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Yıldırım Koç
Geçenlerde bir demokratik kitle örgütünün yöneticisi yaptığı açıklamada “hepimizin yürekten
isteği akan kanın artık durmasıdır,” dedi.
Bu yaklaşım epey yaygın bir biçimde dile getiriliyor.
“Anneler ağlamasın” dendiğinde, siz “ağlasın” diyemiyorsunuz.
“Barış olsun” dendiğinde, karşı çıkarsanız, “yoksa sen savaş mı istiyorsun?” diye suçlanıyorsunuz.
Hayatımın hiçbir döneminde herkesin sevdiği birisi olmak istemedim. Hatta, “delikanlı adamın
düşmanı olur” anlayışını savundum. Yuvarlak değil, köşeli olmak gerektiğine inanıyorum.
Çatışmalarda taraf olmaktan kaçınanları, her tarafla iyi geçinmeye çalışanları sevmem; onlardan
mümkün olduğu ölçüde uzak dururum.
“Akan kan dursun” diyenlere de biraz öyle bakıyorum.
Toplumsal bilimlerle ilgilenmeye başladığım yıllarda ilk öğrendiğim konulardan biri, “haklı savaş”
ve “haksız savaş” ayrımıydı.
Haklı savaşlar iyidir. Haklı savaşlarda da kan akar, ancak başka çare yoksa, kanını akıtanları saygı,
sevgi ve rahmetle anarsınız; geride bıraktıklarına sahip çıkarsınız. Haklı savaştan kaçanlar, düşmanın
kanını akıtmaktan korkanlar haindir. Savaşa katılan hem kan dökmeyi, hem de kanının dökülmesini
peşinen kabul etmiştir.
Haksız savaşlar kötüdür. Onlara karşı çıkarız.
Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı haklı bir savaştı. Kan aktı, kan döküldü. İyi oldu. Yoksa bugün bu
topraklarda bağımsızlık ve demokrasi umuduyla, sınıfsız ve sömürüsüz bir Türkiye ve dünya umuduyla
yaşayamazdık.
ABD emperyalizminin Irak’a saldırısı ise haksız bir savaştır.
PKK’nın Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik saldırısı haksız bir savaştır; emperyalizmin bir oyunudur.
Bu saldırıların amacı, insanın özgürleşmesi değildir; insanların emperyalistlerin kölesi, toprak
ağalarının, şeyhlerin, aşiret reislerinin kulu, sermayenin ücretli kölesi olarak tutulmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK’ya karşı savaşı haklı bir savaştır; emperyalizme karşı mücadelenin bir
unsurudur.
Tekrar ediyorum.
PKK’nın savaşı, emperyalizmin oyunudur; haksız savaştır. PKK, döktüğü kanda boğulacaktır.
Türkiye’nin PKK’ya karşı savaşı, aynı zamanda emperyalizme karşı bir savaştır; bu savaşta feda
edilen kan, büyük acılara yol açsa bile, “vatan sağolsun” denilen kandır.
Akan kan durmalı mı?
Kimin kanı olduğuna bağlı.
Eğer akan, emperyalizmin Ortadoğu stratejisi çerçevesinde Türkiye’yi parçalamaya çalışanların
kanıysa, herkes attığı adımın sonucuna katlanır.
Ben “haklı savaş”lardan yanayım; “haksız savaş”lara karşıyım.
Genel olarak “akan kanın durması”nı isteyenlerden de değilim. Eğer saldırıyorlarsa, akan, vatanıma
saldıranların kanı olsun; vatanımı savunanların kanı akmasın.

