamlarımızda gerek kadrolar ve 

gerekse yönetim kademeleri yeterli önemi vermemektedir, bu görevlerin yerine 

getirilmesine. Ahlaki örgü „bireysel özgürlük‟, farklı duruş adı altında önemli 

oranda aşındırılmış, genel olarak bu aşınmanın önüne geçme tutumu, istenilen 

sonuçları halen yaratmış değildir. Farklı örgütsel çalışma sahalarında değişik 

boyutlarda bu durumun sürdüğünü görmekteyiz. Kadronun ve ortamın politik 

olması konusunda da istenilen duyarlılığın geliştiğinden bahsedemeyiz. Yine 

farklı çalışma sahalarında yöneticiliği yetki ve talimatlarla sınırlayan anlayışlar 

görüldüğü gibi, politikadan nefret etme adı altında özgürlükçü yaklaşımlardan 

uzaklaşıldığını da görmekteyiz. Demokrasiyi de sadece yöneticileri seçmeye ya 

da tersinden yöneticiliği talimat ve karar verme derekesine indirgeyen bu yak-

laşımlar iktidarcılığın ve milliyetçiliğin en güçlü zemini anlamına gelmektedir.  
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Her şeyi genel adına merkezileştirmek de yine her şeyi özgür irade adına 

yerelleştirmek de çok tehlikeli olmaktadır. Kürdistan toplumu, sosyal yapısı 

gereği, aşırı yerelleşmeye ve bireycileşmeye açık bir durumdadır. Bir o kadar 

da merkezileşmeye. Yerelleşme „benim ulusumdan‟ başlayıp, „benim parçam, 

benim bölgem, benim aşiretim, benim ailem ve ben‟ e kadar gider. Ki, bizde bu 

tehlike her zaman vardır, olmaktadır ve eğer önü alınmazsa her zaman milli-

yetçiliğe zemin sunacaktır. Birey-toplum, yerel-genel ilişkisi bu nedenle doğru 

temellerde kurulmak zorundadır. 

Bu ve benzeri konular günlük ve genel sorunların çözümü anlamında ör-

güt genelgeleri ve Önderlik perspektiflerinde yer almaktadır. Onun için fazla 

açımlamayı gerektirmemektedir. Fakat milliyetçilik, kaynağını erkek egemen-

liğine dayalı olarak devlet ve iktidar zihniyetinden alır ve pazar çıkarları üze-

rinde palazlanır. Cehalet üzerinde kendini yaşatır. Sloganları ve kutsallık yük-

lediği sembol ve ritüelleri oltaya takılmış bir yem gibi olmaktadır. Yani milli-

yetçilik, avcılık kültürünün ulus-devlete tekabül eden yorumudur. Onun için 

milliyetçilik demokrasinin düşmanıdır. Toplumları sadece avlanması gereken 

balık gibi görmez, güdülmesi gereken bir sürü gözüyle bakar. Çobanlık kültü-

rüyle de bağlantılıdır. Milliyetçilik, pazarlanacak bir malın reklam panosu 

gibidir. Onun için milliyetçilik tüccar ve ticaretle ilgilidir. Yeter ki kâr getirsin, 

bunun için her yol mubahtır. Milliyetçiliğin dini imanı kârdır-paradır. Hiçbir 

inanç onun üzerinde yer alamaz. Yani milliyetçilik ahlaksızlıktır. Milliyetçilik 

bir etnik kimlikten yola çıkan o egemen kesimin çıkarlarını koruyan iktidar 

anlayışıdır. Bunun için savaşlar, soykırımlar, asimilasyonlar, komplolar kaçı-

nılmazdır. Milliyetçilik insanlıkla ortak yanları öne çıkaran değil, hep ayrı 

yanlara vurgu yaparak ötekileştirmenin anlayışıdır. Birleştirici değil parçalayı-

cıdır, uzlaştırıcı değil çatıştırıcıdır. Onun için nerede farklılığa aşırı vurgu ve 

ötekileştirme gelişiyorsa, orada milliyetçilik var demektir. Bu durum kendisini 

parçacılık, cinsiyetçilik, inanççılık, etnik kimlikçilik ya da başka biçimlerde 

gösterebilir.  

Eğer uzağa gitmeden yakın Kürdistan tarihine ve bugün yaşananlara, mil-

liyetçilik bayrağını kaldırmış, „Kürtçülük‟ adı altında yapılanlara ve yapanlara 

bir bakarsak, milliyetçiliğin ne anlama geldiğini daha iyi anlarız. 

Kürt‟ün kimliği tarihsel olarak şekillenmiştir. Bu şekilleniş ona bir farklı-

lık kazandırmıştır. Dili gibi, müziği gibi, gelenekleri, inançları gibi. Üzerinde 

doğup-büyüdüğü, ekip biçtiği, ölülerini gömdüğü yani geçmişi ile birlikte ya-

şadığı toprak gibi. Acılarıyla-sevinçleriyle birlikte yarattığı kültür gibi… Bun-

lar sahiplenilmesi ve diğer topluluklar gibi yaşanılması, yaşatılması gereken 



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

269 
 

değerler. Bunlar için her türlü cefaya katlanmış ve her türlü fedakarlığı yapmış 

Kürt insanının sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.  

Fakat diğer yandan bu değerleri sahiplenmek adına Kürtlerin duygularıyla 

oynayıp, onları ayaklandırıp sömürgeci güçlerle yoksul-onurlu Kürt‟ü karşı 

karşıya getirip bir kenara çekilen ya da sömürgecilerle işbirliği yaparak ayak-

landırdığı insanları aile-birey çıkarı için satan egemenlerin sayıları da az değil. 

Dikkat edilsin, 19 ve 20. yüzyıl isyanlarında bunlara sık sık rastlamaktayız. 

Önderdir. İsyana öncülük yapar ya da Kürtleri kendine sahip çıkmaya çağırır, 

ama biraz zoru görünce ya da amacına ulaşınca hemen kenara çekilmeyi de 

meslek edinmiştir. Örneğin Saddam katliamları döneminde KDP-YNK yöne-

timleri ve ağırlıklı güçleri nerede idi? Katledilenler kimlerdi? Kürt‟ün onuru 

nerede kaldı? Şimdi Eğer ABD kazara bölgeden çekilse, bunlar acaba nereye 

gidecekler? Şimdi PKK‟yi ve Önderliği suçlayanlar nerede ve nasıl yaşıyorlar. 

„Kürtçe konuşulmalı‘ diyenlerin birçoğunun çocukları Kürtçe biliyor mu? Ya 

da „neden savaşılmıyor‟ diyenlerin önemli bir kısmı, acaba kaç çocuğunu sava-

şa göndermiş ya da kendisi bu halk için ne tür fedakarlıklarda bulunmuş? Bun-

lar önemli olmaktadır. Onun için milliyetçilik çağımızın en temel zihin çarpıt-

ma ideolojisi olmaktadır. Bir avuç elit grubun kendi ve yakınlarının yaşamı ya 

da efendilerinin çıkarı için milyonların yaşamını hiçe sayması anlamına gel-

mektedir. Bu durum tüm uluslarda geliştirilmek istenen milliyetçilikler için 

geçerlidir.  

Onun için Önderlik sadece PKK içinde gelişen milliyetçilik ya da ortaya 

çıkan sorunlardan kaynaklı olarak değil, insanlığın bin bir bedel ödeyerek ka-

zandığı değerlerin birer kağıttan şato ya da kumdan kale gibi dağılmasını gör-

düğü için paradigmayı gözden geçirme ihtiyacını duydu. 

Parti tarihimizde Önderliğimizin pratik olarak ortaya çıkan sorunların çö-

zümüne ne kadar ağırlık verdiği bilinmektedir. Bu konuda binlerce ciltlik kitap 

dolusu çözümleme gerçekleştirmiştir. Hatta „mücadelemin yüzde doksanını 

örgüt içindeki yetmezlik ve yanlıĢlıklara karĢı yürüttüm‟ demektedir. Ancak 

geriye kalan yüzde onu sömürgeciliğe karşı verilmiş oluyor. Hatta Önderlik 

ağır koşullarda tutulduğu İmralı sürecini bile değerlendirirken, ilk kez para-

digma üzerinde bu denli yoğunlaşma imkanı yakaladığını söylüyor.  

Bu yoğunlaşma sürecinde parti içindeki sapmalara, iktidar oyunlarına, 

komplolora ve taktik dışı yaklaşımlara karşı bunca mücadeleye rağmen işlerin 

neden istendiği gibi gitmediğini de en son paradigmanın kendisinde bulduğunu 

belirterek, paradigmasal değişim sürecini başlatıyor. Bu değişim sürecini daha 

erken başlatamamanın da özeleştirisini verirken, aslında 1993 Ateşkesi‟yle 
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birlikte başlatılan bir süreç olduğunu da ortaya koyuyor. PKK 5. Kongresi‟ne 

Önderlik tarafından sunulan Politik Rapor paradigmasal değişikliğin de ideolo-

jik ve felsefi boyutta habercisi oluyordu. PKK‟nin ve Kürtlerin önündeki tek 

alternatifin ayrı bir bağımsız devlet kurmak olmadığını 1988 yılında Mehmet 

Ali Birand‟la yaptığı röportajda da dile getiriyordu. Paradigma „ayrılıp devlet 

kurma hakkı da dahil‘ olmak üzere Kürtlere kendi kaderini tayin hakkını veri-

yordu. 1918‟de yayınlanan Wilson Prensipleri‟nde de bu haktan bahsediliyor-

du. Birleşmiş Milletlerin ilkeleri içinde de bu hak meşru görülmekte idi. Yani 

hem sosyalist bakış açısı hem de uluslararası kuruluşların ilkelerinde ulusun 

kendi bağımsız devlet kurması hakkı savunuluyordu.  

Fakat Önderlik, 1988‟lerden sonra „mutlaka ayrı, bağımsız bir Kürdistan 

olacaktır‟ gibi bir yaklaşım içinde olmadığını da göstermeye başlamıştır. Bir-

likteliğe vurgu daha fazla öne çıkmaktadır. Bu durum bir taktik çıkıştan ziyade, 

başta Türkler olmak üzere „Kürtlerin bölge halklarıyla en az bin ve binlerce 

yıldır süren bir ortak yaşam duruşu vardır‟ değerlendirmesine dayalı tarihsel-

toplumsal bir gerekçeyle izah edilmektedir. Kaldı ki, PKK‟nin daha ideolojik 

grup aşamasındaki Ortadoğu Demokratik Halklar Federasyonu gibi bir anlayışı 

da vardı. Bu sonuca ulaşmak için mutlaka önce bir ayrılmanın yaşanması da 

gerekmiyordu. Bu anlayış, tarihsel olarak da Medler öncülüğünde Asur‟a karşı 

Ortadoğu halklarının birlikte savaşması ve bölge halklarının bunun sonucunda 

özgürleşmesi, Newroz‟un da bir özgürlük bayramı olarak bölge halklarınca 

ortak kutlanmaya başlaması gibi bir örnekte de yaşanmıştır.  

Bir yandan ulusal kurtuluşta gerilla ordulaşması süreci yaşanırken ve bu-

na denk düşen ARGK (Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kurulurken, diğer 

yandan da Önderlik çözüm noktasında farklı arayışlar içinde olduğunu da gös-

teriyordu. Bu arayışını 1993 yılında „Kürdistan halkının Özgür iradesinin 

tanınması‟ biçiminde formüle ediyordu. Yani bir arayış süreci içine girilmişti. 

5. Kongre‟de ideolojik-felsefi boyut da ortaya çıkmaya başlamıştı. Sonrası peş 

peşe gelen tek taraflı ateşkesler süreci biçiminde devam etmektedir. Önderlik 9 

Ekim uluslararası komplo süreci ile birlikte Suriye‟den çıkıp Roma‟ya gittiğin-

de, halen farklı bir çözüm arayışı içinde olduğunu ifade ediyordu. 1998 1 Ey-

lül‟ünde PKK tarafından ilan edilen tek taraflı ateşkes kararına halen bağlı 

kalındığını belirtiyordu. Halbuki hiç de böylesi bir zorunluluk yoktu. Ateşkes 

yapılan güçler kendisine bir komplo düzenlemişti. Yani ateşkese komplo ile 

karşılık verilmişti. Buna rağmen başlatılan sürecin devamından yana tutumunu 

koyarken Önderlik, özgürlüğe dayalı barışçıl çözüm düşüncesinde ısrarını sür-

dürüyordu. 
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Başlayan bu süreç, İmralı‟da yaşanan yoğunlaşma ile yeni bir paradigma 

ile sonuçlandı. Bu yoğunlaşmanın arkasında 35 yıldır süren kesintisiz bir mü-

cadele ve bu mücadelenin kesintisiz önderliğini yapmış olmanın birikimi, Reel 

sosyalizmin çöküşünün yarattığı sorgulama düzeyi, dünyada başta ulus-

devletlerin aşılması süreci olmak üzere yaşanan değişimler ve yine o ağır esaret 

koşullarında okunan bini aşkın kitaptan ortaya çıkarılan sonuçlar, özgürlükteki 

iddianın kararlılık paradigmasını ortaya çıkardı. 

Bu paradigmasal duruş, başta örgüt içinde olmak üzere farklı çevreler ta-

rafından farklı biçimlerde değerlendirildi. Sahte dostlar ve yeminli PKK düş-

manı Kürt milliyetçileri, Önderliğe karşı cepheden saldırıya geçtiler. İşin garip 

yanı bu saldırılar „Abdullah Öcalan savaşı durdurdu, teslim oldu...‟ gibi gerek-

çelere dayandırılıyordu. Halbuki savaş dönemlerinde de yine aynı çevreler 

„PKK savaşıyor, Türkiye de demokrasi onun için sekteye uğruyor‟ gibi gerek-

çelere dayalı saldırı yürütüyorlardı. Parti içinde de süreci taktik olarak değer-

lendirenler vardı. 

AİHM Savunmaları, durumun hiç de sanıldığı gibi olmadığını ortaya ko-

yuyordu. Aslında Önderliksel duruş ve PKK tarihinden fazla bir şey anlamamış 

olan yetmez yoldaşlık, adeta yeni paradigma karşısında sınavdan geçiyordu. 

Güçlerin Güney Kürdistan‟a çekilmesi, barış grupları ve savunmalar. Atina 

Savunması ile örgütsel duruşta olması gerekenlerin çerçevesi ortaya konulur-

ken, Bir Halkı Savunmak ile de paradigma tüm ayakları üzerine oturtuluyordu. 

Ardı sıra gelen savunmalarla paradigmanın felsefik yanı daha da derinleştirilir-

ken, geriye sadece PKK ve PKK‟liler tarafından güçlü bir anlama düzeyi ile 

yapılması gerekenlerin uygulanması kalıyordu.  

Bu süreçte yetmez yoldaşlığın altındaki kurnaz-avcı erkek egemenlikli 

zihniyeti uç verdi. Bir ihanet süreci yaşandı. Bu konular derinlemesine Önder-

lik ve Parti tarafından değerlendirildi.  

Eski paradigmanın mihenk noktaları önemli idi. RSDİP içinde 1903 yı-

lında Bolşevikler-Menşevikler ayrışmasının görünürdeki tek nedeni, „parti 

üyeliği‟ konusuna getirilen yorumdu. Lenin‟in öncülük ettiği Bolşevikler, bir 

parti üyesi için, „Program-tüzüğü kabul etmesi, aidat vermesi ve parti örgütle-

rinden birisinde çalışıyor olması gerekir‟ diyordu. Martov‟un öncülük ettiği 

Menşevik kanat ise, „Program-tüzüğü kabul etsin, aidat versin yeter‟ diyordu. 

Yani parti örgütlerinden birisinde çalışmak zorunlu değildir, diyordu. Bunun 

üzerine kızılca kıyamet koptu ve örgüt ikiye bölündü. 

Marks, Proudhon‟u mülkiyete ve devlete yaklaşımı üzerine küçük-

burjuva bireyci bir yaklaşımın temsilcisi olarak eleştirdi. Bu eleştiriyi „Felsefe-



BİR UYGALIK HASTALIĞI MİLLİYETÇİLİK  
 

272 
 

nin Sefaleti‟ adlı kitabında derli toplu ifade etti. Anarşistler, bundan sonra sos-

yalizm dışı bir hareket olarak değerlendirildi. Yani aforoz edildi. Lenin, Üçün-

cü Enternasyonal‟i kurarken, Kautsky‟i devlet-devrim konusunda yerden yere 

vurdu. Neden ve nasıl bir devlet ve niçin devrimci şiddet konusunda „Devlet ve 

Devrim‟ kitabını yazdı. 

İngiliz ekonomi-politiği, Alman felsefesi ve Fransız sosyolojisinin bilim-

sel sosyalizm adı altında eleştirel sentezi anlamına da gelen Marksizm, hep 

eleştirerek kendi paradigmasını oluşturdu. Hegel idealizminin eleştirisi üzerine 

materyalist felsefe oluştu. Önderlik, Marksizm‟in Hegel felsefesine yönelik 

eleştirinin çıkış noktasını yanlış bularak, “Marksizm idealizmin eleĢtirisi adı 

altında kendisi idealizme düĢtü” demektedir. Sınıf savaşımlarının, ulusal sa-

vaşların yoğun olarak yaşandığı bir süreç olan 19. yüzyıl, içinde bu denli şidde-

ti barındırırken, Marksizm de şiddeti başköşeye oturttu. Bunun tarihsel köken-

leri vardı. O kadar çok devletin kurulduğu ya da kurulması veya yıkılması için 

kanlı savaşların verildiği o kanlı ortamda, Marksizm devletsiz bir kuram oluş-

turmamayı tercih etti. Halbuki toplumsallığın sürekliliğinin güvencesi yine 

toplumun örgütlendirilmesi ve ona neolitikten bugüne gelen demokratik top-

lum zihniyetinin yedirilmesi idi. Yoksa demokratik toplum dışında hem de 

Sümer‟den bu yana varlığı devam eden devletçi toplumun sosyalizm adına 

kurulması değildi. Tarihin yapımına dar sınıf bakış açısı ile bakmanın bir sonu-

cu olan bu paradigma, bir yandan insanlığı özgürlük hayalleri ile donatırken, 

diğer yandan paradigmanın doğası gereği bu hayalleri karartma ve umutsuzlu-

ğa dönüştürme işlevi gördü. Burada da ikili karakter öne çıkmaktadır. Marksist 

kuramın takipçileri, Marksizm‟i dogmatik bir şekilde ele almayıp, onun bilim-

sel ruhuna ve diyalektik bakış açısına uygun olarak yeniden yorumlayabilecek 

gücü göstermiş olsalardı, belki de yaşanan bütün felaketlerin önü alınacaktı. Bu 

konuda Marksizm değişime oldukça açık bir dünya görüşü idi. 

Marks, bunu „bizim ideolojimiz bir doğmalar yığını değil eylem kılavuzu-

dur‘ derken açık olarak ifade ediyor, „teori gridir yaşam ağacı ise yeşildir‘ 

diyen Gothe‟yi referans göstererek ideolojinin ne kadar değişime açık olduğu-

na da vurgu yapıyordu. Engels „değişmeyen sadece hareketin-değişimin kendi-
sidir. Bunun dışında her şey değişir. Bugün için geçerli olan oluşturduğumuz 

her teorem yarın geçerliliğini yitirebilir.‟ diyerek belirtilenlerin mutlak, de-

ğişmez olmadığına vurgu yapıyordu. Aslında o günün bilimsel, teknolojik 

gelişmelerinin yanında var olan bulgu ve verilerin sonucu olarak ortaya çıkan 

bilimsel sosyalist öğreti, yaratıcılarının tüm uyarılarına rağmen bir doğmalar 

yığınına dönüştürülerek, kapitalist modernitenin bir mezhebi haline getirildi. 
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Yani Komünist Manifesto‟nun girişinde yazılan ve burjuvalar, feodaller, aris-

tokratlar için „Avrupa‘da dolaşan komünist heyyula‘ olarak korkulu rüya haline 

gelen bilimsel sosyalizm, sonuçta liberalizmin „demokrasi‟ vitrinlerini süsleyen 

bir gösterim yıldızına dönüştürüldü. 

 

 
1- Yeni Paradigma Ve Demokratik Çözüm 
  

20.yüzyılda kendisini pratik-politik sahada da devlet olarak örgütleyen 

Marksist ideoloji, yüzyıl boyunca çağa damgasını vurdu. PKK de bu damganın 

tüm izlerini taşıyarak 2000‟li yıllara kadar geldi. Önderlik, ortaya çıkan sonuç-

lardan da yola çıkarak, 21. yüzyılın demokratik toplum projesi olan Demokra-

tik-Ekolojik ve Cinsiyet Özgürlükçü toplum paradigmasını başta Kürdistan ve 

bölge halkları olmak üzere dünya insanlığının gündemine koydu. Bu paradig-

ma, sosyalizmde ama demokratik sosyalizmdeki iddianın adı olmaktadır.  

Bu iddia, önce kapsamlı bir toplumlar tarihi incelemesine dayanıyordu. 

İnsanlığın var oluşundan bu yana geçirmiş olduğu tüm evreler, hatta evrenin 

oluşumuna kadar giden gelişmeler, yeni bir bakış açısıyla ele alınıyordu. Bu 

temelde insanıyla, hayvanı ya da bitkisi ve evrende bulunan her şey canlı doğa 

kapsamı içinde ele alındı. Yani pozitif mekanizmin doğayı, toplumu ve insanı 

nesne gibi gören bakış açısı reddedildi. Bilimcilik diye de tanımlanan bu bakış 

açısının, bugünün yaşanan tüm felaketleri ile bağlantısı kuruldu. 

Pozitivizm diye tanımlanan bu yöntem sözcük olarak ilk kez, 19. yüzyıl 

Fransız düşünürü Auguste Comte tarafından kullanılmıştır. Ona göre, poziti-

vizm teolojik ve felsefi olmayan, sosyal analizi de kapsayan bilimsel bir prog-

rama bağlılık anlamına geliyordu. Yani pozitif mekanik, Comte‟un sosyal ala-

na uyarlaması ile bir paradigmaya dönüşmüş oluyordu. Bu paradigmanın bi-

limsel alandaki temel dayanağı da Newtoncu fizik idi. 20. yüzyılın son dönem-

lerine kadar bu yöntem doğa bilimcileri arasında ciddi bir eleştiriye tabi tutul-

mamıştır. Bu yöntem toplumsal alanda yaratmış olduğu felaketlerin yanı sıra 

bilimsel alanda da önemli gelişmelere neden olmuştur. Teknik gelişmeler, bu 

yöntem sayesinde, tarihte görülmemiş bir hız ve yoğunluğa ulaşmıştır. Comte 

her ne kadar pozitif paradigmayı felsefe ve teoloji dışı tutmak istemiş olsa da 

pozitivizm bunların dışında kalmak şöyle dursun, onların oynadığı rolü onlar-

dan daha etkin oynamıştır.  
Bilimci yöntem üzerine önceki konularda da değinmiştik. Fakat burada 

pozitif mekanizmin kurucularının yaşamından kesitleri hakkında toplu bir ba-
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kış sunmaya çalışacağız. İngiliz Bacon İngiliz Kraliyeti‟nin Engizisyon yargı-

lamalarında da yer alan savcısı idi. Descartes, güçlü bir Cizvit eğitiminden 

geçmiş ve Fransız ordusunda subaylık yapmıştır. Newton bir İngiliz mason 

cemiyetinin yöneticilerindendir. Sadece bilimsel alanda değil, toplumsal alanda 

da kulanım sahasına girdiği andan itibaren bir paradigmaya dönüşen bu yön-

tem, ulus-devletler süreciyle birlikte, kapitalist modernitenin dini haline gel-

miştir.  

Daha önceden de belirttiğimiz Bacon, Descartes ve Newton düşünceleri-

nin ana kaynağı doğaya ve topluma bakış açısı idi. Kaynağını antik Yunan 

filozoflarından da alan bu bakış açısı Comte‟un belirttiği gibi, birbirinden ko-

puk süreçler olarak ele alınamaz. Yani önce teolojik süreç vardı. Sonra sanki 

ondan tamamen kopukmuş gibi gelişen metafizik yani felsefik süreç ve ondan 

sonra da pozitif süreç gelişmedi. Böyle adlandırılan süreçler adlandırma ve 

zaman dizimini doğru kabul etsek bile birbirinin yokluğu üzerine ve birbirin-

den bağımsız gelişme seyri biçiminde oluşmamıştı. Neolitik süreç içinde nasıl 

hiyerarşik toplumun öğeleri kendini olgunlaştırıp başat duruma geldiyse, başat 

duruma gelen hiyerarşi ya da devletçi toplumlar döneminde de neolitiğin izle-

rini farklı biçimlerde görmek mümkündür. Kaldı ki, Descartes‟ı Sümer‟den bu 

yana gelişen düşünce silsilesinden bağımsız olarak düşünmek, aynı zamanda 

insanlığın edindiği ortak belleği de yadsımak anlamına gelir. Daha somut ola-

rak belirtirsek, metafiziğe çok karşı imiş gibi görünen pozitivizmi biraz tarihsel 

bir temele oturtmaya çalıştığımızda, arkasındaki başta Platon olmak üzere „ide-

alist‟ Grek filozoflarını görebiliriz. O açıdan Pozitivizm, yadsıdığı tüm düşün-

sel ya da metafizik yaratım alanlarına karşı kendisini bir tekel olarak ilan et-

mektedir. İnsanlığı ve toplumları tarihinden kopararak, ortaya çıkan değerlere 

karşı kendisini son din gibi ilan etmenin yöntemi olmuştur. Özellikle 

Descartes, Bacon ve Newton yani savcı, subay ve mason cemiyet yöneticisi ve 

eğer Malthus‟u da bunlara eklersek Protestan rahibinin bir araya getirdiği yön-

tem, yeni bir toplumsal yapılanmadan çok, Sümer‟den günümüze uzanan dev-

letçi toplumun modernist yorumu olarak ortaya çıkmıştır. Bu yorumla bilim 

yöntemi, önceki paradigmalara göre tartışılmaz bir üstünlük sağlamıştır. Bili-

min sanayi ile tarihte rastlanmayan bir şekilde iç içe geçmesi sayesinde poziti-

vizm egemenlikçi sisteminin eline devasa bir güç vermiştir. 

İşte yeni paradigma ile Önderlik, kendisini son din-tanrı yerine koyan po-

zitivizmi bu noktalarda eleştirirken, doğaya-topluma bakış açısındaki canlıcılı-

ğın reddi anlamına gelen insan bedeni de dahil her şeyi bir nesne olarak gören 

bu anlayışı mahkum etmiştir. Marksizm‟in de bu paradigmadan ne denli etki-
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lendiğini ortaya koyarken, madde-ruh, madde-düşünce ayrımının felsefi alanda 

yaratmış olduğu tahribat ve oyuna Marksizm‟in de düştüğünü ifade etmiştir. 

Bu ayrımın yaratmış olduğu tahribatların bir daha yaşanmaması için de „Meta-

fizik İnsan‟ ve insanın metafizik yaratım sahalarının nasıl olduğu, olması ge-

rektiği gibi konulara açıklık getirmiştir. Doğa ve insan bedenini nesne olarak 

gören, onun canlı yanını ise adeta bir tanrı gibi dışında tutan bu anlayış, nere-

deyse tüm evreni pazara sunulacak bir meta gibi görmüştür. Onun için bu bakış 

açısı, ulus-devletlerin ve onun ideolojisi olan milliyetçiliğin çıkış ve kullanım 

noktası olmaktan kendisini kurtaramamıştır.  

Diğer yandan Önderlik “Hegel felsefesine giriĢte kadın-erkek iliĢkisin-

den yola çıkıyor. Ancak bu iliĢkinin varacağı yer ailedir, aileden de felsefe 

çıkmaz diyor. Ben de buna katılıyorum. Ancak Hegel daha sonra felsefesini 

efendi-köle iliĢkisinden baĢlatıyor. Bu iliĢkiyi ele alıyor. Hegel‟in burada 

köle olarak ele aldığı erkektir. Hegel‟in düĢüncesi Avrupa‟da Napolyon son-

ra da Prusya ile iktidarlaĢıp, ulus-devlete ulaĢıyor. Ulus-devletle sonuçlanı-

yor. Benim görüĢüm Hegel‟inkinden farklıdır. Ben ise uygarlıkta köle olarak 

kadını ele alıyorum…Neolitik çağlardan beri geliĢen „güçlü ve kurnaz adam‟ 

ĢiĢirilerek bugüne kadar geldi. Ve ulus-devletle büyük bir canavara dönüĢtü. 

Burada Leviathan kavramını kullanıyorum. Leviathan bir canavardır. Evet 

büyük bir deniz canavarına dönüĢmüĢ olan ulus-devlet.” derken felsefi alan-

da ve tarih yorumunda yeni pardigmanın da bakış açısını ortaya koyuyor. Ge-

leceğin toplumsal projesini sınıf mücadelesinden çok kadının özgürleşme dü-

zeyi ile oluşturuyor. Hatta zaman zaman bu konuda vurguyu daha görünür 

kılmak için de „kadın ulusu‟ gibi tanımlamalara da gidiyor. Ve kadının köleleş-

tiği nokta da sadece insanlık değil doğa da köleleşme sürecine girmiştir, diyor. 

Bu belirlemeler önemli olmanın da ötesinde özgürlüğün yolunun nereden geç-

tiğinin de ifadesi olmaktadır. Önderlik bunu devamla şöyle ifade etmektedir. 

“Kadının özgürleĢmesi toplumun özgürleĢmesidir. Kadın özgürleĢirse 

toplum da özgürleĢir. Benim anlayıĢım kadını obje olmaktan çıkarıp özgür 

bir özne haline getirmektir. Kadın bir özne seviyesine yükselirse, özgürleĢirse 

toplumu da kenti de demosu da halkı da komünü de özgürleĢtirir. Kadın 

kendi özgürlüğünü baĢarabilirse o zaman özgür toplumu da özgür komünü 

de kurabilir.”  

Yine bir önceki alıntıda da UKKTH ilkesindeki „devlet kurma hakkı‟ ko-

nusunda da bir tutum ortaya çıkmaktadır. Ulus-devlet bir canavara benzetilerek 

ondan uzak durulması istenmektedir. Bu belirleme milliyetçilik ideolojisi kar-

şısındaki bir tutumdur da aynı zamanda. Hegel‟in ulus-devlete götüren bakış 
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açısı aynı zamanda Marksizm‟in de çıkış noktası olmuştur. Nazizm de bu kay-

naktan beslenmiştir. „Janus‟un iki yüzü‟ burada tüm çirkinliği ile sırıtmaktadır. 

Tarihin sınıflar mücadelesine indirgenmesi karşısındaki tutumunu Önder-

lik yeni bir proletarya ya da ezilen sınıf tanımı ile ortaya koymaktadır. Tarihin 

esas devindirici gücü demokratik toplum güç ve gelenekleri ile maddi uygarlık 

güçleri arasındaki çelişkiler-çatışmalar belirlemektedir, derken demokratik 

toplum güçleri içine neolitiğin uygarlık içinde ya da yanında yaşayan başta 

kadın olmak üzere maddi-manevi tüm temsil odaklarını koymaktadır. Örneğin 

köleci Roma İmparatorluğu‟nun yıkılmasında Spartaküs‟ün de öncülük ettiği 

köle ayaklanmalarının dışında komünal topluluklar biçiminde yaşayan Ger-

menler, Slavlar ve Hunların saldırıları, gelişen Hiristiyanlık Partisi‟nin toplum 

içinde giderek yaygınlaşmasının öncüsü olan manastır kültürü ve dinsel müca-

deleler, ara sınıf ve tabakaların mevcut durumdan hoşnut olmaması gibi faktör-

ler, yani devlet dışı kalmış toplumun özgürlük özlem ve talepleri gibi faktörler 

hep birlikte rol oynamıştır. 

Diğer yandan tarihe ilerlemeci ve zorunlu gelişme biçiminde yaklaşan 

Marksizm bu boyutuyla da eleştiriye tabii tutulmuştur. Toplumların İlkel 

Komünal, Köleci, Feodal, Kapitalist ve Sosyalist toplumlar dizisi ya da sırala-

ması biçimindeki zorunlu gelişim seyri kabul edilmemektedir. Bu determinist 

yaklaşıma göre bir sonraki toplum, bir öncekine göre ileri ve ilericidir. Bu 

ilerici toplumların gelişmesinde de devlet bir döneme kadar ilerici rol oyna-

maktadır. Yine bir toplumun içinden zor yöntemi ile çıkılmaktadır. Yani zor 

ileri toplumun ebesi rolünü oynamaktadır.  

Bu konular üzerinde kapsamlıca durduk. Devlete, zora yeni paradigma 

çerçevesinde nasıl bakıldığını belirttik. Tarih nasıl sınıflar mücadelesine indir-

genemezse, devlet de zorunlu bir üst yapı kurumu olarak doğmamıştır. Devlet, 

ziggurat rahiplerinin büyük bir hünerle yavaş yavaş bir zihniyet temelinde 

dokunmuş yeni bir toplum örgüsüdür. Ve tarihin hiçbir döneminde ilerici bir 

rol oynamamıştır. Aksine demokratik toplum geleneği karşısında, onu baskı 

altına almak ve onu ahlak-politika dışı tutarak kendine yabancılaştırmak için 

tarih boyunca uğraşıp durmuştur. Onun için devlet Leviathan‟a benzetilmiştir. 

Denizden çıkan canavar yani. Onun için devlet erekli tüm mücadeleler, amaç-

ları ve özlemleri ne kadar soylu olursa olsun sonucunda iktidar, zor, egemenlik 

gibi kirli araçlarla buluşmak zorundadır. Bu da demokrasinin reddi, toplumsal-

lıktan uzaklaşma anlamına gelmektedir. 

 Lenin, demokrasiyi devlet biçimi olarak tanımlama gibi bir yanılgıyı da 

yaşamıştır. Devlet hiçbir zaman demokrasi ile bir tutulamaz. Yunan kent dev-
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letlerinin demokratik olarak nitelendirilmesi, belki böyle bir yanılsamaya ne-

den olmuştur. Ama demokrasi bir toplum örgütlenmesidir. Onun için devlet 

örgütlenmesini reddeder. O açıdan demokrasiye duyarlı bir devlet istemi, dev-

letin demokratikleştirilmesi değil toplumun kendi öz örgütlenmeleri ile devlet 

gücünü sınırlaması ve onu teknik bir aygıt haline getirmesi anlamına gelir. Bu 

noktada formül Devlet+ Demokrasi olmaktadır. Bu formülde demokrasi ne 

kadar gelişirse, devlet o kadar küçülür. Ya da tersi, devlet büyüdükçe demokra-

si küçülür. O zaman formülümüzü „sürekli geliştirilen demokrasi ve giderek 

gereksizleşen devlet‟ biçiminde de yorumlayabiliriz. 

Özgürlükçü yaklaşımların bu noktada yani devlet konusundaki çıkmazını, 

Önderlik yeni geliştirdiği bir politik araçla aşmaktadır. Bu araç Demokratik 

Konfederalizm olmaktadır. Demokratik Konfederalizm dolayısıyla 5000 yıllık 

devletçi toplum tarihinin temel bir açmazına çözüm getirme amacı taşımakta-

dır. 

Bu açıdan zorla yıkılması gereken bir devlet ya da ortadan kaldırılması 

gereken bir sınıftan bahsetmek doğru olmamaktadır. Ki örneklemelerimizde de 

görüldüğü gibi bu mümkün değildir. O zaman sorun, bir toplumsal sistemin 

ortadan kaldırılmasına indirgenmeden onun aşılması noktasında ele alınmak 

zorundadır. Aşmak, içinde birçok gelişmeyi taşımaktadır. Zor da bunun içinde 

meşru savunma sınırları içinde bir yöntem olarak kalmaktadır. 

20. yüzyılda UKKTH ilkesi çerçevesinde yüzden fazla ulus-devlet kurul-

muştur. Bunların önemli bir kısmı ulusal kurtuluş ve sosyalist devrimler yoluy-

la gerçekleşmiştir. Fakat insanlığın yaşadığı sorunlar azalmak yerine, her za-

mankinden daha fazla artmıştır. Ne baskı, ne sömürü, ne egemenlik, ne de 

savaşlar ortadan kalkmıştır. Sadece geçen yüzyıl içinde yaşanan iki dünya 

savaşı ve bölgesel ya da yerel savaşlarda yüz milyonlarca insan yaşamını yi-

tirmiştir. Ulusal kurtuluş savaşı yoluyla bağımsızlığını kazanan Kamboçya‟da 

iktidar olan „sosyalist‟ Kızıl Kımerler burjuva tehdidi ve küçük burjuva tehli-

kesi adı altında yaklaşık üç milyon insanı katletmiştir. Hemen yanı başımızda 

İran-Irak Savaşı‟nda en az 2 milyon insanın yaşamını yitirdiği biliniyor. 

SSCB‟nin tarihi bir anlamda kıyımların acı örnekleriyle de anılmaktadır. Böl-

geye „demokrasi‟ getirme iddiası ile Irak‟ı işgal eden ABD şu ana kadar en az 

bir milyon insanın katline neden olmuştur. Bu işgal boyunca ölen 4 bin civa-

rındaki ABD askeri de büyük bir „üzüntü‟ kaynağı olmuştur. Tam da 

Malthusvari bir nüfus planlaması yapılmaktadır. Burada iki dünya savaşı, faşist 

diktatörlükler, etnik savaşlarda yaşanan katliamlardan ve maddi-manevi tahri-

batlardan bahsetme gereğini duymuyoruz. Soğuk savaş dönemi diye adlandırı-
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lan 1945-90 arası, ulus devletler adına yaşanan vahşeti de anımsamamız yeter-

lidir. Leviathan. Yani deniz canavarı, hangi amaç için ve hangi ad altında ku-

rulmuş olursa olsun, bir kıyım makinesi olmuştur. Yine amacının ne olduğunu 

söylerse söylesin Leviathan birer etnik temizleme aracı işlevi görmüştür. 

20.yüzyılda ulus-devletler, ulusal bütünlük ya da ulusal tehdit adı altında dün-

yada var olan farklı dil ve etnik kimliklerin ya da kültürel grupların en az yarı-

sını ortadan kaldırmıştır. Bir anlamda sadece eko-sistem değil, toplumsal eko-

loji de çölleşmeyle karşı karşıya bırakılmıştır. 

Devlet konusu zor aygıtından bağımsız ele alınamaz elbette. Zor yasası, 

toplumsal dönüşümlerin temel kriteri olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu, 

devletin varlığı ile ilgili olmaktadır. ‗Egemen sınıflar madem iktidar, biz de 

iktidar olalım;‘ ‗onlar madem devlete sahip bizim de devletimiz olsun,‘ ‗onlar 
madem baskı ve zor uyguluyorlar biz de devrimci şiddet uygulayalım.‘ Kısasa 

kısas yani. Bir anlamda Hammurabi kanunlarından esinlenilmiş gibi. Doğa ve 

toplum yasalarının özünde böyle bir şey yoktur. Var olan doğal denge bir türün 

ya da farklı olan bir şeyin yokluğu üzerine kurulmamıştır. Öyle olsaydı eğer, 

ormanlar ve otlar çoktan biterdi, hayvanlar da açlıktan kırılırdı. Ya da yılan-

fare ikilemindeki gibi birbirini şimdiye kadar yok etmesi gerekirdi. Yani bir 

türün yokluğu üzerine kurulan bir yaşam, o tür ortadan kalktığında kendisi de 

yok olur. Halbuki doğa yasası bunu reddetmektedir. Evrim, türlerin yokluğu 

değil değişimi üzerine işlemektedir. Bu değişimde bir alt ya da önceki tür, bir 

biçimde kendisini yeni tür içinde yaşatmaktadır. Gelişmenin temel dinamiği de 

olan zıtların çatışmasında, bir zıt diğerini yok ederek değil, zıddını da kendi 

içinde taşıyarak değişim gösterir. Bu bir doğa yasasıdır. Toplumlarda da böy-

ledir. Neolitik toplum öğeleri köleci sistem tarafından ortadan kaldırılmamıştır. 

İstense de kaldırılamaz zaten. Tüm maddi uygarlıklar boyunca da bu böyledir. 

Dünyanın imparatoru koca ABD bile bu kökü ortadan kaldıramamanın sıkıntı-

sını yaşıyor. Hergün yeni projelerle Doğu kültürünü maddileştirmenin savaşını 

veriyor. ABD güçlü ama demokratik toplum geleneği de güçlü. Aslında ABD 

karşısında direndiğini sanan o bilinen örgütler de gerçek direnme odaklarının 

kaynaklarını bilmedikleri için güçlerinin, siyasal İslam‟dan kaynaklandığını 

sanıyorlar ya da öyle ifade ediyorlar. Bu da yanlış. 

Önderlik bu konuda şunları belirtmektedir; 

“ … diyalektik düĢüncenin temeli olan tez, antitez ve sentez sürecini an-

laĢılır kılmak gerekir… evrensel sistemde düalistik özellik, bir‟in iki‟ye 

bölünümüdür. Enerji-madde iliĢkisinde birlik(1) kanıtlanmıĢ gibidir. … 

Enerji maddeyi hareketlendiren, değiĢtiren unsur olarak beliriyor. Daha 
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serbest kalmıĢ öz olarak tanımlanabilir. IĢığın hız durumundaki madde par-

çacığı olarak “foton”, özünde maddeden kopmuĢ enerjidir. Maddenin tümü-

nün fotonlaĢması ıĢık haline gelmek demektir. Radyoaktiflik bu süreci ifade 

eder. Ama yine de madde- enerji ikilemi bir gerçekliktir. Özdeki aynılık iki-

lem haline gelmeyi önlemiyor. Asıl sır gibi kalan bir(1)‟in neden veya nasıl 

ikileme itildiğidir. “Ġkileme” eğiliminin kendisi nedir veya nasıl oluĢuyor? 

Atom içinde olan bitenin tüm çeĢitliliğe, hareketliliğe biçim verdiği güçlü bir 

olasılıktır…düĢünülmesi bile çok zor küçük hızlı ve çok kısa süreli parçacık 

oluĢum ve dönüĢümünün atomlaĢma sürecini belirlediği, atomların molekül-

leri, molekülerin bileĢimleri, böylelikle farklı element ve bileĢimleri ortaya 

çıktığı anlaĢılmaktadır. Bunda farklı manyetik ortamların da rol oynadıkları 

tahmin edilebilir. 

Doğadaki bu sürecin topluma uyarlanması kaçınılmazdır. Toplum ya-

sallığı çok farklı olmakla birlikte, aynı sisteme tabi olması beklenebilir. Top-

lumsal sistem dönüĢümlerinin de „bir‟den, „klan‟dan türediğini ana hatlarıy-

la bilmekteyiz. Klandan hiyerarĢik toplumun, ondan da devletli toplumun 

kapitalizme kadar bazı biçimlerinin boy verdiğini bilmekteyiz. 

Diyalektikteki zıtlık kavramını, ikilemlerden birinin diğerini yok etmesi 

biçiminde değil, onunla yüklenerek daha üst düzeyde farklı bir oluĢuma 

dönüĢtüğü biçiminde yorumlarsak, olguları anlayabilme imkanımız daha da 

artar. Fakat bu konuda daha da önemli olan düz, çizgisel bir dönüĢümün 

olmadığı gerçeğidir. Zıtların dönüĢümü axb = ab biçiminde değildir. Klasik 

mantığın bu formülü çok sınırlı bir aralıkta geçerli olabilir. Olgular dünya-

sında dönüĢüm daha çok zikzaklı, helezonvari, saçaklı, bazen hızlı bazen 

yavaĢ, öncesiz-sonsuz olmaktan çok, anlık-sonsuzluk gibi özellikler taĢıyabi-

lir. Çizgisellikten küreselliğe kadar kaos aralıklarıyla değiĢen özellikler ihti-

va ettiği varsayılabilir. 

O halde kapitalizme karĢı bir zıtlık belirdiğinde, onun çizgisel olarak 

kapitalizmi yok edip, tasarımlanan topluma yani sosyalizme ulaĢılacağı an-

cak soyut bir varsayım olabilir. Gerçeğin kendisi çok farklıdır, oluĢumları da 

daha farklı cereyan eder. BaĢat sistem zıddını eritebilir, sömürgeleĢtirebilir, 

eĢ ortak kılabilir, çok az bir güç kaybıyla uzun erimli bir dönüĢümle evrim 

gösterebilir. Sert bir kırılmayla da yeni bir sistemin malzemesi olabilir.” 

Önderlikten aktardığımız bu değerlendirmede de görüldüğü gibi, bilim 

yöntemi anlamında geçen yüzyılın başlarından itibaren gelişen kuantum fizik 

yaklaşımı, doğa ve toplumsal olayların yorumlanması noktasında, önemli bakış 
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açısı değişikliklerine neden olmaya başlamıştır. Artık pozitivizm aşılma duru-

mu ile karşı karşıyadır.  
Doğa yasalarının birebir toplumlara ya da insana indirgenmesinin doğru 

olamayacağını belirtmiştik. Fakat insanın da doğanın bir parçası olmanın öte-

sinde adeta onun bir özeti olarak düşünürsek, doğada işleyen yasaların bir kıs-

mının da insan ya da onun metafizik yaratımı olan insansal doğa veya toplum 

yasalarına uyarlanabileceğini de yadsımamak gerekir. Bu uyarlama elbette 

toplumun doğası da dikkate alınarak yapılmalıdır. Kuantum bu açıdan önemli 

bir bakış açısını yani yeni paradigmamızın zihniyet kalıplarını oluşturmaktadır. 

Bu bakış açısı, tarihe, doğaya, topluma, gelişme dinamiklerine, dinamikler 

arası mücadelenin nasıl olduğuna ve bu gelişme içinde mutlak tek bir sonucun 

ortaya çıkamayacağına yani olasılıklara işaret etmektedir. Doğal olarak da 

insanlık ve toplumlar tarihinin birer tespih tanesi gibi peş peşe dizilmediğini bu 

bakış açısı sayesinde görebilmekteyiz. Bu bakış açısı da tarihin yorumunda bizi 

yeni paradigmaya götürmektedir.   

Diğer yandan insan, tür olarak doğal evrim yasasının bir sonucu olarak 

biyolojik biçimine kavuştu. Bu biyolojik insan oluyor. Fakat insan kendisini 

yaratan, süreklileştiren, geliştiren kendi doğasını da oluşturdu. Bu da toplum 

oluyor. Yani insan toplumsallaştıkça insanlaştı. Tersinden de insan bireycileş-

tikçe ya da toplumsallıktan uzaklaştıkça da insanlık dışı bir yaratığa dönüşüyor. 

İnsanlık tarihinin maddi uygarlıklar dönemi, insanlıkdışılaşmanın örnekleriyle 

doludur. Devletleşme tarihi bunun vahşi örneklerini yaratma sürecidir. Kapita-

list modernite de bu vahşetin doruk noktasıdır. Dikkat edilirse kapitalist 

modernite, tarihte görülmemiş bir biçimde insanı biyolojik yapısının istekleriy-

le sınırlayarak, onu toplumsal özünden boşaltmak istiyor. İnsan sadece, yiyen, 

içen, üreyen, çalıştırılan bir canlıya dönüştürülmek isteniyor. Seks, spor ve 

sanatın endüstrileşmesi de buna hizmet ediyor. Bu endüstri sayesinde insan 

kadın ve erkeğiyle cinsel bir nesne haline getirilmek istiyor. Neredeyse tüm 

teknik ve bilimsel gelişmeler bu dönüşüme hizmet için kullanılıyor. İnsanın 

cinselliğinin bu denli öne çıkarılması modernitenin bir marifeti olmaktadır. Son 

Osman-Botan ihanetçi çizgisinin de yapmak istediği bu idi. Toplumsal yani 

metafizik insanı yok etmek. İnsanın kendi toplumsal doğasını oluşturması onun 

metafizik yaratım alanı olmaktadır. Yani insan, sadece biyolojik bir görüngü ya 

da maddi faaliyet ile tanımlanamaz. Descartes‟ın dediği gibi bir saat düzeneği 

biçiminde de ele alınamaz. Ya da insan bedeni bir nesne durumuna indirgene-

mez. İster materyalistler, ister idealistler yapsın, insanı madde ve düşünce ola-

rak ayrıştırmak aynı zamanda büyük felaketlerin de başlangıcı olmuştur. Bu 
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nedenle insan ve toplumlara ilişkin değerlendirmeleri birebir doğa yasalarına 

indirgemek tehlikeli olmaktadır. Bu noktada da Önderlik, Marksizm‟in poziti-

vizmin etkisi altında kaldığını belirtiyor. 

Felsefik olarak zorunlu ilerleme yasasına ve zıtların mücadelesine bakış, 

yöntem olarak çelişkilerin çözümüne yaklaşım nedeniyle Marksizm‟de de idea-

list ya da pozitivist ölçüleri aşamadığı için bilinen sonuçlar yaşanırken; Önder-

lik de paradigmasal olarak bu bakış açısını yani zıtların birbirini yok etmesi 

ilkesini reddederken, zor konusunda da meşru savunmayı aşan tutumları mah-

kum etti. Meşru savunmayı aşan ve zıddını yok etmeyi esas alan reel sosyalizm 

ve ulusal kurtuluş hareketlerinin içine düştüğü durumu da buna örnek gösterdi. 

Uğruna emperyalizme ya da kapitalist moderniteye karşı savaşılan değerler 

neredeyse tümüyle kapitalist modernitenin hizmetine sunuldu. Bunun için de 

gül nasıl dikeniyle ya da kirpi nasıl oklarıyla kendisini savunuyorsa, sosyalist-

lerin de ona uygun bir meşru savunma içinde olması gerektiğini belirtti. Önder-

lik bunun adına da „gül teorisi‟ dedi. 

Tüm bu eleştiri ve çözümleri paradigmasal olarak demokratik-ekolojik ve 

cinsiyet özgürlükçü toplum projesi adı altında toplayan Önderlik, bu paradigma 

temelinde olması gereken parti öncülüğünü de yeniden tanımladı. Proletarya 

diktatörlüğüne gidişte proletaryanın kurmay örgütü olan parti, yine bu kurmay-

lık görevine devam edecektir. Ama iktidar amaçlı, sınıf mücadelesi esaslı bir 

yaklaşımla değil. Başından beri izah etmeye çalıştığımız yeni paradigma çer-

çevesinde toplumun demokratik örgütlenmesinin zihniyet kalıplarını oluşturan 

bir öncü olarak kurmaylığına devam edecek. Devlet ve iktidar amaçlı partilerin 

hepsi devletçi toplumun birer parçası haline geldiler. 20.yüzyıl bunun pratik 

örnekleri ile dolu. Sosyalist anavatan neredeyse bu tür partilerin öncülüğünde 

etnik bir ulusun anavatanına dönüşürken; sınıf partisi giderek birey ya da kast 

partileri biçimine dönüşerek toplumdan, toplumsal amaçlı davadan uzaklaştı. 

Aslında, sosyalizm ile demokrasi arasında paralellik kuran Lenin, partilerin ve 

devletin önüne çıkabilecek tehlikelerden bahsetmiştir. Devlet mülkiyetinden 

devlet kapitalizmine kayılabileceği ve böylesi bir kaymadan dolayı da partinin 

bir devlet partisine dönüşebileceğinin tehlikesini öngörmüştür. Fakat paradig-

ma devlet ve iktidar erekli olduğu için bunun önüne geçilememiştir.  

Dikkat edilirse reel sosyalizmin çözülmesinin arkasından kendileri de çö-

zülen komünist ya da sosyalist partilerin üye ve yöneticileri içinde az sayıda 

komünist ya da sosyalist olduğu görülmüştür. Kapitalizme ait tüm sınıf ve 

tabakaların temsilcileri faşistler de dahil bu partilerden çıkmıştır. Halen yıkılan 

reel sosyalist sistemlerin yerine oluşturulan devletleri şimdi başka isimler al-
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tında yürütenler, o günün yetiştirmiş olduğu elemanlardır. Sanatçısından spor-

cusuna, istihbaratçısından komutanına, siyasetçisinden bilim insanına, bürokra-

tına kadar tüm devlet kademeleri ya da yeni devletçi toplum öğeleri eski reel 

sosyalist kimlik taşıyanlardır. Ve halka yine güdülmesi gereken koyun ya da 

sağılması gereken inek gözüyle bakılmaktadır. Onun için öncü parti, eğer top-

lumculuk noktasında ısrar edecekse, devlet ve iktidara bulaşmamak ve kendini 

toplum mühendisliği olarak değerlendirmemek zorundadır.  

Tüm bu paradigmasal değişim nedenleri bir pratik ihtiyacın karşılanması 

biçiminde de algılanmamalı. Pratikte ortaya çıkan sorunlar, günlük pratik ted-

bir ya da politikalarla aşılabilir. Paradigmanın değişiminde çağ değerlendiril-

mesi önemli hatta belirleyici bir yer tutmaktadır.  

20. yüzyıl PKK açısından olduğu gibi tüm sosyalist hareketler açısından 

da emperyalizmin çöküşe gittiği, proleter devrimler ve ulusal kurtuluş hareket-

leri çağı olarak nitelendirilmiştir. Sınıf savaşımlarının ve ulusal kurtuluş müca-

delelerinin dorukta olduğu bir çağdır. Savunulması gereken sosyalist anavatan-

ların dünyanın üçte birini kapsadığı bir çağdır. Bu çağın öncü gücü işçi sınıfı-

dır. Temel müttefiki köylülüktür. İki dünya savaşında da görüldüğü gibi insan-

lığı tehdit eden gelişmeler karşısında geçici ittifaklar ya da demokrasi paktları 

oluşturmak mümkündür.  

Ve bu bir anlamda insanlığın tanıdığı en felaketli çağ olmuştur. Atom 

bombası bu çağda kullanılmıştır. Milliyetçiğin en vahşi yorumu olan faşizm, 

yüz milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Öyle ki başta Na-

zizm olmak üzere tüm faşist diktatörlükler yaratıcılarını bile tehdit eder hale 

gelmiştir. İnsanlık nükleer tehdit altında teslim alınmıştır. Yaygın salgın hasta-

lıklar, açlık, işsizlik alabildiğine artmıştır. Toplumu ve doğayı yaşanılmaz kılan 

çevresel felaketler neredeyse durdurulamaz noktaya gelmiştir. Kontrolsüz nü-

fus artışının belli merkezlerde yoğunlaştığı bu çağda, kanserleşen kentler yığı-

nağı ortaya çıkmıştır. Seks, sanat ve spor bu çağda bir sanayi koluna dönüştü-

rülmüştür. Hepsinden önemlisi savaşlar ve sınırsız kıyım uygulamaları bu çağa 

damgasını vurmuştur. Bilim-teknikteki gelişme, tarihin hiçbir döneminde ol-

madığı kadar bu çağda ortaya çıkarken, neredeyse insanlığı yok etme aracına 

dönüşmüştür. Ama tüm bunlar alternatif arayışları da beraberinde getirmiştir. 

Yaşananlar, sadece çağın değil bir bütün olarak insanlık tarihinin de sorgulan-

masını beraberinde getirmiştir.  

Bu arayışlar, başlangıçta farklı biçimlerde, biraz da eski pozitivist bilimci 

paradigmanın bakış açısını aşamadan gelişmiştir. Kadın özgürlüğü konusunda 

feminizm, çevre sorunları konusunda ekolojistler, savaşlar ve insan hakları 
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ihlalleri konusunda anti-savaş grupları ve insan hakları örgütleri, var olan et-

nik-ulusal-kültürel sorunların çözümünde de farklı eğilimler ve mücadeleler 

ortaya çıkmıştır. Çoğu sivil toplumculuk çerçevesinde gelişen bu arayış eğilim-

leri, insanlığın sorunlarını kökten çözecek bir ideolojik-politik programatik 

yapıya sahip olamadıkları için duruşları çok parçalı ve güçsüz olmuştur.  

Diğer yandan 19. yüzyılın sonlarından itibaren küreselleşme eğilimi içine 

giren sermaye, artık ulus ötesi bir boyuta ulaşarak tümüyle küreselleşmiştir. Bu 

durum özellikle faşizmin tahribatlarının arkasından ulus-devletlerin aşılmasını 

da beraberinde getirmiştir. AB çalışmaları bu açıdan önemli olmaktadır. ABD 

örneği, SSCB pratiği ve AB‟nin yanı sıra, Hindistan, İspanya vb. örnekler de 

göstermiştir ki, etnik kimliğe dayalı olmayan ve içinde birçok ulusun yaşadığı 

siyasal oluşumlar gerçekleştirilebiliyor. Bu durum, aynı zamanda küreselleşen 

sermaye grupları açısından da ulus-devlet yapılanmasına göre daha kârlı bir 

imkan da yaratıyor. Diğer yandan yukarıdan beri anlatageldiğimiz gelişmeler 

de artık ulus-devletlerin aşılma zamanının geldiğini gösteriyor. Küresel serma-

yenin ulus-devleti aşma çabalarına karşı demokratik toplumların da küresel 

demokrasi anlayışı ile yanıt vermesini zorunlu kılıyor. Onun için küresel ser-

mayenin Davos gibi sorunlarını tartıştığı, çözüm aradığı platformlarına karşılık 

uluslararası demokrasi güçleri çok yetersiz ve cılız da kalsa Porto Allegre plat-

formlarını oluşturmuş bulunuyor. 

Bütün bu gelişmeler ve çözüm arayışları çağı yeniden yorumlamayı ya da 

tanımlamayı zorunlu kılıyor. O açıdan biz 21. yüzyılla başlayan süreci „maddi 

uygarlığa karşı demokratik uygarlığın mücadele çağı‟ diye de tanımlayabiliriz. 

Doğal olarak çağa ve çözüme böyle yaklaşan bu paradigma ile somut çözüm 

önerilerimizi geliştirebiliriz.  

Amacımız milliyetçilik ve onun yarattığı tahribatları ortaya koymaktır. 

Çözümü de insanlığın bugünü ve geleceğine özgürlüğü taşımanın bir formülü 

biçiminde ifade etmektir. Sorun Kürt, Kürdistan ve Ortadoğu olunca özgür 

geleceğin sağlam bir paradigma üzerine kurulması her şeyden daha önemli 

olmaktadır. 

Ortadoğu ve Mezopotamya tarihi ve toplumsal gelişme seyri üzerine çok 

şey yazıldı. Önderlik Mezopotamya ve Ortadoğu‟nun insanlık tarihi içindeki 

rolünü ve yerini kapsamlı bir biçimde açımladı. Son savunmalarını da bu te-

melde geliştirdi. PKK, ortaya çıkarken de Kürdistan ve bölgenin insanlık açı-

sından oynamış olduğu role vurgu yaptı. Tarih bilinci geliştikçe, tarihi bilimsel 

yoldan yorumlama kaba materyalist yanlarından arındıkça, Mezopotamya ve 

Ortadoğu‟nun tarihte ve güncelde belirtilenlerden daha farklı bir rol oynadığını 
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ve oynayacağını ortaya çıkardı. Onun için Kürt sorunu ve çözümü, sadece 

bölgenin değil, insanlığın da geleceğini belirleyen bir öneme sahip olmaktadır. 

Bu önemi, Kürtlere, PKK‟ye ve Önderliğe karşı uygulanan politikalara ve bu 

politika sahiplerinin kim ya da kimler olduğuna bakarak da anlayabiliriz. 

Daha da somutlaştırırsak; 

Kürdistan dört ana parçaya bölünmüş bir ülke. Türkiye-İran-Irak ve Suri-

ye. Yaklaşık 40 milyon olan Kürt nüfusunun önemli bir kısmı 450 bin kilomet-

re kare olan Kürdistan coğrafyasının dışında yaşamaktadır. Zengin petrol ya-

taklarına ve bölgenin temel su kaynaklarına ev sahipliği yapan bu coğrafya ve 

Kürtler günümüz küresel güçlerinin de stratejik planlamaları içinde her zaman-

kinden daha önemli bir şekilde yerini korumaktadır.  

1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması ile İran ve Osmanlılar arasında ikiye bölü-

nen Kürdistan, en son Türkiye Kurtuluş Savaşı içinde Fransızlarla yapılan 

antlaşma, ardından Lozan‟da yapılan konferans ve 1926‟da İngilizlerle yapılan 

antlaşma ile dört parçaya bölünmüş oldu. Lozan‟da yapılan antlaşmada Türki-

ye Büyük Millet Meclisi‟nde bulunan 69 Kürt milletvekilinin imzasını da taşı-

yan bir belge ile Türk heyetine başkanlık eden İsmet İnönü, Lozan‟a Türk ve 

Kürt halkı adına geldiğini altını çize çize belirtmiştir. Bu nedenle Kürtler bu 

antlaşma sürecinde, TC‟nin kurucu asli unsuru olarak görüldüğü için azınlıklar 

statüsü içinde ele alınmamıştır. Lozan Antlaşması‟ndan sonra cumhuriyetin 

ilanı gerçekleşiyor. 1918‟de yayınlanan Wilson Prensipleri‟nde de Kürtlere 

yönelik olarak „muhtariyet‟ şeklinde bir çözüm önerisi de vardır.  

Bunları şunun için belirtiyoruz; Kürt sorunu ya da Kürtlere yaklaşım ko-

nusu gibi, Kürtlerin diğer devlet veya topluluklara yaklaşımı 19. yüzyıla kadar 

dünyanın başka yerindeki güçleri fazla ilgilendirmemektedir. Kürt-Türk, Kürt-

Fars, Kürt-Arap ve Kürt-Süryani, Kürt-Ermeni ilişkileri daha çok ikilidir. En 

fazla komşu toplulukların birini veya birkaçını ilgilendirmektedir.  

Ağırlıklı olarak 19. yüzyıldan sonra bu durumun değiştiğini görmekteyiz. 

„Hasta Adam‟ diye nitelendirilen Osmanlı  İmparatorluğu içindeki her geliş-

mede olduğu gibi, Kürtler konusunda da başta İngiltere olmak üzere Avru-

pa‟nın Fransa, Almanya, Rusya gibi temel güçlerinin direkt ya da dolaylı etki-

lerini görmekteyiz. 1945‟lerden sonra bu kervana ABD ve İsrail de katılacaktır.  

Bu süreçten sonra Osmanlı Devleti‟ne egemen olmak isteyen herhangi bir 

Avrupalı güç ile rakipleri arasındaki çelişki-çatışma biraz da Osmanlı Devleti 

içindeki etnik yapılar üzerinden yürütülmüştür. Kim Osmanlı üzerinde etkin 

olmak istiyorsa, ilk önce etnik kartı kullanmıştır. Onun için sonucu katliama 

varan Ermeni sorunu İngiltere‟den bağımsız düşünülemez. 1878 Berlin Anlaş-
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ması‟yla gündeme giren Ermeni sorunu, Ermenilerin bağımsızlık isteminden 

çok Berlin Antlaşması‟nda imzası olan İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu gibi güçlerin bir istemi olarak ortaya çıktı. Sonuç 

1894-1896 ve 1915 Ermeni katliamları gerçekleşti. Neredeyse bir halk bu kat-

liam ve uygulanan tehcir yoluyla ortadan kaldırıldı. Osmanlıların Kürdis-

tan‟daki kartı da Kürtlerden oluşan Hamidiye Alayları‟dır. Hamidiye Alayla-

rı‟nı oluşturan Kürtler, 1800‟lerin ortalarından itibaren de hep katliama uğra-

mıştır. Katliama uğrayan Kürt halkından asker, isyanlar için baş kaldırılmasını 

örgütleyen egemenlerden de Hamidiye Alayları‟nın komutanları oluşuyor. Bu 

alayların içinde yer alan Kürtlerin hepsi Sünni mezhebine dahil olanlardır. 

Süryanilerin bağımsızlık için hazırlanmasında bölgede görev yapan İngi-

liz misyonerleri belirleyici rol oynuyor. Başlatılan Nasturi ve Yezidi katliamı-

nın arkasında da Bedirxan Bey‟i destekleyen Osmanlılar vardır. Süryani-Yezidi 

katliamı arkasından İngilizlerin baskısıyla Bedirxan Bey‟i sınırlamaya kalkan 

Osmanlı‟ya başkaldırıp yenilen Bedirxan Bey sürgünde iken Girit‟te ve Make-

donya‟da başlayan isyanı bastırmaya öncülük ettiği için başarısından dolayı 

Osmanlılar tarafından ödüllendiriliyor. Paşa rütbesiyle taltif ediliyor. O bir 

Osmanlı paşasıdır artık. Bedirxan Bey ve ailesi Kürt tarihinin önemli şahsiyet-

leri olarak göklere çıkarılıp ulusal kahraman olarak tanıtılmaktadır. Ailenin 

Batılı güçler tarafından neredeyse korumaya alınması da ayrı bir inceleme 

konusudur. Son Osmanlı Sultanı Vahdettin‟in ailesi gibi. Korumaya alınan bu 

aile Türkiye‟nin kurtuluş savaşında diğer Kürt liderlerinden farklı olarak ba-

ğımsızlık fikrini öne çıkarıyor. Otonomcu Kürt Teali Cemiyeti‟nden ayrılıp 

„Teşkilat-ı İçtimai Cemiyeti‟ adlı bir örgüt kuruyorlar. Daha sonra da bağımsız-

lıkçı Xoybun örgütüne geçiyorlar. O dönem Sevr Antlaşması Batılı güçler 

tarafından uygulanmaya çalışılmaktadır. Türkiye işgal altındadır. Mustafa Ke-

mal öncülüklü hareket, Kürt-Türk birlikteliğini öne çıkarmaktadır. Ve Kürt 

örgütlerinin önemli bir kısmı sadece otonomi istemektedir.  

Aynı oyun Batı‟da Ege Bölgesi‟nde Rumlara karşı da oynanmıştır. Sonuç 

yine tehcir ve katliam. İşin arkasında başta İngiltere olmak üzere Batılı güçler 

var. Buna „iti ite kırdırma‟ politikası deniliyor. Bu politikayı uygulayanların 

kimin kaybedip-kazanması diye bir derdi yok. Amaç birbirini kıranların daha 

fazla bağımlı hale gelmesi için güçten düşmesidir. 

Dikkat edilirse, katledilen halkların öyle devlet kurma, bağımsızlık isteme 

gibi bir sorunları da yok. Ne zamanki „hasta adam‟ „nasıl yaşatılacak‟ ya da 

„nasıl parçalanılacak‟ tartışmaları başlamış, ondan sonra etnik başkaldırı ya da 

katliamlar tarih sahnesine çıkmıştır. Sonuçta İngilizler kazanmıştır. İşbirlikçiler 
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kahramanlaşmış, kendileri ya da yakın aile çevreleri korumaya alınmış ve halk-

lara da sadece katliam düşmüştür. Kısaca hikaye bu. Bu hikayenin de temel 

senaryosu milliyetçilik üzerine kurulmuştur. Bugün de aynısı olmaktadır. 

Cumhuriyet sonrası dönemde Kuzey Kürdistan‟da bağımsızlıkçı fikirler 

Bedirxanlıların ve Nakşilerin öncülüğünde gelişirken İngilizler de Musul ve 

Kerkük‟ü Irak sınırlarına dahil etme arayışı içindedir. Burada İngiliz Devleti ve 

Türkiye‟nin genç cumhuriyeti çatışmaktadır. „Kim kazanacak?‟ sorusunun 

yanıtını yine Kürtler üzerinde yaşanacak katliam verecektir. „Musul kimin 

olacak?‟ sorusuna yanıt görünürde Kürtlerden gelmekte gecikmedi. Kürt ege-

menleri yine tarihsel rollerini oynadılar. Güney‟de Berzenci Hareketi (Bu ha-

reket aslında Araplarla işbirliğini tercih eden İngilizlere bir tepkidir. „Neden 

Kürtler değil de Araplar tercih edilmiştir‟ denmektedir) TC destekli olarak 

İngiliz egemenliğine karşı başlatılırken; Kuzey‟de de Sultan Abdülhamid‟in 

Beyrut‟taki oğlunu sultan ve halife olarak başa getirmeyi hedefleyen Şeyh Sait 

öncülüklü hareket, TC egemenliğine karşı harekete geçer. İkisi de „bağımsız-

lık‟ diyordu. Sonuç yine katliam ve İngilizlerin galibiyeti oldu. Şeyh Said ve 

arkadaşları idam edildi. Berzenci, İngilizlere itaat etmeyi kabul etti. Ailesi ve 

kendisi için yaşam güvencesi aldı. Musul eyaleti İngilizlere bağlandı. Mustafa 

Kemal öncülüklü bağımsız TC politikası, İngilizlere teslimiyete dönüştü. Lo-

zan‟da Kürt-Türk ortaklığı üzerine yapılan vurgu, inkâr ve imha politikasına 

dönüşerek gelecekte yaşanacak acıların zemini oluştu.  

Önderlik bu konuda Kürt işbirlikçiliğini değerlendirirken şunları söyle-

mektedir: 

“Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Osmanlı sultanlığının yıkılması 

Kürt iĢbirlikçilerini de zor duruma düĢürmüĢtür. Ulusal kurtuluĢ savaĢının 

halifenin kurtarılması için değil, cumhuriyet için olduğunu anlayınca, baĢ-

langıçtaki iĢbirlikçiği isyanlara dönüĢtürmüĢlerdir. Yenilmelerinin arkasın-

dan en inkârcı ve iĢbirlikçi bir statünün geliĢmesinde rol oynamıĢlardır. Kürt 

niteliklerini önemli oranda yitirdikçe, devletler içinde ajan bir klik gibi hare-

ket etmekten geri durmamıĢlardır. Azınlık grupları gibi kendilerini kabul 

ettirmek için hakim ulusların en keskin milliyetçisi kesilmekten geri durma-

mıĢlardır. Dincilikleri de milliyetçilikleri de her halk ve ulus için tehlikelidir.  

 Daha sonraki asimilasyona yatıĢları, hakim ulus siyasetlerinde ilkesiz 

ve haince yol almaları, ulusal kurtuluĢ çağı olan 20. yüzyılın Kürtlerin aley-

hine en kötü geçen yüzyıl olmasında belirleyici rol oynamıĢlardır. Kendi 

milliyetlerini kirlettikleri oranda, içlerinde rol oynamaya çalıĢtıkları milliyet 

veya milletleri de kirletmiĢlerdir.”  
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Bu değerlendirme, Bedirxan Ailesi ve Sultan Vahdettin‟in Ailesi‟nin aynı 

merkezler tarafından neden korumaya alındıkları sorusunun da yanıtı olmakta-

dır. Bedirxanlılar İngiliz çıkarlarının temsilcisi olan halifeliği korumaya çalışı-

yorlar. Bunun için de Kürt bağımsızlığı paravan bir ideoloji olarak gündeme 

getiriliyor. Yani sorun Kürtlerin bağımsızlığından çok Mustafa Kemal Hareke-

ti‟nin başarısız olması ya da İngilizlere muhtaç hale getirilmesidir. Bunda da 

başarılı oluyor. Bu başarının karşılığı da daha sonraki isyanlar ve milyonu 

aşkın Kürt‟ün dökülen kanı ve bugüne kadar süren inkar-imha politikası ol-

maktadır. Bedirxan Bey öyküsü doğru anlaşılmazsa, bugün halen yaşanmakta 

olan Kürt dramı ve Kürtlerin içine sıkıştırıldığı Kürt kapanı da doğru anlaşıla-

maz.  

Buradan Bedirxan‟dan yola çıkarak „tüm isyanların liderleri İngiliz ajanı-

dır ya da anlaşmalı işbirlikçisidir‟ sonucu çıkmamalı. Önemli olan Kürtler için 

kurulan kapanın ne olduğunun doğru kavranıp kavranmamasıdır. Yoksa biz 

burada insanların niyetlerini sorgulamak gibi bir amacı gütmemekteyiz. Fakat 

hilafetin ve işbirlikçi Kürt‟ün hamisi aynı ortak güçtür. Bu da İngiltere‟dir. 

Bu konular kapsamlı olarak ele alınıp değerlendirildiği için fazla değinme 

gereği duymuyoruz. Önemli olan kendilerinin Kürt devleti istediklerini söyle-

yen ve milliyetçi olmakla gururlanan çevrelerin hangi kaynaktan beslendiğinin 

anlaşılmasıdır. Bu anlaşıldığında bir pazar hakimiyeti biçiminde şekillenen 

ulus-devlet milliyetçiliğini yaşamsallaştırmalarının mümkün olmadığını anlat-

maya çalışıyoruz. Bu iddia olsa olsa kocaman bir aldatmaca olur. Kendisine 

„milliyetçiyim‟ diyen ya da bağımsız Kürt devleti istediğini iddia eden hiçbir 

güç, bir yerlerden onay almadan bunu gerçekleştiremez. Onay alınan böylesi 

bir oluşum da olsa olsa belki Kürt isimli ama başkasına ait bir devlet olur. Kal-

dı ki, böylesi bir olasılık da çok zayıf görünmektedir. Daha şimdiden „ABD 

çekilirse Kürdistan Federasyonu‟nun hali nice olacak?‟ demeler başladı. Irak 

Merkezi Hükümeti ile Federe Hükümet‟in arasındaki çelişkilerden ve olası bir 

etnik çatışmadan bahsediliyor. Aynı Mahabad Kürt Cumhuriyeti gibi mi ola-

cak? 

“… Eğer dıĢta ulus-devletlerin tanıması olmazsa, tek bir ulus-devleti 

yirmi dört saat ayakta tutmak mümkün değildir. Bunun nedeni dünya kapi-

talist sisteminin mantığında gizlidir. Hegemonik gücün rızası olmadan, hiç-

bir ulus-devletin varlığı kalıcı olamaz. Hepsinin öyküsü hegemonun defte-

rinde yazılıdır. Kuralın dıĢına çıkan ya Saddam‟ın akıbetine uğratılır ya da 

ambargolarla iflas ettirilerek devrilir. Ya kurulurken ya sonraları, hegemon 

gücün izni olmadan, hiçbir ulus-devletin varlığının kalıcı olamayacağını çok 
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iyi bildiği varsayılır. Sovyetler Birliği ve Çin devletleri bile bu kuralın dıĢında 

kalamamıĢlardır.” 

 SSCB tarafından desteklenen Mahabad Kürt Cumhuriyeti‟nin Genelkur-

may Başkanı Molla Mustafa Barzani idi. Güney‟de yenilen güçlerine sığınacak 

yer ararken Mahabad‟ın Genelkurmay Başkanlığı kendisine altın tepside su-

nulmuştu. SSCB desteğini çekince, hemen yıkılan Mahabad‟ın Devlet Başkanı 

Kadı Muhammed ve arkadaşları idam edilirken, Barzani kuvvetleriyle birlikte 

yine sığınacak bir yer arıyordu. İşin garibi her seferinde hem de birbirine düş-

man olan güçler içinde sığınacak yer mutlaka buluyordu. Ama geride kalan ve 

geri çekilemeyen halka da sadece katliam ve acı düşüyordu. Saddam‟ın Enfal 

döneminde de aynısı oldu. 1975 Cezayir Antlaşması‟nda da öyle oldu.  

Şimdi de Bedirxan Ailesi‟nin yanında Nakşi Barzani Ailesi „ulusal onur‟ 

simgesi haline getiriliyor. ABD onaylı, İsrail destekli, Vatikan tarafından vaftiz 

edilmiş ve İngilizlerin en gözdesi bir aile. İncelenmeye değer ikinci bir aile 

olmaktadır, Barzani Ailesi. Bu iki aile arasında da bir işbölümü yapılıyor. 

Bedirxaniler „ulusal kültürün simgesi‟, Barzaniler de „ulusal siyasetin simgesi‟. 

Ve resmi belgelere göre (Mesut Barzani de bu durumu onaylıyor.) Prens Ka-

muran Bedirxan‟ın aracılığıyla o zaman KDP yöneticisi olan Celal Talabani ve 

İsrail adına Şimon Perez 1963 yılında Paris‟te bir araya geliyor. İsrail silahları 

ve askeri eğitmenleri İran üzerinden KDP‟ye ulaşmaya başlıyor. Molla Musta-

fa Barzani Mahabad‟dan İngiliz destekli İran‟ın katliamı nedeniyle kaçmıştı. 

İşte Kürt milliyetçiliği böyle şekillenmiş oluyor. İkisi de Kürdistan pazarı üze-

rinde değil uluslararası arenada hazırlanarak palazlandırılıyor. Onun için bu 

çevrelerin kendilerini Kürt halkına sevdirmek için bazı fedakarlıklarda bulun-

ma ihtiyaçları da yok. Esas güvenceleri uluslararası güçler oluyor. 

 Barak Hüseyin Obama kabinesine sunulan Henri J. Barkey‘in raporunda 

da ‗Washington'un eski tavrını değiştirerek Türkiye'de silahı reddeden Kürt 

liderlerle ilişkiye geçmesi ve onları ABD'ye davet etmesi‘ gerektiği belirtiliyor. 

1998 yılında da Talabani ve Barzani Washington‟a davet edilmişti. Orada Ön-

derliğe yönelik geliştirilen uluslararası komploya son biçim verilmişti. Şimdi 

de anlaşıldığı kadarıyla Bedirxan ve Barzani ailelerinin dışında yeni şahsiyet-

ler, Kürt kapanı içinde aktif rol almaya hazırlanıyor. Yani ortada Kürt burjuva-

larının hakim olmak istediği bir pazar mücadelesi filan yok. ABD çıkarlarını 

ifade eden bir senaryo yazılmış ve bu senaryo Ortadoğu‟da filme çekilirken, 

yerel figüranlara ihtiyaç var. İstenen sadece Kürt kimlikli figüranların bu rolü 

oynamasıdır. Rol de „PKK‟nin tasfiyesi‟dir. Ondan sonra da neyin nasıl gelişe-

ceğini çıkar dengeleri belirleyecektir. Yani ortada Kürtler için sadece Kürt ismi 
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altında da olsa yaşam olanağına kavuşacağının bir garantisi de yok. Geçmişte 

Ermenilerin, Süryanilerin, Yezidilerin, Rumların ve Kürtlerin bir güvencesinin 

olmadığı gibi. Anlaşılan bu kesimlerin kendi çıkarlarına dayalı gözükaralığı 

tarihten ders çıkarmayı da engelliyor. 

Önderlik bu konuda şunları belirtmektedir: “Kürt uluslaĢmasının ne pa-

zar etrafında ne de burjuva ulusal hareketleri biçiminde geliĢme kaydetmesi 

pek olası görünmemektedir. ABD‟nin yeni Ortadoğu hamlesinde Kürt iĢbir-

likçileri ile burjuva ulusçuluğuna hangi oranda katkıda bulunacağı tartıĢ-

malıdır. Ġlkeli bir müttefikten ziyade, çıkarlarına son derece bağlı hareket 

etmektedir.”  Yani ortada ne bir pazar ne burjuva ulusal kurtuluş hareketi var. 

Bunun için ilkesel bir ittifaktan da bahsedilemez. Sadece kendi çıkarlarını esas 

alan bir piyonluk söz konusudur.  

Dört parçalı yapısıyla Ortadoğu‟nun merkezinde yer alan Kürdistan soru-

nu, neredeyse bütün dünyanın sorunu haline gelmiş bulunuyor. Kürt kapanı, 

Büyük İskender‟in kördüğüm olarak yaklaştığı Gordion gibi. Bu kördüğüm ya 

bir kılıç darbesiyle çözülüp Helenizm‟in dünya hakimiyeti ortaya çıkacak ya da 

Helenizm Grek Yarımadası içinde boğulup kalacak. Tarihten bu yana, içinde 

Kürdistan‟ın da yer aldığı bu topraklar, dünyaya egemen olmak isteyen güçler 

için adeta kader belirleyici olmuştur. İskender, Hindistan‟a kadar gitti ama son 

nefesini bu topraklarda verdi. Bu toprakların büyüsü, onu nefessiz bıraktı. Pers-

ler dünya hakimiyet savaşında akrabası olan Medlersiz yapamadı. Onun için 

Med topluluğu, Herodot Tarihi ya da Ksenefon‟un anlatımlarının önemli bir 

unsuru oldu. Türk boyları, Kürt topluluklarının destek ve yardımıyla üç kıtaya 

hakim olan Osmanlı  İmparatorluğu‟na dönüştü. Almanlar doğuya açılım pro-

jeleri içine bu toprakları alarak dünya hakimi olma arayışına girdi. Osmanlı‟nın 

yanında Kürt isyanlarının bastırılmasında rol oynadı. İngilizler, üzerinde güneş 

batmayan bir imparatorluğun temel ayaklarından birisi olarak bu coğrafyayı 

gördü. Tarih boyunca hep birlikte barış içinde yaşamış olan bölge halklarının 

birbirine kırdırılması üzerine politikasını inşa etti. Onun için görece bağımsız-

lıkçı olan ve bu bağımsızlıkçı olma gücünü Kürtlerle olan ittifakından alan 

genç TC‟yi kendisine bağlamak için Kürt kartını etkin bir şekilde kullandı. TC 

Kürtlerle ilişkisini bozdukça ve Kürtleri inkâr ve imha yoluna gittikçe uydulaş-

tı ve uluslararası güçlerin kapıkulu haline geldi.  

Şimdi de ABD, sadece TC‟yi değil, tüm bölgeyi Kürt kartını oynayarak 

kopmaz bağlarla kendisine bağlayıp dünya egemenliğini kalıcılaştırmaya ça-

lışmaktadır. Yani Kürt halkını bir bütün olarak Enkidulaştırmak istiyor. Onun 

için de uluslararası komplo bölgeye yapılan askeri işgal öncesi ilk adım olmuş-
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tur. Dünyanın yeni efendisi, Kürt kanı üzerinde saltanat sürmek istiyor. Ya 

İskender gibi nefessiz kalıp, bu coğrafyada sonunu getirecek ya da masaya 

sürülen Kürt kartı ile bölgeyi ateş çemberine dönüştürüp katliam sofralarında 

halkların kanını içerek ömrünü biraz daha uzatacak. Önderliğe yapılan komplo 

ve Irak‟ın işgalinin arkasından zaten fiili olarak kurulan Güney Federasyonu da 

resmileştirilerek boğazlaşma sürecinin zemini sağlamlaştırılmış oluyor. Bu 

gelişmenin elbette önüne geçmek mümkün. Birbirine boğazlatılmak istenen 

halklardan 3000 yıl önce olduğu gibi birlikte kutlanan bir bayram ruhu yarat-

mak mümkün. İşte Önderlik ve PKK bu mümkün olanı gerçekleştirme iddiası-

nın adı oluyor. Onun için terörist deniliyor, komplolar yapılıyor, tasfiye planla-

rı içine yeni beyaz Kürtler katılmak isteniyor. Buna karşı gelmenin formülü de 

„Kürtler arası birlik ve halklar arası birlik‟ olmaktadır. 

Feodal ve dini öncülüklerin bu konuda oynadığı rolden kısaca bahsettik. 

İngiliz ya da ABD eksenli politikaları kısaca da olsa dile getirdik. Fakat bu 

noktada Kürdistan‟ın ve bölgenin geleceği üzerinde etkin olmak isteyen 

ABD‟nin son kartlarından biri olan Nakşicilik ve tarikatlar üzerine Önderlikten 

yapacağımız bir değerlendirme ile çözüm noktasına doğru gitmek istiyoruz. 

“Kürt ve Kürdistan üzerinde siyasi Ġslam‟ın ağırlıklı biçimi Sünni-

NakĢibendi tarikatıdır. Uzun bir tarihi geçmiĢi olan NakĢiciliğin Ortado-

ğu‟daki geliĢiminde Kürt Ģeyh ve tarikat baĢlarının payı büyüktür. Bir nevi 

ideolojik boĢluk NakĢicilikle doldurulmak istenmiĢtir. Beylerin ayaklanma 

dönemlerinden sonra ideolojik önderliğin NakĢi Ģeyhlerinin eline geçtiği 

görülmektedir. 1878 Nehri Ġsyanı, 20. yüzyılda 1914 Bitlis-Hizan, 1925 ġeyh 

Sait, 1930 ġeyh Ahmet Barzani ve 1960‟lardaki Barzani ve Talabani önder-

likli hareketlerin ideolojik motiflerinde NakĢicilik belirgindir. 1980 sonra-

sında Türk-Ġslam sentezinde de NakĢicilik belirgindir. Turgut Özal ile NakĢi-

cilik ANAP‟ta önemli bir hamle yapmıĢtır. Daha önceki DP ve AP içinde de 

tarikatlar etkilidir. Fakat 12 Eylül sonrasında devletin himayesinde partileĢ-

me, vakıf, okul, dernek, medya, holding gibi her alanda kuruluĢlara gitmiĢ-

lerdir. Kemalist cumhuriyet ideolojisine karĢı bir ideolojik karĢı-devrimin 

yapıldığı kesindir. Fakat model açık değil, sessiz ve gizlice yürütülmüĢtür. 

Halen bu karĢıdevrim karanlıkta bir konudur. ABD ile bağlantıları olmakla 

birlikte, iç resmi boyutları açığa çıkmamıĢtır.  

Kilit öğelerden biri Fettullah Hocadır. Fettullah Hocanın Said-i 

Nursi‟yi -cumhuriyetin kuruluĢundan 1960‟a kadar en önde gelen geçiĢ 

döneminin NakĢi önderi- güncelleĢtirdiği söylenmektedir. ABD ile ittifak 

halinde bir nevi Ġslam dünyasının Evangelist tarikatı önderi de denilebilir. 
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Erbakan Hocanın ve Ecevit‟in ABD ve bürokrasiye tam uyum sağlayama-

ması sonucunda, yeni dalganın R.T. Erdoğan önderliğinde AK Parti ile yük-

seliĢe geçtiği görülmektedir. NakĢiliğin siyasi bir zafer kazandığı söylenebilir. 

Bunda Kürt NakĢi önderinin rolü de çok önemlidir. 2002 ve 2004 seçimle-

rinde de açıkça görüldüğü gibi, ġeyh Sait ve Said-i Nursi mirasçılarından 

Abdülmelik Fırat, Cüneyt Zapsu, Hüseyin Çelik, Zeki Ergezen (Abdülmelik 

Hak ve Özgürlükler Partisi BaĢkanı, Zapsu R.T. Erdoğan‟ın BaĢdanıĢmanı, 

Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanıdır) gibi birçokları sayılı NakĢi önderleri 

olarak devlet ve resmi siyaset içinde tam yer almıĢlardır. YNK lideri Talabani 

ve KDP lideri Barzani de aynı NakĢi Ģeyhleri olup, Türkiye‟deki NakĢi gele-

neğinin destekleyicileridir. Kürt emekçi ve demokratik hareketine karĢı 

Özal‟dan beri devletle birlikte birçok ortak operasyon geliĢtirmiĢlerdir.  

Kürt NakĢiciliği yarı gizli çalıĢtığı için, Avrupa ve ABD ile Ortado-

ğu‟daki diğer örgütlenmeleri tam kestirilememektedir. Ama en azından ġia 

kadar etkili olduklarını bilmek gerekir. ABD ile kurdukları iliĢkiler stratejik 

olup, Büyük Ortadoğu Projesi‟nde önemli bir ideolojik ve siyasi rol oynadık-

ları tartıĢmasızdır. Ilımlı Ġslam esasında NakĢi Ġslam‟dır. ABD ile ittifak 

halinde Orta Asya‟ya kadar bir program dahilinde hareket ettikleri her geçen 

gün daha iyi anlaĢılmaktadır. YenilenmiĢ ılımlı Ġslam ile eski Baasçı Arap 

milliyetçiliği, CHP‟nin Kemalist milliyetçiliği, Suudi Arabistan‟ın Vahhabi 

mezhepçiliği, Mısır‟ın Müslüman KardeĢçiliği Ġran‟ın Hizbullah‟ına alterna-

tif olarak çıkmaktadır.  

Resmi ideolojinin ikinci büyük versiyonu burjuva milliyetçiliğidir. 19. 

ve 20. yüzyılın gözde ideolojileri olan bu eğilimleri, burjuvazinin içte iĢçi 

sınıfını dıĢta reel sosyalist akımları güçsüz düĢürmek için devlet ideolojisi 

olarak özenle iĢlediği bilinmektedir. Bu, ulus-devlet anlayıĢının doğal bir 

sonucudur. Bir nevi çağdaĢ dindir. Etnisitenin (aĢiret milliyetçiliğinin) var-

dığı son biçimdir. 19. yüzyılda Avrupa‟da, 20. yüzyılda Avrupa dıĢı ülkelerde 

en etkili resmi ideoloji rolünü oynamıĢtır. Toplumsal çeliĢkileri uyuĢturmak, 

yeni doğan burjuvaziyi devlete taĢırmak, ortak bir pazara sahip kıldırmak ve 

diğer ulusların, etnisitelerin topraklarına saldırı düzenlemekte etkili rol oy-

namıĢtır.”  

Nakşicilik kartının sadece Kemalist devlet anlayışına karşı değil, İran İs-

lam Cumhuriyeti‟nin de bölgedeki etkisine karşı geliştirildiği açık. Bugün bu 

proje ile ABD, Türk Devleti‟ni tümüyle ele geçirmiş gibi görünüyor. Son Er-

genekon operasyonları ve mahkemeleri de ele geçirme projesinin son rötuşları 

anlamına geliyor. Artık 1923‟te kurulan cumhuriyetten geriye fazla bir şeyin 
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kalmadığı görülüyor. Güney‟de Nakşi Kürtleri, Kuzey‟de AKP adı altında 

Nakşi Ilımlı İslam, Irak‟ta da Maliki öncülüklü Ilımlı Şia BOP için tüm yönle-

riyle hazırlanmış bulunuyor.  

Geriye projenin merkezinde yer alan Kürdistan halkının büyük oranda 

temsilini üslenen Önderlik ve PKK‟nin tasfiyesi kalıyor. Onun için bölgenin 

statükocu ulus-devletçileri ile BOP projesini yaşamsallaştırmak isteyen başta 

ABD olmak üzere İngiltere ve İsrail şahsında bir bütün olarak NATO, PKK ve 

Önderliğimizin tasfiyesi noktasında anlaşıyor. Bundan dolayı da ABD yöneti-

mi Türkiye‟ye „PKK ortak düşmanımızdır‟ demekten kendisini alamıyor. 

Bu gelişmelerin dışında kalan ve sadece Kürdistan‟da değil bölgede alter-

natif bir sistem oluşturan PKK‟nin hangi esaslar üzerinde Kürdistan‟ın gelece-

ğini inşa etmeye çalıştığını Önderliğimizin değerlendirmeleriyle ele alalım.  

“Geriye Kurmanc tarzı oluĢumla demokratik komünal toplum faaliyet-

lerinin sağlayabileceği geliĢmeler kalmaktadır. Demokratik, komünal ve sivil 

toplum etrafında bir Kürt uluslaĢması en sağlıklı ve çağdaĢ yöntemlerden 

biri olabilir. Klasik devlet odaklı ulusal hareketten farklı olması, uzun vadeli 

ulusal kurtuluĢ savaĢı yöntemlerine dayanma yerine, iĢlevsel sivil toplum ve 

demokratikleĢme faaliyetlerine öncelik vermesi demokratik ulusal Ģekillen-

meyi sağlayabilir. Özellikle kadının özgürlük temelinde katılımı önemini 

daha da arttırmaktadır. Milliyetçilikten arınmıĢ, din radikalizmine yer ver-

meyen, yerel kültürün özgür ifadesine, toplumsal cinsiyet özgürlüğüne ve 

çevreci ekolojik çalıĢmaya dayanan bu tür uluslaĢma, ayrılıkçılık ve Ģiddet 

içermeyen yöntemleriyle demokrat ulus olmanın en sağlıklı yoludur.  

Kürt uluslaĢması bu yöntemle Ortadoğu gibi etnik, dini, mezhebi, milli-

yetçi boğazlaĢmanın en yoğun yaĢandığı bölgede çözümleyici değeri yüksek 

bir örnek olabilir. Özellikle Ġsrail-Filistin örneğinden büyük bir çıkmaza 

giren milliyetçi yöntem yerine, yeni yöntemler kaçınılmaz olmaktadır. Sorun-

ları Ģiddet ve ayrılmalarla çözmenin gerçekçi ve çözümleyici yol olmadığını 

tam anlamanın zamanıdır. Yine devlet terörü ile milli gerçekleri yok etmenin 

olanak dıĢı olduğu anlaĢılmalıdır. Daha da önemlisi, farklı ulusal, etnik ve 

dini kültürlerle yaĢamanın bir kaygı, kayıp etkeni değil, zengin canlı bir ya-

Ģam yolu olabileceği de anlaĢılmalıdır. Farklı ulus ve kültürlerden olmanın 

farklı devlet gerektirmediğini, ancak tam bir demokrasi gerektirdiğini anla-

dıkça, çözülemeyecek bir ulusal sorunun olmadığı da daha iyi anlaĢılacaktır.  

Günümüzde Kürt uluslaĢması iki yöntemi de birlikte ve iç içe denemek-

tedir. Birincisi, Batı kapitalist sistemin desteklediği ve Ģimdilik programını 

Federe Kürt Devleti olarak somutlaĢtıran ilkel milliyetçi feodal-burjuva Kürt 
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hakim tabakasının yolu; ikincisi, özgücü esas alan, demokratik ve özgürlük-

çü bir ulus olmayı hedefleyen emekçi Kürt halkının yolu. Birincisinde gerici-

leĢmiĢ, çıkara dayanan feodal, dinci ve aĢiretçi bağları kullanırken, ikinci-

sinde dar aĢiretçiliği aĢmıĢ, feodal, dinci eğilimlere dayanmayan, demokra-

tik, özgürlükçü, eĢitçi bağları esas almaktadır. Birincisi ağırlıklı olarak 

ABD‟nin iĢgal koĢullarında Irak Kürdistan‟ında öncülük etmeye çalıĢırken, 

ikincisi özgücüne dayalı, Türkiye‟nin demokratikleĢmesinde Kürdistan‟ı bir 

köstek değil destek olarak değerlendirmede öncü kılmaya çalıĢmaktadır. Bu 

iki yolun ya da yöntemin önümüzdeki dönemde Ortadoğu çapında ağırlaĢan 

ulusal demokratik sorunların çözümündeki rolleri, önemi daha iyi anlaĢıla-

caktır. Kürdistan‟ın daha kapsamlı bir yeni Ġsrail-Filistin mi olacağı, yoksa 

demokratik barıĢçı çözüm ülkesi mi olacağı bu yöntemlerin ağırlık kazanma-

sına göre belirlenecektir. Dar etnik, kavmiyetçi, dinci ve milliyetçi yöntem-

lerden ne kadar uzak durulur ve askeri yöntemlere itibar edilmezse, Kürdis-

tan‟daki çok karmaĢık toplumsal sorunların demokratik, özgür ve eĢitçi çö-

zümü de o denli demokratik uluslaĢmanın yoluyla olur.”  

 

2- Etnisite ve Demokratik-Ulus Hareketleri 
 

“Ulus-devletin bastırıp tam eritemediği kültürel hareketlerin baĢında 

etnik olguların mikro milliyetçiliği gelmektedir. Ulus-devlet milliyetçiliğin-

den farklıdır. Demokratik muhtevası ağır basmaktadır. Yeni bir devlet arayı-

Ģından ziyade, kendi kültürleri etrafında demokratik bir siyasi oluĢum haline 

gelebilmek en önemli amaçlarıdır. Bölgesel veya yerel özerklikten farklıdır. 

Mekan sınırlarına bağlı olmayan, aynı kültürel varlığı paylaĢanların sınır 

ötesinde de olsa birlik ve dayanıĢmalarını ifade eder. Hâkim etnisiteye karĢı 

varoluĢlarını korumak da önemli amaçlarındandır.  

Farklı ezilen etnisitelerin, diğer deyiĢle baskı altındaki halkların bir 

adım ötesi hareketine Demokratik Ulus Hareketi demek, sosyolojik açıdan 

oldukça doğru ve anlamlıdır. Tek ezilen etnisite halinde ayakta kalmak, va-

roluĢunu sürdürmek oldukça zordur. Benzer kültürlerin dil ve lehçeleri, 

coğrafi ve siyasi sınırı paylaĢanların hareketi birkaç nedenden ötürü Demok-

ratik Ulus Hareketi olarak nitelendirilmek durumundadır. Birincisi, ayrı bir 

devlet hedefinden ziyade, demokratik bir siyasi oluĢum ve yönetim arayıĢın-

dadırlar. Aynı devletin çatısı altında demokratik bir siyasi oluĢum tarihin de 

en çok tanıdığı siyasi varlık biçimidir. Tarih neredeyse ezici olarak farklı 

kültürel varlıkların siyasal oluĢumlarıyla doludur. Her devlet veya impara-
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torluğun sınırlarında istenildiği kadar siyasi oluĢum halinde yaĢamak nor-

mal yönetim biçimidir. Anormal olan, bu siyasi oluĢumları yok saymak veya 

bastırmaktır. Asimilasyon ise, pek baĢvurulan bir yöntem değildi. Roma, 

Bizans, Osmanlı, Pers-Sasani, Arap-Abbasi Ġmparatorlukları yüzlerce farklı 

siyasi idari birimleri varlık gerekçesi saymıĢlardı. Yeter ki imparator veya 

sultanın meĢruiyetini tanısınlar. Dil, din, folklor ve öz yönetimlerini koruya-

rak yaĢamak asıldı. Ulus-devlet canavarı (Leviathan) bu düzeni yok etti. Fa-

Ģizme de bu temelde gidildi. Sonuç birçok kültürel ve fiziksel soykırım oldu.  

Ezilen etnisite veya halkların ulus olma haklarını sadece ulus-devlet 

olarak yorumlamak hem liberalizmin hem reel sosyalizmin büyük çarpıtması 

ve faciasıydı. FaĢist milliyetçilikle totalitaryanizmin sonucuydu. Normal 

uluslaĢmayı sınırlara mahkûm etmeden, kültürel temelli ve demokratik yöne-

tim esasları üzerinde inĢa etmek en doğru, insani ve toplumsal doğaya uygun 

olan yoldu. Tarihin gerçekleri de daha çok bu yolu açıklıyordu. Azami kâr 

peĢindeki tekelci sermayenin hızlı sermaye biriktirme hırsı bu yolun kapatıl-

masında en önemli etken oldu. Normal olmayan yol olan ulus-devlet, ulus-

laĢmanın normal yolu haline gelirken, normal olan demokratik uluslaĢma 

yolu ise normal olmayan, hatta yok sayılan yol halinde algılandı. Büyük 

çarpıtma buydu.  

Ulus-devletin çok yönlü çözümsüzlüğü ortaya çıkınca (dünya ve bölge 

savaĢları, ulusal boğazlaĢma, sermayenin ulusal duvarlara çarpması), nor-

mal yol olan demokratik uluslaĢmalar yoğunca yaĢanmaya baĢladı. Tüm 

Avrupa‟nın Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında yaĢadığı ulus-devletçilikten 

demokratik-ulusçuluğa dönüĢümdür aslında. ABD zaten her zaman demok-

ratik ulusların ulusu olarak kalmayı baĢardı. Tekelciliğin birçok ulus-

devletçi çarpıtmasına rağmen. SSCB‟de ulus-devletçilik ve demokratik ulus-

çuluk iç içe yaĢandı. Hindistan‟da da demokratik ulusal eğilimler güçlüdür. 

Afrika ve Latin Amerika‟da demokratik ulusal eğilimler her zaman ağır 

basmıĢtır. Katı ulus-devletçilik çok az sayıda, Ortadoğu baĢta olmak üzere 

bazı mekânlarla sınırlı kaldı. Bunlar da hızla çözülüĢ sürecindedir.  

Ġkincisi, iktidarcı ve devletçi uluslaĢma esas alınmayınca, geriye ya or-

taçağdan kalma bazı kurumlarla (ağalık, Ģeyhlik, tarikat, aĢiret reisliği) ço-

ğunlukla aile menfaatlerine dayalı iĢbirlikçi taĢeron yönetimler esas alınıp 

modernleĢtirilerek devam edecek ya da demokratik yönetimler geliĢtirilecekti. 

Birinci yol, tarihin de çok tanıdığı klasik iĢbirlikçiliğin modernleĢmiĢ haliydi. 

Ġkinci yol ise, demokratik modernitenin esas hedefi olan yoldu. Ulus-devlet 
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ve iĢbirlikçilerine karĢı direniĢin yöntemi ancak demokratik olabilir. Bu da 

demokratik uluslaĢmaya götüren en sağlıklı özgürlükçü ve eĢitçi yoldur.  

Üçüncüsü, kültürlerin, dil ve lehçelerin çoğul karakteri de demokratik-

uluslaĢmaya zorluyordu. Ulus-devlet gibi hâkim etnisitenin dil, lehçe ve kül-

türel tahakkümünü esas alması özüne aykırıydı. Tek seçenek çok dilli-

kültürlü-siyasi oluĢumlu ulus olabilmekti. Bunun da demokratik ulus anla-

mına geldiği açıktı. Hatta birkaç demokratik ulustan tek bir demokratik ulus 

haline gelebilmenin yolu da açıktı. Ġspanya‟da, Hindistan‟da, beğenmediği-

miz Güney Afrika Cumhuriyeti‟nde, hatta Endonezya ve birçok Afrika ülke-

sinde yaĢanan buna benzer geliĢmelerdir. ABD ve AB bile bir nevi demokra-

tik ulusların ulusu olarak tanımlanabilir. Rusya Federasyonu benzer diğer 

önemli bir örnektir.  

Dördüncüsü, ekonomik, sosyal, siyasal, zihinsel, dil, din ve kültürel 

farklılıklar daha çok korunmak istendiklerinden, bunun yolunun demokratik 

ulustan geçtiği hemen anlaĢılır. Her farklılık ayrılığa dönüĢtürülürse, bu 

hepsinin kaybı olur. Hâlbuki hepsi için ideal olan „farklılık içinde birlik‟ 

halinin en uygun biçimi demokratik-ulus olabilmedir. Yalnız baĢına bu çö-

züm potansiyeli bile demokratik-ulus hareketinin muazzam çözüm gücünü ve 

ulus-devlete alternatif yapısallığını açıklamaya yeter.  

Ulus-devlet çözümsüzlüğünün bir yandan küresel sermaye hareketleri 

tarafından üstten, diğer yandan kentsel, yerel ve bölgesel özerklik hareketle-

riyle demokratik-ulus ve dinsel hareketler tarafından alttan sıkıĢtırılmasıyla 

yaĢanan kaos, yeni sistemler doğurmaya adaydır. Bunun birçok iĢaret ve 

kanıtları ortaya çıkmıĢ bulunmaktadır.  

Liberalizm bir yandan klasik ulus-devletçiliği aĢıp yeniden inĢa etmeye 

çalıĢırken, öte yandan bu eylemini demokrasinin geliĢtirilmesi maskesi altın-

da yürütmeye önem ve özen göstermektedir. Katı ulus-devletçiler ise, eskinin 

muhafazakârlarını aratmayan bir tutuculuk ve gericilik içinde debelenip 

durmaktadırlar. Bir nevi günümüzün gerçek muhafazakârları pozisyonunu 

takınmıĢ durumdadırlar. Dinciler ise, geleneksel ümmet arayıĢı içindedir. 

Modernizmi din kisvesi altında yaĢamsallaĢtırmaları ve din temelli bir ulus-

devletçiliği inĢa etmeleri güçlü olasılıktır. Ġran bu konuda öğretici bir örnek-

tir.  

Demokratik-uluslaĢma seçeneği günümüzün çok karmaĢık ideolojik ve 

yapısal sorunları konusunda sunduğu yüksek çözüm potansiyeliyle gelecek 

vaat etmektedir. Özellikle AB‟nin aldığı yol etkileyicidir. Demokratik 

modernitenin hem ideolojik hem yapısallık bakımından demokratik-ulus 
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seçeneğini temel boyutlarından biri olarak alması çok önemlidir. Uygarlığa 

hem katkı hem kurtuluĢ Ģansı tanımaktadır. Demokratik modernitenin de-

mokratik-ulus üzerinden sağlayacağı yeniden inĢa çalıĢmaları, toplumsal ve 

çevresel temel sorunların çözümü konusunda en umutlu projeler durumun-

dadır.”  

 

Demokratik Konfederalist Toplum 
 

“Resmi modernitenin temel devlet formu olan ulus-devletin karĢılığını 

demokratik modernitede demokratik konfederalist sistem oluĢturur. Bunu 

devlet olmayan siyasi yönetim biçimi olarak tanımlamak mümkündür. Siste-

me özgünlüğünü veren de bu özelliğidir. Demokratik yönetimleri kesinlikle 

devletin idari yönetimiyle karıĢtırmamak gerekir. Devletler idare eder, de-

mokrasiler yönetir. Devletler iktidara dayanır, demokrasiler kolektif rızaya 

dayanır. Devletlerde atama, demokrasilerde seçim esastır. Devletlerde zorun-

luluk, demokrasilerde gönüllülük esastır. Benzeri farklılıkları çoğaltmak 

mümkündür.  

Demokratik konfederalizm sanıldığı gibi günümüze özgü herhangi bir 

yönetim biçimi değildir. Tarihte olanca ağırlığıyla yer bulan bir sistemdir. 

Tarih bu anlamda merkezi devletsel değil, konfederaldir. Devlet formu çok 

resmileĢtiği için tanınmıĢtır. Fakat toplumsal yaĢam konfederalizme daha 

yakındır. Devlet hep merkeziyetçiliğe koĢarken, dayandığı iktidar tekellerinin 

çıkarlarını esas almaktadır. Aksi halde bu çıkarları koruyamaz. Ancak çok 

sıkı bir merkeziyetçilik güvence sağlayabilir. Konfederalizmde tersi geçerli-

dir. Esas aldığı tekel olmayıp toplum olduğu için, mümkün olduğunca mer-

keziyetçilikten kaçınmak durumundadır. Toplumlar homojen (tek kütle) 

olmayıp çok sayıda topluluktan, kurum ve farklılıktan oluĢtuğu için, hepsi-

nin ortak bir ahenk içinde bütünlüğünü sağlamak, korumak zorunluluğunu 

duyar. Dolayısıyla bu çokluklar için aĢırı merkeziyetçi bir yönetim sık sık 

patlamalara yol açar. Tarihte bunun sayısız örnekleri vardır. Demokratik 

konfederalizm ise her topluluk, kurum ve farklılığın kendini yansıtmasına 

uygunluğundan ötürü daha çok yaĢanır. Çok tanınmıĢ bir sistem olmaması, 

resmi bir varlığın hegemonik yapısı ve ideolojisinden ötürüdür. Resmi tanımı 

olmasa da toplumlar tarihte esas olarak konfederalisttir. Tüm aĢiret, kabile, 

kavim yönetimleri hep gevĢek iliĢkiler niteliğindeki konfederalizme izin verir. 

Aksi halde iç özerklikleri zedelenir. Bu ise varlıklarını dağıtır. Hatta impara-

torluklar bile iç yapılarında sayısız farklı yönetime yaslanırlar. Her türlü 
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kabile, aĢiret, kavim yönetimleri, dinsel otoriteler, krallık, hatta cumhuriyet 

ve demokrasiler bir imparatorluk bünyesinde birleĢebilirler. Bu anlamda en 

merkezi sanılan imparatorlukların bile bir nevi konfederalizm olduğunu 

kavramak önemlidir. Merkezi eğilim toplumun değil, tekelin gereksinim 

duyduğu bir idari modeldir.  

Kapitalist modernite süreci devletin azami merkezileĢtiği süreçtir. Top-

lumdaki siyasi ve askeri güç merkezleri otorite denilen en güçlü tekel lehine 

alıkonarak, toplum azami ölçüde siyasi ve askeri yönden güçsüz ve yönetim-

siz bırakılarak geliĢen modern monarĢiler ve ardı sıra geliĢtirilen ulus-devlet, 

toplumun askeri ve siyasi bakımdan en güçsüz ve silahsız bırakıldığı yöne-

timler olmuĢtur. Toplumsal huzur ve hukuk düzeni denilen olgu, burjuva 

sınıf egemenliğinin kuruluĢundan baĢka bir Ģey değildir. Sömürünün yoğun-

laĢması ve aldığı yeni biçimler ulus-devleti zorunlu kılmıĢtır. Ġktidarın azami 

bir merkezi devlet olarak örgütlenmesi de diyebileceğimiz ulus-devlet, 

modernitenin esas yönetim biçimidir. Bir kılıf gibi üstüne giydirilen „burjuva 

demokrasisi‟ denilen uygulamalar, esas olarak toplumda iktidar tekeline 

meĢruiyet sağlamak içindir. Ulus-devlet demokrasi ve hatta cumhuriyetin 

inkârı temelinde vücut kazanır. Demokrasi ve cumhuriyetler mahiyeti itiba-

riyle ulus-devletten farklı yönetim biçimleridir.  

Demokratik modernite gerek tarihsel temel olarak, gerekse güncel kar-

maĢık toplumsal doğa açısından demokratik konfederalizmi temel siyasi 

model olarak belirlemekle keyfi bir seçim yapmıyor. Ahlaki ve politik toplu-

mun siyasi çatısını ifade etmiĢ oluyor. Toplumsal doğanın homojen ve 

monolitik olmadığını tam kavramadıkça, demokratik konfederalizmi anla-

mak güçleĢir. Resmi modernitenin son dört yüz yıllık tarihi, çok etnisiteli, 

çok kültürlü, farklı siyasi oluĢumlu, öz savunmalı toplumu homojen ulus 

adına bir nevi soykırıma (genellikle kültürel, zaman zaman fiziki soykırım-

lar) tabi tutma eylemidir. Demokratik konfederalizm ise, bu tarihe karĢı öz 

savunma, çok etnisiteli, çok kültürlü ve farklı siyasi oluĢumlarda ısrar tari-

hidir. Postmodernizm bu çatıĢmalı modernite tarihinin yeni biçimler altında 

devam etmesidir.  

Son iki yüz yılın en tanrısal varlığı olarak kutsanan ulus-devletin küre-

sel finans çağında çatlaması, bünyesinde zorla erittiği, bastırdığı toplumsal 

gerçeklerin intikam alırcasına yeniden gündemleĢmesi birbirleriyle bağlantılı 

süreçlerdir. Finans çağının kâr anlayıĢı ulus-devletin değiĢimini gerekli 

kılmaktadır. Bunalımın sistemik olmasında bu değiĢim önemli rol oynar. 
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Neo liberalizmin yeni ulus-devlet inĢası ise bir türlü baĢarılı olamamaktadır. 

Ortadoğu deneyimleri bu bakımdan öğreticidir.  

KarĢıt modernite olarak kendini gittikçe daha çok görünür kılmak du-

rumunda olan demokratik sistem bu koĢullar altında varoluĢunu güçlendi-

rirken, biçim sorunlarını baĢarıyla çözmekle karĢı karĢıyadır. 

Konfederalizmin tarihe yabancı olmadığını, günümüz toplumunun karma-

ĢıklaĢan doğasına daha iyi yanıt olduğunu bu amaçla belirlemeye çalıĢtık.  

Ahlaki ve politik toplumun kendini en iyi ifade yolunun demokratik si-

yaset olduğunu sıkça dile getirdik. Demokratik siyaset demokratik 

konfederalizmin inĢa tarzıdır. Demokratikliğini de bu tarzdan alıyor. KarĢıt 

modernite gittikçe merkezileĢen, toplumun en iç gözeneklerine kadar yayılan 

iktidar ve devlet aygıtlarıyla kendini sürdürmeye çalıĢırken, aslında politik 

alanı da yok etmiĢ oluyor. Buna mukabil demokratik siyaset toplumun her 

kesimine ve kimliğine kendini ifade etme ve siyasi güç olma olanağını su-

narken, politik toplumu da birlikte oluĢturmuĢ oluyor. Politika yeniden top-

lumsal yaĢama giriyor. Devlet krizi politika devreye girmeden çözümlenemez. 

Krizin kendisi politik toplumun yadsınmasından kaynaklanmaktadır. De-

mokratik siyaset günümüzde derinleĢen devlet krizlerini aĢmanın yegâne 

yoludur. Yoksa daha da sıkı, merkezi devlet arayıĢları sert kırılmalara uğra-

maktan kurtulamazlar.  

Bu etkenler bir kez daha demokratik konfederalizmin güçlü bir seçenek 

olarak gündemleĢtiğini göstermektedir. Sovyet Rusya deneyiminde baĢlan-

gıçta revaçta olan konfederalizmin merkezi devlet adına hızla ortadan kaldı-

rılması, reel sosyalizmin çözülüĢünün en temel nedenidir. Ulusal kurtuluĢ 

hareketlerinin baĢarılı olamayıĢı ve kısa süre içinde yozlaĢmaları, demokra-

tik siyaseti ve konfederalizmini geliĢtirmemeleriyle yakından bağlantılıdır. 

Devrimci hareketlerin son iki yüz yıllık deneyimlerinin baĢarısızlığının teme-

linde de ulus-devleti daha devrimci sayıp demokratik konfederalizmi geri bir 

siyasi biçim olarak görerek tavır alıĢları yatmaktadır.  

Kapitalist modernitenin üst silahı olan ulus-devlete sarılarak kısa yol-

dan büyük toplumsal dönüĢümleri gerçekleĢtireceğini sanan kiĢi ve hareket-

ler, bu silahla kendilerini vurduklarını çok geç kavradılar.  

Demokratik konfederalizm ulus-devlet sistematiğinden kaynaklanan 

olumsuzlukları aĢma potansiyeline sahip olduğu gibi, toplumu politikleĢtir-

menin de en uygun aracı konumundadır. Basittir ve uygulanabilir. Her top-

luluk, etnisite, kültür, dini cemaat, entelektüel hareket, ekonomik birim vb. 

birer politik birim olarak kendilerini özerkçe yapılandırıp ifade edebilirler. 
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Federe veya özerklik, kendilik denilen kavramı bu çerçeve ve kapsamda de-

ğerlendirmek gerekir. Her kendiliğin yerelden küreselliğe kadar konfederas-

yon oluĢturma Ģansı vardır. Yerelin en temel öğesi, özgür tartıĢma ve karar 

hakkıdır. Her kendilik veya federe birim, katılımcı demokrasi olarak da kav-

ramlaĢtırılan doğrudan demokrasinin uygulanma Ģansına sahip olması ne-

deniyle eĢsizdir. Bütün gücünü doğrudan demokrasinin uygulanabilirliğin-

den alır. Temel bir rolünün olmasının gerekçesi de budur. Ulus-devlet doğ-

rudan demokrasinin ne kadar inkârı ise, demokratik konfederalizm tersine o 

denli onun oluĢturur ve iĢlevselleĢtirir biçimi konumundadır.  

Doğrudan katılımcı demokrasinin ana hücreleri olarak federe birimler, 

koĢullar ve ihtiyaçlar gerekli kıldığı kadar konfedere birliklere dönüĢme 

esnekliği bakımından da eĢsiz ve idealdir. Doğrudan katılımcı demokrasiye 

dayalı birimleri esas almak kaydıyla geliĢtirilecek her tür siyasi birlik demok-

ratiktir. En yerelde doğrudan demokrasinin uygulandığı, yaĢandığı birimden 

en küresel oluĢuma kadar geliĢtirilen politik iĢlevselliğe demokratik siyaset 

demek mümkündür. Gerçek demokratik sistem tüm bu süreçlerin yaĢanma-

sının formülasyonudur.  

Toplumsal doğa dikkatlice gözlemlenirse, ulus-devletin „demirden ka-

fes‟ niteliği ile demokratik konfederalizmin en uygun özgürleĢtirici niteliği 

rahatlıkla anlaĢılabilir. Ulus-devlet toplumu ne kadar bastırıyor, tek tipleĢti-

riyor ve demokrasiden uzaklaĢtırıyorsa, demokratik konfederalist model de o 

denli özgürleĢtirici, çoklaĢtırıcı ve demokratikleĢtiricidir.  

Dikkat edilmesi gereken bir husus da federe ve kendilik birimlerinin 

çok zengin bir kapsamda düĢünülmesidir. Bir köy veya Ģehir mahallesinde 

bile konfedere birliklere ihtiyaç olacağını anlamak büyük önem taĢır. Her 

köy veya mahalle rahatlıkla bir konfedere birlik olabilir. Örneklersek, bir 

yandan köyün ekolojik birimi yani federesi, diğer yandan özgür kadın birimi, 

öz savunma, gençlik, eğitim, folklor, sağlık, yardımlaĢma ve ekonomik birim-

lere kadar çok sayıda doğrudan demokrasi birimi köy çapında birleĢmek 

durumundadır. Bu yeni birimler birimine de rahatlıkla konfedere (federe 

birimlerin birimi) birim veya birlik denilebilir. Aynı sistemi yerel, bölgesel, 

ulusal ve küresel seviyelere kadar taĢırdığımızda, demokratik 

konfederalizmin ne denli kapsayıcı bir sistem olduğu rahatlıkla anlaĢılabilir. 

Demokratik modernitenin temel boyutlarından üçünün de birbirini tamam-

layıcı nitelikte olduğunu konfederalizm sistematiği ile daha iyi anlamak 

mümkündür. Her boyut bu sistem içinde kendini tartıĢma, değerlendirme, 

kararlaĢtırma, yeniden yapılandırma ve eylemselleĢtirme potansiyeline sahip 
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olduğu için, toplumsal doğanın tarihsel toplum gerçekliği ve bütünselliği de 

en iyi biçimde sağlanmıĢ oluyor.  

Toplumsal öz savunmayı da demokratik konfederal sistemde en iyi bi-

çimde gerçekleĢtirmek mümkündür. Öz savunma demokratik siyasetin bir 

kurumu olarak konfederal sistem kapsamındadır. Öz savunma tanım olarak, 

demokratik siyasetin yoğunlaĢtırılmıĢ ifadesidir.  

Ulus-devlet esas olarak askeri bir sistemdir. Tüm ulus-devletler içte ve 

dıĢta çok acımasız, çeĢitli, uzun süreli, değiĢik biçimde gerçekleĢtirilen savaĢ-

ların ürünüdür. SavaĢların ürünü olmayan tek bir ulus-devlet düĢünülemez. 

Sadece kuruluĢ aĢamasında değil, hatta ondan daha fazlası kurumlaĢma ve 

çözülme dönemlerinde ulus-devlet tüm toplumu içten ve dıĢtan militarist 

(askeri) bir zırhla kaplar. Toplum tümüyle askerileĢir. Düzenli ordu baĢta 

olmak üzere tüm kurumlara vurulan ulusal etiketi bu militarist zırhı örten 

perde durumundadır. Burjuva demokrasileri denen aygıtlar ise, daha da ileri 

gidip demokrasi cilası ile bu militarist yapılanma ve zihniyeti örtbas ederek 

liberal demokrat bir toplumsal sistemin yürürlükte olduğu propagandasını 

yükümlenir. Modernite yönetiminin bu yaman çeliĢkisini çözümlemeden, 

herhangi doğru bir siyasallaĢma ve demokratik siyaset yapma olgusundan 

bahsetmek mümkün değildir. Asker-millet denilen olgu budur. Bu, dört yüz 

yıldır inĢa edilen tüm ulus-devletler için geçerli bir olgudur. Tüm toplumsal 

sorunlar, bunalımlar ve çürümelerin altında bu gerçeklik yatar. Çözüm ola-

rak dayatılan ve sıkça tekrarlanan her tür (darbeli, darbesiz, askeri, sivil 

faĢizmler) faĢist iktidar uygulamaları ulus-devletin doğası gereğidir; onun 

biçimsel ifadesinin en özgün halidir.  

Demokratik konfederalizm ulus-devlet kaynaklı bu militaristleĢmeyi an-

cak öz savunma aracı ile durdurabilir. Öz savunmadan yoksun toplumlar 

kimliklerini, politik özelliklerini ve demokratikleĢmelerini yitirmek duru-

mundadır. Bu nedenle öz savunma boyutu, toplumlar için basit bir askeri 

savunma olgusu değildir. Kimliklerini koruma, politikleĢmelerini sağlama ve 

demokratikleĢmelerini gerçekleĢtirme olgusuyla iç içedir. Toplum ancak 

kendini savunabiliyorsa kimliğini koruduğundan, politikleĢmesini sağladı-

ğından ve demokratik siyaset yapabildiğinden bahsedebilir. Demokratik 

konfederalizm bu gerçekler ıĢığında aynı zamanda bir öz savunma sistemi 

olarak boyutlanmak durumundadır. Tekellerin küresel hegemonik çağında 

ve bütün toplumu ulus-devlet biçiminde militaristleĢtirdiği koĢullarda, de-

mokratik modernite aynı kapsamda, tüm zaman ve mekân koĢullarında öz 

savunma demokratik siyaset temelinde, konfederal ağlardan oluĢan öz siste-
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matiğiyle ancak hegemonyaya karĢılık verebilir. Ne kadar hegemonik ağ, 

Ģebeke (ticari, finansal, sınaî, iktidar, ulus-devlet ve ideolojik tekel) varsa, 

demokratik modernitede de o denli konfederal, öz savunmacı ve demokratik 

siyaset ağları geliĢtirmek durumundadır.  

Bu boyut konusunda değinmemiz gereken son bir sorun, ikisi arasında-

ki iliĢki ve çeliĢkilerin nasıl sürdürülebileceğine iliĢkindir. Özellikle reel-

sosyalist ve ulusal kurtuluĢçu akımlara hâkim olan iktidarcı yaklaĢımlar 

(burjuva iktidarı yerine proletarya iktidarı, hatta diktatoryası; sömürgeci, 

iĢbirlikçi yönetimler yerine milli iktidarcı yaklaĢımlar) tarihin en trajik yan-

lıĢlarını yaparak, bu anlayıĢları nedeniyle kapitalizme hak etmediği bir ken-

dini sürdürme Ģansı sunmuĢlardır. Bir nevi iktidar ve devlet yıkma ve yerle-

rine yenilerini inĢa etme anlayıĢ ve uygulamaları da diyebileceğimiz bu ve 

benzeri akımlar, toplumun militarizasyona boğulmasında, politik niteliğinin 

yitiriliĢinde ve demokratik mücadeleyi kaybediĢlerinde en sorumlu konum-

dadırlar. YaklaĢık iki yüz yıldır bu tarz yaklaĢımlar kapitalist hegemonyacılı-

ğın ulus-devletçiliğine kendi elleriyle altın tepsi içinde zafer sunmuĢlardır. 

AnarĢistler ve çok geç de olsa bazı postmodern feminist ve ekolojik hareket-

lerle diğer sivil toplum ve sol anlayıĢlar bu konuda daha olumlu pozisyonda-

dır.  

Ġki modernite sisteminin … barıĢ ve çatıĢmalarla dolu uzun bir süreyi 

birlikte yaĢamaları kaçınılmazdır. Bu, hayatın bir gerçeğidir. Uzun süreli bu 

birlikte yaĢam sürecini ne ilkesiz, teslimiyetçi barıĢ yaklaĢımlarıyla ne de her 

koĢulda çatıĢmacı ve savaĢçı anlayıĢ ve uygulamalarla sürdürmek doğrudur. 

Ulus-devlet sistematiğiyle demokratik konfederalizm sistematiğini ilkeli ve 

koĢullu barıĢlarla olduğu kadar, bu koĢul ve ilkelerin çiğnenmesi durumun-

da öz savunma savaĢımlarıyla birlikte yaĢanacağını hesaba katan siyaset 

felsefesiyle stratejik ve taktik yaklaĢımlar, tarihsel-toplumun özgürlük, eĢitlik 

ve demokrasi mücadelesi açısından gereklidir. 

 Uygarlık tarihinin diyalektik geliĢiminde olduğu gibi, modernizmin 

kendisi ve daha kısa olan tarihçesi de yoğun diyalektik geliĢimlerle yüklüdür. 

Diyalektik derken anlaĢılması gereken husus, iki uçlu iliĢki ve çeliĢkili geli-

Ģimin iki farklı zihniyet ve yapılanmayı bağrında taĢıdığıdır. Son dört yüz 

yıllık tarih modernizme kapitalizmin damgasını vurduğunu doğrulamaktadır. 

Ama kapitalizmin damgasını vurması, modernitenin tümüyle kapitalist oldu-

ğu anlamına gelmez. Kaldı ki, kapitalizmin kendisi de bir toplum biçiminden 

ziyade, kâr ve sermaye birikim sistemidir. Modernite gibi çok kapsamlı bir 

olguyu nitelendirmeye uygun bir sistem değildir.   
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Kâr ve sermaye birikim sistemi olarak kapitalizmin modernizme damga-

sını vurduğu ve halen finans kapitalin hâkimiyetinde küresel hegemon güç 

olarak konumunu sürdürdüğü inkâr edilemez. Bununla birlikte sistem ola-

rak (dünya kapitalist sistem, dünya-sistem) inĢa edildiği, tüm mekân ve za-

man koĢullarında bağrında yoğun çeliĢik güçler taĢıdığı da inkâr edilemez. 

Kavram kolaylığı olarak demokratik modernite güçleri olarak tanımlamaya 

çalıĢılan bu güçlerin sadece reel sosyalizm ve ulusal kurtuluĢ hareketleri 

olarak değil, baĢta anarĢizm olmak üzere, son dönemde de ekolojik, feminist, 

radikal dinci sistemler gibi çıkıĢlara tanık olunduğu bilinmektedir. Sistemin 

bağrındalığı çoktan deĢilmiĢ, içinden ve dıĢından (Daha çok dıĢından. Çün-

kü toplumsal doğa asıl olarak dıĢtan gelen güçleri tanımaktadır) gelenler, 

sistemin tüm mekân ve zamanlarında varlıklarını, özgürlük ve eĢitlik istemle-

rini hep dile getirmiĢ ve eyleme geçirmiĢlerdir. Sistem arayıĢlarından hiç geri 

durmamıĢlardır.  

Tüm uygarlık tarihinde denendiği gibi, modern zamanlarda da sistem-

lerin birbirilerini imha etme ve tekelleĢme çabaları sonuç vermediği gibi, 

bunun bedeli de ağır olmuĢtur. ġüphesiz taĢıdığı körlükler bu sistem savaĢla-

rının bilançolarını çok ağırlaĢtırmıĢtır. Sistemler birbirilerine ağır basarak 

yaĢamaya devam etmek isteyeceklerdir. Küresel düzeyden yerel düzeylere 

kadar hep hegemonyalar dayatılacağı gibi, karĢıt direniĢler de deneylerden 

çıkardıkları derslerle daha da güçlenerek devam edeceklerdir. BarıĢı ve sava-

Ģı çözümsüzlükler devam ettikçe hep beraber yaĢamaya devam edeceğiz. Çö-

zümlemeler ve çözümler daha baĢarılı oldukça, doğruyu, iyi ve güzeli daha 

çok yansıttıkça, elbette barıĢsızlık ve savaĢsızlık hali diyebileceğimiz daha 

arzulu, güzel bir dünyayı hayal edebiliriz, gerçekleĢtirebiliriz. Elbette daha 

çok barıĢ, daha az savaĢ da değerli bir haldir ve gerçekleĢtirilme çabaları 

soyludur. Yalnızca ilkeli, onurlu olmak kaydıyla.  

Küresel finans kapital hegemonyasının kendisini en derin kriz süreci 

olarak tanımladık. GeliĢmeler bu tanımı doğrulamaktadır. …. Kriz dönemle-

rinde modern sistemler doğurgan olurlar. Kimileri felçli doğum yaptığı gibi, 

sağlıklı doğum yapanlar da eksik olmaz. Kapitalizmin liberal ütopyasında 

çok geniĢ ve eklektik çözümler paketi hiç eksik olmaz. Günlük, haftalık, ay-

lık, yıllık, on yıllık, elli yıllık planlar yapıp duruyorlar. Bu onların iĢidir. 

Yapmaya devam edecekler.  

Demokratik modernite güçlerinin Ģansı da bu kriz dönemlerinde daha 

fazla açılabilir. Arkalarındaki muazzam direniĢ tarihleri, özgürlük ve eĢitlik 

ütopyaları önlerini aydınlatıyor. Ayrıca yenilgi ve yetmezliklerden çıkardıkla-
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rı büyük dersler vardır. Hepsini iç içe entelektüel, ahlaki ve politik görevler 

demeti olarak kavrayıp eyleme geçirdiklerinde, elbette baĢarı Ģansları yük-

sektir. Yine de sistemik ve yapısal kriz dönemlerinin dikkate alınması gere-

ken kendine özgü yanları vardır. Uygulanması gereken bilimin ve ahlaki-

politik felsefesinin ne kadar geçmiĢin izinde olsalar da yenilik içermesi ge-

rektiği göz ardı edilemez. Aksi halde geçmiĢte çokça yaĢanan sığlıklar yeni 

körelmeleri beraberinde getirecektir. Hele liberalizmin kendini sıkça 

neo‟laĢtırması tehlikeyi daha da büyütür. Herkes 1929 büyük dünya bunalı-

mında devrimler beklerken, yükselen faĢist dalganın halen etkisini sürdür-

düğü unutulmamalıdır. Toplum her zamankinden daha fazla ahlaki ve poli-

tik niteliğinden yoksun kılınmıĢtır. BiliĢim teknolojisi, küresel ideolojik he-

gemonyacı güçlerin eline muazzam sanal dünyalar sunma ve gerçek dünyayı 

saptırma olanaklarını fazlasıyla vermektedir. Rahatlıkla çürüyen yapılarını 

yeni bir sistemle ambalajlı yeni doğmuĢ gibi sunmakta beis görmezler. Mev-

cut kitle çoktan faĢizmin sürü kitlesine dönüĢtürülmüĢtür. Umut kırmak 

yerine, gerçeğin analitik ve duyumsal yanını birleĢtirmekle yetinmeyip, mut-

laka ahlaki ve politik yaĢamayı her anımıza ve mekânımıza taĢımadıkça, 

kolayca boĢa çıkarılabileceğimizi vurgulamak için belirtiyorum.  

Demokratik modernite, modern ulus-devletin evrenselci, düz, ilerlemeci 

ve kesinlikçi (olasılıklar ve alternatiflere kapalı yöntem anlayıĢı) yöntemle 

çizdiği yolda gerçekleĢtirmek istediği homojen (tek tipli) insan, sürü ve kitle 

toplumuna çoğulcu, olasılıkçı, alternatiflere açık ve demokratik toplumu 

görünür kılan yöntemlerle cevap verir. Farklı siyasi oluĢumlara açık, çok 

kültürlü, tekelleĢmeye kapalı, ekolojik, feminist ve temel toplumsal ihtiyaçla-

ra cevap veren, topluluk tasarrufuna dayalı ekonomik yapısıyla alternatifini 

geliĢtirir. Kapitalist modernitenin ulus-devletine karĢı, demokratik 

modernitenin siyasi alternatifi Demokratik Konfederalizmdir.”  

 

Demokratik Konfederalizm: 
 

“a- Farklı ve çok katmanlı siyasi oluĢumlara açıktır. Yatay ve dikey 

farklı siyasi oluĢumlar mevcut toplumun karmaĢık yapısı nedeniyle zorunlu-

dur. Merkezi, yerel ve bölgesel siyasi oluĢumları denge içinde bir arada tutar. 

Her biri somut koĢullara cevap verdiğinden, çoğulcu siyasi yapı, toplumsal 

problemlerin en doğru çözüm yollarını bulmaya daha yakındır. Kültürel, 

etnik, ulusal kimliklerin kendilerini siyasi oluĢumlarla ifade etmeleri en 

doğal haklarıdır. Daha doğrusu, ahlaki ve politik toplumun gereğidir. Ġster 
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ulus-devlet, ister cumhuriyet, ister burjuva demokrasileri biçimlerinde olsun, 

devlet gelenekleriyle ilkesel uzlaĢmalara açıktır. Ġlkeli barıĢ temelinde bir 

arada yaĢayabilir.  

b- Ahlaki ve politik topluma dayanır. Kapitalist, sosyalist, feodal, 

endüstriyalist, tüketimci, toplum mühendislerine dayalı benzer Ģablonist 

proje toplum çabalarını kapitalist tekellerin kapsamında görür. Bu tip top-

lum özünde yoktur, propagandası vardır. Toplumlar esas olarak politik ve 

ahlakidir. Ekonomik, siyasi, ideolojik ve askeri tekeller toplumun bu temel 

doğasını kemirerek artı-değer, hatta toplumsal haraç peĢinde koĢan aygıtlar-

dır. Kendi baĢlarına bir değerleri yoktur. Devrim bile yeni toplum yaratamaz. 

Devrimler ancak toplumun aĢındırılan, kadük bırakılan ahlaki ve politik 

dokusunu asıl iĢlevine kavuĢturmak için baĢvurulan operasyonlar olarak 

olumlu rol oynayabilirler. Gerisini ahlaki ve politik toplumun özgür iradesi 

belirler.  

c- Demokratik siyasete dayanır. Ulus-devletin katı merkezli, düz çizgili, 

bürokratik yönetim ve idare anlayıĢına karĢılık, tüm toplumsal gruplar ve 

kültürel kimliklerin kendilerini ifade eden siyasi oluĢumlarla toplumun öz-

yönetimini gerçekleĢtirirler. ÇeĢitli düzeylerde atamayla değil, seçimle baĢa 

gelen yöneticilerle iĢler görülür. Asıl olan meclisli, tartıĢmalı karar yeteneği-

dir. BaĢına buyruk yönetim geçersizdir. Genel merkezi koordinasyon kuru-

lundan (meclis, komisyon, kongre) yerel kurullara kadar her grup ve kültü-

rün bünyesine uygun, çok yapılı, farklılıklar içinde birlik arayan kurullar 

demetiyle toplumsal iĢlerin demokratik yönetimi ve denetimi gerçekleĢtirilir.  

d- Öz savunmaya dayanır. Askeri tekel olarak değil, toplumun iç ve dıĢ 

güvenlik ihtiyaçlarına göre demokratik organların sıkı kontrolü altında öz 

savunma birlikleri temel güçtür. Görevleri, ahlaki ve politik toplumun özgür 

ve farklılıklar temelinde eĢitlikçi karar yapısı olarak, demokratik siyaset ira-

desini geçerli kılmaktır. Ġçten ve dıĢtan bu iradeyi boĢa çıkaran, engelleyen, 

yok eden güçlerin müdahalesini etkisiz kılmaktır. Birliklerin komuta yapısı 

hem demokratik siyaset organlarının hem de birlik üyelerinin çifte deneti-

minde olup, gerek görülürse karĢılıklı öneri ve onaylamalarla rahatlıkla 

değiĢtirilebilir. 

e- Genelde hegemonyacılığa, özelde ideolojik hegemonyacılığa yer yok-

tur. Hegemonik ilke klasik uygarlıklarda geçerlidir. Demokratik uygarlıklar-

da ve modernitede hegemonik güçlere ve ideolojilere hoĢgörüyle bakılmaz. 

Farklı ifade ve demokratik yönetim sınırlarını aĢınca, özyönetim ve ifade 

özgürlüğüyle etkisiz kılınırlar. Toplum iĢlerinin kolektif yönetiminde karĢı-
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lıklı anlayıĢ, farklı önerilere saygı ve demokratik karar esaslarına bağlılık 

Ģarttır. Bu konuda genel klasik uygarlık ve kapitalist modernite yönetim an-

layıĢıyla ulus-devletin anlayıĢı çakıĢmasına rağmen, demokratik uygarlık ve 

modernitenin yönetim anlayıĢlarıyla aralarında büyük farklar ve aykırılıklar 

vardır. Farklar ve aykırılıklarının temelinde bürokratik, keyfi yönetimle de-

mokratik ahlaki yönetim tarzı yatar.  

Ġdeolojik hegemonya söz konusu olamaz. Çoğulculuk, farklı görüĢ ve 

ideolojiler arasında da geçerlidir. Yönetimin kendini ideolojik kamuflajla 

güçlendirmesine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla milliyetçi, dinci, pozitivist bilim-

ci, cinsiyetçi ideolojilere ihtiyaç duymadığı gibi, hegemonya kurmaya da 

karĢıdır. Toplumun ahlaki ve politik yapısını aĢındırmadıkça, hegemonya 

peĢinde koĢmadıkça, her görüĢ, düĢünce ve inanç serbestçe ifade edilme 

hakkına sahiptir.  

f- Süper hegemonik güç denetimindeki ulus-devletlerin BM‟li birlik an-

layıĢına karĢılık, ulusal toplumların Dünya Demokratik Konfederal Birli-

ği‟nden yanadır. Gerek sayısal gerek niteliksel olarak, çok daha geniĢ toplu-

lukları demokratik siyaset kriterlerince Dünya Demokratik Konfederasyo-

nu‟nda birleĢtirmek, daha güvenlikli, barıĢçıl, ekolojik, adil ve üretimsel bir 

dünya için Ģarttır.  

Sonuç olarak çok daha kapsamlıca karĢılaĢtırabileceğimiz kapitalist ve 

demokratik modernite farklılıkları, karĢıtlıkları sadece bir idea değil, somutta 

yaĢanan kocaman iki dünyadır. Tarih boyunca bu iki dünya diyalektik kar-

Ģıtlıklar halinde bazen birbirleriyle amansızca savaĢan, ama aralarında ba-

rıĢları da eksik olmayan bir yolculukla günümüzde de benzer biçimde iliĢki 

ve çeliĢkileriyle bazen çatıĢmakta, bazen barıĢmaktadırlar. Sonucu Ģüphesiz 

entelektüel, politik ve etik olarak mevcut sistemik yapısal bunalımdan doğru, 

iyi ve güzel çıkıĢ yapanlar belirleyecektir.”  
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SONUÇ 
 

Buraya kadar anlattıklarımızdan Önderliğimizin ve PKK‟nin Kürt soru-

nunun çözümü açısından paradigmasal olarak nerede durduğunu ortaya koy-

duk. Önderlik ve PKK‟nin izah ve açıklamalarından hiç de bağımsız olmayan 

bu çalışmanın gerçekleştiği koşullarda sonucu ortaya çıkaracak olan, sadece 

özgürlük eğiliminin tutumu değil; inkâr ve imha yaklaşımının ya da farklı kapi-

talist modernist anlayışların Kürtlere ve Özgürlük Hareketi‟ne karşı tutum ya 

da tutumları olacaktır.  

Onun için „biz görüşümüzü ortaya koyduk‟ diyerek yetinmek gibi bir 

yaklaşım içine girmemek gerekir. Milliyetçiliğin her türlüsüne karşı olduğu-

muz net ve açık ortadadır. Milliyetçiliğin kökeni olan ve toplumsallığın tüke-

tilmesini esas alan tüm yaklaşımları da mahkum ettik. Cinsiyetçiliğin, dincili-

ğin, bilimciliğin, milliyetçiliğin gelişmesinde güçlü birer zemin olduğunu gör-

dük.  

Tarihsel-toplumsal gelişmenin hiç de zorunlu sonucu olmayan devlet ve 

iktidar anlayışının ve bu anlayışın uygulama biçimlerinin hepsinin milliyetçili-

ği beslediğini belirttik. 

Ulusa hitap ediyor gibi görünmesine rağmen milliyetçiliğin birey ve sınıf 

çıkarları temelinde ulusal pazar üzerinde hakimiyet kurma ideoloji ve söylemi 

olduğunu, bütün ayrıntıları ile değerlendirdik. Hakimiyet kurma isteminin aynı 

zamanda savaş, şiddet ve onun her türlüsü anlamına geldiğini anlattık. 

Bütün bunlar ekseninde özgürlük için yola çıkan tüm toplumcu akımların 

neden egemenlikçi sistemleri beslemekten kurtulamadığını açıklamaya çalıştık. 

Bu açıklamalar içinde kapsamlı eleştirilerle zehirli kaynağın kurutulması ya da 

o kaynaktan uzak durulmasının ideolojik-politik, ahlaksal tutumunun ne olması 

gerektiğini açımladık. Marksizm‟in bu noktalardaki yanılgı ve yetmezliklerini 

ortaya koyduk. Eleştirdik. Bu eleştiriler temelinde de yeni paradigmamızı izah 

etmeye çalıştık. Bu paradigmanın hedefini de „Demokratik-Ekolojik ve Cinsi-

yet Özgürlükçü Toplum‟ olarak belirledik.  

Bu proje çerçevesinde genel olarak devlet ve iktidar hedefli olunamaya-

cağını belirttik. Hiçbir toplumcu hareketin iktidarcı ve zoru esas alan bir çözüm 

içerisinde neden olamayacağını belirtirken, bu konuda da bir tutum belirledik. 

Öncülük misyonunu üstlenen partilerin devlet-iktidar ve şiddeti esas alan yak-
laşımlardan bir an önce kurtulmasını net biçimde ortaya koyarken; demokratik 
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siyaset ve meşru savunmayı aşmayan zoru formüle ettik, stratejimizin merke-

zine oturttuk.  

Bütün bunlar karşısında cinsiyet, bilim ve inanç karşısındaki pozisyonu-

muzu açık ortaya koyduk. Kısacası milliyetçiliğin mahkumiyeti temelinde son 

on yıldır yapıldığı gibi paradigmamızı yeniden ele aldık. Önderlik ve PKK son 

on yıldır bu yeni paradigmasal duruşun örgütsel- eylemsel düzenleme ve poli-

tikaları üzerine binlerce defa açıklama yaptı ve halen de yapmaya devam et-

mektedir. Onun için belki bu çalışmamızda yeni bir şey de söylemedik. Belki 

defalarca belirtilenlerin bir tekrarını anlatmaktan da öteye gidemedik. Ulustan, 

ulus-devlete değil de demokratik ulusa geçişin ifadesi olan Demokratik 

konfederalizm‟in ne anlama geldiğini Önderlikten yaptığımız uzun bir alıntıyla 

anlatırken de bu tekrarı yeniden yaşadık. Ama içinde birçok tekrarı barındırsa 

da milliyetçiği ve ulus-devleti çağımızın en temel hastalığı ve yıkımların nede-

ni olarak mahkum ettik. Bu mahkumiyet temelinde önümüzdeki yol haritasını 

da kısaca da olsa sergilemeye çalışarak çalışmamıza son vereceğiz. 

Başta da belirtildiği gibi Önderlik ve PKK kendisini yeniden tanımladı ve 

hedeflerini ortaya koydu. Bu konuda taktik anlamına gelecek, gizli-kapaklı gibi 

değerlendirilecek ve farklı yorumlara çekilecek hiçbir yan olmamaktadır. PKK 

açısından Kürt sorununun çözümünün pratik sonuçlarını gelişmeler belirleye-

cektir. Yani özgürlükçü çözüme yaklaşımda karşıtların yönelimi de önemli rol 

oynayacaktır. 

Önderliğimizin esaret altına alınmasından sonra başta ABD olmak üzere 

dünya hegemonları Ortadoğu‟da yeni bir sürecin başlatılmasının hesaplarını 

yapıyorlardı. 11 Eylül saldırılarına karşı geliştirilen politikalar da bunun ipuç-

larını veriyordu. Afganistan ve Irak işgali bu temelde atılan adımlar anlamına 

geliyordu. Adına kısaca BOP denilen Büyük Ortadoğu Projesi adım adım haya-

ta geçirilmek isteniyordu. Alternatifi de Önderliğimizin geliştirdiği Demokratik 

Ortadoğu Projesi idi. Ortada ise bu her iki projeye de karşı olan statükocu böl-

ge devletlerinin Kürtlere inkar-imha biçiminde yansıyan geleneksel politikaları 

vardı. Bu projelerin çelişkilerini ve çatışmalarını son on yıl içinde yoğun olarak 

yaşadık. 

Önderliğimizin esareti sonrası Irak‟a işgal biçiminde yansıyan BOP, 

PKK‟de de iç ihanet biçiminde kendisini gösterdi. Bu anlamda BOP‟un en 

önemli ayağı Kürdistan olmakta idi. Bu projenin hayata geçirilmesinin ilk adı-

mı olan uluslararası komplonun yanı sıra Saddam‟a karşı Güneyli Kürtlere 

dayanılarak gerçekleştirilen işgal ve sonrasında YNK Lideri Celal Talabani‟nin 

Irak Cumhurbaşkanı olması, BOP ile Güney Kürdistan bağlantısının direkt 
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kurulması anlamına geliyordu. Kaldı ki 1998 Washington‟da gerçekleşen 

Clinton-Talabani ve Barzani görüşmesi hem komplo hem de BOP‟un hayata 

geçirilmesinin ön adımı olmakta idi.1963 yılında Paris‟te Kamuran Ali 

Bedirxan aracılığıyla gerçekleşen KDP-İsrail görüşmelerinin doruk noktası 

anlamına gelmekteydi, Washington görüşmesi ve antlaşması. Özellikle Güneyli 

Kürtler artık ABD ve NATO eksenli Ortadoğu politikalarının temel oyuncakla-

rından biri olmaya aday pozisyona gelmişti ve gelişmeler de bunu gösteriyor-

du. Irak işgali sonrası gelişmeler de bunu göstermeye devam etmektedir. De-

vam eden bu durum, aynı zamanda komplonun tüm yönleriyle açığa çıkması-

nın bir vesilesi de olmaktadır. 

Esaret altındaki Önderliğimize yaklaşım ve egemen güçlerin esaretten na-

sıl yararlanmak istedikleri Önderlik tarafından tüm yönleriyle ele alınmıştır. Bu 

ele alışta da sürekli „kendimi kullandırtmayacağım‟ demiştir. Önderliğimizin 

bu duruşu ile birlikte geliştirdiği yeni paradigma ve PKK‟nin başlattığı 1 Hazi-

ran Hamlesi ve buna denk düşen örgütsel-eylemsel duruşun yanı sıra tüm kara-

lama ve çarpıtma propagandalarına rağmen halkın Önderliğini ve partisini her 

geçen gün daha da artan bir destekle savunması, komployla birlikte devreye 

konulmak istenen tüm oyunları bozmuştur. Ve bu süreç içinde de Önderlik 

yeni paradigmayı tüm yönleriyle partiye, halka ve insanlığa sunmuştur.  

Son on yılda tüm oyunları boşa çıkan başta ABD olmak üzere hegemonik 

güçler ve statükocu bölge devletleri bugün yeni politika ve planlamalar çerçe-

vesinde PKK ve Önderliği izole etmenin, marjinalleştirerek tasfiye etmenin 

çabasını yürütürken, yeni argümanlar kullanarak ve adına açılım denilen yeni 

adımlarla süreci kendi lehlerine çevirme ve özgürlük iradesini kırma politikala-

rından vazgeçmiş değillerdir. 

Bir yandan ideolojik saldırı, diğer yandan Kürtleri birbiri ile çatıştırma 

çabaları ve buna bağlı olarak güya demokratikleşme çerçevesinde Kürtlere bir 

takım hak ve özgürlükler tanıma gibi aldatıcı yaklaşımları benimsemişlerdir. 

Ama her geçen gün daha da artarak doruk noktasına çıkan Kürt özgürlük irade-

sini de hesaba katmaları gerektiğinin farkında oldukları görünmektedir. Askeri 

saldırı ve topyekûn imha seferleri bu son durumla bağlantılı bir şekilde ele 

alınacağa benzemektedir.  

Doğal olarak da demokratik siyaset temelinde özgürlüğe dayalı barış sü-

recinin başlaması ya da önünde engel olan gelişmelerin yaşanması, PKK olarak 

atılacak adımları da önemli oranda belirleyecektir. 

Bir yandan PKK‟nin silahsızlandırılması çabaları, diğer yandan Kürt hal-

kının özgürlükteki iddiasının iradi duruşu, mevcut durumun hiç de sömürgeci 
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güçlerin istediği biçimde gelişmeyeceğini göstermektedir. Onun için „sorunun 

çözümü Türkiye içinde olmalıdır‟ şeklinde yaklaşımlar da dillendirilmeye baş-

lamıştır.  

Bunlar elbette pratik gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler paradigmanın 

değil uygulanma yol ve yöntemlerinin ele alış biçimlerinin tartışılması anlamı-

na gelmektedir. Böylesi tartışma süreçleri de oldukça hassas olmaktadır. Bir 

yandan siyasal açılım, diğer yandan askeri imha söylemi ya da yaklaşımı ol-

dukça tehlikeli bir yol ayrımını ifade ettiği için buna karşı tutum da paradigma-

sal çerçevede ele alınıp değerlendirilmelidir. Önderlik en son değerlendirmele-

rinde süreci 1993‟teki gelişmelerle kıyaslarken, silahsızlandırma adımları kar-

şısında da sert bir tutum almaktadır. Hatta „KDP-YNK peĢmerge gücünü da-

ğıtsın, silahlarını teslim etsin biz de edelim‟ diyerek silahlı güçlerin bir sa-

vunma gücü olarak Kürtler için ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır. Ateş-

kes ya da barış süreçlerinin nasıl gelişmesi gerektiğine dair 5 maddelik bir 

çerçeve ve 4 maddelik güncel pratik çözüm paketi sunmaktadır. 

Kısacası sorun silahların bırakılması olmaktan çok demokratik siyasetin 

önünün açılmasıyla bağlantılı bir şekilde ele alınmaktadır. Bugün gelinen nok-

tada paradigmanın her zamankinden daha fazla hayata geçirilmesi gibi bir so-

run önümüzde durmaktadır. 

Eylem ve örgütteki derinleşme paradigma çerçevesinde geliştikçe oyna-

nan tüm oyunların geçmişte olduğu gibi bugün de her zamankinden daha güçlü 

bir şekilde bozulacağının koşulları olgunlaşmaktadır…  
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