
B‹Z KEND‹ PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ*
Subcomandante Marcos

Zapatista Ulusal Kurtulufl Ordusu’nun (EZLN) Mexico City’ye bir gün zaferle girece¤inizi ilan etmenizin üzerinden yedi

y›l geçti; flimdi baflkenttesiniz ve Zócalo t›kl›m t›kl›m dolu. Kürsüye ç›k›p bu manzaray› gördü¤ünüzde neler hissettiniz? 

Do¤rusu kürsü, Zócalo’daki bir gösteriyi izlemek için seçilebilecek en kötü yer. Zapatistalar›n geride durma gelene-

¤i de böyle der. Günefl ortal›¤› kas›p kavuruyordu, yo¤un bir sis vard›, bafl›m›z a¤r›yordu, üstelik önümüzden geçip mey-

dan› terk edenleri flöyle bir say›verince içimize fenal›k çökmüfltü. Yoldafl›m Komutan Tacho’ya durumu idare etmemiz

gerekti¤ini, yoksa konuflmaya bafllay›ncaya kadar meydanda kimsenin kalmayaca¤›n› söyledim. Önümüzü göremiyor-

duk. Ayr›ca güvenlik sebebiyle kalabal›kla aram›zda b›rakt›¤›m›z mesafe de duygusal bir mesafeydi. Zócalo’da gerçekte

neler oldu¤unu ancak ertesi gün gazeteleri okuyup, foto¤raflar› görünce ö¤rendik. Fakat, evet, hem bizim görüflümüz

hem de baflkalar›n›n de¤erlendirmeleri ›fl›¤›nda, bu mitingin bir dönemin sonunu getirdi¤i; o gün sarf etti¤imiz sözlerin

gayet yerinde, mesaj›m›z›n da do¤ru bir mesaj oldu¤u; baflkanl›k saray›n› iflgal etti¤imizi ya da genel bir isyan ça¤r›s›n-

da bulundu¤umuzu görmek isteyenleri yan›ltt›¤›m›z düflüncesindeyiz. Tabii salt fliirsel ve lirik oldu¤umuzu düflünenle-

ri de. Ben etkili bir denge kuruldu¤unu; EZLN’nin 11 Mart’ta Zócalo’da öyle pek de 2001’den de¤il, daha çok tamam-

lanmak üzere olan bir fley üzerine, ›rkç›l›¤›n kesin yenilgisinin bir devlet politikas›na, e¤itim politikas›na, bütün Meksi-

ka toplumunca paylafl›lan bir hissiyata dönüflece¤ine duydu¤umuz inanç üzerine konuflmufl oldu¤unun flu ya da bu fle-

kilde iflitilebildi¤ini düflünüyorum. Bu yerleflmifl olsa da, kat etmemiz gereken biraz daha yol var. Biz askerlerin dedi¤i

gibi, savafl kazan›ld› ama geride vermemiz gereken birkaç kavga duruyor hâlâ. Son olarak Zócalo’daki miting, silahlar›-

m›z› b›rakmakla do¤ru karar› verdi¤imizi, bizi toplumla diyalog noktas›na silahlar›m›z›n getirmedi¤ini, bar›flç›l bir se-

ferberlik üzerine kumar oynaman›n anlaml› ve verimli oldu¤unu gösterdi diye düflünüyorum. Meksika devletinin bunu

anlamas› gerek, özellikle de hükümetin. 

“Biz askerlerin dedi¤i gibi” diyorsunuz. Bizim gerillalar›m›z›n konuflma biçimine al›fl›k bir Kolombiyal›ya sizin diliniz pek

de askerce gelmiyor. Sizce hareketiniz ne kadar askeri bir hareket; verdi¤iniz savafl› nas›l tan›ml›yorsunuz?

Biz bir ordunun, EZLN’nin içinde flekillendik. EZLN’nin askeri bir yap›s› vard›r. Subcomandante Marcos bir ordu-

nun askeri komutan›d›r. Fakat bizim ordumuz di¤erlerinden farkl›d›r, çünkü getirdi¤i as›l yenilik ve ortaya koydu¤u

önerme bir ordu olmamakt›r. Asker dedi¤iniz kifli, baflkalar›n› ikna etmek için silaha baflvuran saçma sapan bir insand›r

ve bu anlamda gelece¤i askeri olan bir hareketin gelece¤i yoktur. E¤er EZLN kendini silahl› bir askeri yap› olarak ko-

rursa, baflar›s›zl›¤a sürüklenir. Alternatif bir fikirler bütününün, dünyaya farkl› bir yaklafl›m›n baflar›s›zl›¤›ndan bahse-

diyorum. Bunun d›fl›nda EZLN’nin bafl›na gelebilecek en kötü fley, iktidara gelmesi ve orada devrimci bir ordu olarak

konumlanmas›d›r. Bizce bu bir baflar›s›zl›kt›r. Ulusal kurtulufl hareketleriyle birlikte beliren 1960’lar›n ya da 1970’lerin

siyasal-askeri örgütlenmeleri için bir baflar› olan fley, bizim aç›m›zdan bir fiyaskodur. Bu tür zaferlerin sonu geldi¤inde,

onlar›n baflar› maskesi ard›na gizlenmifl baflar›s›zl›klar ya da yenilgiler olduklar› da anlafl›lm›flt›r. Halk›n, sivil toplumun

sorunlar›n›n hep çözülmeden kald›¤›n›, bu sorunlar›n sonunda iki egemenlik aras›nda bir çat›flmaya dönüfltü¤ünü gör-

dük. Yukar›da toplum ad›na karar veren bask›c› bir iktidar vard›r; bir de ülkeyi do¤ru yola sokmaya, öbür grubu ikti-

dardan etmeye karar veren, iktidar› alan, böylece yine toplum ad›na karar vermifl olan hayalperestler. Bizce bu mücade-

le, iki iktidar oda¤› aras›nda yaflanan, kazananlar›n iyi kaybedenlerin kötü oldu¤u, ama toplumun geri kalan kesimleri

için asl›nda hiçbir fleyi de¤ifltirmeyen bir mücadeledir. EZLN, Zapatismonun denetimine girdi¤i bir noktaya ulaflt›. K›-

saltmas›ndaki “E” harfi düfltü ve eli kolu ba¤land›; bu yüzden silahs›zlanmak bizim aç›m›zdan bir engel de¤il, asl›nda

derdimize derman olacak bir ilaç. Tüfeklerimiz eskiye nazaran daha hafif geliyor bize, silahl› bir grubun halkla diyaloga

girdi¤inde tafl›mas› gereken askeri teçhizat da. Topluma egemenliklerini dayatanlarla silahl› mücadeleye girerek, ne dün-

yay› ne toplumu ne de viran haldeki ulus-devletleri yeniden kurabilirsiniz. Genel olarak dünya, özelde de Meksika top-

lumunu de¤iflik halklar oluflturur; bu halklar aras›ndaki iliflkiler de sayg› ve hoflgörüyü temel almal›d›r. Bütün bunlar

1960’lar ya da 1970’lerin siyasal-askeri örgütlenmelerinin söylemlerinde olmayan fleylerdir. Gerçeklik, her zaman oldu-

¤u gibi, o zamanlar›n silahl› ulusal kurtulufl hareketlerine de bir fatura ç›karm›fl, sonuçta bu fatura hayli yüksek bir be-

delle ödenmifltir. 
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Temsil etti¤iniz toplumsal kesimler aç›s›ndan da geleneksel soldan ayr› bir çizgide oldu¤unuz görülüyor. Duruflunuz gerçek-

ten böyle mi?

Genel olarak Latin Amerika’da devrimci sol hareketle bizim aram›zda iki büyük farktan söz edebiliriz. Biri bizim de

içinden ç›kt›¤›m›z yerli halklard›r, di¤erleri ise bast›r›lan az›nl›k gruplar. Biz hepimiz balaklava’lar›m›zdan sürülsek bi-

le, homoseksüeller, lezbiyenler ya da transseksüellerin oldu¤u gibi az›nl›k olamay›z. Toplumun bu kesimleri sadece o

y›llar›n ve bugünün Latin Amerika solunun söylemleri de¤il, Marksizm-Leninizmin onlar› önemsemeyen, hatta cephe-

nin bertaraf edilmesi gereken unsurlar› olarak gören kuramsal çerçevesi taraf›ndan da d›fllanm›fllard›. Örne¤in homosek-

süellere potansiyel hainler, sosyalist harekete ve devlete zararl› unsurlarm›fl gözüyle bak›l›rd›. Yerli halklar ise üretici

güçlerin önünü kesen gerici bir sektör olarak görülürdü, vb. Yani bu unsurlar› temizlemek için baz›lar›n› ya cezaevine

t›kmak ya yeniden e¤itime tabi tutmak, di¤erlerini ise üretim sürecine dahil edip, vas›fl› iflgücü, ya da onlar›n deyifliyle

proleter haline getirerek asimile etmek gerekirdi. 

Gerillalar genelde ço¤unluk ad›na konuflurlar. Sizin ise Meksika’n›n tamam›ndaki yoksullar ya da ezilenler ad›na konu-

flabilecekken, az›nl›klar ad›na konuflman›z do¤rusu çok flafl›rt›c› geliyor.

Her öncü kol kendisini ço¤unlu¤un temsilcisi olarak tasavvur eder. Biz salt bunun bizim içinde bulundu¤umuz durum

bak›m›ndan yanl›fl oldu¤unu de¤il, en iyi hallerde bile sadece bir hayalden öteye gidemeyece¤ini düflünüyoruz. Önümüz-

deki örneklerin en kötüsüne bakacak olursak da aç›kça bir gasp›n söz konusu oldu¤u görüflündeyiz. Toplumsal güçlerin

de oyuna dahil oldu¤u noktada, öncünün o kadar da öncü olmad›¤›, temsil ettiklerinin kendilerini bu öncü grup içinde

görmedi¤i netlik kazan›yor. EZLN öncü olma yolunda herhangi bir iddiada bulunmay› reddederken, gerçek ufkunu kavra-

m›fl oluyor. Kendi d›fl›m›zda kalanlar ad›na konuflabilece¤imize inanmak, siyasal mastürbasyondan baflka bir fley de¤ildir

ki. Hatta öyle baz› durumlar vard›r ki, siyasal mastürbasyon bile de¤ildir, çünkü bazen bir istimna olup ç›kar, bunda bir tat

yoktur ki. Özellikle de broflürler sadece yazarlar› taraf›ndan okunuyorsa. Biz kendimize karfl› dürüst olmaya çal›fl›yoruz.

Baz›lar› bunun bir namus meselesi oldu¤unu düflünüyor. Hay›r. Ahlâk bir yana, Meksika’n›n güneydo¤usunda bir tek böl-

gedeki yerli Zapatista cemaatlerini temsil etme iddiam›z›n meyve verdi¤ini söyleyebiliriz. Ama söylemimiz, temsil ettikle-

rimizden daha fazla insana ulaflt›. ‹flte, bizim geldi¤imiz nokta budur. Hepsi bu. Baflkente yürüyüflümüz s›ras›nda yapt›¤›-

m›z konuflmalarda, insanlara -ve kendimize- yolculu¤umuz esnas›nda karfl›m›za ç›kan mücadelelere liderlik edemeyece¤i-

mizi, etmememiz gerekti¤ini; onlar için bayrak sallayamayaca¤›m›z› anlatmaya çal›flt›k. Bunca adaletsizlik, bunca flikayet,

bunca yara karfl›s›nda, afla¤›dakilerin kendilerini gösterme konusunda a¤›rdan almayaca¤›n› düflündük. Bu yürüyüflü top-

ra¤›n alt›n› üstüne getirecek, böylece verimli k›lacak bir saban olarak gördük. Dürüst olmal› ve insanlara burada ortaya ç›-

kabilecek herhangi bir oluflumun liderli¤ini üstlenmeyece¤imizi anlatmal›yd›k. Biz di¤erlerini de zincirlerinden kurtarabi-

lecek bir talepte bulunmaya geldik. Ama bu baflka bir hikâye.

Yol boyunca, Mexico City’ye varana dek geçti¤iniz kasabalarda hep do¤açlama m› yapt›n›z konuflmalar›n›z›; yoksa mese-

la en sonuncusunun, Mexico City’deki konuflman›n en güçlü ve etkili konuflma olmas› gerekti¤ini gözeterek bir tür s›ralama

m› izlediniz?

Bak›n, bir resmi hikâye var bu soruya karfl›l›k, bir de gerçek hikâye. Resmi hikâye, durdu¤umuz her noktada, görme-

miz gerekeni gördü¤ümüzdür. Gerçek hikâye ise bu söylemi son yedi y›ld›r hep beraber ilmek ilmek ördü¤ümüzdür.

EZLN Zapatismolar› birçok geliflmeyi aflt›¤› bir nokta geldi. Bugün 1994’den önce kim oldu¤umuzu, ya da 1994’ün ilk

günlerinde, mücadeleye bafllad›¤›m›z s›ralarda kim oldu¤umuzu anlatm›yoruz. Son yedi y›l içinde verdi¤imiz bir dizi ah-

laki taahhüt üzerinde hareket ediyoruz. Sonunda topra¤›n alt›n› üstüne getirdik, ama umdu¤umuz gibi olmad›. Fakat

sadece bu toprak üzerinde yürümemiz bile, gömülü kalan birçok duygunun yüzeye ç›kmas›n› sa¤lad›. Vard›¤›m›z kasa-

ba meydanlar›nda insanlara, “Buraya size liderlik etmeye gelmedik, ne yapman›z gerekti¤ini söylemeye gelmedik, yard›-

m›n›z› istemeye geldik,” dedik. Hal böyleyken bile, en nihayetinde birileri çözüm bulabilir diye önümüze konan, ta Mek-

sika Devrimi öncesinden kalma dünya kadar flikayetle karfl›laflt›k. Zapatista yürüyüflünün bugünkü söylemini, “Kimse

bunu bizim için yapmayacak” diye toparlayabiliriz. Bu dönüflümün mümkün olabilmesi için örgütlenme biçimlerinin,

siyasete biçilen görevin de¤iflmesi gerekiyor. Biz liderlere “hay›r” derken, ayn› zamanda kendimize de “hay›r” diyoruz.

Siz ve Zapatistalar, prestijinizin zirvesindesiniz. PRI düfltü, Kongre’ye Yerli Statüsü yaratmaya yönelik bir yasa sunuldu;

ayr›ca müzakere talebiniz cevaplanabilir. Siz bu tabloyu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Bir fabrika düdü¤ünün kurdu¤u bir saatle, yani Fox’un zaman›yla, bir kum saati, yani bizim zaman›m›z aras›nda bir

mücadele oldu¤unu düflünüyorum. Bizim mi fabrika saatinin disiplinine, yoksa Fox’un mu kumun ak›fl›na tabi olaca¤›
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konusundaki tart›flma bitmifltir art›k. Ne biri ne de öteki olacak. Hepimizin, hem bizim hem de onun, ortak bir anlafl-

maya varabilmek için diyalo¤un ve nihayetinde bar›fl›n ritmini gösterecek yeni bir saat kullanmak zorunda oldu¤umu-

zu anlamam›z gerekiyor. Siyasal s›n›flar›n özünü korudu¤u bir bölgede, onlar›n iktidar sahnesinde, onlar›n topraklar›n-

day›z. Üstelik de siyaset oyununa soyundu¤unda, en az›ndan bu türden bir siyaset oyununa soyundu¤unda, mükemmel

derecede etkisiz bir örgütlenmeyle o topraklarday›z. Acemi, kekeme ve iyi niyetliyiz. Karfl›m›zda iyi bildikleri bir oyu-

nun becerikli oyuncular› var. Bu da bir anlaflmazl›k konusu olacak, gündemin siyasal s›n›f taraf›ndan m›, yoksa bizim

taleplerimizle mi flekillenece¤i tart›fl›lacak. Bence ne öyle ne de böyle olacak. Biz savafla giriflti¤imizde, hükümeti karfl›-

m›za almam›z gerekti ve flimdi de bar›fl› kurmak için salt hükümeti de¤il, bütün bir Meksika devletini karfl›m›za almal›-

y›z. Hükümetle diyalog için oturaca¤›m›z bir masa yok. Yapmal›y›z. fiimdi önümüzde, hükümeti böyle bir masan›n

haz›rlanmas› ve bu masaya oturmas› gerekti¤ine; bunu yaparsa kazançl› ç›kaca¤›na ikna etme mücadelesi duruyor. Yap-

mazsa da kaybedece¤ine.

Masada kimler olacak?

Bir yanda biz, öbür yanda Fox.

Fox, sizinle görüflmek istedi¤ini, sizi Baflkanl›k Saray›’nda ya da istedi¤iniz herhangi bir yerde kabul edece¤ini söylerken

bu masaya “evet” demifl mi oldu?

Fox, diyalog ya da görüflme platformundan ziyade popülerlik yar›flmas›na dönüflen medya pastas›ndan kendi pay›na

düflen dilimi istedi¤ini söylüyor; pençelerini medyaya geçirmifl, foto¤raf› çekilsin diye f›rsat kolluyor. Fakat bir bar›fl sü-

recinin gösteriyle de¤il, ciddi sinyaller göndererek, masaya oturup gerçek bir diyalog yürütmekte karar k›larak kurulma-

s› gerekir. Fox bu diyalog için kiflisel sorumluluk üstleniyorsa, son noktaya kadar bizimle görüflmeye yanafl›yorsa e¤er,

biz de onunla masaya oturmaya haz›r›z. Fakat ona sorar›z: Siz bizimle görüflürken, bu çetin ifle soyunmuflken, ülkeyi kim

yönetecek? Kolombiya’da silahl› bir çat›flma s›ras›nda diyalog ve müzakerenin ne kadar ustal›k istedi¤ini, yürütme orga-

n›n›n bafl›ndaki kiflinin bütün zaman›n› buna adamas›n›n imkâns›z oldu¤unu siz de kendi deneyimlerinizle görmüflsü-

nüzdür, uzun uzun anlatmama gerek yok bu yüzden. Bekleyelim Fox, hükümetinden birini bizimle diyalog kurmakla gö-

revlendirsin. Bizim acelemiz yok. Vicente Fox’la el s›k›flma hülyas›na kap›lm›fl de¤iliz.

Bu uzun süreç boyunca, flimdi oldu¤u gibi, gerilla k›yafetleri içinde, bir üniversite kampüsünde mi sürdüreceksiniz haya-

t›n›z›? S›radan bir gününüz nas›l geçiyor?

Kalk›yorum, röportajlar veriyorum, sonra da zaten yatma vakti gelmifl oluyor. (Kahkahalar…) Bahsetti¤im çeflitli

gruplarla tart›flmalar düzenliyoruz: Bizim mesaj›m›zdan etkilenmifl birçok dünyayla ya da alt-dünyayla -aradaki fark na-

s›l bast›r›ld›klar› ya da marjinallefltirildiklerine ba¤l›- bir araya geliyorum. ‹ki ayr› masada oturuyoruz, gençli¤imden ha-

t›rlad›¤›m flu tekerlekli sandalyelerden biriyle aralar›nda gidip geliyorum. fiu s›ralarda bir masada Kongre üyeleriyle, di-

¤erinde Mexico City’den cemaatlerle bir araday›z. Fakat Kongre’nin sanki kendini göstermek isteyen herhangi birine ol-

du¤u gibi davranmas›, baflka meselelerle meflgul oldu¤u için beklememizi söylemesi bizi kayg›land›r›yor. ‹fller gerçekten

de böyleyse bu çok büyük bir hasar yarat›r, çünkü bugünkü sorun sadece yerlilerin haklar›n›n tan›nmas› de¤il. Bunun

yan etkileri birçok kifliyi vurur. ‹nsanlar sadece seçim gününde gözlerinin içine bak›lmas›na gelemeyeceklerdir. Ayr›ca

bu, herhangi bir siyasal görüflmeyi bir tür teslimiyet olarak niteleyen bir slogan alt›nda geliflen daha radikal siyasal-as-

keri gruplara da mesaj gönderecektir.

Bu arada bir parantez açay›m, gençli¤inizde tekerlekli sandalyeler oldu¤unu söylediniz. Kaç yafl›ndas›n›z?

Ben 518 yafl›nday›m. (Kahkahalar…)

Sizin önerdi¤iniz diyalog, karar alma süreçlerine halk›n kat›l›m›na yönelik yeni mekanizmalar yaratmay› hedefliyor mu?

Hükümetin ülke aç›s›ndan gerekli oldu¤una inand›¤›n›z kararlar›n› destekliyor musunuz? 

Diyalog, basitçe baflka bir düzleme geçmek için aram›zdaki çat›flman›n kurallar› üzerinde uzlaflmaya varmam›z demek-

tir. Ekonomik sistem tart›flma masas›nda olmayacak. Meseleyi bu flekilde tart›flaca¤›z. Vicente Fox’un bunu anlamas› ge-

rekiyor. Biz o masadan Foxçular olarak kalkmayaca¤›z. Masaya oturdu¤umuzda onurumuzla kalkaca¤›m›z bir sonuca

ulaflmal›y›z, böylece ben de baflkalar› da geri dönüp bütün bu askeri teçhizat› yeniden kuflanmak zorunda kalmay›z. Bi-

zim önümüzde salt oturaca¤›m›z masay› de¤il, müzakereciyi de yaratma mücadelesi duruyor. Fox’tan imaj dan›flmanlar›-
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n›n tasarlad›¤› bir pazarlama ürünü de¤il, bir devlet adam› ç›karmal›y›z. Bu hiç kolay olmayacak, oysa savafl kolayd›. Ama

savaflta birçok fleyin telafisi mümkün olmuyor, siyasette ise her zaman bir çare bulunur. 

Giyim kuflam›n›z biraz tuhaf do¤rusu. Boynunuzda eprimifl bir eflarp, bafl›n›zda yana e¤ik bir kasket. Burada pek gerek-

sinim duymayaca¤›n›z bir cep feneri de tafl›yorsunuz; çok karmafl›k görünen bir iletiflim cihaz›n›z, iki bile¤inizde de birer sa-

at var. Acaba sembollerle mi karfl› karfl›yay›z? Ne anlama geliyor bütün bunlar?

Cep fenerini kapkaranl›k bir hendekte oldu¤umuz için tafl›yorum, radyoyla da imaj dan›flmanlar›m gazetecilere verece-

¤im cevaplar› dikte ediyor. Hay›r. Ciddiyete dönersek: Bu, bir sorun olmas› halinde güvenlik birimleriyle ve ormandaki in-

sanlar›m›zla temas kurmama yarayan bir telsiz. Birkaç ölüm tehdidi ald›k da. Eflarba gelince; yedi y›l önce San Cristóbal de

las Casas’› ald›¤›m›z zamanlarda k›rm›z› ve yeni bir eflarpt› o. Kasketi ise on sekiz y›l önce, Lacandon orman›na beraberim-

de getirdim. Oraya vard›¤›mda kolumda bir tek saat vard›. Öbürünü de ateflkesin bafl›nda ayarlay›p takt›m. ‹ki zaman ça-

k›flt›¤›nda, bu Zapatismolar›n bir ordu olarak sona erdi¤i ve yeni bir aflaman›n, yeni bir saatin ve yeni bir zaman›n bafllad›-

¤› anlam›na gelecek. 

Kolombiya gerillalar›n› ve bizim ülkemizdeki silahl› mücadeleyi nas›l görüyorsunuz?

Buradan pek az görebiliyorum. Medya süzgecinden ne kadar damlarsa o kadar. Devam eden diyalog ve pazarl›k sü-

reci, bu süreçte karfl›lafl›lan güçlükler aktar›l›yor. fiimdiye de¤in gözlediklerimle, son derece geleneksel türden, hiçbir

yenilik tafl›mayan bir diyalog süreci yafland›¤›n› söyleyebilirim. Taraflar, ayn› anda masaya oturma karar› veriyor verme-

sine ama, burada avantaj kazanmak için askeri güçlerini devreye sokuyorlar. Ya da tam tersi. Çünkü ak›llar›ndan neler

geçti¤ini bilemiyoruz. Herhalde görüflme masas› askeri çat›flmalar aç›s›ndan avantaj sa¤l›yor. Gerillalar›n uyuflturucu ka-

çakç›l›¤›yla ba¤lant›l› oldu¤u yönündeki suçlamalara pek ald›rm›yoruz; daha önce böyle suçlamalar›n asl› astar› olmad›-

¤› anlafl›lm›flt›. Kolombiyal›lara kuflkunun yararlar›n› sunuyoruz biz. Onlara iyi ya da kötü demiyoruz, ama devrimin za-

fere ulaflmas›n› sa¤lamaya yönelik baz› yöntemleri -buna sivillerin kaç›r›lmas› da dahil- gayr› ahlâki buldu¤umuz için,

Meksika’daki di¤er silahl› gruplarla oldu¤u gibi onlarla da aram›zdaki mesafeyi koruyoruz. ‹ktidar›n al›nmas›, devrimci

bir örgütün ifline yarayacak herhangi bir eyleme giriflmesini meflrulaflt›rmaz. Sonuçlar›n araçlar› meflrulaflt›rd›¤›na inan-

m›yoruz. Nihayetinde, bizce araçlar sonuçtur. U¤runa mücadele ederken kulland›¤›m›z yöntemlerin seçimi, hedefimizi

de tan›mlar. Bu anlamda sözümüze, dürüstlü¤e ve samimiyete büyük de¤er veriyoruz, gerçi ara s›ra bu naifli¤in cezas›-

n› çekti¤imiz olmuyor de¤il. Örne¤in 1 Ocak 1994’te orduya karfl› taarruza geçmeden önce, taarruza geçece¤imizi ilan

ettik. Bize inanmad›lar. Bu bazen sonuç veriyor, bazen de vermiyor. Fakat bir örgüt olarak, bir yolda yürürken, ayn› za-

manda kimli¤imizi de kuruyor olmam›z bize yetiyor. 

Kolombiya’da oldu¤u gibi savafl›n ortas›nda bar›fl masas›na oturmak mümkün mü sizce? 

Orada neler olup bitti¤ine dair buradan bak›p birtak›m fikirler dile getirmek, hem çok kolay hem de çok sorumsuz-

ca. ‹ki taraf›n da kazanmaya oynad›¤› bir ortamda, diyalog ve müzakere sürecinin baflar›l› olmas› pek mümkün görün-

müyor. Taraflardan biri müzakereyi di¤erini yenip yenemeyece¤ini anlamak için bir güç s›nav› olarak görüyorsa, er ya

da geç diyalog çöker. Bu durumda askeri çat›flma meydan›, basitçe müzakere masas›na tafl›n›verir. Diyalogun, görüflme

sürecinin baflar›ya ulaflmas› için, iki taraf›n da hasm›n› yenemeyece¤i varsay›m›ndan hareket etmesi gerekir. ‹kisi için de

galibiyet anlam›na gelecek bir yol bulmal›d›rlar, ya da en kötüsü iki taraf için de ma¤lubiyet yolu seçilebilir. Fakat bu,

çat›flmay› nihayetine erdirecektir. Elbette ki bu noktaya gelmek çok güç, Kolombiya gerillalar› gibi y›llard›r etkin olan

hareketler için özellikle. ‹ki taraf da a¤›r hasar ald›, büyük suçlar ifllendi. Ama inan›yorum ki, bir fleyleri denemek için

hiçbir zaman geç kal›nm›fl de¤ildir.

Bütün bu hengâmede okumaya hâlâ f›rsat bulabiliyor musunuz?

Evet, çünkü bulamazsam... ne yapar›z? Daha önceki ordular ve askerler vakitlerini silahlar›n› temizleyip cephane de-

polamaya harcad›lar. Bizim silah›m›z sözümüzdür ve bu silaha her an ihtiyac›m›z olabilir. 

Söyledi¤iniz her fley, biçimiyle de içeri¤iyle de, geleneksel türden sözel bir e¤itim ald›¤›n›z› düflündürüyor. Nereden geli-

yor bu e¤itim?

Çocuklu¤umdan. Ailemizde, kelimelerin ayr› bir yeri, bir de¤eri vard›. Bizim dünyaya yaklafl›m›m›z dil üzerindendir.

Gazete sütunlar›nda yazd›¤› gibi okumay› öyle pek de okulda ö¤renmedik. Okul ça¤lar›ndan önce annem ve babam bize
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baflka kap›lar açan kitaplar vermifllerdi. fiöyle ya da böyle, dilin sadece iletiflim de¤il, bir fleyleri kurman›n yolu oldu¤u bi-

lincine erifltik. Bu, bir görevden ziyade bir mutluluktu. Burjuva entelektüellerin dünyalar›nda oldu¤unun tersine, kelime ye-

ralt›n›n en de¤erli hazinesi de¤ildir. Kelime daha ikincil bir konuma itilmifltir. Dil ancak yerli cemaatlerle temasa geçti¤i-

mizde vurdu bizi, bir manc›n›k gibi. Sonra birçok fleyi ifade etmeye kelimelerinizin yetmedi¤ini görüyorsunuz; dil üzerine

çal›flmak zorunda kal›yorsunuz. Zamana ve yine kelimelere dönmeye; onlar› bir araya getirip ay›rmaya mecbur kal›yorsu-

nuz. 

Tam tersi söz konusu olamaz m›? Mücadelede yeni bir dönemin aç›lmas›n› kelimelerin komutas› mümkün k›lm›fl olamaz

m›?

Sanki her fley bir blend›rdan geçmifle benziyor. Baflta neler att›¤›n›z› bilmezsiniz, ama sonunda bir kokteyl ç›kar or-

taya. 

Aileniz hakk›nda bir fleyler ö¤renebilir miyiz?

Ben orta s›n›f bir ailede yetifltim. Babam, ailemizin reisi yani, hep and›¤› gibi komünist olduklar› için ö¤retmenlerin

kulaklar›n›n kestirildi¤i Cardenas zaman›nda bir köy okulunda ö¤retmenlik yapm›fl. Annem de k›rsal kesimde ö¤retmen-

lik yapm›fl, sonra tafl›nm›fl ve orta s›n›fa girmifl: Maddi s›k›nt›s› olmayan bir aileydik. Kültürel ufkun yerel gazetelerin ce-

miyet sayfalar›yla s›n›rl› oldu¤u taflrada böyleydi. D›flardaki dünya ise Mexico City ve bu kentin kitapç›lar›yd›. Buraya gel-

menin en güzel taraf› yani. Ara s›ra taflrada da kitap fuarlar› olurdu, bazen oralarda da ilginç fleylere rastlard›k. García Mar-

quez, Carlos Fuentes, Monsiváis, Vargas Llosa (görüfllerini bir yana b›rak›rsak), bize ailemizin tan›flt›rd›¤› sadece birkaç

isim. Bunlar› okuturlard› bize. Taflra eyaletlerinin zaman›nda nas›l oldu¤unu anlatmak için Yüzy›ll›k Yaln›zl›k’› yalay›p

yutmufltuk. Meksika Devrimi’nin bafl›na gelenleri göstermek için Artemio Cruz’un Ölümü’nü. Orta s›n›flarda neler oldu¤u-

nu görebilmemiz için Dias de guardar’›. La ciudad y los perros’a gelince... Bir bak›ma bizim bir portremizdi, ama ç›plak bir

portremiz. Orada bulduk bütün bunlar›. Dünyaya da edebiyata aç›ld›¤›m›z gibi aç›ld›k. San›r›m bu bizi farkl›laflt›rd›. Dün-

yaya bir haber bülteninden de¤il, bir roman, deneme ya da bir fliir üzerinden bakt›k. Baflkalaflt›k. Baflkalar› medya prizma-

s›n› ya da neler oldu¤unuzu görmenizi engelleyecek karanl›klar prizmas›n› seçerken, benim ailem dünyaya böyle bir priz-

mayla bakmam› istemiflti.

Bu okuma sürecine Don Quixote nereden dahil oldu?

12 yafl›ma geldi¤imde, güzel cildi olan bir kitap verildi bana. Don Quixote. Onu daha önce okumufltum, ama çocuk-

lara yönelik versiyonunu. Pahal› bir kitapt›, özel bir arma¤and›; buralarda bir yerlerde olmas› laz›m. Onu Shakespeare

izledi. Ama önce Latin Amerikal›lar, sonra Cervantes, sonra García Lorca, sonra fliirle geçen bir dönem. Yani sizin

(GGM’ye döner) bir bak›ma bütün bunlara aç›lan kap› oldu¤unuzu söyleyebiliriz.

Varoluflçular ve Sartre da bu sürece dahil oldu mu?

Hay›r. Oralara daha sonra geldik. Aç›kças›, ortodokslar›n da dedi¤i gibi, varoluflçu edebiyata ve ondan önce devrim-

ci edebiyata harcad›¤›m›z zamanla zaten bo¤ulmufltuk. Yani Marx ve Engels’e vard›¤›m›zda edebiyat, edebiyat›n ironisi

ve mizah›yla bozulmufltuk. 

Hiç siyaset kuram› okumad›n›z m›?

Bafllang›çta de¤il. Alfabeden do¤ru edebiyata dald›k ve oradan da kuramsal ve siyasal metinlere. Üniversiteye gelin-

ceye dek. 

S›n›f arkadafllar›n›z sizin bir komünist oldu¤unuzu ya da olabilece¤inizi düflünürler miydi?

Hay›r, sanmam. Herhalde beni küçük bir radifl gibi görüyorlard›. D›fl› k›rm›z›, içi beyaz. 

fiu s›ralar ne okuyorsunuz?

Don Quixote her zaman yan› bafl›mdad›r; ayr›ca Garcia Lorca’n›n Romancero Gitano’sunu da yan›mda tafl›mak âdetim-

dir. Don Quixote, Hamlet ve Macbeth’ten sonra, siyasal kuram üzerine yaz›lm›fl en iyi kitapt›r. Meksika’daki siyasal siste-
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mi, onun trajik ve komik yönlerini anlaman›n daha iyi bir yolu olamaz bence. Hamlet, Macbeth ve Don Quixote. Siyaset

üzerine kalem oynatan hiçbir köfle yazar›na de¤iflilmez. 

El yaz›s›yla m› yoksa bilgisayarda m› yaz›yorsunuz?

Bilgisayarda. Çal›flmaya vakit olmad›¤›ndan birçok fleyi el yaz›s›yla kâ¤›da dökmek zorunda kald›¤›m bu yürüyüfl bir

istisna oldu. Önce bir taslak yaz›yorum, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Aptalca geliyor, ama bitirdi¤imde yedin-

ci versiyona ulaflm›fl oluyorum.

Yazd›¤›n›z kitap ne üzerine? 

Kendimizi, kendi kendimize, kendimizin durdu¤u noktadan anlatmaya çal›flan, asl›nda imkâns›z olan bir revü yaz-

maya çal›fl›yorum. Biz kendi paradoksumuzu anlatmal›y›z. Devrimci bir ordunun neden iktidar› almak istemedi¤ini, bir

ordunun ifli savaflmak oldu¤u halde neden savaflmad›¤›n› anlatmal›y›z. Karfl› karfl›ya kald›¤›m›z bütün paradokslar›: Ye-

tiflme tarz›m›z› ve yerleflik kültürden uzaklaflt›r›lm›fl bir cemaatin içinde güçlenmemizi. 

Herkes kim oldu¤unuzu biliyorsa, niye maske tak›yorsunuz?

Cilve olsun diye. Kim oldu¤umu bilmiyorlar, ama bunu dert de etmiyorlar. Önemli olan Subcomandante Marcos’un

ne oldu¤u, kim oldu¤u de¤il. 

(Türkçesi: Ebru K›l›ç)
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