
Yaşamın Yeniden
Yapılandırılması
Kobanê’nin İnşası

Merve Demir

22.12.2015



“Her şeyin, özgür komünlerde ör-
gütlenmiş köylüler ve işçiler arasın-
da paylaşılması, yeni bir yaşamın
yaratılması hem de bu yaratımın
savunulması noktasında belirleyici-
dir.”
Nestor Makhno

Suriye Savaşı’nda, devlet otoritesinin ortadan
kalkmasıyla 2012 yılı ortalarında Rojava bölgesinde
başlayan öz örgütlenme süreci sonucunda üç kentte
oluşan kantonlar, 2014 yılı başlarında özerkliğini
ilan etti. Aslında bu, savaşın ortasında sessiz
sedasız yeşeren bir devrimin, yaşamın yeniden
yapılandırılmasının ilanıydı. İlan edilen şey, kapi-
talizmden bağımsız üretim-paylaşım ilişkilerinin
ve devletsi olmayan özyönetim mekanizmalarının
halk tarafından oluşturulduğu; her türlü tahakküm
ilişkisinin sorgulandığı ve ortadan kaldırılması için
mücadelenin devam ettiği devrim süreciydi. Bu
devrime yönelik Şam yönetimi ve Türkiye dâhil
bölge devletlerinin itirazları ve tehditleri devam
ederken; bu kez 2014 yılı Eylül ayının ortalarında,
IŞİD çetesi Rojava Devrimi’ne saldırı başlattı.
Erdoğan -Ankara’dan bir akbaba sesi de

denilebilir- 7 Ekim 2014 tarihinde, savaştan kaçıp

2



Antep’e sığınmış insanlara yaptığı konuşmada,
“Kobanê düştü düşüyor” diyordu. Ancak halkın
özsavunma güçlerinin dört aya yakın süren direnişi
ve devrimci dayanışma sonucunda, çete yenilgiye
uğrayarak Kobanê’den çekilmeye başlamış; takvim-
ler Ocak’ın 26’sını gösterdiğinde ise zafer halayları,
Kobanê’nin özgürleşen topraklarından coğrafyanın
dört bir yanına yayılmıştı.
Bölgedeki hesapları tutmayan akbaba, bu kez 29

Ocak’ta B planını açıkladı. Zafer halaylarına yönelik
tahammülsüzlüğünü ortaya koyduktan sonra, TO-
Kİ’ye ve müteahhitlerine göz kırparak devam etti:
“Şimdi bu DEAŞ terör örgütü tamam oradan çekil-
di. Ama bakın o kadar insan ne olacak? Orayı kim
inşa edecek?” Sonra da gönlünden geçen sömürgeci
planlarını açıklamaya başladı: “’TOKİ gitsin orayı
inşa etsin’ diyorlar. Bu kadar sahipleniyorsunuz, ha-
di gidin inşa edin. Tamamen orayı inşa etmek gibi
bir çalışmanın içine giremeyiz.”
İktidar, “Düştü düşecek” dediği Kobanê düşmeyin-

ce, hiç olmazsa yıkılan binaları inşa ederek oradan
rant elde etmeyi geçiriyordu gönlünden. Kimsenin
ne TOKİ’den, ne de her savaşta olduğu gibi akbaba
misali bekleyen müteahhit ve şirketlerden beklenti-
si yoktu ya; şecaat arz ederken sirkatin söylüyordu
sadece.
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Hemen ertesi gün Diyojen’in sözüyle cevap geldi:
“Gölge etme başka ihsan istemez. Dost halkların se-
ferber olacağı bir inşa süreci olacaktır. Dayanışmaya
giden halkları engellemeyin, biz orayı inşa ederiz.”
şeklinde konuşan YPJ’li Beritan Kobanê, erkek ik-
tidara cevabını şöyle verdi: “Kobanê kadının eliyle,
kadının rengiyle inşa edilecek.”
Aslında Kobanê derken duvarlardan ve damlar-

dan; yani kentin inşasından söz ediliyorsa, 1936’dan
beri yankılanan Durruti’nin sözleri bu soruyu fazla-
sıyla cevaplıyordu: “Biz hep varoşlarda ve izbe du-
varların içinde yaşadık. Bir süre için nasıl barına-
cağımızı bileceğiz. Şunu aklınızdan çıkarmayın, biz
aynı zamanda inşa da edebiliriz. İspanya’da, Ameri-
ka’da, her yerde, sarayları ve şehirleri kuran biz işçi-
leriz. Biz işçiler, onların yerini alacak başkalarını da
yapabiliriz. Ve hatta daha iyilerini! Yıkıntılardan hiç
korkmuyoruz. Biz dünyayı miras alacağız, bu konu-
da hiçbir şüphemiz yok. Yüreğimizde yeni bir dünya
taşıyoruz, şimdi şu anda bu dünya büyümekte…”
Kentin yeniden inşası da elbette yaşamın yeniden

yaratılmasının bir parçasıdır. Bu anlamda kentin in-
şası süreci, yaşamın yeniden yaratılması sürecinden
bağımsız olarak ele alınamaz. Nasıl ki Rojava Devri-
mi halkın örgütlülüğüyle yaratıldı ve dayanışmayla
savunuldu ise; Kobanê kenti de özörgütlü bir şekilde
ve dayanışmayla inşa edilecektir.
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Ancak herkes biliyor ki, Rojava’da yıllardan be-
ri binalardan çok daha önemli bir şey inşa ediliyor;
devlet, kapitalizm, ataerki ve benzeri her türlü ta-
hakküm ilişkisinden arındırılmış özgür yaşam. Şimdi
koca bir yıkıntı olan bu binaların arasında yıllardan
beri inşa edilen bu yaşam, tam da saldırının ortadan
kaldırmaya çalıştığı şeydi. Kobanê’de yıkılmak iste-
nen de binalar değil, halkın inşa etmeye çalıştığı bu
özgür yaşamdı.
Özgür yaşam mücadelesi, saldırı sonrasında cephe-

lerdeki direnişte, sınırdaki dayanışmada devam etti.
Sonunda sadece binalar yıkıldı, ancak Kobanê hala
dimdik ayakta. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz; “Ör-
gütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez.” Ve yaşamı
inşa eden bir halk için, binalar inşa etmenin lafı bile
olmaz. “Bir sabah güneş doğar; sevgiden tuğlalarla
yeniden kurarız bu kenti…”
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