
TKD: Hayat hikayenizle baþlayabilir miyiz? Örneðin eðitim hayatýnýz 
nasýl bir seyir izledi?

Emine Ayna: 1968 yýlýnda Diyarbakýr'da doðdum. Ýlkokulu Diyarbakýr'da 
okudum. Babamýn iþi dolayýsýyla çok gezdik, müteahhitlik þirketi vardý. 
Ailesine baðlý bir insan olduðundan 3 aylýðýna da olsa  ailecek taþýnýrdýk 
babamla birlikte. Ortaokulu Adana'da, Kütahya'da ve Diyarbakýr'ýn Piran 
ilçesinde okudum. Liseyi de Ankara ve Adana' da okudum ve orada 
bitirdim. Üniversiteyi Çukurova Üniversitesi Ýdari Bilimler Fakültesi'nde 
okudum. 

TKD: Sizin siyasallaþma sürecinizde ailenin ne gibi etkileri oldu acaba? 

Emine Ayna: Doðduðumdan bugüne kadar, sadece gençlik yýllarýmda 
deðil, hala bile ailemin üzerinde amcamýn 1971 yýlýnda katlediliþinin etkisi 
vardýr.¹ O yýllarý sýcaðý sýcaðýna yaþamaktan ileri gelen hem babam üzerinde 
hem de ailenin diðer üyeleri üzerinde önemli etkileri olan bir olaydýr bu. 
Kuþkusuz ki kiþisel siyasi geliþimimde de çok çok büyük rolü vardýr. Bu gibi 
siyasi durumlarýn her ailede ben böyle sonuçlar doðurduðuna inanýyorum. 

Ömer Ayna, 1970 yýlýnda üniversiteye baþladýktan sonra DDKO içerisinde örgütlenmiþ, 
sonrasýnda mücadele yöntemi temelinde daha radikal bir çizgi izleyen THKO'ya (Türkiye 
Halk Kurtuluþ Ordusu) katýlmýþtýr. 1972 yýlýnda Kýzýldere Direniþi/Katliamý olarak bilinen 
olay sýrasýnda yaþamýný yitirmiþtir. 
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Her ailede genç bir kadýn veya erkek bir halk mücadelesi için yola çýkmýþsa 
ve mücadelesinde de canýný ortaya koymuþsa, verdiði mücadelenin böyle 
kutsanan ve efsaneleþen rolü her daim ailenin üzerinde gölge gibi durur. O 
gölge de ailenin bütün bireylerinin siyasallaþmasýnýn yolunu açar. Hep bir 
sorgulama sürecinde olmayý gerekli kýlar. Hani 'Yapýlmýþsa böyle bir þey, 
nedenleri vardýr' diye düþündürür. O nedenler de hep idealize edilen 
nedenlerdir. Halkýn kurtuluþudur mesela. Bu eðer etnik kimliðe dayalý bir 
þey deðilse sýnýfsal bir yere tekabül ediyorsa ezilen sýnýfýn özgürleþmesidir, 
kadýnsa kadýnýn özgürleþmesidir. Bunlarýn hepsinin bende çok büyük 
etkilerinin olduðunu söyleyebilirim. Bunun olumlu yansýmalarýný ve 
olumsuz yansýmalarýný pratikte çok gördüm. Olumlu yansýmasý, girdiðim 
ortamlarda Ömer Ayna'nýn yeðeni olmaktan kaynaklý ayrý bir itibar 
gördüðüm zamanlar olmasýdýr. Tersinden yine Ömer Ayna'nýn yeðeni 
olmaktan kaynaklý aþaðýlanmak istendiðim durumlarla da karþýlaþtým. Çok 
iyi hatýrladýðým ve çok da zoruma giden bir þeydir. Orta ikiyi Kütahya'da 
okudum. Kütahya'da okuduðum bir yýllýk süre içerisinde mesela, 
hatýrladýðým bir þey var. Biliyorum, sýnav kaðýdýmý dört dörtlük yazmýþým, 
doldurmuþum, vermiþim. Ama bir alýrdým. Tabi o dönem 1980 dönemiydi, 
askeri darbe yýllarýydý. O yýllarýn da çok etkileri oldu. Evimize bomba 
atýlmasý ve o travmayý yaþamak daha 11-12 yaþlarýmda iken... Bir yandan 
ergenlik dönemi, bir yandan da siyasallaþýyorsun ve bir diðer yandan 
bunlarýn tümünün bir isimden kaynaklý olduðunu biliyorsun. Bunlar insaný 
daha fazla sorgulamaya itiyor, daha çok araþtýrmaya itiyor. Daha çok sorular 
sormaya, kitaplar karýþtýrmaya, yazýlar üzerine düþünmeye itiyor. Bu süreç 
mücadele eden kiþilere, gruplara ve örgütlere daha sempatiyle bakmana 
neden oluyor. Onlarýn hepsine girip çýkmana, onlarýn hepsinden bir þeyler 
almana sebep oluyor. Bunlarýn hepsini yaþadým.  

TKD: Siyasetin  aslýnda içine doðmuþsunuz bir nevi, o yüzden bu soru size 
garip gelebilir. Daha pratik siyasi faaliyetler yürütmeye baþladýðýnýz süreç 
sizin bu eðitim hayatýnýzda hangi zamana denk düþüyor?  

Emine Ayna: Öðrenci dernekleridir. Ben 1986'da Ýdari Bilimler 
Fakültesi'ni kazandým, Çukurova Üniversitesi'ni. Ýki yýl hazýrlýk okudum, 
Ýngilizce eðitim veren bir kurumdu. Ben Ticaret Lisesi mezunuyum ve 
Ýngilizce ile o zamana kadar hiçbir alakam olmamasýna raðmen eðitim dili 
Ýngilizce olan bir bölüme baþladým. Hazýrlýkta kaldým, iki yýl hazýrlýk 
okudum. Çukurova Üniversitesi, 1980'lerin sonu ve 1990'larýn baþý 
sürecinde (1986'dan '93 hatta '95 yýlýna kadar) siyasi anlamda Türkiye'de 
öðrencilerin çok etkin olduðu üniversitelerden biriydi. Benim okuduðum 
dönem tam da o dönemdir. Üniversite kampüsünden uzaktaydý fakültemiz. 
Ama bizim öðrenci derneðimiz -Ýdari Bilimler Fakültesi'nin Öðrenci 
Derneði- tüm üniversitenin öðrenci dernekleri içerisinde en aktif  olan 
öðrenci derneðiydi. 

TKD: Nasýl faaliyetler yürüten bir dernekti? Spesifik olarak kadýnlar üzerine 
etkinlikler düzenleyen bir dernek miydi? 
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Emine Ayna:  Yok, hayýr, tam bir öðrenci derneðiydi. Sýk sýk yemek 
boykotlarý, ders boykotlarý yapardýk. Yani buna benzer etkinlikleri çok sýk 
yapardýk lakin derslerle ilgili konular üzerine ya da öðrenci haklarýyla ilgili 
konular hakkýnda da eylemler yapardýk. Bir yandan YÖK'ü protesto 
eylemleri yapardýk, ama ayný zamanda Türkiye'de yaþanan olaylarý da, 
Türkiye'de yaþanan savaþý da takip ederdik diðer yandan. Yaþanan ölüm 
olaylarýnda ya da iþlenen faili meçhul cinayetler hakkýnda da merkez 
kampüste eylemler düzenlerdik. Bunlardan birisi çok çatýþmalý geçmiþti. 
Kampüste silahlar patlamýþtý, polis ve askerlerin kampüsü basýp ateþ etmesi 
sonucunda yaralanan öðrenciler olmuþtu. 

TKD: Kaç yýlýnda olduðunu hatýrlýyor musunuz bu olayýn? 1990'lar 
sürecinde mi olmuþtu yoksa 1980'lerin ikinci yarýsýnda mý? Bölgede 1989-91 
sürecinde toplumsal hareketlilik geliþtikten sonra üniversitelerde 
hareketlilik ve baský baþladý diye biliniyor.  

Emine Ayna:  Büyük ihtimalle 1989 ya da 1990'dýr. O yýlar çok ilginçtir, 
PKK'ye üniversite öðrencilerinin en yoðun katýldýðý yýllardýr. Yani bunlarýn 
hepsinin üst üste geldiði yýllarda ben üniversite öðrencisiydim. Hem 
üniversite öðrencilerinin çok yoðun bir biçimde PKK'ye katýldýðý yýllardý 
hem de gerilla cenazelerinin çok yoðun geldiði yýllardý. Dün birlikte belki de 
yan yana sýnýfa girip ders gördüðün bir arkadaþýn bir süre sonra gidiyor ve 
sonrasýnda ölüm haberini alýyorsun. Bunlarýn hepsinin sýcaklýðýný 
yaþadýðýmýz zamanlardý. Adana da o yýllarý çok sýcak yaþadý: Bir Daðlýoðlu 
Mahallesi, bir Gülbahçe Mahallesi… Düþünebiliyor musunuz? Bir 
'mahalle'nin ismi gösterdiði direniþ yüzünden býrakalým Türkiye'yi Avru-
pa'da duyulmuþ, Newroz'lara izin verilmeyen yýllarda... 1992-1993 yýllarýnda 
biz mahallelerde yaralý taþýrdýk. Hastaneye götürsek iþte yaralý haliyle göz-
altýna alýnacak. Bunu bilirdik. Onu yaralý olarak hastaneye götürmek baþtan 
onun polise teslim edilmesi demekti. 'Demek ki sen de yasak Newroz kutla-
masýna katýldýn, o yüzden buradasýn' deyip gözaltýna alýnmasý demektir. O 
koþullarda biz yaralýlarý hastanelere götüremezdik. Evlere götürürdük ve 
Týp Fakültesi öðrencileri onlarý tedavi ederlerdi. 

TKD: Birçok açýdan kendi ayaklarý üzerinde durmak zorunda olan bir 
yapýlanma vardý yani...

Emine Ayna: Elbette. Bunlarýn hepsi sadece Þýrnak'ta, Cizre'de yaþanmadý 
ya da Lice'de yaþanmadý. Ýstanbul'un birçok yerinde de yaþandý. Adana ve 
Mersin bu sürecin çok sýcak yaþandýðý yerlerdi. Üniversitenin son yýllarýnda, 
üçüncü sýnýfta artýk daha aktif  bir siyaset izleme ihtiyacý duydum. O dönem 
legal alanda HEP (Halkýn Emek Partisi) kuruldu ve kapatýldý, DEP kuruldu 
sonra... Bunlarýn hepsi peþ peþe ve kýsa süreçlerde geliþen olaylardý. O 
dönemde çok ilginçtir ama benim çalýþma yürüttüðüm alan kadýn alaný oldu. 
Çünkü ayný dönemde bir yandan cenazeler geliyordu, bir yandan kadýnlar 
bir þeyler yapmak istiyordu. Çocuklarýnýn, kardeþlerinin ve eþlerinin 
ölümlerini durdurmak için ne yapacaklarýný bilmiyorlardý. Bu anlamda, çok 
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fazla kadýn özgürleþmesiyle alakalý bir biçimde deðildi -yani tamamen o 
bilinçle deðildi- kadýnlarýn siyasete pro-aktif  bir þekilde katýlmalarý ilk 
dönem itibariyle. 'Kadýn özgürleþmesi baþka bir þeydir: kadýn 
özgürleþmeden toplumun özgürleþmesi ya da sýnýflarýn ortadan kalkmasý 
mümkün deðildir' gibi fikirler henüz ideolojik anlamda oturan taþlar 
deðillerdi kafamýzda. Ama bir kadýn mücadelesinin, savaþý bitirme ve barýþý 
geliþtirme anlamýnda, çocuklarýnýn, eþlerinin, kardeþlerinin ölümünü 
durdurma anlamýnda bir kadýn örgütlenmesinin ihtiyacý açýða çýkýyordu 
artýk.

Kürt Kadýn Hareketinin Ortaya Çýkýþ Süreci: Ýdeoloji ve 
Kitleselleþme Dinamikleri

TKD: Kürt kadýn hareketinin 1990'larýn baþýnda ortaya çýkýþ sürecini 
düþündüðümüzde -sonuçta ulusal bir hareketten bahsediyoruz- bu 
hareketin kendi dinamikleri içerisinde ya da kendi ihtiyaçlarý ve zaruretleri 
doðrultusunda kadýna biçtiði bir rolle mi baþlayan bir süreç yaþandý? Yani 
kadýn hareketi açýsýndan ulusal hareketin büyümesiyle kendiliðinden geliþen 
bir sürece mi þahit olundu?

Emine Ayna:  Örgütsel her hareket gibi, her halk hareketi gibi, elbette Kürt 
özgürlük hareketi de kendi içinde kadýný, kadýn özgürleþmesini ve feminizmi 
tartýþtýðý yýllardý. Ama tanýmlarýn çok netleþtiði yýllar deðildi 1980'lerin 
sonlarý. Benim az önce bahsettiðim daha 1990'lara henüz girilmediðinde 
yaþananlardýr. 1991-92 yýllarýnda kadýn özgürlük mücadelesi þekillenmeye 
baþladý. Onun öncesi henüz tartýþma sürecidir aslýnda. 'Kadýn nasýl daha 
aktifleþtirilmeli?', 'Kadýn siyasete nasýl daha aktif  kýlýnmalý?' gibi 
tartýþmalarýn yaþandýðý yýllardýr. O yýllarda örneðin Yurtsever Kadýnlar 
Birliði diye bir birlik oluþturuldu. Dört aylýk bir ömrü vardýr bu birlik 
çalýþmasýnýn, çok uzun deðildir. Ama Yurtsever Kadýnlar Birliði'nin Adana 
ayaðý oluþturulmuþtu o yýllarda. Bu Adana'da yapýlan faaliyetler ayaðýnda 
üniversite öðrencisi olarak çalýþmalara yardýmcý olmak adýna bir þeyler 
yapmaya çalýþýyorduk. Yaptýðýmýz çok ufak tefek iþlerdi. Siyasal 
çalýþmalardan ziyade örgütünü kurma çabasýydý. Neydi bu çalýþmalar diye 
soracak olursanýz: bir yandan kermesler yaparak birliðin maddi alt yapýsýný 
oluþturmak ve kadýna daha kolay ulaþmak, bir yandan mahallelerde dolaþýp 
halk toplantýlarý yaparak kadýnlarla bir araya gelip kadýn sorununu 
tartýþtýrmaktý mahallelerde. Ayný zamanda saðlýk emekçileriyle ya da eðitim 
emekçileriyle bir araya geliyorduk. Okuma yazma bilmeyen kadýnlara 
okuma yazma öðretmek, ya da saðlýk sorunu yaþayan kadýnlara saðlýk 
emekçileri aracýlýðýyla mahalle mahalle dolaþarak kadýnlara saðlýk sorunlarý 
üzerine konuþmalar yapýyorduk. Ev içinde sorunlarýn nasýl alt edebileceðini 
ya da engellenebileceðini anlatmakla meþguldük... Yani ziyadesiyle sosyal 
yaþamla ilgili þeyler yapýyorduk. Dört ay gibi çok kýsa bir süre devam etti 
çalýþmalar ve kapatýldý. Birlikti baþýnda, dernekleþti ama dernek haline gelir 
gelmez de kapatýldý.
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TKD: Aslýnda 1990'larýn baþýna baktýðýmýzda 1970'lerin ikinci yarýsýnda 
baþlamýþ 1980'lerde devam eden baðýmsýzlýk hedefiyle ve ulusal kurtuluþ 
ideolojisiyle ortaya çýkan bir hareket var. Talepleri ve kullandýðý mücadele 
yöntemleri esasýnda, Türkiye'deki siyasi rejimin hukuki sýnýrlarý itibari ile 
illegal bir yapýlanma 1980'lerde. 1990'larýn baþýnda bunun legal bir zemine 
de kaymasý mevzubahis oluyor. Bu legal alana da kayýþýn dinamikleri 
nelerdi? Siz bu soruya kadýn hareketini düþünerek de cevap verebilirsiniz, 
daha makro ölçüde de cevap verebilirsiniz. 

Emine Ayna:  Ben legal alana kayýþ görmüyorum. Size karþý gelmek 
anlamýnda söylemiyorum. Ben öyle görmüyorum. Ben bir mücadelenin her 
alanda verilebileceði, verilmesi gerektiðini düþünüyorum. Bir mücadele eðer 
bir halk mücadelesi ise, bir halkýn özgürleþmesi mücadelesi ise o halkýn 
hepsinin gerillaya gitmesi mümkün deðildir. Yaþam olanaklarý olamaz zaten. 
O halkýn mücadele olanaklarý ortadan kalkar. Ama bir halk, halk kimliðiyle 
kendi özgürlük mücadelesini veriyorsa bulunduðu her ortamda bir örgütsel 
mekanizma yaratabilmelidir bana göre. Bu yeri gelir bir siyasi parti olur, bu 
yeri gelir bir kadýn örgütlenmesi olur, bu yeri gelir bir gençlik örgütlenmesi 
olur veya bir iþadamlarý örgütlenmesi olur. Bir sendika, iþçilerin ve 
köylülerin örgütlenmesi olur. Yani her neyse bu süreci ben illegaliteden 
legaliteye geçiþ olarak deðerlendirmiyorum. Ancak PKK illegaliteden 
legaliteye kayarsa dediðiniz anlamda bir gerçeklik ortaya çýkmýþ olur, o 
anlamda söylüyorum. Yani PKK illegal silahlý bir örgüttür. Halk 
mücadelesinde silahý araç olarak kullanan bir örgüttür. Ama diðer yandan, 
bir bütün Kürdistan halký diyeceðim ben -Kürt halký demiyorum; çünkü 
özgürlük mücadelesinde Türk de var Kürt de var, Arap da var, Laz da var- bu 
anlamda ben daha çok Kürdistan halkýnýn özgürleþmesi için herkesin 
bulunduðu her alanda bir þeyler yapmasý gerektiðine inanýyorum. Yurtsever 
Kadýnlar Birliðini de öyle deðerlendiriyorum. Sonuçta her bir anne 
oturduðu yerde aðlýyordu cenazesi geldiðinde. Sesini sadece kendisi 
duyuyordu. Ama ne zamanki onlar birleþtiler bir örgütsellik açýða çýkardýlar, 
o zaman seslerini Türkiye kamuoyu duymaya baþladý, dünya kamuoyu 
duymaya baþladý. Mesela o Yurtsever Kadýnlar Derneði kapandýktan sonra 
ben MKM'nin kuruluþ çalýþmalarý sýrasýnda yine Adana'da bulundum. Daha 
sonrasýnda HEP kapandý, ardýndan da DEP kapandý. O süreç içerisinde 
HADEP kuruldu. HADEP'in kurulduðu dönemde HADEP'e geçtim. 
HADEP'te yine o zaman kadýn kollarý yasal deðildi ama kadýn komisyonu 
adý adý altýnda bir kadýn çalýþmasý oluþturmaya çalýþtýk. Bir yandan kadýn 
dergisi çýkardýk. Ýsmini yanlýþ hatýrlamayayým, Özgür Kadýn Dergisi'ydi 
sanýrým. Buydu ilk çýkarýlan dergi. Kadýn komisyonu olarak her hafta 
istisnasýz ama haftada üç gün boyunca -en az üç gün bu bazen dört olurdu, 
bazen beþ olurdu bazen her gün olurdu- mahalle toplantýlarýmýz vardý. Ve 
biz haftada üç gün alýyorduk elimize dergilerimizi kadýn komisyon üyeleri 
olarak, hem o dergileri satýyorduk hem de oturuyorduk o dergiden sayfalarý 
okuyorduk. Adana'nýn Daðlýoðlu Mahallesi'ndeki kadýnlarla okuma 
yaptýktan sonra oturup okuduklarýmýzý tartýþýyorduk. Böyle bir kadýn 
örgütleme çalýþmasý yürütülüyordu. Bir araya geldiðimiz zaman diyelim iþte 
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gruplar oluþturuyorduk. Bir grup 'Biz üç tane buluþma planladýk ama 
birisini yapamadýk ikisini yaptýk' deseydi bunu kabul etmiyorduk ve çok 
ciddi eleþtiriyorduk. Çok ciddi tartýþýyorduk. 'Sen nasýl böyle yaparsýn, ancak 
biz toplantýlarla büyütebiliriz kadýn hareketini' diye. O yýllar içerisinde ayný 
zamanda birçok þey kadýn özgürleþmesi anlamýnda daha da netleþiyordu 
artýk. 

TKD: Yazýnsal faaliyetlerde yürütülen tartýþmalar nasýl bir noktaya götürdü 
Kürt Kadýn Hareketi'nin ideolojik çerçevesini?

Emine Ayna:  Özgür Kadýn gibi dergilerle tartýþmalar daha da hýz kazandý. 
Artýk sorun kadýn-erkek eþitliði baðlamýndan taþtý. Sorun bundan çýktý ve 
þuraya doðru gitmeye baþladý; 'Ýlk ezilen ilk sömürülen kadýndýr. Bir 
toplumdaki eþitsizliðin baþladýðý nokta toplumsal cinsiyet eþitsizliðinin 
baþladýðý noktadýr. Orada artýk ürün baþlamýþtýr orada iktidarlaþma 
baþlamýþtýr, o noktadan sonra sýnýflar oluþmuþtur. O noktadan sonra hem 
sýnýfsal hem de ulusal sömürüye geçiþ yaþanmýþtýr. Ve ne zaman ki cins 
sömürüsü biter o zaman ulusal sömürü de sýnýfsal sömürü de ortadan 
kalkar'. Bir þeyin kaybedildiði yerde aranmasý vardýr ya, o tartýþmalarýn 
yoðunlaþtýðý ve bahsini ettiðim sonuca varýldýðý dönemdir. Ve bununla 
birlikte, bir bütün olarak Kürt özgürlük hareketinin temeli 'Kadýn 
özgürleþmeden toplum özgürleþmez', sloganý üzerinden dillendirilmeye 
baþlandý. Bu sadece bir slogan deðil aslýnda, felsefe aslýnda. Ve bu bakýþ 
açýsýna göre Kürt özgürlük hareketinin temelini kadýn özgürlük hareketi 
oluþturmaya baþladý.

Kürt Kadýn Hareketi ve Kürt Ulusal Hareketi Ýliþkisi: Çemberin 
Hem Ýçinde Hem de Dýþýnda olmak 

TKD: Sizin bahsettiniz çerçeve üzerinden devam edelim. Genel manada üç 
farklý toplumsal eþitsizlik kategorisi sayýlýr. Sýnýf  bunlardan bir tanesidir, 
toplumsal cinsiyet ve etnik-ulusal eþitsizlik de diðerleridir. Þimdi Kürt 
hareketi içerisinde, kadýn hareketinin 'meselenin aslýnda çýkýþ noktasý 
toplumsal cinsiyettir, kadýn meselesidir' demesi durumunda ulusal mesele 
ile bir çatýþmaya girmesi söz konusu deðil midir? Bu soru þu açýdan önemli, 
bu aslýnda 1990'lar boyunca hatta takip eden on yýl boyunca da Kürt kadýn 
hareketi ve hareketin geneli arasýnda süregelen etkileþimler var. Bu 
baðlamda 1990'larda bu iliþkinin nasýl dönüþtüðünü sormak istiyoruz, 
aklýmýzýn bir köþesinde Kürt kadýn hareketi ve feminizm iliþkisini de tutarak.  

Emine Ayna: Ben klasik Feminizme doðru bir yönelimin gerçekleþtiðini 
düþünmüyorum. Çünkü klasik Feminizm ile bizim çok çatýþtýðýmýz noktalar 
var. Teorik yaklaþýmýn yaný sýra pratik içerisinde de çatýþtýðýmýz birçok nokta 
var. Ben bir tek örnek vereyim: 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinliðinde 
kadýnlar ve kadýn örgütleri olarak bir araya gelip, 8 Mart kapsamýnda bir 
haftalýk etkinlikler planlýyorduk. Bu ortak planlamalara ek olarak her örgüt 
ayrýca kendisi de planlama yapýyor. Mesela bir örgüt geldi ve þey dedi: “Bir 
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mahallede kahveyi basacaðýz. Gideceðiz diyeceðiz akþamlar bizimdir, 
sokaklar bizimdir diyerek oturacaðýz, biz de kahvede oturacaðýz”. Biz buna 
karþý çýktýk. Biz eþitlik kavramýný 'Bugün erkek hangi konumdaysa biz de o 
konumda olalým' olarak algýlamýyoruz. Biz erkeði de deðiþtirmeyi 
algýlýyoruz. Yani kadýn özgürleþmesiyle iliþkili olarak toplumun 
özgürleþmesini yani kadýnýn da erkeðin de özgürleþmesi gerektiðini iddia 
ediyoruz. Bu noktadan hareketle derdimizi onlara da söyledik: “Bizim 
derdimiz akþamlarý sokaða çýkmak deðil, bizim derdimiz gidip kahvelerde 
oturmak da deðil. Bizim derdimiz erkeði de kahveden çýkarmaktýr. Tüketim 
toplumundan bir üretim toplumuna dönüþmesini saðlayabilmektir”. 
Toplumsal geliþime baktýðýmýzda feminizmin mücadele ettiði yerler ve 
mücadele etme yöntemlerine baktýðýmýzda çok büyük ayrýlýklarýmýz yok. 
Ama pratikte düþtükleri yanlýþlýklar bizi zaman zaman düþünsel anlamda 
karþý karþýya getiriyor. O yüzden klasik feminizme dönüþ yok Kürt kadýn 
özgürlük hareketinde. 

TKD: Soru ile baðlayacak olursak bu dediðinizi…

Emine Ayna: Þuna katýlýyorum: ulusal özgürlük mücadelesi ile kadýn 
özgürlük mücadelesinin çeliþen ve çatýþan çok noktalarý vardýr. Çünkü ulusal 
özgürlük mücadelelerinin klasik anlayýþta 'ulusal' dediðimiz zaman, 
toplumun her kesiminin içinde yer aldýðý (hatta diðer toplumlarýn ulusal 
mücadelelerine baktýðýmýzda Komünist parti bile olsa bu mücadeleyi 
yürüten, götüren, sonuçlandýran) ve sonuç olarak da baþarý -týrnak içinde 
baþarý diyorum- bir baðýmsýzlaþmaysa baðýmsýz bir devlet kurduran; o 
ulusun küçük burjuva ve burjuva kesimleri oluþturur. Ulusal mücadele her 
sýnýfý kapsayan bir mücadele biçimidir. Þimdi buradan baktýðýmýz zaman bir 
toplumun her kesimiyle sizin kadýn özgürlüðü yürütmeniz çok mümkün 
olmuyor. Hele Kürt toplumunda dinin etkisi var, feodalitenin çok yoðun 
etkisi var, törelerin ve geleneklerin etkileri var ve bunlarýn bizzat devlet 
tarafýndan sistem tarafýndan yaþatýlmasý ve derinleþtirilmesi yönü var. Bu 
toplumun aydýnlanmasý istenmiyor, o anlamda sorunlarý iyice körükleyen 
bir yaklaþým var ve siz o yaklaþým karþýsýnda da kadýn özgürlük mücadelesi 
diyorsunuz. Ama þunu da söyleyeyim, dünyada böyle bir toplumsal doku 
içerisinde bunu baþaran tek hareket olduðumuzu düþünüyorum. Buradan 
baktýðýmýz zaman da ilkesel duruþla baðýný kuruyorum. Doðrularýnýz varsa 
ve haklýysanýz, ikna edici olabiliyorsunuz. Ama çok politik, çok dönemsel 
düþündüðünüzde ve çok taktiksel yaklaþtýðýnýz zaman siyasete sizin 
doðrularýnýzda dönüþüme uðruyor ilkelerden uzaklaþtýrarak. Ve dönüþerek 
aslýnda var olan bir halk hareketini tutup bahsettiðimiz kesimlerin eline 
teslim edebiliyorsunuz. O halk sözde bir devlet kurarak baðýmsýzlaþtýðýný 
sanýrken aslýnda o halkýn bir avuç sömüreni devlet kurmuþ oluyor. Büyük 
yýðýnlarý oluþturan halk bu sefer kendi kimliðinden olan bir avuç kiþi 
tarafýndan sömürülen haline dönüþtürülüyor. Bu harekette kadýn özgürlük 
mücadelesinin yarattýðý en büyük dinamik bunun durumun oluþmasýna 
engel olmasýdýr. Ben yine pratikten bir örnek vererek netleþtireyim 
söylediklerimi. Bir akþam biz meþaleli yürüyüþ yapýyorduk kadýnlar olarak, 

Ýktidara K
arþý, M

uktedirlere R
aðm

en
: ...

143



yine Kürt mahallelerinden fakir dediðimiz mahalleden birinde... Öyle bir 
durumdayýz ki meþalelerimiz falan da yok aslýnda, kimisi kaðýt tutuþturmuþ, 
birisi kibrit yakmýþ, kimisi çakmak veya mum elinde yürüyüþ yapýyoruz. Bir 
kahvenin önünden geçiyorduk, kahvede erkekler oturmuþ okey oynuyorlar. 
Bizi görünce ayaða kalkýp alkýþladýlar. Hiç unutmuyorum, böyle 70-75 
yaþlarýnda bir anne suratlarýna tükürdü ve 'Siz oturun oturun biz sizi de 
kurtaracaðýz' dedi. 70-75 yaþýndaki bir annedir bunu söyleyen.

TKD: Kürt hareketinin kurutuluþ mücadelesinin siyaseten sonuçlandýðýný 
söylemek mümkün deðil. Ama Kürt hareketine benzer yöntemlerle ve 
benzer ideolojik çerçeve ile ortaya çýkmýþ ve belirli bir süreci tamamlamýþ 
olan hareketler var farklý coðrafyalarda. Meselâ Afrika'daki ulusal kurtuluþ 
mücadelesi örneklerine baktýðýmýzda, siyasi hedeflerin gerçekleþmesinden 
sonra kadýn özgürleþmesinin ikinci plana atýldýðý birçok örnek görüyoruz- 
kadýnlar mücadele sürecine aktif  olarak katýlmýþ olmalarýna raðmen. Bu 
örnekleri hesaba katarak düþündüðümüzde, bu meselenin çözülmesi 
durumunda (çok muðlak bir terim tabii çözülmesi ama bunu þimdilik 
anayasal tanýnma veya özerklik olarak düþünelim) bundan sonra Kürt kadýn 
hareketinin hedefleri nasýl deðiþir ve dönüþür?

Emine Ayna: Kürt kadýnlarýnýn Kürt ulusal hareketi içindeki hedefi 
demokratik özerkliktir ama Kürt kadýnlarýnýn kadýn özgürlük hareketi 
içerisindeki hedefi o deðil. Dünyada yürütülen bütün -ister sýnýfsal ister 
ulusal olsun- halk hareketlerinde kadýnýn yeri çok önemlidir. Ve herkes 
kadýn olmadan bir mücadelenin halk hareketine dönüþemeyeceðini ve 
amacýna ulaþýlacaðýna kabul eder. Birincisi bu pragmatik bir yaklaþýmdýr. 
Ýkincisi örgütler önce kadýnýn önünü açar, kadýn gelsin ister, kadýn gelirse 
halk da gelecektir. Ama diðer yandan da sürekli kadýný baskýlayan ve ona rol 
biçen bir misyonla doðrudan siyaset yürüten erkekler vardýr. Bu bir yandan 
kadýn-erkek eþitliðini savunan ama kadýn sorununu da kendi sistemi içinde 
kadýn ve erkeðin eþitliðiyle çözüleceðini savunan bir tarzdýr. Bunun kadýn 
üzerindeki bir yansýmasý da hep þunu getirir: 'Erkek doðuþtan þanslýdýr, 
çünkü imkanlarý vardýr hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda. Kadýn 
doðuþtan þansýzdýr erkekle o sistem içinde -ister Komünist olsun ister 
kapitalist olsun- o sistem içinde eþit hale gelmek için kadýn erkekten iki katý 
fazla emek harcamalýdýr'. Temel bakýþ açýsý budur. Kürt kadýn özgürlük 
hareketi böyle bakmýyor. Niye bakmýyor? Kürt kadýn özgürlük hareketi o iki 
sistemi reddediyor. O iki sistemin de yaklaþýmýnýn iktidarcý bir yaklaþým 
olduðunu söylüyor ve iktidarcý bir yaklaþým olduðu sürece kadýn ve erkeðin 
eþitliðinin mümkün olamayacaðýný, birinin diðeri üzerinde güç olma çabasý 
içerisinde olacaðýný, bunun en küçük toplumsal birim olan aileden tutalým 
da en büyük toplumsal birim olan devlete kadar ancak böyle olacaðýný 
savunur. Bu anlamda o iki sistemi de reddeder Kürt kadýn özgürlük hareketi. 
Yani þunu bu anlamda Erkeði Öldürmek kitabý önemlidir.² Erkeði Öldürmek 

Mahir Sayýn, 1997. Erkeði Öldürmek: Abdullah Öcalan Ne Diyor? Bassel, Köln: Toprak Yayýnevi2- 
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kitabýnda kastedilen erki öldürmektir. Zihinsel anlamda bir devrimi 
yaþayabilme noktasýdýr. Þimdi Kürt kadýnlarýnýn özgürlük hareketinin 
hedefi budur. Bu anlamda demokratik özerklik olur veya olmaz, ama Kürt 
Özgür Kadýn Hareketi o demokratik özerklik içerisinde yine erki öldürme 
çabasý içerisinde olur. Toplumsal dönüþümden kastýmýz bizim erkeðin ve 
kadýnýn dönüþümüdür. Kadýnýn iki kat çaba harcayýp erkekle eþit konuma 
gelmesi deðildir. Biz her zaman söylüyoruz, mevcut kadýný da reddediyoruz, 
diyoruz biz mevcut erkeði de reddediyoruz. Ýkisinin de dönüþümü þarttýr 
diyoruz.  

Kürt [Kadýn] Hareketinin Dönüþümü: En Uzun 20 Yýl

TKD: Bu ortaya koyduðunuz çerçeve 1990'lar ekseninde düþündüðümüzde 
böyle miydi gerçekten yoksa bu noktaya mý vardý? 

irtakým kýrýlma noktalarý ve  dönüþümler olmadý mý ? 

Emine Ayna: Kýrýlma noktalarý çoktur. Ben kendi gözlemlerime dayanarak 
þunu söyleyebilirim:  “biz erkeði öldürdük” demiyoruz ya da “kadýn olarak 
biz deðiþtik” demiyoruz keza “erkek deðiþti” de demiyoruz. Bir yandan 
deðiþim mücadelesi sürüyor. Ama diðer yandan da iktidar çok tatlý. Ýktidar 
tatlý olunca iktidar mücadelesi de oluyor. Hem kendi içinde var hem de 
karma örgütlerde kadýn ve erkek arasýnda var. Örneðin eþbaþkanlýk sistemi 
DTP içerisinde rahatça kabul gören bir sistem olmadý. Legal Kürt siyasi 
partilerinde bir sürü kongre yapýldý þimdiye kadar ama eþbaþkanlýk daha yeni 
bir uygulama. Kadýn hareketinin tüzüðe koyduðu madde olmasaydý belki de 
böyle süre gidecekti. Resmi anlamda genel baþkan hep erkekti, öncesinde bu 
hiçbir zaman tartýþýlmadý ve sanki bu doðalýnda bu erkeðin hakkýymýþ gibi 
kaldý. Bunu biz kendi içimizde kadýnlar olarak hep tartýþtýk. Bunun 
mücadelesini hep verdik, ama karþýmýza 'Toplum kabul etmez' gibi 
söylemler çýktý. En son kadýnlar olarak bir araya geldik ve bunu bir tüzüðe 
baðlayalým ki artýk bir engelle karþýlaþmayalým dedik, bir dönem kadýn 
olacaksa baþkan bir dönem de erkek olacak dedik. Bu dönem yine erkek 
oldu. Sonuçta erkeðin sahip olduðu bir alan. Her ne kadar felsefi anlamda 
bunun doðruluðunu kabul ettiklerini söylüyor olsalar bile, 
içselleþtiremiyorlar. Çünkü sahip olduðu bir alan ve bunu paylaþmak 
istemiyor. Ve þuna da inanýyorlar diðer yandan: 'Kadýn henüz buna hazýr 
deðil'. Ama nihayetinde ayný pencereden bakýyor ve o alaný olduðu gibi 
koruyacaðýný sanýyor, o korumayý kadýnýn yapamayacaðýna inanýyor. Ama 
biz o alaný bile reddediyoruz. O alan da deðiþmeli diyoruz. Bu yönetim anla-
yýþýný reddediyoruz. Tamam, eþbaþkanlýk koyuyoruz. Ama þu anda siyasi 
partiler yasasýna baktýðýmýz zaman ya da siyasi partilerin þekilleniþ biçimine 
baktýðýmýz zaman, baþkan kadýn olduðunda bir þeyler deðiþecek mi? Hayýr 
deðiþmeyecek. Yine iktidarcý bir mantýk yine erkçi bir mantýk yaþýyor olacak. 
Kadýn üzerinden de bu yaþamaya devam edecek. Bu anlamda kýrýlma 
noktalarý var, yok deðil. 

TKD: Nelerdir bunlar?

1990'lar ve sonrasýndaki 
süreçte b
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Emine Ayna: Mesela en büyük kýrýlma noktalarýndan birini 2002-2004 
döneminde yaþadýk. Kadýn da yaþadý elbette bunlarý. Þu anlamda 
söylüyorum; her ne kadar birbirinden baðýmsýz gibi görülse bile –bir yanda 
PKK silahlý bir örgüt diðer yanda HADEP, DEHAP, DTP ve bugün BDP 
legal örgütlerdir-ve 'Tabanlarý ayný ya da amaç-hedefler benzer ve 
kullandýklarý araçlar farklý' diyor olsak bile birbirinden etkilenme düzeyi çok 
yüksektir. 2002-2004 yýlarý arasýnda Türk devletinin, ABD'nin, Ýngiltere'nin 
müdahalesiyle PKK'nin yürüttüðü Kürt özgürlük hareketi içerisinde 
yaþanan kýrýlmalar kadýn özgürleþmesi felsefesine de yansýdý. Bize de 
yansýdý. Bu dönem en büyük kýrýlmalarýn yaþandýðý ve ayrýca kadýnlarýn 
kendilerini geri çektikleri bir dönemdir. Çünkü birçok þey tartýþýldý bu 
dönemde ve tartýþýlan þeyler genellikle kadýn etrafýnda, toplum etrafýnda 
tartýþýlan þeylerdi. Kadýnýn özgürlük mücadelesini doðrudan etkileyecek 
konular bunlar. Hangi anlamda söylüyorum bunlarý? Biliyorsunuz PKK'nin 
tasfiye süreci olarak adlandýrdýðý bir dönem vuku buldu, yani Osman 
Öcalan ile binlerce gerillanýn ayrýldýðý dönem. Mevcut sistemle 
entegrasyonun tartýþýldýðý bir dönemdir. Sisteme entegrasyondan 
bahsedilen ABD ile iþbirliði, bu anlamda kadýna yaklaþýmýn farklýlaþtýðý ve 
mevcut aileyi meþrulaþtýran bir perspektife doðru yönelmekti- ki biz mevcut 
aileyi meþru görmüyoruz, kadýný da erkeði de köleleþtiren bir sistem 
olduðunu düþünüyoruz. Kürt özgürlük hareketi içerisinde o dönemin 
ortaya koyduðu yaklaþýmlar kesinlikle taktik deðil, stratejik yaklaþýmlardý ve 
kadýnýn aile içerisindeki hapsini meþrulaþtýrmaya götürecek olan 
yaklaþýmlardý. Çok ciddi kýrýlmalar oldu, bir daðýlma oldu. Ben kendi adýma 
konuþacak olursam, gittim evde dört yýl oturdum. Siz kadýn mücadelesi 
yürütüyorsunuz, ama dediðim gibi orada yaþananlar direkt burayý da 
etkiliyor. Toplumsal dönüþümün gerçekleþmediði bir ortamda iktidar 
alanlarýný ellerinde bulunduranlarýn çok kolaylýkla yapabileceði þeylerdi bu 
söylenen þeyler. Zaten küçücük de olsa bir iktidar alaný vardý, o da elden 
gidiyorken birden bire onu koruma itkisi geliþecekti. Bu anlamda hemen 
erkek zeminine doðru meyleden bir yaklaþým kadýný ürküttü, kadýnýn geri 
çekilmesine ve biraz seyirci konumunda kalmasýna neden oldu. Bu durum, 
burada da benzer etkiler yaptý. Ama daha sonra PKK'nin kendi içerisinde 
bunu çözümlemesi, bu meselenin üzerinde durarak müdahale etmesi ve bir 
tartýþma sürecinin yaþanýyor olmasý, sürecin buraya da olumlu yansýmalarý 
olmasýný saðladý. Yeniden Kürt özgürlük mücadelesi içerisinde kadýn 
hareketinin toparlanmasý gerçekleþti. Lâkin hâlâ sýkýntýlarýný yaþýyoruz. Hâlâ 
kadýnda bir güvensizlik var. Hâlâ gidip kadýn özgürleþmesinden veya kadýn 
özgürlük mücadelesinden bahsettiðiniz zaman 'Yarýn öbür gün de ya benzer 
bir þey yaþanýrsa' korkusu, güvensizliði ve endiþesi hala var. Zannýmca bu 
sürecek de, çünkü mücadele ettiðinizde, sizin geri düþtüðünüz zamanlar da 
olacak ileri atýldýðýnýz zamanlar da olacak. Amaçlanan toplumsal dönüþümü 
birkaç yýl içinde yaratabilmek asla mümkün deðildir. Çok savaþçý bir terim 
olacak belki ama, mevzileri kaza kaza, alanlara gire gire ve tartýþa tartýþa 
yaratýlabilecek bir þeydir bu. 
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TKD: 2000'li yýllarýn baþýnda yaþanan kýrýlmanýn etkilerini ele aldýnýz. Son 
on yýlda geliþen süreçle 1990'lu yýllarda kadýn hareketini -Kürt kadýn hareke-
tinin kendini bir irade olarak görüp bir dönüþüme yol açma gayesi bað-
lamýnda düþündüðümüzde- ne gibi farklýlýklar veya ne gibi benzerlikler var? 

Emine Ayna: Kazanýmlar, talepleri de beklentileri de farklýlaþtýrýyor. 
1990'larda kadýn özgürlüðüyle ilgili en doðru ideolojik yaklaþýma ve 
felsefeye ulaþmaktan ziyade, kadýn özgürleþmesi ideolojisinin nasýl olmasý 
gerektiðinin netleþmesi, somutlaþmasý, adýnýn konup tarifinin yapýlmasýna 
ek olarak yürütülen mücadelenin içinde pratik olarak çok yoðun bir emek 
vardý. Ýki yönlüydü bu. Birincisi, savaþýn bitmesi, Kürt halkýnýn 
özgürleþmesi ve bunun için halkýn ikna edilmesi, kadýnýn ikna edilmesi, 
erkeðin ikna edilmesiydi. Sonuçta karþýmýzda bir devlet var ve devlet bütün 
araçlarýný bütün organlarýný bu mücadeleye karþý konumlandýrmýþ ve de seni 
yok etmek üzerine kurgulamýþ. Senin tek aracýn var gidip evde onu 
anlatmak. Baþka bir aracýn yoktu. Ne televizyonun vardý ne bir radyo kanalýn 
vardý. Bir dergi vardý sadece, yani çok kýsýtlý araçlarýmýz vardý. Sürekli 
kapatýlan gazetelerimiz vardý bir de. Bu esnada bir sürü gazeteci 
öldürülüyor, daðýtýmcýlar öldürülüyor, faili meçhuller var. Bunlarýn hepsi 
aslýnda bizi biraz daha motive ediyordu. Hýrslandýrýyordu ve o hýrsla 
gösterdiðimiz çabanýn üç katýný gösterebiliyorduk. Bunlarýn çok yoðun bir 
emek ve pratik sürecinde vuku buldular. Belediyeleri kazanmamýzla birlikte, 
belediye sayýmýzýn artmasýyla birlikte, hele hele milletvekillikleriyle birlikte 
düþündüðümüz zaman halkýn beklentilerinde de bizim tarzlarýmýzda da 
deðiþiklikler oldu. Bu olumlu anlamda da oldu, olumsuz anlamda da oldu. 
Demin söyledim ya mevziler kazana kazana planladýklarýmýzý gerçekleþ-
tirebiliriz diye. Ama þimdi kazandýðýmýz mevziler de doðrudan devletle 
iliþkisi olan mevziler, direkt iktidar mekanizmasý ile iliþkili olan mevziler. 
Yani sen bir yandan bu sistemi deðiþtirmekten bahsediyorsun diðer yandan 
bu sistemin çarklarýndan biri oluyorsun, orada konumlanýyorsun. Þimdi bir 
yandan da o iktidar mekanizmasý içinde yer aldýðýnýz için toplumun artýk 
sizden siyasal beklentilerinin yaný sýra sosyal anlamda da beklentileri de 
geliþiyor.

TKD: Kitlenin sosyal ve siyasal beklentilerinin dönüþmesini biraz daha 
açabilir miyiz?

Emine Ayna: Halk siyasal beklentisinden vazgeçmiyor, asla vazgeçmiyor. 
Hani onun sosyal beklentileri deniyor ya iþte ekmek derdine düþtü diye 
insanlar. Ekmek derdi hep vardý, o toplumun iþ derdi de hep vardý. Ama 
hiçbir zaman bu devletin hizmetinde olan ve Kürt halkýný inkar eden 
mekanizmalardan bunu dilenmedi. Ne zamanki kendi siyasal hedefleri için 
mücadele edenler o iktidar mekanizmasý içinde yer aldý, o talebini geldi 
onlardan istedi. Bu anlamda ben bunun bile çok ciddi onur olduðuna 
inanýyorum. Diyelim ki DYP'nin belediye baþkanýndan iþ talebinden 
bulunmuyordu, ekmek talebinde asla bulunmuyordu. Hatta o kapýdan içeri 
girip talepte bulunaný bile hor görüyordu. Ama ne zaman ki kendi talepleri 
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doðrultusunda siyaset yürüten bir partinin üyesi o belediyenin baþkaný oldu, 
o zaman bu benimdir dedi ve iþ-ekmek talebinde bulundu. Yani talebi 
farklýlaþmadý, sadece talep ettiði kiþi kendinden oldu. O anlamda bir 
farklýlaþma var. O yüzden ben halký bu anlamda eleþtirmiyorum. Ve siyasal 
talep hala devam ediyor. Ýþte anadilde eðitim kampanyasý yürütüyor, 
boykotlarýna devam ediyor. O taleplerinin aksine daha da büyük bir azimle 
yerine getiriyor ama o iktidar mekanizmalarýna girmemiz bizim çalýþma 
tarzýmýzýn da deðiþmesine neden oldu. O anlamda ben 1990'lý yýllarla 
2000'leri karþýlaþtýrdýðýmda olumlu anlamda þunu söyleyebilirim; o imkanlar 
bugüne kadar üç-beþ kiþinin emrine sunuluyordu. Biz bu imkanlarý halkýn 
emrine sunmuþ durumdayýz. Diyarbakýr'a gittiðiniz zaman bu halkýn çok 
temel ihtiyaçlarýnýn mümkün olduðunca giderildiðini göreceksiniz ve de 
Diyarbakýr'ýn çehresinin deðiþtiðini... Yine belediyeler aracýlýðýyla kadýn 
örgütlenmeleri geliþti, kadýn danýþma örgütleri geliþti, kadýn sorunlarýyla 
doðrudan ilgilenen kurumlaþmalar saðlandý, yine gençlik örgütleri gençliðin 
ihtiyaçlarýný gidermeye dönük faaliyetler içindeler. Ama bu yeni süreç siyasal 
anlamda da elitleþmeyi beraberinde getirdi. Kurumsallaþma iyi bir þeydir. 
Kurumsal mekanizmalar sizin hedeflerinizi, amaçlarýnýzý, düþüncelerinizi 
örgütlemenizi saðlar ve kolaylaþtýrýr iþleri, bu anlamda kurumlaþma 
önemlidir. Ama buradaki sorun þu: o alanýn sosyal imkanlarýný belki halka 
daha fazla sunabiliyorsunuz ama pratik anlamda da o alanýn mekanizmasýný 
deðiþtirmediðiniz için o alan içerisinde çalýþma tarzýnýz da o mekanizmaya 
göre þekilleniyor. Çünkü siz henüz o çarký kýrmamýþsýnýz. Deðiþtirmeyince o 
sistemin gereðini yerine getirmek zorunda kalýyorsunuz. Pratik anlamda 
söylüyorum, düþünsel söylemiyorum bunlarýn hiçbirini. Bu da sizin elit 
siyaset yürütmenize neden oluyor. 

TKD: Elit siyasetine kaymanýn olasý tehlikelerini nasýl anlamamýz gere-
kiyor?

Emine Ayna: Elit siyaset yürüttüðünüz zaman -eðer bunu deðiþtirme 
çabasý içerisinde olmazsanýz- bu halktan kopuþ demek olur, halktan 
kopulduðu zaman da mücadele zaten biter. Bu anlamda biz bir yandan da 
onun mücadelesini veriyoruz. Yani elit siyaset yürütmemeye çalýþýyoruz. 
Yürüttüðümüz zaman bunun çok ciddi özeleþtirisini veriyoruz, bu duruma 
doðrudan müdahale etmeye çalýþýyoruz. Bireysel anlamda bile birbirimizle 
mücadele ediyoruz. Basit bir örnek vereyim. Biz basit bir etkinlik yapacaðýz, 
mesela Newroz kutlamasý, çoðu zaman yasal izinli Newroz kutlamasý 
yapýyoruz her yýl. 1990'larda -o zaman da il yöneticisiydim, oradan hareketle 
diyorum- gece gündüz mahalle mahalle, ev ev dolaþarak haftada en az üç 
gün ve günde üç kez kadýn toplantýsý ve akþamlarý da karma toplantýlarý 
yaparak Newroz'u anlatýyorduk. Sadece niceliði artýrmak için deðil, niteliði 
artýrmak gibi bir amaçla yapýyorduk. Mahallelerde Dehak'ý, Mazlum 
Doðan'ý anlatarak, þiirler okuyarak yapýyorduk bunu. Sonrasýnda, bir hafta 
boyunca biz mahallelerde Newroz kutlamalarý yapýyorduk, þölen oluyordu 
nerdeyse. Newroz'a katýlým hem nicelik kazanmýþ oluyordu hem de o nicelik 
üstüne nitelik de kazanmýþ oluyordu. Ama þimdi baktýðým zaman, þimdi 
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yaptýðýmýz þey -bir de teknoloji de geliþti- tüm üyelerin telefonlarý var bizde 
ve bilgisayar aracýlýðýyla bir düðmeye basýyorsun ve bütün üyelerin 
telefonlarýna bir mesaj gidiyor: þu tarihte, þurada, þu saatte þöyle bir etkinlik 
var diye, Newroz var miting, yürüyüþ var diye. Veya el ilaný daðýtmak bir 
yöntemdir, belki mahalle toplantýsý ile ulaþtýðýn insan sayýsýndan çok daha 
fazla insana ulaþman mümkün bu yolla. Ama o ruhu yaratamýyorsun. O 
ruhu yaratamadýðýn için de katýlým motivasyonu yüzde ellidir. Ruhu 
yarattýðýnýz zaman yüzde seksene çýkýyor. Yine katýlmama ihtimali elbette ki 
var. Yani bu tip yöntem deðiþiklikleri var. Bu zamanla ilgili bu mücadelenin 
yoðunluyla ilgili. Bu mücadelenin çeþitlenmesi sonucunda görev alanlarýnýn 
çok çok farklý bir sürü iþi barýndýrýyor olmasý ve sizin artýk o tarz çalýþma 
yürütme imkanýnýzýn kalmamasýyla ilgili belki de. Bunlarýn hepsi nedenler. 
Ama ben o tarzýn sürdürülmesi gerektiðini düþünüyorum.  

TKD: Bunu sadece Kürt Kadýn Hareketi baðlamýnda mý düþünelim yoksa 
hareketin geneli için mi?

Emine Ayna: Ben bunu sadece kadýn erkek baðlamýnda söylemedim. 
Genel olarak Özgürlük Hareketi için söyledim. Belediyelerle birlikte 
belediyelere baðlý danýþma merkezleri ve dernekler oluþtu ama güncele 
baktýðýmýz zaman çok fazla sayýda kadýn dernekleri ve daha genel manada 
kurumlaþma var. Ama o kurumsallaþma üzerine fikir yürütürken amaç-araç 
iliþkisini göz önünde bulundurmak önemlidir. Araçlar amaca ulaþmanýn 
birer enstrümaný olarak kullanýlýyorsa önemlidir, ama araçlar amaca 
dönüþtüðü zaman o mücadelenin gerçek hedefleri þaþar. O mücadelenin ne 
yöne gittiðine dair pusulasý þaþar. Ben bir yandan önemsiyorum belediyeleri, 
milletvekilliklerini, yani önemsiyorum kurumlaþmayý, kurumlarýn ve sivil 
toplum örgütlerinin çoðalmasýný. Çünkü bunlarýn hepsinin bir araç 
olduðunu düþünüyorum. Ama dediðim gibi araçlar amaca dönüþürse, 
amaçlar da o araca ulaþmanýn enstrümaný olmaktan çýkarsa bu çok tehlikeli 
bir þey. Hangi anlamda diye soracak olursanýz, örneðin milletvekilliði artýk 
Kürt halkýnýn özgürleþmesinin bir aracý olmaktan ziyade bir bireyin ulaþmak 
istediði bir amaca dönüþürse ve Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesi de o 
bireyin þahsýnda milletvekilliði amacýna ulaþmak için bir araca dönüþürse o 
zaman her þey ters düz edilmiþ olur. Altüst oluþ yaþanýr. Kurumlar da böyle; 
kurumlar kurumsal anlamda büyümeyi amaçlayan bir mekanizmaya 
dönüþürse, o kurum halký örgütlemek anlamýnda, düþünceyi örgütlemek 
anlamýnda, amacý örgütlemek anlamýnda bir araç olmazsa, bunlar çok ciddi 
ve tehlikeli riskleri barýndýrmaktadýrlar bünyelerinde. Ben mesela büyüyen 
halk hareketlerinde en önemli tehlikelerden birinin bu olduðunu 
düþünmüþümdür.  Amaç-araç iliþkisi baðlamýnda amaçlarýn araca, araçlarýn 
amaca dönüþmesi, bu gibi çeliþkiler halk hareketinin, halk özgürleþmesinin 
bitmesi anlamýna gelir. 

TKD: Bu sorunun aþýlmasý için neler yapýlmasý gerekir size göre?

Emine Ayna: Çare olarak kurumsallaþmalarýn çok özgünleþerek var 
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olmalarý gerekir bence. Kurumsallaþmalar bile özerkleþmelidir mesela. 
Hangi anlamda söylüyorum? Örnek teþkil etmesi için, kadýn özgürleþmesine 
dair en temel eleþtirilerimden birini belirteyim. Ben de Gökkuþaðý Kadýn 
Derneði'nin kuruluþ çalýþmalarýnda bulundum, kurucu baþkanlýðýný 
yürüttüm, bir- bir buçuk yýl baþkanlýðýný yaptým. Kongrede bir baþka 
arkadaþa devrettikten sonra ayrýldým. Biz de bir tüzük hazýrladýk mesela 
orada – bir yandan da bu bir aðýz alýþkanlýðýna mý dönüþmüþ bilmiyorum- 
muhakkak amaçlardan biri, bir madde þudur: “Kadýnýn ulusal, sýnýfsal, 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vs. sorunlarýný çözmek”. Bu bütün kadýn 
kurumlarýnda böyle. Oysa bir özgünleþme, bir sadeleþme yaþandýðý zaman 
yani kadýn örgütü bu kadýnýn sosyal alanýyla, bu kadýnýn kültürel veya 
ekonomik alanýyla ilgilense daha verimli olabilir. Özgünleþmeler pratik bir 
hedef  etrafýnda kadýn meselesinin tek bir alanýna iliþkin sorunlarýyla 
ilgilense daha makbul olur. Bununla iliþkili olarak, ben demokratik 
konfederalizme gerçekten inanýyorum. Bunu Kürt Özgürlük Hareketinin 
genel doðrusu olmasý anlamýnda söylemiyorum. Kadýn örgütlenmelerinin 
her biri kadýnlar hakkýndaki çalýþma alanlarýnýn belirli bir parçasý ile ilgilenir, 
ama bunlarýn konfederal bir üst örgütü olur ve bu platformda ayda bir kez 
veya üç ayda bir seferliðine bir araya gelirler, burada tartýþmalarýný 
yürütürler. Mesela 'Sen kadýnýn ekonomik alanýyla ilgili bir kurumsun, neler 
yaptýn nu alana dair geçen sürede?' sorusuna muhatap olurlar. Veya benzer 
þekilde 'Sen kadýnýn sosyal alanda yaþadýðý sorunlarla -bu saðlýktýr, aile içi 
þiddettir, iþ alanýndaki þiddettir yani daha çok sosyal yaþamda karþý karþýya 
kaldýðý sorunlarla ilgilenen bir kurum olarak ne gibi faaliyetler yürüttün?' 
sorusunu cevaplarlar. Yine benzer þekilde 'Sen kadýnýn siyasallaþmasý ve 
siyaset içerisinde aktifleþmesi ile ilgili bir kurum olarak yaptýklarýný söyle ve 
üzerine tartýþalým' denilebilir. Yani periyodik biçimde bir araya gelip belirli 
bir mücadele alanýnda yürütülecek iþleri planlayan, kendini örgütleyen, 
yaptýklarýný ve yapmadýklarýný masaya yatýran, tartýþan, paylaþan ve 
paylaþtýktan sonra yeni bir planlama ile örgütüne giden ve onu hayata 
geçiren bir yapýlanmadan bahsediyorum. Bu, konfederalizmdir. 

TKD: Bu noktada 1990'lara dönüp bir soru sormak istiyoruz, 1990'lar 
faslýný da kapatabiliriz bu þekilde. 1990'lar sürecine baktýðýmýzda çok ciddi 
bir savaþ var ve bu savaþýn da ürettiði sonuçlar var. Bunlarýn en 
önemlilerinden bir tanesi de Kürtlerin sürgün edilmesi, zorunlu Kürt göçü. 
Þehirlere akýn eden milyonlarca Kürt'ten bahsediyoruz. Bunun çok ciddi 
sosyal ve toplumsal sonuçlarý oldu ve en fazla da kadýnlarý üzerinde çok 
ciddi maðduriyetler yaratan sonuçlar oldu. Mesela bölgede fuhuþ denilen bir 
mesele ciddi bir þekilde ortaya çýktý, yoksulluk yine kayda deðer bir mesele 
olarak ortaya çýktý. Þunu sormak istiyorum aslýnda, zorunlu göç ve Kürt 
hareketi manasýnda bu süreci Kürt hareketi 1990'larda sizce ne kadar 
yürütebildi? Bu bahsini ettiðimiz dertlere Kürt kadýn hareketi 
özgünlüðünde birtakým pratik cevaplar üretilebildi mi? Bu noktada 1990'lar 
muhasebesinde bir özeleþtiri yapmak gerekli midir? 

Emine Ayna: Göç tamamen devletin bir politikasýydý. Hem kitleleri 
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mücadeleden koparmak hem de yozlaþtýrmak gibi amaçlarý vardý. Birlikte 
hareket eden bir toplumu gençliðiyle, çocuðuyla ve ailesiyle daðýtmak istedi. 
Buna karþý geliþtirilen mekanizmalar, Göç-Der gibi kurumlar oldu 
ihtiyaçlarý gidermek için. Aralýksýz tutuklamalar ve engellemeler oldu 
kurumlarý toplum dýþý býrakmak için. Diðer yandan halkýn kendisi 
dayanýþmaya çalýþtý ama çok ciddi imkansýzlýklar da oldu. Kimisi kumunu, 
kimisi kiremitini aldý ve bir mahalle toplu olarak ev yaptý. Bunlarýn hepsi 
birer araçtý ve yetti mi diye soracak olursanýz, yetmedi. Bir kere çok ciddi 
yoðunlaþamama sorunu oldu bizde. Ben hiçbir þekilde yadsýmýyorum, buna 
dair bahanelerimiz var. Nedir bunlar? Zaman sorunumuzdur, yaþam 
sorundur, ekonomik sýkýntýlar sorunumuzdur vesaire. Bunlarýn hepsi bir 
yoðunlaþma eksikliðine neden oldu ve oluyor. Yoðunlaþma parçalanmasýna 
neden oluyor ve bir konuda düþünce-pratik üretemiyorsun. Ama bunun 
araçlarýný yaratabilmeliydik. Bunun dýþýnda, 'Göç edip geliyor aile Ýzmir'e, 
nereye gideceðini bilmeyecek, dernek kuralým, en azýndan baþvuracaðý bir 
yer olsun' fikri ile hareket edildi. Genelde zaten göç edenler belli bir 
mahallede toplanýyorlar, yan yana evlerde oturuyorlar. Ama biz günlük-
pratik ihtiyaçlar üzerinden düþünen bir mekanizma oluþturduk. Geleceðe 
dönük o aileyi, o ailenin çocuklarýný nasýl örgütleyeceðimiz konusunda bir 
yoðunlaþma yaþamadýk. Bu öyle bir þey getirdi ki. Örneðin o aile köyde 
yaþarken sýnýrlý bir mekanda yaþýyordu, o sýnýrlý mekandaki ihtiyaçlar da 
sýnýrlýydý ve o ihtiyaçlarý karþýlayan araçlar da sýnýrlýydý. Sonra bütün 
kaynaklarýndan yoksun bir halde metropole geldi. Aile kendi yaþam 
gailesine de düþtü ama onun çocuklarý farklý yaþamlarla karþý karþýya 
kalmaya baþlýyor elbette. 

TKD: Bu ani, mülksüz ve yer yer de travmatik þehirleþme sürecinin ne gibi 
sonuçlarý oldu ailelerin çocuklarý baðlamýnda?  

Emine Ayna: Bu özentiliklere neden oluyor. Bu özentilikler çok çabuk 
farklý alanlara kayma gibi bir potansiyel barýndýrýyor. Kendisinin bu duruma 
düþmesinin nedeni olarak sistemi görmüyor. Mücadeleyi gördüðü yerler 
oluyor. Yani bunlarýn hepsi birikiyor. Biz 1990'larýn sonunda o devletin göç 
politikasý karþýsýnda geleceði nasýl örgütlemeyeceðimize iliþkin ayaðý eksik 
býraktýk. Bugün metropollerde göç etmiþ aileler, hatta Avrupa'da göç etmiþ 
aileler üzerinde her ne kadar derneklerimiz, kurumlarýmýz olsa bile yine 
geleceði inþa noktasýnda bir örgütsel mekanizma yaratmýþ deðiliz. O orada 
göç eden genç, örneðin eðitim olanaklarýna sahip deðil. Okuma olanaklarýna 
sahip olsa bile bu onu asimile eden bir seçenek. Hem siyasal anlamda asimile 
eden hem de etnik anlamda asimile eden. Ben sadece Kürtken Türkleþme, 
Kürtken Almanya'ya gidip Almanlaþma anlamýnda bir asimilasyondan 
bahsetmiyorum. Siyasal anlamda da bir asimilasyondur. Çünkü o köyde 
sonuçta bir þekilde mücadelenin içinde yaþýyor, mücadeleyle tanýþýyor. Belki 
örgütler var ama o örgütlerin sonuçta ihtiyaçlar sýnýrlý iken beklentileri az 
tutmasý yüzünden o beklentilere ulaþmak için bile çok büyük çabalar 
harcamak zorunda diyeyim. Þehirleþmeyle birlikte ihtiyaçlarý ve beklentileri 
giderebilmek kaygýsýyla mücadeleye harcadýðý enerjinin artýk büyük bir 
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kýsmýný o günlük ihtiyaçlarý gidermeye harcýyor. Bu da örgütü sadece zaman 
zaman gidip ziyaret edilen kendi kitlesi ile baðýnýn kopmasýna izin vermeyen 
bir noktada tutuyor. Yoksa siyasal anlamda geleceðe dönük bir araca 
dönüþmüyor. Bu anlamda çok ciddi öz eleþtiriler vermek lazým.
 
 Medya, Kadýn ve Kürt Hareketi

TKD: Medya kadýn ve siyaset iliþkiselliði baðlamýnda bir soru sormak 
istiyoruz. Siyasetin dilindeki erkek egemen anlayýþý üzerine konuþuyoruz. 
Bunun bir de Türkiye'deki medya ayaðýna gelecek olursak; medyadaki Kürt 
kadýn vekillerin temsiliyetiyle alakalý düþündüðümüzde nerdeyse altý yedi 
yýldýr bir siyasi temsiliyet söz konusu. Sizin yaþadýðýnýz zorluklarý da 
düþünecek olursak, size karþý yürütülen kampanyalar söz konusu oldu. 
Bunun ýrkçý toplumla birçok alakasý var, ataerkil toplumla alakasý var. Buna 
dair Kürt hareketinin yapabileceði bir þey var mý yoksa bu maruz kalýnacak 
çok komplike, çok daha makro, sistemik bir saldýrý mý? Sizce ne yapýlabilir 
veya yapýlacak bir þey var mý? 

Emine Ayna: Ben o konuda yapýlabilecek bir þey olduðunu 
düþünmüyorum. Türkiye'de bir savaþ yaþanýyor ve siz Kürt kadýn 
kimliðinizle siyaset içinde var olmaya çalýþýyorsunuz. Þimdi sistem, devlet 
Kürt özgürlük hareketiyle bir mücadele yürütüyorken Kürt kadýn kimliðiyle 
onun içinde yer aldýðýnýz zaman sizinle de mücadele yürütüyor ve o sistem 
sizinle yürüttüðü mücadelede her türlü aracý mübah sayýyor. Buna özel savaþ 
diyoruz, psikolojik savaþ diyoruz örneðin. Kürt kadýnlarýn, Kürt kadýn 
siyasetçilerin yaþadýklarý da o psikolojik savaþla özel savaþla ilgili bir þey. Bu 
anlamda onlarý durdurmak mümkün müdür? Hayýr deðildir. Onlar ancak 
Kürt sorununun çözümüyle bitecek þeylerdir, o araçlar ortadan kalkacaktýr. 
Bu anlamda bireysel geliþtirdiðimiz tedbirler oluyor. Kulak ardý ediyoruz, 
bununla uðraþmýyoruz. Çünkü iþimiz deðil. 

TKD: Peki size þahsi olarak yönelen medya kampanyalarý hakkýnda nasýl bir 
tavýr aldýnýz?

Emine Ayna: Hiçbir zaman benimle ilgili yazýlar ve haberlerle ilgili ne 
gazetecileri aradým ne de basýnla tartýþtým. Gerek de duymadým buna. Ama 
bir gün bir þeye tepem attý: Habur'dan geliþlerin olduðu dönem, bir yere 
kadar Ahmet Bey'le beraber gittik. Ahmet Bey'in yaþý ve saðlýk durumu 
elvermiyor. Kendisi makul gördü ve onu önden arabayla Diyarbakýr'a 
yolladýk. Biz o yolculuðu bitirdik, gecenin bir yarýsý olmuþ zaten biz 
Diyarbakýr'a vardýðýmýzda. Üstümüz baþýmýz toz-toprak içerisinde, 
uykusuzluk var, yorgunluk var. Bir de sürekli bir kitlesel etkinlik içerisinde 
olmanýn verdiði bir moral-coþku anlamýnda da yorgunluk var. Üç-dört gün 
ayný heyecaný kesintisiz yaþadýðýmýz bir ortam. Gelmiþiz, etkinlik bitmiþ, 
etkinlik bittikten sonra da þöyle bir þey söyledi arkadaþlar: "Yarýn Partide bir 
araya gelelim". Ben de Ahmet Bey'i kenara çektim. Aþýrý yorgunum. "Yarýn 
biraraya geleceksiniz, deðerlendirme yapacaksýnýz, ben bulunmasam ne 
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olur?" Tamam dedi. Ben ertesi gün partiye geçmedim. Dinlendim ve o 
günümü kendime ayýrdým. O ara iki veya üç gün orada kaldýk. O yoðunluk 
içerisinde ben basýna da bakamamýþtým. Geldim, arkadaþlar bütün 
gazeteleri benim odamda biriktiriyorlar, ben ne zaman gelsem 
okumadýklarýmý inceliyorum. Hepsine göz atýyorum, söz ettiðim olaydan 
bir gün sonrasýnýn Taraf  Gazetesi, baþ sayfada manþette o toplantýyý 
yazýyor: “Þu gün þu saate DTP Diyarbakýr il örgütünde bir araya gelindi, 
Ahmet Türk ile Emine ayna tartýþtý, Ahmet Türk þunu dedi, Emine Ayna 
bunu dedi...”. Benim katýlmadýðým bir toplantý bu. Benim katýlmadýðým 
toplantýya katýldýðýmý yazmak bir yana, bir de yan yana cümleler konmuþ, 
"þunu þunu söyledi" diye. Aradým, bu haberi nasýl yazdýnýz dedim. Haberi 
yapanýn adý da Kurtuluþ Tayiz. Özür diledi. "Ben sizi biliyorum, siz öyle biri 
deðilsiniz" dedi. Dedim 'Öyle biri olup olmamayý bir yana býrakýn, benim 
katýlmadýðým bir toplantýya katýldýðýmý yazýyorsunuz ve benim aðzýmdan 
laflar yazýyorsunuz?'. "Ben biliyorum siz o toplantýda yoktunuz, ben onu 
öyle yazmadým, ben baþka yazmýþtým, geldim baktým böyle olmuþ." Ne 
kadar komik! Bununla nasýl mücadele edersiniz? Mahkemeye mi vermeliyim 
ya da tekzip mi istemeliyim? Sizin emeðinizi boþa harcatmaktan baþka bir 
þey olmaz. Tamamen bir psikolojik savaþ, tamamen bir yýpratma politikasý. 
Sonuçta haklýlar da. Çünkü biz cidden onlarý teþhir ediyoruz. Yanlýþlarýný 
söylüyoruz, yüzlerine vuruyoruz. Bu halký kandýrma olasýlýðýný ortadan 
kaldýrýyoruz. Bunun karþýsýnda onlar da bu tip mücadeleler yürütüyor. Ama 
en kötüsü bana göre çoðu zaman sizinle cinsel anlamda uðraþýyor. En 
çirkini, en ahlaksýzca olaný, siyasi etiði-basýn etiðini bir yana býrakarak 
söylüyorum, çok sýradan anlamda ahlaki normlara bile sýðmayacak tarzda 
sizin kiþiliðinizle uðraþan bir tarzlarý var. Ýþte Bülent Arýnç'ýn "yaratýk" 
kelimesi gibi. Bu hiçbir þeye uymaz. Ne aramýzdaki yaþ farkýna uyar, -belki 
kýzý yaþýndayým- siyasi anlamda söylediklerimi benimsemeyebilirsin, 
söylediklerimi ve yaptýklarýmý eleþtirebilirsin ama bunlarýn hepsini ahlaki 
çerçevede tutmak gerekir. Dediðim gibi, bu sonuçta sistemin çýkarlarý 
doðrultusunda geliþen bir siyasi yöntem. Bunu da bize karþý kullanýyorlar.  

TKD: Legal Kürt hareketi içerisinde bulunan siyasetçileri son yirmi yýlda bir 
gözden geçirdiðimizde þunu tespit etmek mümkün; legal hareketle illegal 
hareket arasýndaki baðlantý üzerinden düþündüðümüzde, genelde Kürt 
siyasetçileri bu konuda çok utangaç. Tartýþmalara girdiklerinde, demeçler 
verdiklerinde, özellikle Kürt kitlesine karþý konuþmadýklarý vakit bu konuda 
çok çekingen davrandýlar genellikle. Sizin bu konuda yarattýðýnýz farklardan 
bir tanesi de sözünüzü sakýnmadan çok net bir þekilde konuþmanýz oldu. 
Size karþý medyada bir kampanya yürütülmüþse bununla çok alakalý olduðu 
düþünülebilir. Ýsminizi internette arattýðýmýzda hakkýnýzda birçok þeyle 
karþýlaþýyoruz. Sizi son derece radikal olarak konumlandýran, yer yer 
kadýnlýk üzerinden þeytanlaþtýrýlan çok çirkin ithamlar, Kürt kadýnlara 
yönelik ýrkçýlýk da içeren sayýsýz haber ve yorum görebiliyoruz. Bununla 
birlikte, sizin yaptýðýnýzýn neden daha önce yapýlmadýðýný sorgulamak 
isteriz. Legal Kürt siyaseti içerisinde PKK'ye dair utangaçlýðýn uzun süre 
devam etmesi, illegal mücadele tarafýnýn da bir meþruiyetinin olduðunun 
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söylenmemesi durumu var. Sizce çok fazla utangaç kalýnmadý mý belli bir 
sürece?  

Emine Ayna: Ben HADEP döneminde de vardým. Ýl yöneticiliði, kadýn 
kollarý genel sekreterliði yaptým, dört dönem Parti Meclisi üyeliði yaptým. 
Genel siyasi yaklaþýmla alakalý bir meseledir bu. O döneme dair canlý tanýðý 
olduðum dönem itibariyle söyleyebilirim. Benim bulunduðum dönem 
açýsýndan, 'PKK ayrý bir örgüttür, biz ayrý bir örgütüz' anlayýþý vardý. 
HADEP'in yapmaya çalýþtýðý daha çok devleti PKK'den baðýmsýz olarak, 
PKK ile ilgili sorulara bile cevap vermemeye çalýþan, PKK ile ilgili bir 
soruyla karþý karþýya kaldýðý zaman "Bunu PKK'ye sorun!" diyerek 
cevaplandýran ama onun dýþýnda da Kürt meselesiyle ilgili de söyleyeceðini 
söyleyen bir yapý vardý. Çekingen olmaktan ziyade bu bir siyasi tarzdý. Kendi 
adýma þunu söyleyebilirim, ben bu dili ifadeye dökmeden önce birileriyle 
oturup konuþmadým ya da birileri 'Bu dönem bu dili kullanalým' demedi. 
Söyleyeceklerim bireysel anlamdadýr, bir örgütü, BDP'yi baðlayacak þeyler 
ifade etmek istemem. Birincisi ben silahlý mücadele eþittir terörizme 
inanmýyorum. Bu bir halk olabilir, bir toplumsal sýnýf  olabilir veya kadýn 
örgütlenmesi de olabilir ve silahý bir araç olarak görebilir. Eðer baþka bir yol 
ve yöntem býrakýlmamýþsa, baþka bir þansý kalmamýþsa ve yok olmak 
dayatýlýyorsa, var olabilmek için araç olarak silahý kullanabilir bir örgüt. Yani 
eðer siz 'Ne olursa olsun silah yanlýþtýr' diyorsanýz o zaman o kesime silah 
olarak ne kullanacaðýný da söylemelisiniz, alternatifini de söylemelisiniz. Ben 
alternatifini söyleyemiyorum. Ve PKK'nin çýktýðý döneme baktýðýmda, 
1970'lere, 1980'lere baktýðýmda silah dýþýnda bir araç göremiyorum. Yok. 
Sonuçta sürgün edilmiþler, idam edilmiþler, öldürülmüþler vesaire. O zaman 
benim PKK'ye 'O dönem niye eline silah aldýn?' diyebilmem için þunu da 
demem lazým: 'Silah yerine þu yöntemi kullansaydýn, þunu araç yapsaydýn'. 
Ama yok. Alternatifi yoktu. Karþýsýna getirdikleri þey þu; “Þimdi silahlý 
yöntemler dýþýnda da araçlar var”. Bunu söylüyorsan baþýnda bir cümle 
kullanman lazým: “Evet, o dönem silah almakta haklýydýlar ama bugün için o 
koþullar yok”. Bu ne demektir? Bu, ben onlarý meþru görüyorum demektir. 
Ben bugünkü koþullarda 'Kürt meselesi açýsýndan tartýþma ortamý var' 
diyebiliyorum ama bu tartýþma ortamýnýn ortaya çýkmasýnýn bile o mücadele 
sayesinde olduðunu kabul ediyorum. Bu beni PKK'li yapmaz. Ben bunu 
Güney Afrika'daki için de söylüyorum, Ýngiltere'deki için de söylüyorum. 
Ben bunu hepsi için söylüyorum, sadece PKK için söylemiyorum. Ýþte 
buradaki sýkýntý, doðrularý tartýþamama ile alakalý. Sürekli bir biçimde 
'Karþýmdaki benimle ilgili ne düþünür, bu söylediðimi yanlýþ anlar mý acaba?' 
gibi kaygýlarý taþýmanýn gereksizliðine inanan biriyim. Doðrular ilk anda 
tepki toplayabilir, sonuçta yaþanmýþlýklar var. O yaþanmýþlýklardan yola 
çýkýlarak kurulan ve zihinlere kazýnmýþ, bilince iþlemiþ bazý yanlýþlar var. O 
yanlýþlardan hareket eden insanlar olabilir. Ama bizler ancak doðru olaný 
söyleye söyleye meþrulaþtýrabiliriz. Yani PKK bir gerçek, illegal bir örgüt 
olmasý onu terörist yapmaz. Terörizm amaçsýzlýk ve hedefsizliktir. Terörizm 
amaçsýz ve hedefsiz bir þekilde sadece kendini dünyaya ispatlamak için, 
kime ve neye dönük olduðuna bile dikkat etmeden, sadece bir güç gösterisi 
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anlamýnda bir yerlere saldýrmak, birilerini yok etmek, bir yerleri yok etmekle 
ilgilidir. Anarþizm bile terörizm deðildir. Bunlar sosyolojik gerçeklerdir, 
siyasal gerçeklerdir. Bu yönteme karþý bir tepki olmasý çok doðaldýr ama o 
tepki bile zamanla tartýþma kültürünün geliþmesini saðlayacaktýr ve ben o 
tartýþma kültürünün geliþtiðini düþünüyorum. Daha diyelim ki HEP ya da 
DEP henüz kurulduðunda, DEP'in milletvekilleri -Leyla Zana ve Hatip 
Dicle örneklerini verdim- bu arkadaþlar hemen bu tarz bir söylem 
kullansalardý acaba nasýl olurdu? Böyle bir þey yapmadýklarý halde bu kadar 
þiddete hem psikolojik hem fiziksel þiddete maruz kaldýysalar böyle bir þey 
söylediklerinde acaba ne olurdu? Þimdi bugün bazý kurumlaþmalar 
yerleþmiþ artýk. Bugün sizin söylediklerinize karþýlýk olarak karþýsýndaki 
yönelimler o kurumu bir bütün ortadan kaldýrmýyor. Çünkü kökleþmiþ artýk. 
Ama daha yeni kurulurken yapýlmasý, legal alanda örgütlenme olanaklarýný 
ortadan kaldýrabilirdi. Yani bu dil anlamýnda bile olaylarý sorgularken; 
dönemle, imkanlarla, koþullarla, siyasal ortamla baðýný kurarak 
deðerlendirme yapmak gerekiyor. 
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