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MMeerrhhaabbaa  ggeennççlleerr  vvee  ggeennçç  kkaallaannllaarr!!

Koma Komalên Kurdistan’›n (KKK)
ikinci ay›na giren ateflkes sürecinden bu ya-
na TC olumlu ad›m atmak bir yana, tavr›n›
faflizm düzeyine ç›karm›fl durumda. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a
yönelik tecrit tüm pervas›zl›¤›yla sürerken,
’90’l› y›llar› aratmayacak derecede DTP
(Demokratik Toplum Partisi) üzerindeki
bask›lar artt›r›l›yor, üyeleri kaç›r›l›yor, ifl-
kencelerden geçiriliyor, tutuklama furyas›
devam ettiriliyor. Neredeyse d›flarda kalan
DTP’li b›rakmad›lar.

Ve dergimizin tamamland›¤› günlerde
Dersim, Bingöl, fi›rnak gibi illerde ateflkes
halindeki HPG güçlerine yönelik sürdürü-
len kanl› imha operasyonlar› sonucu 8 ge-
rillan›n flehit düfltü¤ü haberi büyük bir ger-
ginli¤e yol açm›fl durumda. Kürt halk› infial
halinde, sinirler gergin, ortam hassas...

Ortada ateflkese karfl›l›k olarak ciddi bir
provokasyon ve Kürt taraf›n› tahrik etmek
için ellerinden geleni yapma durumlar›n›n
oldu¤u aç›k...

1 Haziran At›l›m› ile birlikte TC’yi ve or-
dusunu paçavraya çeviren gerillan›n baflar›l›
meflru savunmas›yla birlikte PKK’ye ça¤r›
üstüne ça¤r› yapan ‘ayd›nlar’ ise flimdi orta-
l›kta görünmüyor. Sanki yer yar›lm›fl da
içine girmifller! Bu tiplere ‘ayd›n, sanatç›’
de¤il ‘deklarasyon demagoglar›’ denir
ancak. 

Bu oportünist, devletçi zihniyetlerden
tabii ki gençlik bir beklenti içinde olamaz.
Gençli¤in vicdan›, duruflu ve duyarl›l›¤›, bir
aç›klamal›k de¤ildir.

Kürt gençli¤i hakl› öfkesini ve nefretini
kusmal›d›r. Kendisine ve halk›na kazand›ra-
cak bir yaflam duruflu içerisinde olmal›.
Da¤lar, meydanlar bizi bekliyor! 
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“Bu devletle barış olmaz, 
bu devleti ancak yıkarak, 
tarihin çöplüğüne atarak 
ondan kurtulabiliriz”
söylemini adeta haklı 
çıkaracak cinsten bir tutum 
içindedir TC.”

ürdistan’ın asi

dağlarında kış er-

ken bastırdı. Son-

baharda aşırı yağışlar

birçok ilde yoksul hal-

kımızı vurduğu gibi ge-

rilla alanlarında da ya-

şanan doğa afetlerinde

gerilladan şahadetler

yaşandı. Yeri doldurula-

mayacak kayıplar ver-

dik. Akif, Silvan, Cesur

gibi yoldaşları doğa alıp

götürdü bizden. Gerilla-

nın sadece düşmanla sa-

vaşmadığını bir kez da-

ha acıyla gördük. 

Bu kayıpların acısı

yüreğimizde daha ta-

zeyken Kürdistan’ın

bütün dağlarında meşru

savunma pozisyonunda

bulunan gerilla güçleri-

ne yönelik Türk ordusu

son yılların en kapsamlı

operasyonlarını geliştir-

di. Amed ve Der-

sim’den Botan hattına

kadar bütün bölgelerde

on binlerce askerle,

kobra ve skorskilerle,

en gelişmiş askeri tekni-

ğin kullanıldığı imha

operasyonları başlatıldı

ve sürdürülüyor. Dört

ay önce şehit düşürülen

iki gerillanın cesedi ise

hunharca, hiçbir varlı-

ğın uygulayamayacağı

yönetmelerle yakılmış

halde bulundu. 

Çağrı üstüne çağrı 

yapanlar yine sustu

Askeri alanda durum

böyleyken, siyasal alan-

da da Türk devleti tüm

gücünü kullanarak dip-

lomatik alanda özgürlük

hareketini sıkıştırmaya,

daha fazla tecrit etmeye,

uluslararası güçleri ha-

rekete karşı daha aktif

tavır almaya yöneltme

peşinde... Irak ve ABD

ile yürütülen görüşme-

lerin odağına ısrarla

PKK’nin tasfiyesini

koymaya çalışmaktadır.

Yine Avrupa ülkelerin-

de özgürlük hareketine

ve onun kurumlarına

karşı davalar başlattır-

mak, kurumlarını sınır-

lamak, çalışmalarını da-

raltmak için bütün

diplomatik, ekonomik

gücünü kullanmaya de-

vam etmektedir. 

Kısaca tek taraflı

ateşkese su kadar ihti-

yaç duyacak duruma

geldiği halde devlet, iyi

niyetli olmadığını, en

ufak bir imkan bulduğu

sürece imhada ısrar

edeceğini bir kez daha

çok açık bir biçimde
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herkese göstermiştir. Yurt içinde

demokratik çevrelerin dağınık ve

örgütsüz olması, ateşkesin kalıcı-

laşması ve bir çözüm süreciyle

sonuçlanması için gerekli çabayı

ve yeteneği gösterememeleri de

rantçı güçlerin yönelimlerinde

daha fazla cüretkar olmalarına

yol açmaktadır. 

Ateşkes için her gün çağrı üstü-

ne çağrı yapan birçok çevre, ateş-

kesten sonra adeta rahatlamışça-

sına sessiz kalmaktadır.

Demokratik kurumlara, özgür ba-

sına yönelik geliştirilen baskılara

sessiz kalmakta, hele hele gerilla-

ya yönelik geliştirilen imha saldı-

rılarını ise toptan görmezden gel-

mektedirler. 

Devletin en haksız ve tek taraf-

lı biçimde bir imha savaşını da-

yatmasını haklı bulurken, gerilla-

nın savunma amaçlı en küçük

eylemini bile “terörizm ve şid-

det” olarak suçlama eğilimi içe-

risindedirler. Bu durum insanın

aklına ister istemez çok kötü he-

sapların varlığını getirmektedir.

Adeta kendi mevzilerine çekilen

gerillayı gidip rahatça ‘avlaması’

için gerilla savaşı karşısında sıkı-

şan Türk ordusuna fırsat sunmak

amacıyla ateşkes istedikleri gibi

bir düşünceye kapılmaktayız.

Eylem halinde olmayan, eylem

girişiminde bulunmayan bir ge-

rilla pozisyonu, orduyu çok ileri

düzeyde rahatlatmaktadır. Dola-

yısıyla saldırı ihtimali olmadığın-

da ordu çok daha rahat bir biçim-

de gerillaya saldırmaktadır.

Devletin kendi güvenliğini sağla-

ma hakkı ise bir yafta olarak kul-

lanılarak gerillaya karşı geliştiri-

len saldırılar haklı gösterilmeye

çalışılmaktadır. 

Düşman

ateşkesi hep

saldırı için fırsat

olarak gördü

Kısaca bütün gelişmeler bir

araya getirildiğinde, işin içinde

yine önceki ateşkeslerde olduğu

gibi kapsamlı bir oyunun olduğu-

nu göstermektedir. 1993 ateşkesi-

ni Türk devleti kendisi açısından

bir hazırlık süreci olarak değer-

lendirdi. ’94 yılında geliştireceği

topyekün imha ve yok etme sava-

şına hazırlık olarak gördü ve nite-

kim ’94 yılında binlerce köyün

yok edilmesiyle, binlerce faili

meçhulle, yüz binlerce askerin

Kürdistan gerillası üzerine sürül-

mesiyle savaş devam ettirildi. 

’95 sonbaharındaki ateşkes de

yine daha iyi bir yönelimin hazır-

lıkları için bir fırsat olarak kulla-

nılmak istendi. Mayıs ’96’da Ön-

derliğe yönelik saldırı ve buna

paralel geliştirilen kapsamlı ope-

rasyonlar bunu gösterdi. 

1 Eylül 1998 ateşkes sürecinin

ise uluslararası komployla sonuç-

landığını zaten hepimiz iyi bili-

yoruz. Bu komployla Önderlik

esir alındı. Daha sonra 200 yılın-

dan 2005 yılına kadar hareketin

geliştirmeye çalıştığı demokratik

çö-

züm süre-

ci ise bir tasfiye

ve marjinalleştirme sü-

reci olarak kullanılmak istendi. 

TC “Bu devletle barış olmaz”
diyenleri haklı çıkarıyor

Geçen yıl ise yine birçok çevre-

nin çağrılarını dikkate alan hare-

ketimiz, bütün geçmiş süreçler-

den devletin ders çıkarmış

olabileceğini varsayarak bir ey-

lemsizlik süreci başlattı. Bu ey-

lemsizlik sürecinde devlet güçleri

son yılların en kapsamlı yönelim-

lerini geliştirdi ve son yılların en

ağır kayıplarını biz bu bir aylık

eylemsizlik sürecinde verdik. Da-

ha sonra gerilla öncülüğünde ge-

liştirilen meşru savunma savaşıy-

la devlete bir kez daha bu tarzla

sonuç alamayacağı gösterildi. Bu

yılın başından itibaren yaşanan

kayıplara rağmen devletin yöne-

limleri önemli oranda boşa çıka-

rıldı. Askeri açıdan önemli darbe-

CIWANÊN AZAD
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ler vuruldu. Geliştirilen eylemler

devleti hem askeri hem siyasi ve

hem de ekonomik açıdan tam bir

çıkmazla karşı karşıya bıraktı.

Bu sürecin sonucunda savaşın

çözüm olmayacağı bir kez daha

herkes tarafından görüldü. Kürt

özgürlük hareketinin savaşla im-

ha edilemeyeceğini dost ve düş-

man herkes gördü. Çözümün si-

yasal olmak zorunda olduğu,

devletin de uyguladığı şiddet ve

imha yöntemleriyle hiçbir sonu-

ca ulaşamayacağı gün gibi açığa

çıktı. Devletin kendisi bütün ku-

rumlarıyla tam bir çıkmazın içine

girdi. Bunun sonucu olarak bir-

çok çevrenin devreye girmesiyle

hareketimiz, Önderliğin perspek-

tifi temelinde bir kez daha ateş-

kes ilan etti. Devlet başta olmak

üzere artık klasik imha yaklaşı-

mının çözüm olmadığını gören

herkesin gerekli hassasiyeti gös-

tereceği varsayıldı. Operasyonla-

rın azalacağı, bir yumuşama sü-

reci başlayacağı öngörülerek

böylesi bir adım atıldı. Bu süreç

biraz uzasa da sonuçta bir çözüm

yoluna girileceği hesaplandı. An-

cak gelinen aşamada devletin -en

azından devlet içindeki önemli

güç odaklarının- imha mantığın-

dan vazgeçmediği apaçık ortaya

çıkmış bulunuyor. Bırakalım bir

çözüm sürecini hazırlamayı, her

türlü imkanını kullanarak bütün

gücüyle hareketimizin üzerine

gelip imha etmeyi amaçladığı,

ateşkesi bunun için bir şans, bir

fırsat olarak gördüğü açığa çıkı-

yor. Yine komplocu bir zihniyetle

hareketin, özellikle gerillanın

tümden imhasına yönelmek iste-

diği ortadadır. “Bu devletle ba-

rış olmaz, bu devleti ancak yı-

karak, tarihin çöplüğüne

atarak ondan kurtulabiliriz”

söylemini adeta haklı çıkaracak

cinsten bir tutum içindedir TC.

O halde bu duruma karşı yapıl-

ması gerekenleri bizim bir kez

daha ve her an iyi ölçüp biçerek

doğru kararlaştırmamız gereki-

yor. Özgürlük hareketimiz bu sü-

recin başlangıcında zaten mevcut

saldırı ve imha mantığını ciddi

bir olasılık olarak ön görmüştü.

Çünkü biz karşımızdaki gücü iyi

biliyoruz. 

Gerillaya özeleştiri vermemiz 

gerekiyor

Dolayısıyla baştan beri devle-

tin bu yönlü bir tavır içine girebi-

leceği hesaplanarak en kapsamlı

bir savaşa, her alanda daha güçlü

bir mücadeleye göre kendimizi

hazırlamamız gerektiği belirtil-

mişti. İşte şimdi o mücadelenin

verileceği zamanı yaşamaktayız.

Düşmana bu yöntemlerle sonuç

alamayacağını, öldürmekle biti-

remeyeceğini, mevcut mantıkla

devam etmesi halinde kendi var-

lığının tehlikeye gireceğini, böy-

lesi yönelimlerin bizi her gün da-

ha fazla büyüteceğini ve

güçlendireceğini göstermek boy-

numuzun borcudur. Gerillaya yö-

nelik saldırılarında da deyim ye-

rindeyse burnunu kırmak, yine

temel bir görevimizdir. 

Kuşkusuz bu görev sadece

dağlarda savaşan gerillanın de-

ğildir. Gerilla savaş döneminde

üzerine düşeni fazlasıyla yap-

mıştır. Mevcut durumda da öz-

gürlük dağlarında özgürlüğümü-

zün ve geleceğimizin sadık

bekçisi olduğunu göstermekte-

dir. Fakat ateşkes sürecinde esas

görev siyasal çalışma alanları-

nındır. Her alanda örgütlenerek,

yasal demokratik ve meşru ey-
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lemler geliştirerek düşmanları-

mızı titretmeliydik. Maalesef bu

görevimizi yeterince ve gerektiği

gibi yapamadık. Bugün düşman

bu denli hunharca saldırıyorsa

gerillaya, bu bizim zayıf duruşu-

muzdan kaynağını alıyor. Yani

bir anlamda yine her şeyi gerilla-

nın omuzlarına bıraktık. Kuşku-

suz en başta bizim bu durumu aş-

mamız gerekiyor. Tüm alanlarda

kendi üzerimize düşen görevleri

yapmamız gerekiyor. 

Mademki bütün yük gerillanın

omuzlarındadır; o halde hepimi-

zin önündeki en temel görev ge-

rillayı büyütmektir. Gerilla onu-

rumuzun, özgürlüğümüzün,

geleceğimizin güvencesidir. Bü-

yük acılarla, kayıplarla, kahra-

manlıklarla bugüne kadar sürdü-

rülen gerilla mücadelesinin

varlığı eşittir insan olarak bizim

varlığımızdır. O halde “bütün

yollar dağa çıkar” diyoruz. Biz-

lerin kabesi Kürdistan’dır, özgür-

lük dağlarıdır. Gerillayla halaya

duralım hep birlikte. Gerillaya

karşı vereceğimiz özeleştiri, ge-

rilla olmakla mümkündür. 

Düşmanlarımız en çok nereye

saldırıyorsa biz de en çok orayı

güçlendirmeliyiz. Halkımızın ref-

leksleri geçmişte bize doğru yolu

göstermiştir. Önderliğe yönelimin

olduğu yerde onlarca insan bede-

nini ateşlerde küle çevirmiştir,

ateşten çember olmuştur halkı-

mız. Gerillaya yönelimin en yo-

ğun olduğu yıllarda binlerce evla-

dını dağlara uğurlamıştır. İşte

bizim de gençlik olarak yapma-

mız gereken şey budur. 

Düşmanı geriletmenin, çıkma-

za sokmanın, saldırdığında bur-

nunu kırmanın tüfengidir gerilla. 

İntikamın kılıcıdır gerilla; ya-

şamın köprüsüdür bizim için.

Orada dökülen kanlarla var edil-

di yaşam ağacımız.

Köklerimiz orada yeşertildi

yeniden, binlerce yıldır küllen-

dirilmiş temellerimiz üzerinden.

Ve bizim söyleyecek sözleri-

mizi söyleme cesaretimizi aldı-

ğımız kudrettir gerilla. 

Yüreğimizin tozunu, pasını

sildiğimiz apak yiğitlerin, özgür

yaşama cesaret eden mert insan-

ların adresidir gerilla.

Geleceğimizi tarihimizin en

kanlı kelle avcılarına, kendi katil-

lerimize emanet etmek istemiyor-

sak, o halde “haydi gençler ge-

rillaya!” diyoruz. Yaşama dair

bizim de söyleyecek sözlerimiz

vardır diyorsak o halde “haydi

gençler gerillaya!” diyoruz. El

kapısında ilelebet dilenmek iste-

miyorsak o halde “haydi gençler

gerillaya!” diyoruz.

Gerillada buluşmak dileğiyle...

CIWANÊN AZAD
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Kürdistan’›n her dört
parças›ndan gerillaya kat›-
lan gençlerin yo¤un bir
ideolojik ve askeri perfor-
mans e¤itiminden geçirildi-
¤i dört ayl›k devre ard›n-
dan, gerilla taburlar›na
kat›lmaya hak kazanan 145
yeni savaflç›n›n mezuniyeti,
Behdinan ve Bradost alan-
lar›nda düzenlenen tören-
lerle gerçekleflti. 

Behdinan’da bulunan
fiehid Erdal Yeni Savaflç›
Okulu’nda düzenlenen
törene, alanda bulunan
gerilla güçlerinden temsil-
cilerin yan› s›ra HPG ile
YJA-Star Meclis üyeleri

de kat›ld›. ‹simlerini sa-
vaflta yaflamlar›n› yitiren
HPG gerillalar›, Garzan
ve Dengtav’dan alan e¤i-
tim devrelerinin mezuni-
yeti, düzenlenen askeri
törenle bafllad›. 

TTaarriihh  ggeennççllii¤¤ee  öönneemmllii  
ssoorruummlluulluukkllaarr  yyüükkllüüyyoorr

E¤itimdeyken, 1 Kas›m’-
da y›ld›r›m düflmesi sonu-
cunda yaflamlar›n› yitiren
Orhan Ça¤an ve ‹lyas Y›l-
d›r›m an›s›na düzenlenen
sayg› duruflu ard›ndan
HPG Anakarargah Komu-
tan› Dr. Bahoz Erdal bir

konuflma yapt›. 
Tarihin, hal-

k›n ve mücadele
sürecinin gençli-
¤e önemli so-
rumluluklar
yükledi¤ine de-
¤inen Erdal, ‘‘yyee--
nnii  nneesslliinn  bbuu  flflee--
kkiillddee  ggeerriillllaa  ssaaffllaarr››nnaa
uullaaflflmmaass››,,  hhaallkk››mm››zzaa  yyöönneelliikk
tteehhddiittlleerree  eenn  ggüüççllüü  cceevvaapp--
tt››rr..  BBaarr››flflaa  hheerr  zzaammaann  hhaazz››rr
oollmmaakk  kkaaddaarr,,  ggeerreekkttii¤¤iinnddee
bbüüyyüükk  bbiirr  ssaavvuunnmmaa  ssaavvaaflfl››--
nnaa  hhaazz››rr  oollmmaakk  ddaa  bbiizziimm
iiççiinn  eessaasstt››rr’’ dedi.

Diploma töreni ard›n-
dan e¤itimde de¤iflik dal-

larda dereceye giren sa-
vaflç›lara ödülleri verilerek,
yeni savaflç›lar taraf›ndan
haz›rlanan moral etkinli¤i-
ne geçildi. 

Yeni savaflç›lar›n haz›r-
lad›¤› skeçler renkli gö-
rüntüler olufltururken,
moral çekilen halaylar ve
sloganlar ile sona erdi. 

HPG 145 yeni savaflç›y› mezun etti
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“Acı üzerinden kurulmaya
çalışan mutluklar 
aşılmayla yüz yüzedir.
Nasıl ki Türk halkının 
mutluluğu Kürtlerin 
ezilmişliğiyle olamazsa, 
Kürt halkının mutluluğu da 
Türklerin mutsuzluğundan 
geçmez. Yani paradigmanın
temel esprisini oluşturan 
demokratik cumhuriyetin 
asıl amacı da ortak vatanda
özgür birlikteliktir.”

eni yaşam arayışı-
mızın somutlaştığı
bir imge olarak de-

mokrasi gerek literatürde
gerekse pratikte uzak ol-
duğumuz belki de yabanıl
kaldığımız bir düzeyin ta-
nımlandığı arenalar olur-
ken, ulus devlet parano-
yası ile milliyetçilik iyice
aktifleştirilmiştir. 

Hak ve özgürlüklerin
milliyetçi ideolojinin ipote-
ği altına alınması ile baş-
layan bir süreç olarak do-
ğan demokratik irade
arayışı, halklar cephesine
kazandıracağı tüm güzel-
liklerin temelini bu kör dü-
ğümde atacaktır. Nasıl ki
devlet olmadan uluslaş-
ma, uluslaşma olmadan
toplumsallaşma bir bütü-
nen klana kadar uzayan
evreleri alaşağı ederek
yerli yerine oturtma iste-
mi, artık bir açıdan kendi-
ni zorla da olsa dayat-
maktadır.
Günü-
müzün
tüm biri-
kimlerinde
yaşamsal bir
gerçek olarak
varlığını koru-
yan klan ilişki-
si, şu anki tüm
sistemlerin aynı
zamanda teme-
lidir. Birey top-
lumsallaşma yo-

lundaki kazanımların bir
bellekte toplama düzeyini
her ne kadar ulaşamasa
da davranış bütünselli-
ğinden yaşam tarzına ka-
dar olan bu evreyi belki
isteyerek belki de tesa-
düfler sonucu geleceğe

taşımıştır. 

İnsanlığın ilk ulusu 
klandır

Klan birey ilişkisine gir-
meden önce belirtmek
gerekir ki bu evrede hiye-
rarşi olgusu günümüzle
kıyaslandığında yok de-
necek kadar azdır. Her
şeyden önce bir klanın
üyesi olmak, o klanda
söz sahibi olmakla eşde-
ğerdedir. Yarı komünal bir
sisteme sahip olan klan
ilişkisi, sonraları gelişe-
cek Atina demokrasisinde
temelini oluşturacaktır. 

Toplumsallaşma yolun-
daki ilk adım olarak tanım-
layabileceğimiz klan ya-
şam tarzı, bir anlamda
uygarlık sahnesine çıkan
ve orada kalma kararlığını
gösterecek insanın ilk ulu-
sudur. Önceleri bir kan ba-
ğıyla şekillenmesine kar-
şın sonraları bunu aşacak,
zamanla kabile, aşiret ve
halklaşma sürecine katıla-

caktı . İlk klan
ve kabile
oluşumu,

sosyal bir var-
lık olarak şekille-
necek insan ırkı-
nın doğal
ihtiyaçları (barın-
ma, açlık korkusu

ve üreme) temelin-
de zorunlu birliktelikle-

rin bir sonucuydu. Bu baş-
langıç kendini olduğu gibi
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koruyamazdı. Zamanla zorunluluklar
sevgiye ve güce dönüşecekti. Bu da
bundan sonraki sürecin nasıl şekille-
neceğini bizlere tüm gerçekliğiyle su-
nacaktır. 

Klan üyesi olmak belki de tüm kut-
siyetlerin başında gelirken, ilk insan
üzerindeki tahükkümün de aynı za-
manda temelini oluşturuyor. Zaman-
la bu kutsiyetin millet ve milliyetçilik
olgusunu şekillendireceği ne kadar
bilinmese de gelişen bu evrenin
doğru işlendiğinin sanılması, bizlerin
bu konuda daha da büyük arayışlara
sevk etmesi kaçınılmazdır. Her ne
kadar çok geç bir başlangıç olsa da
her başlangıç ilk olmasından dolayı
değerli ve umut verici bir düzeyi
temsil eder. Klanın şu anki temsilini
her ne kadar çekirdek aileden temsil
ettiği sanılsa da aslında ulus devle-
tin ilk ve en güçsüz halidir. Güçsüz-
lükten kasıt şu an ki gelinen düzeyi
milliyetçilik zehri ile kirletilen yaşam-
ların kendilerini savunmasının önü-
ne geçecek bir sisteme oturmasıdır.
Oysa klanda birey özgürlüklere sa-
hiptir. Klanın verdiği bir haktan ziya-
de varoluş gerekçesidir. Yaşam tüm
yeniliklerini belli ihtiyaçlar sonucu
oluşturmuştur. 

İlk devletleşmenin bir anlamda as-
keri, siyasi, kültürel ve ekonomik ör-
gütlenme olarak çıkışı komün ya-
şamdan (yarı komün) koparak
mülkiyet düşüncesinin ortaya çıkışı
ile başlar. Artı ürün neolitik süreç ile
başlar. Ve bu evreden sonra sistem-
leşecek olan özel mülkiyete dönüşür.
Mülkiyet olgusu önce gıda ile başla-
masına rağmen kısa bir evreden
sonra cins mülkiyetine dönüşür. Ya-
vaş yavaş sistemin tüm parçaları
yerli yerine oturmaya başlar. Hiyerar-
şiyi oluşturan güç olarak devlet yapı-
lanması, artı ürünü koruma ve iktida-
rını güvenceye almak için önce
askeri bir yapılanmaya gider. Sosya-
litesini tanrıçalaşmış neolitiğin yaratı-

cısı kadını göklerden indirerek Zig-
guratlarda düşkünce arzuların tat-
minkarlık ölçüsü olarak kullanılır. Bu
sayede devlet erki ilahi kudretle kut-
sanır. Bir anlamda devlet yapılanma-
sı kutsallaştırılır. Bu günlere kadar
yansımasını bulan ve “devlet beka-
sı için her yol mubahtır” şeklinde
de ifade edilen bu anlayışı doğura-
cak ilk örgütlenme diyebiliriz. Hatırla-
yacağınız bir söz olan “devlet için
kurşun yiyen de, kurşun sıkan da
kahramandır” deyimi, devletin ilk
yapılanması olan rahip devlet mode-
linden başka bir şey değildir.Günü-
müz bu zihniyet ile örülü. 5 bin yıllık
devlet geleneğinden daha kötü bir
düzeyin temsilidir. 

Devlet tanrılaşırsa insanlara da 
kulluk yapmak düşer

Yarı komünal örgütlenmeye sahip
klan-kabile yapısı ilkel olmasına
rağmen, devlet yapılanmasından
daha temiz bir örgütlenme tarzına
sahiptir. Bu olgu ilkel komünal dö-
nemi yeniden yaşama arzusu değil-
dir. Klan üyesinden devletin kulları-
na, soylu üst kesimden köle
tabakasına modern sözüm ona
devlet vatandaşından özgür yurtta-
şa kadar olan 10-12 bin yıllık za-
man diliminde olması gerekenin
çok altında bir düzey yakalanmıştır.
Bu gerçeklik geçmişin birikimleri,
değerleri ve emekleri yadsıma değil
bilakis verilen emeğin yeteri kadar
veriye dönüşememesidir. Sebeple-
rini birçok etkene bağlayabiliriz fa-
kat en önemlisi, devletin varoluş
gerekçesinin anti insan eksenli ge-
lişmesidir. Devlet tanrılaşırsa insan-
lara da kulluk yapmak düşer. 

Komün, yaşam paylaşımı ve ilk
uygarlığın ilk örgütlenmesidir. Tüm
evreler bu gerçeklikle şekillenir. İn-
san ırkının ilk ulusu olan klan yapı-
lanması, uzun ve zorlu süreçlerden

(ilkel, köleci, feodal) sonra 1789
Fransız burjuva devriminden sonra
varlığını tarih sahnesine sokan ulus
devlet modeli, çıkış koşulları itibariy-
le şu anki düzeyle kıyaslayamayız.
Feodal çağdan sonra en fazla özgür-
lükleri içinde barındıran bir yapıdır.
Fakat unutmamak gerekir ki “tarihte
devletin üç temel tipi görülmüş-
tür; köleci devlet, feodal devlet ve
burjuva devlettir. Her üçünün de be-
lirleyici özelliği, iktidardakilerin
yani toplum içinde küçük bir azın-
lığın çoğunluğu oluşturan kitlelere
egemen olmasıdır.”

Asıl sorun yaşadığı ülkenin 
yurttaşı olamamaktır

Ulus devletin doğuşu burjuva dev-
rimi ile başlar ve hala da varlığını ko-
ruma arayışındadır. Yöntemler deği-
şir, istemler değişir. Değişmeyen
yalnızca ulus devletin zihniyet yapı-
lanmasıdır. Devlet yapılanması bu-
güne kadar varlığını her daim şiddet-
le korumuştur diyemeyiz. Şiddet bir
boyutu olmakla beraber belki de son
dönemlerde en pasif yanını oluştu-
rur. Asıl sorun yaşadığı ülkenin
yurttaşı olamamaktır. Yurttaşı olu-
namayan ülkenin ya milliyetçi fanati-
ği olunur ya da iradesiz, ruhsuz, ağzı
var dili yok konumunu aşamaz. Tüm-
den özgürlüklerini devletin ipoteği al-
tına verir. Devlet yöneten yurttaş ise
yönetilen olur. 

Fransız burjuva devrimi ulus dev-
letin ilk örneği olurken, cumhuriyetçi
yönetim tarzının da modeli konu-
muna yükselir. Cumhuriyetçi yöne-
tim tarzını değil cumhuriyet modeli-
ni milliyetçilikten ayırmak,
demokrasi ile taçlandırmak, iflas
eden sistemlerden sonra belki de
tek seçenektir. 

Az çok devletin tanımını yapmaya
çalıştık. O zaman “ulus devlet ney-
di?” diye bir soruyla başlayalım. Ön-

CIWANÊN AZAD
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celikle tek bir etnisitenin iktidarlaş-
masıyla başlayan süreç, tüm siya-
sal, sosyal, kültürel ve ekonomik de-
ğerlerin elit bir grubu denetimine
sokulmasıyla başlar. Hak ve özgür-
lükler üstün ırk konumundaki etnisi-
tenin hizmetindedir. Demokrasi onlar
için vardır. Özgürlük onlar için yara-
tılmıştır. Devletin tüm olanakları on-
lar için seferber edilir.

Örnek olması açısından Alman
ırkı tüm etnisitelerin üstüdür. Doğa-
nın varlığı bile onlara hizmet için
vardır. Ormanları korumanın belki
de tek sebebi, Alman ırkının ısınma
sorununa çözüm olduğundandır.
(1800-1900’lü ve Nazilere kadar
olan süreç içerisinde...) 

Diğer bir örnek olarak “bir Türk
dünyaya bedeldir.” Öyleyse geri-
ye moloz yığınları kalıyordu. De-
mokrasi hiçbir zaman diğer etnisi-
teler için temsilin ötesine geçemez.
Temsili demokrasi de uygulanabilir
bir demokrasiye geçiş çelişkilerini
barındırır. Fakat buna müsaade et-
mez. Her şeyi ile adeta o ülkede
tek bir renk vardır. Ak ve kara gibi
diğer tüm renkler onların bir yansı-
masıdır. Bir zamanların söylemi
olan “Kürtler aslında dağ Türkle-
ridir” denilmesi gibi, varsa benim
gibisindir. Benim gibi değilse yok-
sundur. Ulus devletin temelini oluş-
turan milliyetçilik, sadece azınlıkla-
rın değil bir o kadar da tüm
insanlığın bir sorunudur. Milliyetçilik
bir zehir gibi tüm saflığı kirletirken,
bir anlamda anı ve yarınları da çü-
rütme potansiyeline dönüşür.

Ulus olgusu gerçekleri her daim
kendi mantığı temelinde yorumladı-
ğında kör bir kehaneti halkların
üzerinde dolaşan hayalet yapar.
Gücünü dayandırdığı temel nokta-
nın milliyetçilik değil özgürlük ve
demokrasi olduğunu her fırsatta ir-
deler; bu sayede meşrutiyetini ta-
zelemiş olur.

Uluslaşma süreci Rönesans’tan
sonra tüm Avrupa'ya, oradan Bal-
kanlara, Ortadoğu’ya ve tüm kıtala-
ra yayılır. En belirginlerden birisi
olan Rus devrim sürecinde şu söz-
cükler dökülecektir: Her ulusun
kendi kaderini tayin etme hakkı
vardır. Şu anda biz bu sözü ancak
ulus yerine halk olarak yorumlaya-
biliriz. Fakat ulus devletin gelişim
örnekleri açısından önemlidir. Ulus
varlığını özgürlüğüyle özdeşleştirir.
Her ulusa bir devlet sistemine milli-
yetçilik musallat edilir. Belki de dev-
letle özdeşleşmiş bir olgudur milli-
yetçilik. O zaman milliyetçilik
varoldukça devlet de varolacaktı.
Devletin aşılması genel hatlarıyla
halkları özgürlükle tanıştıracak bir
düzeyin de temsilidir. Devlet köken
itibari ile hiyerarşi ve tahakkümün
resmi temsilcisi iken, demokrasiyi
yaratmak devletsiz çözümlerle
mümkündür. Demokrasiyi yarata-
cak olan devlet değil özgür bir
yurttaş olabilendir. Yurttaş olabil-
menin zoraki yapıları aşacağı kuş-
ku götürmeyecekti. 

Ne devlet yapılanması 
ne de ulusçuluk paranoyası 

“Hiç kimse kendi mutluluk anlayışına
göre beni mutlu olmaya zorlayamaz. Pra-
tikte uygulanabilir genel hukuk kuralları
içinde, yani kendisinin yararlandığı hakla-
rın aynısını başkalarına da tanıyarak baş-
kalarının özgürlüğü  ile uzlaşabilen, ben-
zer bir amacı güden, diğer kişinin
özgürlüğüne tecavüz etmediği sürece her-
kes kendisinin uygun bulduğu yol ile mut-
luluğu arayabilir.” (Immanuel Kant)

Mutluluğun formülü özgürlük ise
senin özgürlüğün başkasının esa-
reti üzerine gelişemez. Temel ya-
nılgı bu noktada ortaya çıkıyor.
Ulus devletin prototipi konumun-
daki Türkiye de bu yanılgılarla 80
yıldır kör topal yürümeye çalışı-

yor. Ama artık bu güçten de yok-
sun olduğu görülüyor. Milliyetçilik
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'-
de de kendini tüketme noktasın-
dadır. 

Demokratik komünalizm 
halklar bahçesini motifliyor

Acı üzerinden kurulmaya çalışan
mutluklar aşılmayla yüz yüzedir.
Nasıl ki Türk halkının mutluluğu
Kürtleri ezilmişliğiyle olamazsa,
Kürt halkının mutluluğu da Türkle-
rin mutsuzluğundan geçmez. Yani
paradigmanın temel esprisini oluş-
turan demokratik cumhuriyetin asıl
amacı da ortak vatanda özgür bir-
likteliktir. Çokça vurgulanan bölün-
me fobilerinin panzehiri olan de-
mokratik cumhuriyeti uygulanabilir
bir pratiğe dönüştürmek, belki de
tek seçeneğimiz. 

Üniter yapı içinde çok kültürlü,
çok renkli gerçek bir demokrasi an-
layışını yaşamsal kılmak bir ihtiyaç
olmakla  beraber ara formülü olma-
yan bir statüye  sahiptir. Gerek bir
Kürt halkının birliğini, gerek Türk-
Kürt birliğini, gerekirse Kürt, Türk,
Arap, Laz, Çerkez, Asuri, Süryani
kısacası tüm halkların kardeşçe ya-
şayacağı ortak bir vatanı yaratmak,
tarih karşısında boynumuzun bor-
cudur. Bu doğrultuda yoğun bir
emek, çaba ve bedel ödeyerek
“demokratik komünalizm” ile
halklar bahçesini motifleyen Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın bu
tezi, Ortadoğu için en makul ve en
uygun çözüm olacaktır. Uygulana-
bilirlik açısından tüm bu dünyanın
bu evreye doğru şekillendiği bili-
nen bir gerçekliktir. Fakat diğer
sistemlerden farklı bir özelliğe sa-
hip olan demokratik komünalizm,
sınır örgütlenmesinden ziyade bir
kültür örgütlenmesi temelinde şe-
killenecektir.
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“Les bouleversements, 
qui ont lieu en Amérique 
Latine, montrent l’échec de 
la politique de Washington 
au niveau régional et 
mondial. Il est très peu 
probable que l’Amérique 
Latine constitue un front 
unifié face aux USA. Les 
gouvernements de gauche 
des différents pays 
s’opposent sur de nombreux 
points. Les efforts de 
Chavez pour créer une 
Amérique Latine unifiée 
semblent vouer à l’échec 
pour l’instant.”

’ Amérique Lati-
ne est le conti-
nent où la cul-

ture européenne,
africaine et indienne
(pré-colombienne) se
sont mariées. Ce
morceau de conti-
nent a toujours été
dirigée par une mi-
norité de personnes
appartenant à la co-
uche la plus riche de
la population. 

Cette partie de
l’Amérique n’a jamais
vraiment décidé de

son destin du fait de
l’ingérence de son
puissant voisin (les
USA) dans ses affai-
res internes. Les USA
ont encouragé la mi-
se en place des diffé-
rentes dictatures en
Amérique Latine po-
ur contrer les idées
révolutionnaires. Les
grands propriétaires
ont soutenus les dic-
tateurs car ils craig-
naient une nationali-
sation de leurs biens
si un régime socialis-

te venait à gouverner
le pays. 

Les  grands propri-
étaires terriens et les
grands patrons sont
les descendants des
colons tandis que les
descendants des esc-
laves et des indiens
constituent la couche
la plus importante de
la population au ni-
veau démographique
mais aussi la plus pa-
uvre. Le pouvoir po-
litique et économi-
que est détenu

Güney AZAD
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depuis des siècles par les
descendants des colons.

L’ Amérique Latine a désor-
mais un certain nombre de go-
uvernements de gauche au
pouvoir. Les nouveaux leaders
(Moralez, Chavez, Lula...) de
l’Amérique Latine sont les en-
fants du peuple. L’arrivée au
pouvoir de ces hommes est
une revanche pour les pauvres
sur l’histoire. 

Le peuple latino-américain
espère que les gouverne-
ments tiendront leurs pro-
messes concernant une meil-
leure répartition des richesses
et une lutte plus active contre
la pauvreté et l’inégalité. 

Le président vénézuélien
mène une lutte active contre
les inégalités sociales et éco-
nomiques. Fidel Castro et Bo-
livar sont les models de réfé-
rence de Hugo Chavez. Il
rêve comme ses pères spiritu-
els d’une Amérique Latine
unifiée et socialiste. 

Il nationalise les immenses
terres non cultivées apparte-
nant aux riches propriétaires,
et les redistribue a de petits
paysans sans terre. De nom-
breux médecins et enseig-
nants cubains  travaillent au
Venezuela pour soutenir Cha-
vez dans sa révolution. En éc-
hange de cette aide, le Vene-
zuela fournit des engrais et
du pétrole à Cuba. 

Cette étroite coopération
entre le Venezuela et Cuba
est très mal vue par les Etats-
Unis. Le Venezuela affiche
ouvertement son hostilité aux
Etats-Unis. Le putsch de 2002,

qui visait à renverser Chavez,
poussa ce dernier à entrep-
rendre d’importantes réfor-
mes au sein de l’armée. Les
USA étaient les instigateurs
de ce complot destiné à évin-
cer Chavez du pouvoir.

La crainte d’une interventi-
on militaire des USA au Ve-
nezuela a poussé Chavez à
trouver de nouveaux fournis-
seurs en armements. Ces ré-
formes au niveau de l’armée
sont pour Chavez une mani-
ère de se garantir la loyauté
des militaires. Il est très peu
probable que les USA inter-
viennent directement en
Amérique Latine vu la situati-
on en Irak et en Afghanistan.
L’enlisement des américains
en Orient est une aubaine
pour l’Amérique Latine qui
peut poursuivre ses réfor-
mes. Les américains ne mè-
neront plus des interventions
directes dans les différentes
parties du monde.

Les réformes entreprises par
le Brésil et la Bolivie sont en-
core timides mais significati-
ves. La Bolivie a nationalisé
les hydrocarbures tandis que
le Brésil de Lula tente de re-
distribuer les terres. 

Les réformes entreprises
dans certains domaines par
les gouvernements sont très
lentes à cause du manque de
personnel qualifié, de la pres-
sion des grands partenaires
commerciaux, la peur de faire
fuir les investisseurs étran-
gers...

Il est évident que les Etats-
Unis feront tout pour contrer

le socialisme en Amérique La-
tine. Les interventions des
USA en Amérique Latine sont
destinées à protéger les inté-
rêts américains. 

Jadis, la CIA avait favorisé
l’arrivée au pouvoir des dicta-
teurs en Amérique Latine po-
ur contrer les idées révoluti-
onnaires. Aujourd’hui, il est
très probable que les USA uti-
liseront des moyens semblab-
les pour déstabiliser les gou-
vernements socialistes de la
région. 

Les exemples de Cuba et
du Venezuela  montrent bien
l’inefficacité des méthodes
américaines pour soumettre
un état quand une grande
partie de la population souti-
ent  son leader.

Les bouleversements, qui
ont lieu en Amérique Latine,
montrent l’échec de la politi-
que de Washington  au nive-
au régional et mondial. Il est
très peu probable que l’Amé-
rique Latine constitue un
front unifié face aux USA. Les
gouvernements de gauche
des différents pays s’oppo-
sent sur de nombreux points.
Les efforts de Chavez pour
créer une Amérique Latine
unifiée semblent vouer à l’éc-
hec pour l’instant.

Cette terre de métissage
verra naître d’autres grands
hommes (Bolivar, Zapata,
Che...) qui défendront les in-
térêts des opprimés. Chavez
et Moralez semblent apparte-
nir à cette lignée d’hommes
qui portent en eux les germes
du changement. 
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“Eğer siz bu ülkede 
halkın lehine, halkın 
tarafında herhangi 
bir şey yazarsanız ve 
bu da devletin ya da 
hükümetin aleyhine 
ise vay halinize!..”

azetecilik, deni-

lince insanın ak-

lına ilk gelen şey,

objektif, haktan yana

ve aydın kimse gelir. 

Türkiye’de objektif

basın var mı peki? Bu

sorunun cevabı pek net

değil. Yani objektif ba-

sından önce objektif

gazetecilik geliyor.

Türkiye koşullarında

da objektif olmanız bi-

raz zor aslında. Çünkü

bu ülkede eğer siz ob-

jektif olmaya çalışıyor-

sanız işiniz çooook zor. 

Demokrasiden nasi-

bini almamış, kendisini

‘demokraside ilerleme
kaydediyor’ gibi göste-

ren bu ülke, aslında

301. maddeleri ile ba-

sın özgürlüğünü nasıl

kısıtladığını gösteriyor.

Yani objektif olmaya

aday olan bir gazeteci-

nin yaptığı bir röportaj

ya da yazdığı bir haber,

başına neler açıyor ne-

ler... Özellikle TCK’nin

birçok maddesinden

dolayı, yazdığınız her-

hangi bir haber veya

yaptığınız bir röporta-

jın içerisinde bulunan

bir söz, (örnek: Kürt
Halk Önderi Abdullah
Öcalan) anında size id-

dianame olarak dönebi-

liyor. Bunun birçok ör-

neğini yaşadık. 

Perihan Mağden, Or-

han Pamuk, Rakıp Za-

rakoğlu ve halen tutuk-

lu bulunan Dicle Haber

Ajansı muhabirleri...

Saymakla bitmez. Yani

eğer siz bu ülkede hal-

kın lehine, halkın tara-

fında herhangi bir şey

yazarsanız ve bu da

devletin ya da hüküme-

tin aleyhine ise vay ha-

linize. 

Baron gazeteciler

Tabi, olayın bir de

farklı boyutu var. Yani

objektif olmaya çalı-

şanlar varken, objektif

olduğunu iddia eden

ancak kendisini dev-

letten, hükümetten ba-

ğımsız kılmayan ve

kılmak istemeyen ba-

ron gazeteciler... 

Bunların hangi basın

organları olduğu malu-

munuz. Yazmaya bile

gerek yok. Bu ‘boyalı

basın’ diye tabir ettiği-

miz basın grupları, ge-

nelde en tepedeki yayın

yönetmeni, genel haber

sorumluları kişisel gö-

rüş ve çıkarları doğrul-

tusunda hareket ederler. 

Ve maalesef bu ülke-

de savaştan, kirlilikten,

uyuşturucudan rant el-

de etmeye çalışan o ka-

dar çok basın kuruluşu

var ki... Özellikle Kürt

halkının yıllardır süre-

gelen ezilmişliğine göz

ve kulak kapayan bu

basın grupları son dö-

nemlerde KKK’nin

(Koma Komalen Kur-

distan) ilan ettiği, ateş-

CIWANÊN AZAD
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kes sürecini de baltalamaya ça-

lışarak, adeta bunu savaşın yeni

başladığı yönünde halka lanse

etmeye çalışıyor. Özellikle son

dönemlerde ateşkes kararı alan

gerilla güçlerinin üzerine giden

TSK’nin (Türk Silahlı Kuvvet-

leri) yaptıklarını ülkenin aley-

hinde olduğunu yazan tek bir

kalem bile yok diyebiliriz. 

Savaş kalpazanlığı yapan bu

grupların kendi içlerinde tam bir

örümcek ağı oluşmuş. Ortaya bir

yem düştüğü anda hepsi saldırı-

yor ve herkes kendine bir pay çı-

kartıyor. KKK’nin açıkladığı

ateşkes de aslında onlar için birer

yem. Çünkü bu ülkede ortalık ne

kadar karışırsa o kadar para kaza-

nan zihniyet, bu anlamlı ateşkesi

de yem haline getirdi. Gazeteler-

de çıkan “sözde ateşkes çağrısı”

terimi mesela... 

Savaş taraftarı basın!

Toplumun ve hayatını kaybe-

den asker ailelerinin savaşı sor-

gulamaya başlaması, TSK için-

de bir velveleye dönüştü. Buna

karşı toplum psikolojisini etki-

leyen basını devreye sokan

TSK, yaptırdığı kışkırtıcı haber-

lerle toplumun kanayan yarasını

pansuman etmek yerine daha da

kaşımasına neden oldu. Özellik-

le boyalı basındaki bazı editör-

ler ve köşe yazarlarına verilen

bu görev tam anlamıyla yerine

getiriliyor. 

Öncelikle gazeteciler objektif

olmalı. TSK’ye görev yapan bu

kişilikler, halkın nabzını çok iyi

tutuyor ve ona göre haberler çı-

kartıyorlar. Halkın nabzının tam

düştüğü bir dönemde, “sözde

ateşkes” gibi tabirler kullana-

rak insanları ateşkesten uzaklaş-

tırmaya çalışanlar, eminim ga-

zetecilik ve de insanlık tarihinin

en kirli sayfalarında yer alacak-

lardır. 

Tarafsız basın olmaz ama sa-

vaş taraftarı basın olması ise bu

mesleğin Türkiye’de ne kadar

çirkefleştiğinin bir göstergesi.

Umuyorum ve diliyorum ki, öz-

gür basının, özgür halkın ihti-

yaçlarını yazacak düzeye gele-

ceği günleri göreceğiz.
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Düşünce çatışmaları beni
ne kırar, ne yıldırır; sadece
dürtükler, kafamı çalıştırır.
Eleştirilmekten kaçarız: Oy-
sa ki bunu kendiliğimizden
istememiz, ‘gelin, bizi
eleştirin’ dememiz gerekir:
Hele eleştirme bir ders gibi
değil de bir karşılıklı konuş-
ma gibi olursa...

Biri çıkıp bizim düşünce-
mizin tersini söyledi mi,

onun doğru söyleyip söyle-
mediğine değil, doğru yan-
lış, kendi düşüncemizi sa-
vunmaya bakarız. Bizi
düzeltmek isteyene kolları-
mızı açacak yerde, yum-
ruklarımızı sıkıyoruz. Ama
ben dostlarımın bana sert
davranmasını istiyorum.
‘Sen bir budalasın, saç-
malıyorsun’ desinler bana.
Ben, dostlar arasında açık,
yiğitçe konuşulmasını iste-
rim; dostların düşünceleri
neyse sözleri de o olmalı. 

Kulaklarımızı öyle sert,
öyle kaba birer kulak yap-
malıyız ki, salon konuşma-
larının yumuşak seslerini
duymaz olsunlar. 

Ben bir araya gelen in-
sanların sertçe, mertçe ko-
nuşmalarını isterim. Dost-

lar arasındaki bağlar sert,
yırtıcı olmalı. Dostluk kav-
gacı olmadı mı, sağlam ve
cömert de değildir. Nazlı,
yapmacık bir hava, birini
kırma korkusu dostluğa ra-
hat nefes aldırmaz:

Çatışmadan tartışılamaz.
Bana çatıldığı zaman öf-
kem değil dikkatim uyanır:
Bana çatandan bir şeyler
öğrenmeye can atarım.
Doğruyu bulmak her iki ta-
rafın kaygısı olmalı. İnsan
öfkelendi mi düşünemez
olur, aklından önce sinirleri
işler. Tartışmalarda bahis
tutuşmak hiç de faydasız
değildir. Doğrudan ayrıldık
mı, elle tutulur bir şeyler
kaybetmeliyiz. Yıl sonunda
dostum demeli ki bana: Bil-
gisizlik ve inatçılık yüzün-

den bu yıl bin lira kaybetti-
niz. Doğruyu hangi elde
görsem sevinçle karşılar;
uzaktan kokusunu alır al-
maz silahlarımı atar, teslim
olurum. Fazla yukardan ve
insafsız olmadıkça yazıları-
ma çatılmasını hoş görmüş,
çoğu kez karşımdakini kır-
mamak için yazdıklarıma is-
tenen biçimi verdiğim ol-
muştur. 

Zararıma da olsa eleştir-
meciye uysal davranmalı-
yım ki beni her zaman ser-
betçe uyarsın, kendimi
düzeltmeme yardım etsin.
Doğrusu çağdaşlarımı böy-
le bir işten yana çekmek ko-
lay değil. Düzeltilmek her-
kesin ağrına gittiği için
kimse kimseyi düzeltmeyi
göze alamıyor. Düşüncesini
saklayarak konuşuyor çok-
ları. (Kitap 2, bölüm 8)

Montaigne: 
DO⁄RULUK KAYGISI
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- Zu aller erst, wie be-
werten Sie all die Hal-
tungen, die bis jetzt her-
vorgebracht wurden
gegenüber dem Waf-
fenstillstand, den sie
ausgerufen haben? 

Dr. Bahoz Erdal: Ge-
nau wie schon bei den
vorherigen Waffenstill-
ständen haben wir auch
diesmal versucht unseren
Teil beizutragen. Alle un-
sere Guerillaeinheiten ha-
ben sich ohne Vorbehalt
an den Waffenstillstand
gehalten. Seit der Ver-
kündung des Waffenstill-
standes ist nahezu ein
Monat vergangen. Der

durch den Waffenstill-
stand begonnene Pro-
zess wird zum Teil direkt
oder indirekt durch einige
Schichten begrüßt. Es
werden durch verschiede
Kräfte (im Staat und Ge-
sellschaft) solche Anzeic-
hen gemacht. Anderseits
kam es bis jetzt noch zu
keinen Bekundungen und
Taten, die über diese An-
zeichen hinausgehen. An-
derseits gibt es auch bes-
timmte Schichten und
Kräfte im Staat, welche
beunruhigt sind, über die-
sen Prozess und dessen
Entwicklung und eine Ge-
genhaltung gegen diesen
Prozess einnehmen. 

Es gibt auch Kräfte,
welche versuchen die At-
mosphäre überreizt zu hal-
ten und wollen, dass der
Krieg weiter andauert. In
diesem Augenblick sind di-
ese beiden Haltungen zu
diesem Prozess vorhan-
den. Aus diesem Grund ist
es noch zu früh, um sagen
zu können wohin dieser
Prozess uns führen wird.
Der Verlauf hängt in die-
sem Augenblick von den
Anstrengungen der verant-
wortlichen Kräfte ab, und
ihrer Haltung zu diesem
Prozess und den Opfern,
die sie bereit sind zu er-
bringen. Die Fortführung
des Krieges wird die tür-
kische Armee zermürben 

- Sie Haben von den
Kräften erzählt, die nicht
wollen, dass dieser Pro-
zess erfolgreich wird.
Wer sind diese Kräfte? 

- Es gibt in der Türkei
zwei Flügel, welche nicht
wollen, dass es zu einer
Lösung kommt. Der erste
dieser Flügel ist die Ar-
mee, denn die Armee beg-
ründet ihr Dasein vom Kri-
eg. Die Armee denkt, dass
wenn die Gesellschaft in
der Türkei in Angst und
Schrecken gehalten wer-
den, sie ihren uneingesc-
hränkten Einfluss weiter
ausführen kann. Der erste
Grund ist dieser. Der zwei-
te Grund liegt darin, dass
seit dem Beginn der Ge-
fechte (seit dem 6. Juli
Aufkündigung des 6. jähri-
gen Waffenstillstandes als

CIWANÊN AZAD
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Reaktion auf die anhaltenden Ope-
rationen der Armee, Anmerkung der
Redaktion) die Armee sich erfolglos
fühlt und dadurch gegen diesen Pro-
zess ist und sogar versucht diesen
Prozess durch Provokationen zu sa-
botieren. Die Armee glaubt, dass die
Anerkennung des Waffenstillstan-
des die Anerkennung der eigenen
Erfolglosigkeit bedeutet. 

Weil sie es so bewertet,
zeigt sie gegenüber dem
Waffenstillstand und den po-
sitiven Annäherungen zu ihm
eine solche Reaktion. Sie
glaubt immer noch, dass sie
stark genug sei und weiterhin
die Kraft habe um gegen den
“Terror” vorzugehen und die
Initiative in die Hand zu neh-
men. Mit all dem versucht sie
zu zeigen, dass sie gegen
die Guerilla nicht tatenlos ist
und nur einfach zusieht. 

Wir bezweifeln nicht die
Stärke und Kampffähigkeit
der türkischen Armee, aber
die Gefechte der letzten
zwanzig Jahre haben auch
gezeigt, dass die kurdische
Guerilla nicht auf militärisc-
hem Weg zu vernichten ist
und das kurdische Problem
auf diesem nicht gelöst wer-
den kann. 

Aus diesem Grund ersche-
inen auch Sätze wie “Wir werden
sie bis zum letzten bewaffneten Ter-
roristen bekämpfen” oder wie “Wir
werden sie ausrotten bis zur Wur-
zel” unglaubwürdig und überzeugen
heute auch niemanden mehr. Im
Gegensatz wird die Behaltung des
Kriegskurses durch die türkische Ar-
mee immer mehr dazu führen, dass
sie sowohl in der praktischen und
moralischen Kriegsführung zer-
mürbt wird. Weder bekommt die Ar-
mee heute eine solche Unterstüt-

zung wie früher durch internationale
Kräfte, da die Interessen dieser
Mächte heute dies notwendig mac-
hen, noch sind mit den alten Philo-
sophien ein “Land-Nation-Volk” die
Massen auf Dauer zu mobilisieren.
Und das wichtigste ist, dass die
HPG in ihrer Art, Motivation, Taktik
und Moral eine Erneuerung erfah-
ren hat. 

Aus diesem Grund wird die tür-
kische Armee, falls ihre Haltung
zum Krieg sich nicht ändert, nur da-
zu führen, dass sie nichts gewinnen
wird, sondern im Gegenteil eher so-
wohl im Praktischen als auch im
Physischen nur noch mehr zer-
mürbt wird. Der andere Flügel ist
auf politischer Ebene und stellt die
Fraktion dar, an dessen Spitze Bay-
kal und die CHP stehen. Die Politik
Baykals stellt eine Politik dar, welc-
he auf Blut gegründet ist und sich

davon ernährt. Es taugt nicht um die
wirklichen Probleme der Türkei zu
lösen und es ist eine populistische
Politik. Während die Kinder Anatoli-
ens in Kurdistan sterben und ihre
Särge jeden Tag in die westlichen
Provinzen der Türkei getragen wer-
den, wird höchst wahrscheinlich
nichts von Baykals Urlaubsaufent-
halten in Antalya und Mittelmeerra-

um getrübt sein. 
In diesem Krieg sind tau-

sende von Anatolier bis zum
heutigen Tag gestorben.
Man muss sich fragen, ob
sich unter diesen Toten
welche befinden, deren
Nachname Baykal war. Nein
gewiss wird man keinen fin-
den. Wieso soll er dann aus
diesem Grund durch den
Krieg beunruhigt sein! Aus
diesem Grund versucht Bay-
kal mit allen Mitteln die At-
mosphäre anzuspannen und
den Krieg voranzutreiben.
Man muss sich im klaren se-
in, dass der durch ihn beg-
ründete Kurdenhass nicht
einfach durch das kurdische
Volk unbeantwortet bleiben
wird. Falls Baykal und die
CHP an dieser chauvinis-
tischen und kriegstreiben-
den Politik beharren sollten,
werden sie weder ein Büro

ihrer Partei in Kurdistan aufmachen
können, geschweige den Kurdistan
betreten. In Kurdistan wird die CHP
ihre Büros zumachen müssen und
kein Kurde wird bei ihr Mitglied blei-
ben. Falls die CHP nicht sofort mit
ihrer antikurdischen Politik aufhö-
ren wird, wird ihr Ende so sein. 

- Was für einen Verlauf hat der
Waffenstillstand seit seiner ein-
monatigen Ausrufung erfahren
und was sind die Anzeichen, die
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Sie dazu führen? Wie bewerten
Sie die militärische Aktivität (sei-
tens der türkischen Armee, An-
merkung der Redaktion) und de-
ren Widerspiegeln in der
Kriegsbilanz? 

- Na ja. In diesem vergangenen
Monat haben alle Einheiten, welche
an die HPG gegliedert sind und die
Gerillakräfte den Waffenstillstand mit
einer eisernen Disziplin umgesetzt.
Unsere Guerillakräfte haben keine
Aktivitäten zu Tage gelegt, welche
nicht im Rahmen des Waffenstill-
standes waren, und den Waffenstill-
stand hätten gefährden können oder
ihn überschritten hätten. Im Gegen-
satz dazu hat die türkische Armee,
obwohl wir einen einseitigen Waf-
fenstillstand ausgerufen und all un-
sere militärischen Aktivitäten beige-
legt haben , welche über die
Verteidigung und den Stellungsaus-
bau hinausgingen, ihre militärische
Aktivität und Operationen erhöht. Sie
hat sogar an vielen Orten, wo wir ei-
ne Atmosphäre des Waffenstillstan-
des geschaffen haben, diese als Ge-
legenheit genommen ihe
Operationen zu erhöhen. Seit der
Erklärung des Waffenstillstandes im
September hat die türkische Armee
nahezu 40 Operationen durchge-
führt, deren Ausmaß sich unterschei-
det. Egal wie sehr wir uns als HPG
auch anstrengen, hat diese immen-
se militärische Aktivität der türkisc-
hen Armee dazu geführt, dass es zu
mehreren Gefechten kam. Während
diesen Operationen und Gefechten
sind mehr als 10 unserer Wegge-
fährten gefallen, welche in einer legi-
timen Selbstverteidigungsposition
waren. 

- Sie haben gesagt, dass sie
den Waffenstillstand mit einer
äußersten Sensibilität fortführen.

Meinen Sie das Sensibilität allein
ausreicht? 

- Ohne Zweifel ist das nicht ausre-
ichend. Auch in der Phase danach
werden wir mit der gleichen Sensibi-
lität und derselben Verantwortung
handeln und uns auf dieser Basis
bewegen. Jedoch werden wir uns
gegen alle eventuell auftretenden
Angriffe und Operationen in einer ak-
tiven Art verteidigen und das Recht
jeden Angriff zurückzuschlagen und
im Keim ersticken zu lassen, als ein
natürliches Recht auf der Grundlage
der legitimen Selbstverteidigung in-
terpretieren. Natürlich kann niemand
erwarten, dass wir gegenüber den
Operationen und Angriffen verteidi-
gungslos bleiben. Weiterhin werden
während des einseitigen Waffenstill-
standes, die durch die Operationen
und Angriffe zu Tage kommenden
Gefechte, deren Verluste und die
Verantwortung, bei der türkischen
Armeeführung sein. 

- Seit einiger Zeit werden The-
men wie “General Amnestie” und
“Entwaffnung der Guerilla” in die
Tagesordnung gebracht. Wie ist
Ihre Position zu diesen vorhande-
nen Diskussionen? Wie bewerten
Sie diese? 

- Falls die Amnestie mit der Lö-
sung des Kurdenproblems zusam-
men an die Tagesordnung gebracht
wird, kann es etwas bewirken. Die
Amnestie allein als eine Lösung des
Problems zu sehen aber bedeutet,
dass nicht erkennen des echten
Problems. Aus diesem Grund ist die
Wurzel des Problems nicht eine Am-
nestie. Nach dem Beginn dieses
Waffenstillstandes wurden einerseits
die Generalamnestie und anderseits
einige Aufforderungen die Waffen ni-
ederzulegen gemacht. Zu aller erst

muss ich hervorheben, dass so wie
jetzt die Diskussion über die Genera-
lamnestie geführt wird bei unseren
Guerillaeinheiten eine große Beunru-
higung und Empörung auslöst. Tau-
sende von jungen Kurden sind nicht
auf die Berge, um sich dann wieder
durch eine Amnestie herunterholen
zu lassen. Sie sind auch nicht auf die
Berge, um wieder nach Hause zu-
rück zu gehen. Es so zu interpretie-
ren ,als sei das wirkliche Problem ein
paar tausend Guerillas zu entwaff-
nen und sie dann wieder in die Ge-
sellschaft zu integrieren, erfasst die
Wurzel des eigentlichen Problems
nicht. Diese Annäherung an das ei-
gentliche Problem ist so, als würde
man das Pferd vor den Wagen span-
nen und erwarten das es funktioniert
und stellt eine äußerst falsche Annä-
herung an das Problem dar. 

Das Problem ist nicht, ob die Gue-
rilla eine Amnestie bekommt oder
nicht. Das ist auch nicht die Tage-
sordnung bei der Guerilla. Das hätte
der türkische Staat, durch die vorhe-
rigen Amnestieversuche, welche
kläglich gescheitert sind verstanden
haben müssen. So viel Krieg, so viel
Widerstand wurden nicht dafür ge-
führt. Das eigentliche Problem ist,
dass ein Volk von seinen universel-
len Rechten abgehalten wird. Die
Verleugnung der Sprache, Kultur
und der Nationalität eines Volkes
sind der Ausdruck, dass die Assimi-
lation und Vernichtungspolitik gegen
dieses Volk weiterhin ausgeführt
wird. Das Problem ist die Demokrati-
sierung der Türkei und in diesem
Grundprinzip auch das Erreichen der
nationalen Rechte des kurdischen
Volkes. Und die Lösung dieses Prob-
lems hängt davon ab, ob an dieser
Politik festgehalten wird oder nicht
(Gemeint ist die Verleugnungs- und
Vernichtungspolitik des türkischen
Staates, Anmerkung der Redaktion).
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Die Haltung der Guerilla und deren
Position ist, die am besten zur Lö-
sung dieses Problems beitragende
Haltung. Andererseits wen man von
einer Amnestie reden will, muss die
praktische Kriegsführung der letzten
20 Jahre beider Seiten auf den Tisch
gelegt werden, da eine Amnestie nur
für Verbrechen gegeben werden
kann. Die Amnestie Gespräche
müssen auf diesem Grundsatz ge-
halten werden. In Kurdistan gibt es
tausende von unaufgeklärten Mor-
den, bis zu 4 tausend geräumte und
verbrannte Dörfer und all die syste-
matische Folter, deren Hintermänner
festgestellt werden müssen und
bestraft werden müssen. 

Allein mit, “legt die Waffen nie-
der”, löst man das Problem nicht 

- Wie wird der Aufruf “Der Waf-
fenstillstand reicht allein nicht
aus, legt die Waffen nieder” von
der Guerilla gewertet? 

- Es kommen auch manche Aufru-
fe, die Waffen niederzulegen zur
Guerilla durch. Nun müssen wir aber
hervorheben, dass wir als Organisa-
tion in den vergangenen 20 Jahren
zur Lösung des Problems mehrere
einseitige gut willige Schritte getan
haben. Als alleinige Seite haben wir
uns aufgeopfert und Opfer erbracht.
Und auch im Augenblick erbringen
wir einseitige Opfer. Aber man muss
auch wissen, dass selbst die Opfer-
bereitschaft eine Grenze hat. Die
Übertretung dieser Grenzen, über-
tritt die Lebens- und Freiheitsprinzi-
pien unserer Bewegung und bedeu-
tet nichts anderes als sich ergeben.
Aus diesem Grund stellen solche
Aufrufe, ohne die Bedingungen für
so einen Aufruf zu schaffen, nichts
anderes als die Stärkung der Politik
des türkischen Staates und der Ar-
mee dar, welche zum Ziel hat, die

Kurden zu verleugnen und zu ver-
nichten. Wir sind der Ansicht, dass
die Kräfte, die solche Aufrufe mac-
hen, als erstes Aufrufe machen soll-
ten, um die Operationen zu stoppen.
Weiterhin müssten sie Aufrufe mac-
hen, welche den Druck auf das Volk
und den Führer beenden. 

- In letzter Zeit gasieren in eini-
gen Medien Gerüchte darüber,
dass es nachdem Waffenstill-
stand in der Guerilla zu Mei-
nungsverschiedenheiten kam
und einige geflohen wären 

- Zu aller erst bedeuten solche
Nachrichten nicht mehr, als das in
der Türkei Medien, welche zu eini-
gen bekannten Kreisen Beziehun-
gen pflegen nicht aufgehört haben,
Lügengeschichten zu erzählen.
Dass diese Nachrichten nichts mit
der Wahrheit zu tun haben, ist offen-
sichtlich. Weiterhin ist die Moral un-
serer Guerillaarmee auf einem star-
ken Bewusstsein, einem tiefen
ideologischem Fundament aufgeba-
ut und dient mit einer starken Ents-
chlossenheit der Sache. Aus diesem
Grund hängt die Moral unserer Gue-
rilla nicht mit den täglichen Entwick-
lungen zusammen, sondern ist stark
und ungebrochen. Unsere Guerilla
hat nicht nur das Verständnis im Kri-
eg und dem Widerstand Opfer zu
erbringen, sondern wenn es nötig
wird zur Lösung des Problems auch
in anderen Phasen und Bereichen.
Weiterhin ist unsere Guerilla bereit
alle notwendigen Opfer, die diese
Phase von uns abverlangt, zu er-
bringen. 

- Wovon hängt die Fortsetzung
des von Ihnen begonnen Waf-
fenstillstandes ab? Und was
sind die Grenzen die sie dafür
gesetzt haben? 

- Der auf den Aufruf unseres
Führers durch die Bewegung aus-
gerufene Waffenstillstand ist, wie
es der Öffentlichkeit bekannt gege-
ben wurde, kein taktischer Pro-
zess. Der Waffenstillstand wurde
gemacht, um in der Türkei einen
bleibenden Frieden herzustellen
und die kurdische Frage gerecht zu
lösen und zu zeigen, dass wir gut
gesinnt sind und zur Lösung des
Problems beitragen wollen. Aber
wie schon in den letzten einseiti-
gen Waffenstillstandsabkommen
erkannt werden musste, reichen
die Opferbereitschaft und der gute
Wille nur einer Seite allein nicht
aus. Aus diesem Grund wird in ers-
ter Linie die Dauer des Waffenstill-
standes von der Reaktion der Re-
gierung und des Staates abhängen
und der Haltung und Entschlossen-
heit, die sie während des Waffens-
tillstandes zu Tage legen wird. Die-
ser Waffenstillstand kann zur
Lösung des Kurdenproblems der
erste Schritt sein. Andere Haltun-
gen und Annäherungen zum Waf-
fenstillstand werden dazu führen,
dass er scheitern wird. In dieser Si-
tuation ist ohne Zweifel einer der
wichtigen Angelegenheiten für uns
die Situation unseres Führers. Ne-
ben der Haltung zu unserem Füh-
rer und dem kurdischen Volk stellt
noch die Fortführung der Operatio-
nen gegen uns einen wichtigen
Punkt dar. Dass sowohl unser Volk,
als auch wir bestimmte rote Linien
haben, muss von jedem wahrge-
nommen und in Betracht gezogen
werden. Der Verlauf dieses Pro-
zesses und die Zukunft des Waf-
fenstillstandes werden die Haltung
der Regierung, der Armee und als
ganzes des türkischen Staates als
Grundlage nehmen und mit Ihrer
Haltung und Ihren Taten gemessen
werden müssen.
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“Önümüzdeki yıllar, 
çıplak hale getirilmiş 
doğanın büyük bir orman 
vd. bitki örtüsüne ve 
hayvanlarına kavuşması 
için verilmesi gereken 
büyük mücadelelere tanık 
olacaktır; olmalıdır. 
“En büyük yurtseverlik 
ağaçlandırmak ve 
ormanlaştırmaktan geçer”
sloganı, herhalde en 
değerli sloganlardan biri 
olacaktır.”

kolojik krizin köken-
lerini uygarlığın
başlangıcında ara-

mak en gerçekçi yoldur.
Toplum içinde tahakküm-
den kaynaklanan insana
yabancılaşma geliştikçe,
doğayla yabancılaşmayı
da beraberinde getirmiştir. 

Toplum özünde ekolojik
bir olgudur. Ekoloji ile
kastedilen ise toplum olu-
şumunun dayandığı fiziki
ve biyolojik doğadır. İnsan
türü rasgele yaşayamaz,
evrim zincirinin gerekleri-
ne bağlı kaldıkça kendini
idame ettirebilir. Dayandı-
ğı evrim haklarını tahrip
etmesi halinde, biyolojik
bütünün kaybolması ve

bundan dolayı da türün
kendini sürdürememe
tehlikesiyle karşılaşması
kaçınılmazdır. Doğadaki
evrim bütünselliği sanıldı-
ğından daha fazla türlerin
karşılıklı bağlılığına daya-
nır. Karşılıklı bağlılık yiti-
rildikçe evrim halkaların-
da büyük kopuşların
doğacağı, bundan da çok
sayıda türün devam soru-
nun ortaya çıkacağı bir
gerçektir.

Bu bilimsel gerçeklik
karşısında uygarlığın ya-
rattığı sorun, eğer tedbir
alınmazsa çoktan cehen-
neme kapıyı araladığıdır.
Uygarlığın sorunu doğur-
masının en temel nedeni,

dayandığı zorbalık ve ce-
halet (daha doğrusu ya-
lancı olma zorunluluğu)
gerçeğidir. Hiyerarşi ve
devlet oluşurken sadece
baskıya, zora dayanmak-
la varlıklarını kalıcı kıla-
mazlar. Olup bitenin ger-
çek hikayesini gizlemek
için riyakarlık, yalan kaçı-
nılmazdır. İktidar zihinsel
hakimiyeti gerektirir. 

Zihinsellik ise gerçekdı-
şılığı geçerli kıldığı süre-
ce iktidarı güvenceye ala-
bilir. İktidarın kaba güç
yönü, her zaman ince güç
yönü olarak zihnin bu tü-
rünü canlı ve egemen kı-
lacaktır. Zihniyetin bu tarz
oluşumu doğaya yabancı-
laşmasının da temelini
oluşturacaktır. 

Bilimsel zihniyet 
ancak doğal güçlerin 
doğru tanınmasıyla 
gelişebilir

Toplumu var eden ko-
münal bağı inkar ettikçe ve
yerine bir sapma olarak
gelişen hiyerarşik ve dev-
let güçlerini esas aldıkça,
zihniyet durumu doğayla
yaşam arasındaki bağın
unutulmasına, önemsiz kı-
lınmasına açık hale gele-
cektir. Uygarlığın dayandı-
ğı bu zemin üzerindeki her
yükseliş, daha fazla doğa-
dan kopma, çevreyi tahrip
olarak yansıma bulacaktır.
Uygarlık güçlerinin gözü
artık doğal zorunlulukları
görmeyecektir. Ne de olsa
onları besleyen alt tabaka,
onlara her şeyi hazır sun-
maktadır.

CIWANÊN AZAD
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Kutsal kitaplardaki tanrısallık-
cennet ütopyaları ilk uygarlık güçle-
ri olan Sümerlerin mitolojileri olarak
bu gerçeklik üzerinde uydurulmuş-
tur. Temel zihniyet kalıpları olarak
çocukluk çağındaki insan zihniyeti-
ne kazılmıştır. Tanrı-cennet, soyut
doğa varlıklarıdır. Daha doğrusu,
gerçek doğanın yerine iktidarın
yükselen güçlerinin sahte dünya ta-
sarımlarıdır. Özü de şudur: “Tanrı-
laşan biz cennette yaşarız.”

İkinci versiyon: “Tanrı gölgesi
sultanlar, cennetteki gibi yaşar.” 

Üçüncü versiyon: “Sömüren in-
san cennet misali yaşar.”

Topluma egemen zihniyet kalıpları
olarak tanrısal yüce
gerçekler biçiminde
sunulan bu anlayışlar
artık “doğa anayı”
unutacaklardır. Daha
da ileri giderek, “vahşi
doğa, kör doğa, boyun
eğdirilmesi gereken
doğa” varsayımlarıyla
doğayla ilişkiyi büyük
bir yabancılaşmaya
iteceklerdir. İktidar gü-
cünün zorbalık ve ya-
lan ürünü olan bu biri-
kimleriyle anti-doğasal
bir yaşamı mümkün
kılması ekolojik sorunların temelidir. 

Yaşamdaki doğanın rolünü inkar
ettikçe, bunun yerine sahte dinsel
figürler, yaratanlar yerleştirdikçe
doğaya “kör güç” denebilecektir.
Bu zihniyetin özellikle günümüze
kadarki etkinliği, bilimsel zihniyetin
gelişmemesinin de temel nedenidir.
Bilimsel zihniyet ancak doğal güç-
lerin doğru tanınmasıyla gelişebilir.
Her şeyi tanrıya, cinlere havale
eden bir inanç sistemi, doğa gibi
harika bir örüntüye asla anlam ve-
remeyecektir. Tüm fiziki ve biyolojik
doğanın soyut bir kavram olarak
tanrıca yaratıldığında ısrar ederek

bilimsellikten sıyrılacaktır. 
Çok iyi gördük ki bu soyut tanrı,

yükselen ilk sömürücü tabakanın
kendini meşrulaştırmaya ilişkin bir
zihniyet yaratımıdır. Tehlikesi, sa-
dece kul-kölelerini kendine bağla-
makla sınırlı kalmayıp gerçeklikten
koparmasıdır. İnsan zihninin doğa
bağını kesiyor, yabancılaştırıyor.
Eskinin doğa anası yerini zalim do-
ğaya bırakıyor. Hem de gerçek za-
limler tarafından... 

Bu zihniyetin tarih içindeki durak-
larını gözlediğimizde dehşete kapıl-
mamak elde değil. Roma İmpara-
torluğu’nda yırtıcı hayvan-insan
karşılaşmaları bunun ürünüdür.

Tüm bitki ve hayvanlar dünyasın-
dan giderek ilgiyi koparmaya, ka-
ranlıklaştırmaya giderken, bunun
iktidar gücünün bu zalim uygula-
malarıyla bağı vardır. Daha doğru-
su insanla hayvanı böylesine birbi-
rine kırdırmak, özünde doğadan
yabancılaşmayı simgelemektedir.
Ortaçağ feodalizminde yer artık bir
an önce terk edilmesi gereken han-
dır. Hatta insanı kendine bağlayan,
günaha sokan kirli bir mekandır.
Tanrının yüceliği karşısında doğa
ne olabilir ki! Bir an önce doğayı,
dünyayı terketmek mümince bir he-
def olmuştur. Fakat üst tabakada

ise cennetvari yaşam bin bir cüm-
büşle devam edecektir. Büyük zih-
niyet sapkınlığı derken bu çarpıt-
mayı kast ediyoruz. Ortadoğu
toplumlarının geriliğinin temelinde
binlerce yıllık bu zihniyet sapkınlığı
yatmaktadır.

Rönesans, özünde doğayla kopan
zihniyet bağının yeniden kurulması-
dır. Rönesans zihniyet devrimini do-
ğanın canlılığı, üretkenliği, kutsallığı
üzerine geliştirdi. ‘Ne varsa doğada
var’ inancını esas aldı. Sanatla do-
ğanın güzelliklerini daha iyiye yan-
sıttı. Bilimsel yaklaşımla doğa sınır-
larının kapısını araladı. İnsanı temel
alarak tüm gerçekliğiyle tanınmasını

bilim ve sanatın görevle-
rinden saydı. Yeniçağı bu
zihniyet değişikliği doğur-
du. Sanıldığının aksine
kapitalist toplum bu süre-
cin doğal sonucu olmayıp
saptırıcı ve geriletici bir rol
oynadı. Geliştirilen insan,
sömürü yöntemlerini do-
ğanın istismarıyla birlikte
yürüttü. İnsana hakimiyet
doğaya hakimiyetle bü-
tünleşti. Tarihte doğa üze-
rine en yoğun saldırıyı
başlattı. Doğanın hiçbir
kutsallığını, canlılığını,

dengesini düşünmeden istimrar edil-
mesini devrimci rolü olarak kavradı.
Daha önceki zihniyetlerde çarpık da
olsa yer eden kutsallığı tümüyle dış-
ladı. Hiçbir korku ve endişe duyma-
dan doğa üzerinde tasarrufta bulun-
mayı hak belledi.

Sonuçta toplumsal krizle çevre
krizi birleşti. Sistemin özü nasıl top-
lumsal krizi kaos aralığına taşıdıy-
sa, çevrenin yaşadığı felaketler de
yaşam için SOS tehlikesi vermeye
başladı. Kanser gibi büyüyen kent-
ler, kirlenen hava, delinen ozon ta-
bakası, hayvan ve bitki türlerinde
ivmeli azalış, orman tahribi, akarsu
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kirliliği, her tarafta çöp dağları, kirli
atıklarla bulanmamış suyun kalma-
ması, anormal nüfus artışı, artık do-
ğayı da kaosla birlikte isyana yö-
neltti. Gezegenimizin ne kadar
kent, insan, fabrika, ulaşım aracı,
sentetik madde, kirli hava ve su kal-
dıracağı hesaplanmadan azami ka-
rın peşinde gözü kara bir gidiş var-
dır. Bu olumsuz gelişmeler bir
kader değildir. Bilim ve tekniğin ikti-
darın elinde dengesiz kullanımının
sonucudur. Süreçten bilim ve tekni-
ği sorumlu tutmak yanlıştır. Bilim ve
teknik kendi başına rol oynamaz.
Toplumun sistem güçlerinin niteliği-
ne göre rollerini oynarlar. Doğayı
batırdıkları gibi daha da
iyileştirebilirler. Sorun ta-
mamen toplumsaldır. Bi-
lim ve teknik düzeyi ile in-
sanların ezici
çoğunluğunun yaşam
standartları arasında bü-
yük bir çelişki vardır. Ta-
mamen bilim ve tekniğe
hükmeden bir azınlığın
çıkarından ötürü bu du-
rum doğmaktadır. De-
mokratik, özgürlükçü top-
lum sisteminde bilim ve
tekniğin oynayacağı rol
ekolojiktir. 

Kapitalizmin ahlaksızlığı ancak 
ekolojik yaklaşımla aşılabilir

Ekolojinin kendisi de bir bilimdir.
Toplumun çevreyle ilişkisini incele-
yen bir bilim... Yeni olmasına rağ-
men gittikçe tüm bilimlerle iç içe
toplumla doğa çelişkisinin aşılması-
nı sağlamada öncü rol oynayacak-
tır. Sınırlı olarak gelişen çevre bilin-
ci ekolojiyle devrimsel bir sıçrama
yapacaktır. 

İlkel komünal toplumda doğayla
bağ, çocuk-ana bağı gibiydi. Doğa-
yı canlı olarak algılıyor. Ona karşı

olmamak, ondan ceza almamak di-
nin temel kuralı haline getirilmiştir.
Doğa dini ilkel komünal toplumun
dinidir. Toplumun oluşumunda do-
ğal bir anormallik ve çelişki yoktur.
Felsefenin kendisi insanı “kendi
farkına varan doğa” olarak tanım-
lar. İnsan özünde en gelişmiş doğa
parçasıdır. 

Bu en gelişmiş doğa parçasını do-
ğayla çeliştiren toplumsal sistemin
doğa dışılığı, anormalliği böylelikle
ortaya çıkmaktadır. Doğayla adeta
bir bayram coşkusuyla (bayramlar
zaten doğayla coşkunun verimli birli-
ğin yansımasıdır) bütünleşen insanı
doğanın başına bela haline getir-

mek, herhalde o toplumsal sistemin
ne kadar belalı olduğunu kanıtlar. 

Doğal çevreyle bütünlük sadece
ekonomik, sosyal içerikli değildir.
Felsefi olarak da doğa, kavranması
vazgeçilmez tutkudur. Aslında bu
karşılıklıdır. Doğa insanlaşarak bü-
yük merakını, yaratım gücünü kanıt-
larken, insan da doğayı (Sümerlerin
özgürlüğü (amargi) anaya (doğaya)
dönüş olarak anlamaları düşündürü-
cüdür) kavrayarak kendi farkına var-
maktır. İkisi arasında aşık-aşık olu-
nan ilişkisi vardır. Bu büyük bir aşk
serüvenidir. Bozmak, ayırmak her-
halde dini tabirle en büyük günahtır.

Çünkü ondan daha değerli bir anlam
gücü yaratılamaz. 

Doğayla bütünleştirmeyen hiçbir
toplum sisteminin rasyonelliği, ahla-
kiliği savunulamaz. Doğal çevreyle
en çok çeliştiren sistemin rasyonalite
ve ahlaki olarak da aşılması bu ne-
denledir. Kapitalist toplum sisteminin
yaşadığı kaosla çevre felaketi ara-
sındaki ilişki bu kısa tanımlamadan
da anlaşıldığı gibi diyalektiktir. Ancak
sistemden çıkış doğayla olan köklü
çelişkileri aştırabilir. Yalnız başına
çevrecilik hareketleriyle çözümleyici
olunamayacağı çelişkinin karakterin-
den ileri gelmektedir. Diğer yandan
ekolojik bir toplum ahlaki dönüşüm

de gerektirir. Kapitalizmin
anti-ahlakiliği ancak eko-
lojik yaklaşımla aşılabilir. 

Ahlak-vicdan ilişkisi,
empatik ve sempatik bir
ruhsallığı gerektirir. Bu
ise yetkin bir ekolojik do-
nanımla anlam buldu-
ğunda değer taşır. Ekolo-
ji doğayla dostluktur,
doğal dine inanıştır. Bu
yönüyle doğal organik
toplumla yeniden ve
uyanmış bilinçle bütün-
leşmeyi ifade eder.

“En büyük yurtseverlik, 
ormanlaştırmaktan geçer!”

Ekolojik yaşamın pratik sorunları
da oldukça günceldir. Doğal çevre
felaketlerini durdurmak için kurulmuş
çok sayıda örgütlenmeyi derinleştir-
mek, demokratik toplumun ayrılmaz
bir parçası kılmak, yine feminist ve
özgürlükçü kadın hareketiyle daya-
nışma içinde olmak eylemlilik görev-
leridir. Çevreye ilişkin bilinçlenme ve
örgütlenmeyi yoğunlaştırmak, de-
mokratikleşmenin en temel faaliyet-
lerinden biridir. Bir dönemlerin yoğun
sınıf ve ulus bilinci gibi yoğun de-
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mokrasi ve çevre bilinci kampanya-
larını düzenlemek durumundayız.
Hayvan haklarından ormanları koru-
maya ve hızla doğayı yeniden or-
manlaştırmaya doğru bir eylemlilik
toplumsal eylemliliğin vazgeçilmez
bir parçası olmalıdır. Biyolojik duyar-
lılığı olmayanın toplumsal duyarlılığı
sakattır. Gerçek ve anlamlı olan du-
yarlılık, ikisi arasındaki bağı görmek-
ten geçer. 

Ekolojik bilinç
temel ideolojik bir bilinçtir

Önümüzdeki dönemler, çıplak
hale getirilmiş doğanın büyük bir
orman ve diğer bitki örtüsüne ve
hayvanlarına kavuşması için ve-
rilmesi gereken büyük mücade-
lelere tanık olacaktır; tanık olma-
lıdır. Adeta ormanlaştırma
şansını vermek gerekecektir.
“En büyük yurtseverlik ağaç-
landırmak ve ormanlaştırmak-
tan geçer” sloganı, herhalde en
değerli sloganlardan biri olacak-
tır. Hayvanları sevip korumaya-
nın insanları koruyup sevemeye-
ceği daha iyi anlaşılacaktır.
Hayvan ve bitkilerin insana ema-
net olduğu kavrandıkça, insanın
değeri bir kat daha artacaktır.

Ekolojik bilinçten yoksun bir
toplumsal bilinçlilik, reel sosya-
lizm olgusunda da görüldüğü gi-
bi çözülmekten ve yozlaşmaktan
kurtulamaz. Ekolojik bilinç temel ide-
olojik bir bilinçtir. Felsefeyle ahlakın
sınırları arasındaki köprü gibidir.
Çağdaş krizden kurtarıcı politika, an-
cak ekolojik olduğunda doğru bir
toplumsal sistemliliğe götürebilir. 

Kadın özgürlük probleminde ol-
duğu gibi ekolojik sorunların çözü-
münde de bu denli gecikmiş ve
yanlışlıklarla dolu yaşamın altında
ataerkil-devletçi iktidar anlayışının
temel bir rolü vardır. 

Ekolojiyi ve feminizmi geliştir-
dikçe, ataerkil-devletçi sistemin
tüm dengeleri bozulmaktadır.
Gerçek bir demokrasi ve sosya-
lizm mücadelesi ancak kadın öz-
gürlüğü ve çevrenin kurtuluşu
amaçlandığında bütünlük kaza-
nabilir. Ancak böylesine bütünleş-
miş bir yeni toplumsal sistem mü-
cadelesi güncel kaostan çıkışın en
anlamlı biçimlerinden biri olabilir.

Kapitalist sistem küreselciliği
1989’da reel sosyalist sistemin iç
nedenlerle çözülmesiyle birlikte
üçüncü büyük kriz-kaos sürecine iyi-
ce girmiş durumdadır. Sistem ABD
öncülüğünde bir kaos imparatorlu-
ğuyla iktidarını sürdürmeye çalışıl-
maktadır. ABD’nin kaos imparatorlu-
ğu, Roma İmparatorluğu’nun
çözülüş sürecine benzer bir durumu
yaşamaktadır. Fakat kapitalist siste-
min iyice bilinmesi gereken tüm fark-

lılıklarıyla... ABD’nin hegemonyasın-
dan çekinen AB ülkeleri, sınırlı bir in-
san hakları ve demokrasi argüma-
nıyla direnç tutturmaya, geleneksel
cumhuriyet ve demokrasilerini, ulu-
sal devletlerini korumaya çalışmak-
tadır. Kapitalist küreselciliğe ulus
devletin engel konumu, AB’yi ulus
ötesi zayıf bir siyasi birlik halinde tut-
maya zorlamaktadır. Pasifik’te güç-
lenen Çin ve Japonya öncülüğünde

üçüncü bir küresel odağın
tutturulması yakın süreçte
görülmemektedir. Bu tip ül-
kelere Rusya, Brezilya vb.
de katılarak daha çok ulus
devletlerini korumayı esas
almak zorundadırlar. Dünya-
nın diğer çok sayıdaki ülke,
ulus ve devlet grupları 1945’-
ler sonrası ABD-Sovyetler
dengesine dayalı ulus devlet
modellerini yaşatmada bü-
yük zorluklar çekerken, daha
çok ABD’nin kaos imparator-
luğu çerçevesinde küçüle-
rek, daralarak, kısmen veya
tamamen parçalanarak yeni-
den yapılanmayla karşı kar-
şıyadır. Ortadoğu, Balkanlar
ve Kafkaslar başta olmak
üzere birçok bölge bu süreci
yoğun yaşamaktadır. 

Bir anlamda üçüncü dün-
ya savaşı da diyebileceğimiz
bugün kaos imparatorluğu
sadece askeri ve siyasi yön-

temlerle yönetilmemektedir. Ondan
daha yoğun ve belirleyici olarak kü-
resel ekonomik şirketler ve medyatik
kuruluşlarla yönetilmektedir. Dünya
çapında ekonomik ve medyatik şir-
ketler, toplumları midesel ve zihinsel
açlık içinde tutarak diledikleri gibi
yönlendirmekte ve kullanmakta zor-
luk çekmemektedir. Bilimsel-teknolo-
jik egemenliklerini de devreye soka-
rak, kapitalist toplum sistemini ya
daha çok güçlendirerek bu olmazsa

20
Kanûn 2006Her tiflt ji bo azadî

CIWANÊN AZAD

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



az hasarla ya da yeniden yapılandır-
malarla kurtarmaya çalışmaktadır.
Kaosta sistemin yönlendirilmesi, ko-
runması ve kısmi değişimlerle sürdü-
rülmesi eski dönem yaklaşım ve
yöntemleriyle olmaz. ABD’nin yönel-
diği yeni stratejik ve taktik yaklaşım
ve uygulamaların kaos sürecinin
özellikleriyle değerlendirmek daha
gerçekçi olacaktır.

Buna karşılık halkların tarih bo-
yunca sergiledikleri daha çok ko-
münal ve demokratik duruş tarzı,
kendini kaosu aşabilecek teorik ve
taktik yenilemelerle güçlendirmek
durumundadır. Eski dönemlerin reel
sosyalizmi doğuran “sol” anlayış-
larla daha yakın dönemlerdeki “ye-
ni sol”, “ekoloji” ve “feminist”
hareketleri ve Porto Allegre toplan-
tıları, kaosu kavrayıp aşacak yete-
nekten uzaktırlar. Bu hareketleri de
yadsımadan, küresel bir “demok-
ratik, cinsiyet özgürlüğü ve eko-
lojik toplum” için genel teorik
perspektiflerle yerel özgün taktikler
üzerinde yoğun bir tartışma ve çö-
züm tarzlarına büyük ihtiyaç vardır.
Bunu yaparken, eskinin ya “devlet-
leri yıkarak ya da ele geçirerek”
iktidar ve çözüm olmaya odaklı teo-
rik ve taktik yaklaşımlarına “elveda”
demek, temel koşullardan başta ge-
lenidir. 

Devlet odaklı zihniyet ve kurtuluş-
çu-kalkınmacı yöntemler terk edil-
medikçe reel sosyalizm olayında
görüldüğü gibi kapitalist sisteme en
kötüsünden hizmet edilmekten kur-
tuluş olmayacaktır. Yine eskinin ül-
ke, ulus, sınıf ve din biçimindeki ge-
nelleştirici soyut, ideolojik yanı ağır
basan kavramlar temelinde devlet,
sosyalizm, ulus, vatanın ve dinin
kurtuluşu gibi slogan ve program-
larla kitleler ayaklandırılarak, sa-
vaşlar düzenlenerek halkların ger-
çek özgürlük ve eşitlik taleplerine
yanıt verilemez. Verilse bile sonuç-

ta kapitalist sistem içinde erimekten
ve onu daha da güçlendirmekten
öteye rol oynayamaz.

Her şey küresel kapitalizmin yeni
aşamasında halklar ve onu teşkil
eden tüm grupların öz kimliğine ve
kültürüne dayalı bilinç ve iradelerini
ortaya çıkarıp yerel ve ulus ötesi
çözümleri araştırmak, örgütlemek
ve eyleme geçirmekten geçer. 

Yerel yönetimlerin temel organları
olarak demokratik belediyecilik ha-
reketinden köy ve mahalle komün-
lüğüne, kooperatiflerden geniş sivil
toplum örgütlerine, insan hakların-
dan çocuk, hayvan haklarına, kadın
özgürlüğünden ekolojik ve gençliğin
öncü örgütlenmesine kadar bir top-
lumsal ağ halindeki demokratik top-
lum örgütlenmesini gerçekleştirmek
vazgeçilmezdir. 

Bu tip demokratik toplumun ideo-
lojik, teorik ve yönetsel koordinatö-
rü olarak demokratik siyaset odaklı
siyasi partilerin oluşturulması da
hayatidir. Demokratik parti ve ittifak-
lar geliştirilmeden demokratik toplu-
mun oluşturulması beyhudedir. De-
mokratik toplum ve siyaset
odaklarının en üst ifadesi olarak
“halk kongreleriyle” taçlanma, her
halk grubu için kaçınılmaz temel bir
görevdir. Devlet alternatifi olmayan
ama ona teslimiyeti de reddeden,
gerektiğinde ilkeli bir uzlaşmaya
açık halk kongreleri, günümüzün
kaosunu aşarken temel alınması
gereken demokratik organların ba-
şında gelmektedir. Halk kongreleri
esas olarak demokratik toplumun
siyasi, öz savunma, yasal, sosyal,
ahlaki, ekonomik, bilimsel ve sanat-
sal ihtiyaçlarına uygun kurum, kural
ve denetim görevlerini yerine getir-
mekle işlevsel kılınabilir.

Halkların temel sloganları, “öz-
gür ulus ve vatan, demokrasinin
en kapsamlı uygulamasından ge-
çen sosyalizm (yani hukuki olma-

yan, eşitsizlerin eşitliğine daya-
nan bir eşitlik anlayışı), dinsel
inançlara özgürlük ve devlet ol-
mayan demokratik kongreler”
olarak sıralanabilir. 

Küresel kapitalizmin elindeki dev
ekonomik, askeri ve bilimsel imkan-
lar göz önünde bulundurularak de-
mokratik her tür yasal eylemlilik, ya-
salar eşit uygulanmadığında ve
zorbalık rejimi esas alındığında ör-
gütlü ayaklanmalar ve öz savunma-
ya dayalı gerilla savaşları karşı koy-
ma yöntemleri olarak
değerlendirilebilir.

Kapitalist toplum, ahlakın yadsın-
ması temelinde oluştuğundan, de-
mokratik, cinsiyet özgürlükçü ve
ekolojik toplumu inşa ederken, teo-
rik-etik ve pratik-ahlak olarak hare-
ket etmek, vazgeçilmez bir ilke ve
tutumdur. 

Kaos toplumunu aşarken bilim ve
sanat en çok dayanacağımız zihni-
yet temelleridir. Üniversitelerden il-
kokullara kadar dayatılan resmi eği-
timler öz ve biçim olarak bireye,
topluma ve çevreye yabancılaşmış
devlet ve hiyerarşi güdümlü insan
oluşturmayı esas aldığından, bu tip
eğitim ve öğretimin tuzaklarını ve
aldatmacalarını aşıp, insanı ve top-
lumu tarihsel gerçekleriyle tanıştı-
ran, anı özgür kılarak geleceğe ta-
şıyan yeni bir bilim ve sanat
anlayışı -paradigması- öncelikli ola-
rak ve bir zihniyet devrimi esprisi
içinde özümsenip yaşamsal kılın-
malıdır. Yeni tip sosyal bilim akade-
mileri, okulları ihtiyaçlar ölçüsünde
yaygınlaştırılmalıdır.

Kapitalizmin küresel kaos impa-
ratorluğuna karşı bu temelde “halk-
ların küresel demokratik uygarlığı-
na” yönelmek, geçmiş direnme
geleneklerine saygı kadar gelece-
ğin her zamankinden daha demok-
ratik özgür ve eşit dünyasına götü-
rebilir.
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Tarih neyle
örülmüşse öyle sürer 
gider derler. Ama biz 
biliyoruz ki tarihimizin 
başlangıcından kan 
revan yerine birazda 
kardeşlik egemendi. 

rtado¤u yine kan
revan. Gün geçmi-
yor ki kan akma-

s›n. Kan bafl›n› al›p gidi-
yor. Kötüsü, nerede
duraca¤› da görünmüyor.
Ortado¤u kanl› bir virüs-
le yafl›yor. Bu virüs gide-
rilemedikçe kan durma-
yaca¤a benziyor. Öyle ki
bir kader misali ilk gün-
den beri h›z›ndan bir fley
kaybetmeden devam edi-
yor. Bak›yoruz ve zorla-
n›yoruz. Elle güne karfl›
da utan›yoruz. 

Herkes kendince ka-
n›n durdurulmas› için bir
çözüm anahtar› bulur-
ken, Ortado¤ulular ola-
rak sanki mahkûmuz gibi
hep kanla yafl›yoruz. Bu
trajedi çözülmek zorun-
dad›r. ““TTaarriihh  nneeyyllee  öörrüüll--
mmüüflflssee  ööyyllee  ssüürreerr  ggiiddeerr””
derler. Ama biz biliyo-
ruz ki tarihimizin bafllan-
g›c›nda kan revan yerine
biraz da kardefllik, hofl-
görü egemendi. Kim bi-
ze bu kan› bulaflt›rd›?
Onu sormak istesek de
varolan ve durmayan
kandan dolay› sorma
hakk›m›z oluflmuyor.
Ne de olsa kan dökücü-
dür Ortado¤u!

Ama biz art›k kan
görmek istemiyoruz.
Co¤rafyam›z o kadar
renkli ki, her çeflit halkla
birlikte yafl›yoruz ve ya-
flamaya ‘mahkûmuz.’ Bu
kadar renkli bir co¤raf-
yaya uygun siyasal siste-
mi bulmak, yoksa onu
yaratmak hepimizin bo-
yun borcudur. 

HHaallkkllaarr  bbiirrbbiirriinnee  
kkaarrflfl››ttllaaflfltt››rr››lldd››

Bak›n Ortado¤u’da on-
larca ›rk, milliyet, mez-
hep, din ve nice yüzlerce
afliret üstü ya da alt, mik-
ro ve makro yap›lar bu-
lunmaktad›r. Nas›l bir

çözüm ki, herkesi içine
als›n ve de bir arada or-
taklaflmay› kan dökme-
den sa¤las›n? Baz› çö-
zümler denendi. Kimi
kraliyetle, kimi impara-
torluklarla, kimisi oligarfli
ve aristokratik yap›larla,
kimisi otoriter dikta re-
jimlerle ve kimisi ise
cumhuriyet modelleriyle
bunu denemeye kalk›flt›. 

Sonuç fluydu; az çok
hepsi bir fleyler denedi
ancak hep kan eksilme-
di. Hep halklar birbirine
k›rd›r›lman›n zemini ha-
line getirildiler. Çünkü
hepsinin mayas›nda bi-
raz da milliyetçilik ya da
dini motifli kavimcilik
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yat›yordu. Öyle ki gelen gideni
arat›r oldu.

fiunu iyi biliyoruz; Türkiye’de
Kürtler Asurlara karfl› k›flk›rt›larak
Asurlar katledilirken, sünniler de
k›flk›rt›larak aleviler katledilebilmifl-
lerdir. Sivaslar gibi... Tabii katledi-
len on binlerce Ermeni ve h›ristiya-
n› da katm›yoruz. Dahas› bugün
Irak’ta flialar sünnilere, Kürtler
Araplara, Araplar Türkmenlere,
Türkmenler Yezidilere derken
adeta herkes herkesin kurdu haline
getirilmifltir. Bunu ‹ran’da olup bi-
ten flia-sünni kavgas›n›, Azeri, Kürt
ve Beluci kavgas›n› katm›yorum.
Anlayaca¤›n›z nereyi ele al›rsak ala-
l›m olup biten kavgad›r, kand›r. 

‹nsanl›k tarihi derslerle doludur.
Ders sonuç ç›karma anlam›nda kul-
lan›ld›¤›nda, yaflanan yetmezlikleri,
eksikleri tekrarlamama ve pozitif
olanlar› daha da pozitifleme insan-
l›k için sadece ve sadece kazand›r›-
c› sonuçlar do¤urmaktad›r.

MMiilllliiyyeettççiilliikk,,  ››rrkkçç››ll››¤¤››nn  
bbiirr  vveerrssiiyyoonnuudduurr

Çok uza¤a gitmeden yak›n tarih-
te -yani son 200 y›ll›k tarihte- feo-
dal çitlerin y›k›lmas› amaçl› geliflen
ulusalc›l›k ve bunun kurumlaflm›fl
hali olan ulus devleti yaflad›k. Ulu-
sal devlet kendi pazar›na sahip ç›-
karken belli tarihi ortakl›klara, dil
birli¤ine, ruhsal flekillenifle ve bir
alanda yani co¤rafik konumlan›fl› da
kendisine zemin yaparak pazara ve
sermayeye kendince hâkimiyeti
sa¤lamaya çal›flt›. Elbette bunu yeni
do¤an s›n›f olan burjuvazi üstlendi.
Ç›karlar› gere¤i... fiunu da ekleye-
lim; pazara sahiplenme o düzeyde
t›rmand›r›ld› ki, ulusal devleti ulu-
salc› yapan hatta kendine sevdal›
Frans›z asker Chauvin gibi flöve-
nistleflti. Yani kendini di¤er uluslar-

dan üstün görmeye bafllad›, gide-
rek insanlar aras› sorunlar daha da
derinlefliverdi.

Özcesi; bu gidiflat milliyetçili¤e,
popüler olacak olan nasyonalizme
kadar vard›r›ld›. Bunun en tipik
örne¤ini Almanya’da kendisini ‘‘IIIIII..
AAllmmaann  ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu’’ olarak ilan
eden Hitler en aç›k bir flekilde
gösterdi. fiu anlafl›ld›; her türden
milliyetçili¤in (›rkç›l›k demiyorum,
milliyetçilik bunun bir versiyonu-
dur) varaca¤› yer sonuçta Hitler
nasyonalizmidir!

TTeemmssiillii  ddeemmookkrraassii  hhaallkkttaann  uuzzaakk,,
hhaallkk››  dduuyyaarrss››zz  kk››ll››yyoorr

‹nsanl›k gelifltikçe hiç flüphesiz
toplumsal kavramlar da içerik ve
derinlik olarak kapsamlaflmakta
ve geliflmektedir. Demokrasi kav-
ram› bu kavramlar›n bafl›ndan gel-
mektedir. Kuvvetler ay›r›m› tart›-
fl›l›rken ve uygulanmaya
konulurken, dev ad›mlardan söz
edildi. Temsilli demokrasi moda
kavram olarak da tap›l›r oldu.
Üniter devlet yap›lardan federal
ve daha iç içe geçmifl sistemlere
kadar bu böyle ele al›nd›. Ancak
pratik gösterdi ki, bu yetmedi.
Hatta birçok sahada temsili de-
mokrasi diye tabir edilen bu yö-
netim biçimi halktan çok uzak,
yer yer oylar›n d›fl›nda hiç de
halkç› olmad›. 

fiunu söylemek de yanl›fl olma-
yacakt›r herhalde: Halk ad›na dil-
lendirilen bu sistem, oligarflik ve
sömürücü olmaktan kurtulamad›-
¤› gibi, sorunlar›n çözümünde de
yeterli olamam›flt›r. Çünkü sorun-
lar›n merkezinde uzak durufl ya
da olufl, sorunlara yabanc›l›¤› ge-
tirdi¤i gibi keyfi birçok uygulamay›
da getirmifltir. Yine halk diye tabir
edilen toplum, olup bitenle iliflki-

lenme zemini bulamad›¤› için ye-
terince sorumlu ve duyarl› olama-
m›fl ve olamamaktad›r. Bir nevi
at›l, bafl› bofl ve toplumsal sorun-
lara karfl› yeterince duyarl›l›k gös-
terememifltir. Hiç flüphesiz top-
lum içerisinde her zaman bir
kesim daha duyarl› olmufltur. Ki-
misi en radikal yolu yani devrim-
cili¤i, kimisi reformculu¤u, kimisi
yaz›larla ayd›n sorumlulu¤u, kimisi
sanatç› kimli¤iyle hoflgörüyü, ki-
misi ise sivil toplum diye bilinen
NGO’lar› gelifltirerek bu bofllu¤u
doldurmay› hedeflemifltir ve bu
katk›lar yabana elbette at›lamaz. 

Ancak flunu da biliyoruz; yüz
binlerce insan›n tarih içerisinde
süzülerek gelen mücadelesi sonu-
cunda oluflan bir demokratik kül-
tür olufltu. Bundan bir anan›n hay-
k›r›fl›, bir çocu¤un haks›zl›¤a karfl›
baflkald›r›fl›, bir genç k›z›n zulme
reddi olarak isyan›, sesi duyulma-
m›fl ismi bilinmemifl nice tasavvuf-
çu, mistikçi ve nice say›lamayacak
insan sevdas› dolu insan›n katk›la-
r›n› eklemek de yanl›fl olmayacak-
t›r herhalde.

‹‹nnssaann››nn  tteekkllii¤¤ii,,  oonnuunn  ssoonnssuuzz  
ddee¤¤eerrddee  oolldduu¤¤uunnuu  ggöösstteerriirr

Çok fley söylenebilinir. Ancak flu
tespit kesinlikle çürütülemez; tek-
nik geliflim, telekominikasyon, bilgi
ve biliflimin inan›lmaz ölçüde insan-
l›¤a yeni kap›lar aralad›¤› kesindir.
Bu, toplumsal sahadaki kat›l›ma ve
paylafl›ma çok fazla imkân sundu¤u
gibi, zorunlu da k›lm›flt›r. Karma-
fl›klaflan dünya gerçekli¤inin yan› s›-
ra kompleksleflen sorunlar ve ger-
çekten giriftleflen bir yüzy›lla karfl›
karfl›yay›z. Bu da beraberinde yeni
çözüm aray›fllar›n› getirmektedir.
O kadar geliflmifl ve griftleflmifl ya-
p›lar söz konusudur ki dar bir grup
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ya da az say›da bireyler bunlar›n al-
t›nda ç›kamaz durumdad›r.

Bir insan›, bir toplumu hatta yer
yer diyalektik yaklafl›m ad›na mah-
kûm etmek, de¤erlendirmek bir
insan› izah edemeyecek kadar dar
gelmektedir. Bir insan› -ki bizim
dünyam›zd›r, ya da biziz- komple
ele almak kaç›n›lmazd›r. Öncelikle
bir insan›n tekli¤i onun sonsuz de-
¤erde oldu¤unu gösterir. Çünkü
onun gidifli, yok oluflu, k›r›l›fl› ona-
r›lamayacak bir yarad›r. Çünkü
ona benzeyen, onun ayn›s› yoktur
da ondan. Hani elmas›n çok pahal›
olmas› onun nadir buluflundan kay-
nakl› ise; bir kerecilik biricik olan
insan›n sonsuz de¤erde olaca¤› her
halde tart›fl›lamaz. Böyle olunca in-
sana (özünde tüm yarat›k ve var-
l›klara yaklafl›m bu) çok özgün ve
özel yaklafl›m kaç›n›lmazd›r. Ve
çok komple ele al›nmas› da bun-
dan olacakt›r.

‹‹nnssaannaa  yyaakkllaaflfl››mm  ççookk  rraaddiikkaall  bbiirr  
flfleekkiillddee  ddee¤¤iiflflmmeekk  zzoorruunnddaadd››rr

‹nsan ruhunun derinliklerinde
öyle bilinmeyen çok fley var ki, bi-
linebirli¤in -hem de dört dörtlük-
diyalektik yasalar› izah etmez. Bu-
nun için insan› sadece siyasal, sos-
yal de¤il biyolojik, fizyolojik, ruhi
yine bulundu¤u mekân› ve zaman›,
içten yaflad›¤› çeflitli dürtülerin
hepsini dikkate alan yaklafl›mlar›
da gözeterek de¤erlendirmeli. ‹n-
san öyle derin bir dünyaya sahip
ki, birçok olay, olgu, hareket onun
d›fl›nda olup bitmektedir. E¤er
toplumda ayn› canl› yarat›klar gibi
genlere sahip ise, yaflayan ve yafla-
tan bir gerçeklik ise (ki öyle oldu-
¤u kabul ediliyor) o zaman yüz
binlerce y›l öncesinden gelen ›fl›n-
lar, ruhsal aktar›fllar, al›flkanl›klar,
miraslar bugün de insan üzerinde

etkili olabilecektir. Bunlar›n hepsi-
ni ele almadan insan› neden-sonuç
iliflkisi ile dar ele almak o insan›
izah etmeyece¤i gibi k›racakt›r,
dökecektir.

K›r›lan, dökülen insan gergin
olacak, tepkileflecek sonuçta
enerjisi yo¤unlaflmayacak ve ve-
rimsiz oldu¤u gibi tak›nt›lara sa-
hip bir birey olarak enerji kayb›n›
yaflayacak ve üretken olamaya-
cakt›r. ‹flte o zaman “gereksiz, ifl-
levsiz, bozucu, güvensiz” olup ç›-
kacakt›r. E¤er tersi isteniyorsa o
zaman insana yaklafl›m çok radi-
kal de¤iflmek zorundad›r. 

HHiiyyeerraarrflfliiddee  öönneemmlliilleerr  vvee  
öönneemmssiizzlleerr  vvaarrdd››rr

Parça alt› dünyada hepsinin az-
çok enerjisi var. Hepsinin farkl›
ama bir ifllevi var. Hiçbirinin di¤eri-
ne önceli¤i yok, öncelik sadece ve
sadece iflbölümünde var. Yani ça-
l›flma sahalar›ndaki önceliktir bu.
Bu birinin önemli, birinin önemsiz-
li¤i de¤ildir. Hepsinin önemli oldu-
¤una iflarettir. Özcesi, parça alt›
dünyada uyum esast›r. Yani hiye-
rarflideki birinin di¤erine üstünlü¤ü
yok. Hiyerarflinin sonucu oluflan
tahakküm de yok. Hiyerarfli özün-
de tersten bir müdahale oldu¤u
için bozucudur. Do¤all›¤›n tersidir.
Ters oldu¤u için enerji kaybettiri-
cidir. Bu bir nevi d›fl›ndan bir parça
monte etmektedir ve onun do¤al-
l›¤›ndan ç›karmad›r.

Hani uranyum atomuna elek-
tronlarla bombard›man yap›ld›-
¤›nda çok büyük zincirleme patla-
malarla, fizyonla büyük enerjiler
serbest kalarak tahribata yol aç›-
yor, müdahale de ya da hiyerarfli
buna yol aç›yor... Atom bombas›
özünde budur. Ancak flu unutul-
mamal›, bu bir dayatmad›r. Boz-

mad›r. Ve tahripkâr oldu¤u da
gözler önündedir. Hiyerarfliye ve
tahakküme dayal› yap›lar sadece
bozucudur, k›r›c›d›r, dökücüdür
ve kirleticidir. Yozlaflt›r›r. 

YYeennii  bbaakk››flflttaa  mmüüddaahhaallee  vvee  zzoorr  
yyookk,,  mmeeflflrruu  ssaavvuunnmmaa  vvaarr

Nitekim 6 bin y›ll›k gelenek sa-
dece kirletilmifltir. ‹nsan›, toplumu
do¤all›¤›nda ç›kard›¤› için insan kan
emici olmufltur. ‹nsan insan›n kur-
du olmaktan kurtulamam›flt›r. ‹lk
bafllang›çtaki uyum ve do¤al top-
lum yerine uyumsuz, yani savafll›
ve suni topluma yerini b›rakm›flt›r.
Her kim ki bu gelene¤i sürdürmüfl
(niyet ne olursa olsun) onun kirlili-
¤inden kurtulamam›flt›r. 6 bin y›ll›k
insanl›k tarihinde bask›c›, zorba,
tahakkümlü yap›lara karfl› milyon-
larca insan direndi, uyum için ada-
let ve özgürlük için direndi, müca-
dele etti.

Yani istedi¤in kadar temiz ol,
dürüst ol; e¤er yolun yöntemin
uyumu hedeflemiyorsa, uyumlu
de¤ilse orada kirlenme kaç›n›l-
mazd›r. Önderlik buna ““eesskkii  ppaa--
rraaddiiggmmaa  flflaahhss››mmddaa  iiffllaass  eettmmiiflflttiirr””
diyor. Özcesi, amac›n kadar araç-
lar da kutsal ve temiz olmal›d›r.
Yok etme sonuçta k›rmad›r.
Unutmayal›m, nerede k›r›lma var
ise orada tepki, gerginlik ve so-
nuçta hastal›k vard›r. Yeni bak›flta
zorunlu olan›n d›fl›nda müdahale-
ye yer yok, zora yer yok, olmaya-
cakt›r da. Sadece meflru savunma
vard›r. Buna zor yaklafl›m›n› da
ekleyebiliriz. Zor tarihe kar›fla-
cakt›r. Zor önceleri yoktu, son-
radan peydahlanm›flt›r. Adaletsiz-
lik uyumsuzluk zorla bafllam›flt›r.
Kutsal kitaplar ilk günahtan söz
eder. Zor, ilk günaht›r dersek
abartm›fl olmay›z. Zorun yaratt›¤›
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yeni s›n›f, yeni iktidard›r. Ki, ön-
celeri do¤al ve tahakkümsüz olan,
iflin koordine edilmesine dayal›
komünal yaklafl›mlar vard›. Zor
bunlar› y›kt›. ‹ktidar özünde ilk
günde bir ur gibi insan›n içine yer-
leflti. ‹nsan› hasta halden kangren
haline dönüfltürdü. Kangrenleflen
insan kendini yemesini süreç içe-
risinde mükemmel ö¤rendi. D›fl-
land›. Ve kendini d›fllanm›fl sayd›.

DD››flflllaannmm››flflll››kk  ppssiikkoolloojjiissii  iinnssaann››  
kkiiflfliilliikkssiizzlleeflflttiirrmmeeyyee  ggööttüürrüürr

D›fllanm›fll›k psikolojisi belki de
insan› en çok kifliliksizlefltiren bir
ruh halidir. ‹nsan istedi¤i ortama
giremeyince ya ona tepki duyarak
karfl› durur, (bu karfl› durufl ço¤u
zaman san›ld›¤›n›n aksine sade bir
tepkisellikten ziyade nefrete bü-
rünen bir olgudur) ya da çokça
görüldü¤ü gibi d›fltalanmaya yol
açan birey ya da gruba dönük ol-
dukça ikiyüzlülük içeren bir ya-
ranmac› karaktere dönüflür. 

Ortado¤u öyle bir toplum flekil-
lenmesine sahiptir ki, insan›n içi
ile d›fl› bir olmayan bir kiflilik olu-
flumuna yol aç›yor. Bu topraklar
o kadar rencide edilmifl ki, insa-
n›ndan bir hay›r beklemek zor-
dur. Rencide edilen bu topraklar
adeta h›nc›n›, oluflturdu¤u uydu
insan tipinden kat be kat ç›kart›-
yor. Tarihin ilk bafllang›c›nda bafl-
layan bu ikiyüzlüce kand›r›l›fl ha-
len etkisini her yönüyle bugün
dahi hissettirmektedir. 

Kendisi olmayan birey baflkas›n›n
oluyor. Baflkas›na tabi oluyor. Bafl-
kas›ndan medet umuyor ve sonuç-
ta öyle oluyor ki, kendisinden hay›r
beklemek zor oluyor. Kifliliksizlik
esasta kendisine ait olmay›p da
baflkas›n›n olunca, ortaya dalkavuk
ve uydu tipler ç›k›veriyor. 

DDeemmookkrraattiikk  KKoommüünnaalliizzmm::
““HHeerr  yyeerrddee,,  hheerr  flfleeyyddee,,  
hheepp  bbeerraabbeerr  ddiiyyeebbiillmmeekk  iiççiinn!!””

Bundan yola ç›karak flu alt›n ku-
rala geliriz; kendisine ait olan,
kendisini tan›yan ve kendi benli¤i-
ne, birey ya da toplum kimli¤ine
kavuflmufl birey ya da topluluklar,
ruhsal olarak sa¤l›kl› birey ve top-
luluklard›r. Bu bireyler ya da top-
lumlar (topluluklar) herkesle kap-
rislere tak›lmadan iliflki kurabilir.
Erimezler. Sat›n al›namazlar. On-
larla kimse oynayamaz. Dogma-
tizme dayal› suni düflmanl›klara gi-
riflmeyecekleri gibi, kimse onlar›
bu tür hastal›klara sürükleyemez.
Milliyetçilik ve fanatik inançlara
ihtiyaç duymazlar. Çünkü onlar
dinginler, yani kendi içlerinde
uyumlar› vard›r. 

Demokratik Komünalizm, bir
devlet modeli olman›n ötesinde
tümden dipten gelen dalgan›n ken-
disini dillendirmesidir. Dipteki dal-
ga; sokaktakinin, sesi kesilmiflin,
duyulmayan›n, horlanan›n, küçüm-
senenin ve elbetteki tüm insanl›¤›n!
Ve ekleyelim Sivil Toplum Konfe-
deralizmi özünde her bireyin, top-

lumun, etnisitenin kendi kendine
yetecek düzeyde ifade ve de yö-
netmesidir. Ne yalan söyleyelim;
biz böyle ö¤renmedik. Buna bir de
her bireyin içinde yaflad›¤› toplum-
sal yap›y› sosyalistlefltiren ya da öy-
le yaflayan bir kiflilik yap›lanmas›yla
cevap vermek harika olacakt›r. Da-
has› fieyh Bedrettinlerin deyimiyle
‘‘hheerr  yyeerrddee,,  hheerr  flfleeyyddee  hheepp  bbeerraabbeerr
ddiiyyeebbiillmmeekk  iiççiinn....’’

Dipteki dalga güçlü oldukça
kendini ifade etme, kendini dillen-
dirme imkân dâhiline girebilecek-
tir. Bunun yolu diptekine ra¤men
de¤il dipteki ile el ele, omuz omu-
za hep birlikte ve en önemlisi ise
ortak kat›l›m›yla, kendi iradesini
temsil ederek, baflkas›n›n kendisi-
nin yerine seçme ya da kendisinin
yerine karar vermesi yerine, biza-
tihi kat›lmas› ve karar süreçlerine
kat›lmas›d›r. ‹flte bu demokratik
Sivil Toplum Konfederalizmidir. 

Gelin ateflkes günlerinde bunla-
r› biraz tart›flal›m. Akan kana bir
çözüm bulal›m. Ve hastal›kl›,
kompleksli, kendini be¤enmifllik
ruh hallerini aflal›m. ““VVuurraaccaa¤¤››zz,,
eezzeeccee¤¤iizz!!”” çaylak general slogan-
lar›n› da terk edelim. 
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Bei einem Gespräch mit 
Anwälten aus seinem 
Verteidigerteam hat 
Abdullah Öcalan die 
Türkei am 8. November 
aufgefordert, bis zum 
Frühjahr eine klare 
Antwort auf den von der 
PKK einseitig ausgerufenen 
Waffenstillstand zu geben. 
Wenn keine eindeutigen 
Schritte gesetzt werden, 
bliebe ihm nichts anderes 
übrig, als “die Freunde um 
Verzeihung zu bitten. 
Dann kann ich nur sagen, 
ich habe getan, was ich 
konnte, aber es hat nicht 
geklappt.”

WWaahhrrhheeiittssffiinndduunnggss  uunndd
ggeerreecchhttiiggkkeeiittsskkoommmmiissssiioonn  

calan verwies auf
die von der DTP
und verschiede-

nen Intellektuellen
durchgeführte Ver-
sammlung, auf der eine
Unterstützung des
Waffenstillstandspro-
zesses beschlossen
worden war, und erk-
lärte, es bestehe Bedarf
nach einer Friedens-
konferenz mit breiterer
Beteiligung von Intellek-
tuellen und Schriftstel-
lern. Diese müsse alle
übrigen Friedensinitiati-
ven mit einschließen. Er
halte es für einen blei-
benden gesellschaftlic-

hen Frieden für wichtig,
dass die Gründung ei-
ner Wahrheitsfindungs-
und Gerechtigkeits-
kommission auf die Ta-
gesordnung genommen
werde. “Es sollte keine
Konferenz sein, wie sie
ständig stattfinden, auf
der Beschlüsse gefasst
werden und hinterher
nichts passiert. Not-
wendig ist die Grün-
dung einer Wahrheits-
findungs- und
Gerechtigkeitskommis-
sion ähnlich wie in Sü-
dafrika. Die angedachte
Konferenz könnte da-
für die Vorarbeit leis-
ten. Die Situation in
der Türkei ähnelt in vi-
eler Hinsicht der in Sü-

dafrika.” Eine solche
Arbeit müsse auch von
der Regierung unters-
tützt werden. Aufgabe
der Kommission sei es,
die von beiden Seiten
im Verlauf des Krieges
begangenen Verbrec-
hen aufzuklären. “So
wie der Staat viel Un-
recht begangen hat, hat
es auch von unserer Se-
ite aus Unrecht gege-
ben. Die Kommission
muss dieses aufdecken
und dafür sorgen, dass
die Täter die Gesells-
chaft um Verzeihung
bitten.” Die Arbeit ei-
ner solchen Wahrheits-
findungs- und Gerech-
tigkeitskommission sei
zeitlich und in ihrer
Funktion begrenzt.
Nach Erfüllung ihrer
Mission müsse sie sich
auflösen. 

KKoooorrddiinnaattiioonn  ddeerr  
ZZiivviillggeesseellllsscchhaafftt  

Der zweite Schritt
nach der Wahrheitsfin-
dungs- und Gerechtig-
keitskommission sei die
Gründung einer Zivilge-
sellschaftskoordination.
“Diese sollte jedoch
nicht zeitlich begrenzt
sein.” Er wisse, so Öca-
lan, dass seine Worte
oftmals Unverständnis
hervorriefen: “Auf-
grund der örtlichen und
zeitlichen Bedingungen
kann ich meine Gedan-
ken nicht ausreichend
erklären. In der Türkei
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gibt es Tausende zersplitterte
zivilgesellschaftliche Organisati-
onen. Wenn all diese sich unter
einem Dach versammeln, ent-
steht eine Zivilgesellschaftsko-
ordination.” Alle Umwelt- und
feministischen Organisationen,
linke Gruppen, Gewerkschaften,
politische Parteien, Frauen- und
Jugendbewegungen sollten sich
entsprechend demokratischer
Prinzipien zusammen tun. “Auch
religiöse Kreise, die hinter die-
sen Prinzipien stehen und der
Meinung sind, dass die Türkei
Demokratie braucht, sollten
sich daran beteiligen können.
Ebenso sollten Gespräche mit
anderen kurdischen Organisati-
onen und Persönlichkeiten ge-
führt werden, um sie zu einer
Teilnahme zu bewegen.” 

DDiiyyaarrbbaakkiirr  hhaatt  sseeiinnee  hhiissttoorriisscchhee  
RRoollllee  ggeessppiieelltt  

Weiter machte Öcalan auf die
besondere Rolle Diyarbakirs
aufmerksam: “Bis heute hat Di-
yarbakir seine historische Rolle
erfüllt, aber auch jetzt und in
Zukunft muss es für eine De-
mokratisierung diese Rolle wei-

ter spielen.” Der Bevölkerung
und den zivilgesellschaftlichen
Einrichtungen in der Stadt falle
eine große Aufgabe zu. Eine
Vorreiterrolle dabei könnten Ju-
risten von der Anwaltskammer
spielen. 

Eine Mitgliedschaft der DTP in
der Sozialistischen Internationa-
le und weiteren EU-Organisati-
onen könne von Nutzen sein,
legte Öcalan dar. Die DTP kön-
ne im Projekt der Zivilgesells-
chaftskoordination die Initiative
ergreifen und es könne ein ähn-
liches Bündnis wie in Italien an-
gestrebt werden. 

FFrraauueenn  aallss  eeiinnee  NNaattiioonn  

Seine Gedanken beträfen
nicht nur die Türkei, sondern
den gesamten Mittleren Osten,
führte Öcalan weiter aus. In der
Türkei könne eine einzige de-
mokratische Nation geschaffen
werden. Jedem das Türkentum
aufzudrängen, stehe im Widers-
pruch zur Natur und soziolo-
gischen Regeln: “Es ist nicht
möglich, dass in der Türkei je-
der in ethnischer Hinsicht Tür-
ke ist. Eine solche Politik kann

keine einzige Nation schaffen,
sondern führt im Gegenteil zu
einer Spaltung. 

Ich bin kein klassischer eth-
nischer Nationalist. Ich sehe
auch die Frauen als eine Nation.
Ich spreche von einer demokra-
tischen Nation Türkei. Es ist
möglich, eine gemeinsame Defi-
nition von Staatsbürgerschaft zu
finden. Türken, Kurden, Lasen,
Tscherkessen und alle weiteren
ethnischen Identitäten können
sich innerhalb einer Türkei-
Identität zum Ausdruck bringen.
Eine juristische Verbindung kann
über die verfassungsrechtliche
Staatsbürgerschaft hergestellt
werden. So wie die Türken kön-
nen sich dann auch die Kurden
und andere ethnische Identitä-
ten entsprechend ihrer eigenen
Kultur frei organisieren und ihre
eigene Sprache frei in allen Be-
reichen sprechen. Das muss ge-
setzlich gesichert werden. Die
Schweiz, Großbritannien, Spani-
en und die USA haben das ge-
macht. Unsere Forderungen
sind nicht darauf angelegt, die
Türkei zu spalten. Es sind keine
unmöglich umzusetzenden For-
derungen, sondern vernünftige
und demokratische Mindestfor-
derungen. Was wir wollen, ist
dass die Türkei auf EU-Standard
kommt.” 

OOhhnnee  LLöössuunngg  ddeerr  kkuurrddiisscchheenn  
FFrraaggee  kkeeiinnee  EEUU--MMiittgglliieeddsscchhaafftt  

Für die EU sei es unmöglich,
die Türkei als Mitglied aufzuneh-
men, solange die kurdische Fra-
ge ungelöst und die notwendi-
gen Kriterien nicht erfüllt seien.
Kulturelle, soziale und politische
Rechte müssten im Rahmen der
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EU-Kriterien gewährleistet wer-
den. Öcalan betonte erneut die
Bedeutung des Rechtes auf mut-
tersprachlichen Unterricht und
erklärte: “Aus diesem Grund bin
ich sogar gegen die Ehe. Nie-
mand soll es mir übel nehmen,
aber ich würde kein Kind wol-
len, dass ich nicht mit seiner ei-
genen Kultur aufziehen kann.
Das kommt mir würdelos vor.
Wenn man seinem Kind nicht
selbst einen Namen geben kann,
wenn das Kind nicht in seiner ei-
genen Sprache sprechen kann, in
seiner eigenen Sprache unter-
richtet werden kann, dann ers-
cheint es mir besser, überhaupt
kein Kind zu haben. Deshalb ha-
be ich nie an diese Art der Ehe
und an Kinder gedacht. Wenn
die türkischen Intellektuellen ein
bisschen Empathie aufbringen,
werden sie verstehen, wie
schwer das ist. Mit dieser Denk-
weise und ohne eine Lösung die-
ser Probleme kann doch die
Türkei nicht in die EU aufge-
nommen werden und es kann in
dieser Form zu keinem bleiben-
den Frieden in der Türkei kom-
men.” 

AAggaarr  kkaannnn  RRoollllee  vvoonn  
ddee  KKlleerrkk  ssppiieelleenn  

Öcalan verglich die Situation
von Kurden und Türken in der
Türkei mit der von Weißen und
Schwarzen in Südafrika und
kommentierte die Verlautbarun-
gen von Mehmet Agar zur Lö-
sung der kurdischen Frage [Meh-
met Agar, Vorsitzender der
Partei des rechten Weges
(DYP), ehemaliger Innenminister
und verwickelt in den Susurluk-
Skandal, hatte vor kurzem in Di-

yarbakir die Guerilla dazu aufge-
rufen, “anstatt in den Bergen zu
kämpfen, in den Tälern Politik zu
machen”. Diese Aussage fand
große Beachtung in der Öffent-
lichkeit in der Türkei]. In Südaf-
rika seien Schwarze jahrelang
ausgebeutet worden. Später hät-
ten die an der Macht befindlic-
hen Weißen begriffen, dass sie
das Land auf diese Weise nicht
länger regieren könnten. De
Klerk als Staatschef des Apart-
heid-Regimes habe gesehen, dass
der klügste und logischste Weg
eine Einigung sei. 

“Und so wurde Mandela nach
jahrelanger Haft freigelassen.
Mandela verhielt sich sehr reif. Er
sann nicht auf Rache. Nach dieser
gegenseitigen Einigung kam Man-
dela bei den ersten Wahlen an
die Macht. Wenn den Verlautba-
rungen von Agar eine Fortsetzung
folgt und er wirklich aufrichtig ist,
kann er eine ähnliche Rolle wie
de Klerk in der Türkei spielen.
De Klerk war verantwortlich für
die Misshandlungen der Schwar-
zen und die gesamte Apartheid-
politik. Auch was Agar in den ne-
unziger Jahren gemacht hat, ist
uns allen bekannt. Ich kann von
hier aus nicht genau wissen, was
Agar zu tun versucht, aber wenn
er die Rolle der Klerk spielt,
könnte das wichtig für die Türkei
sein. Deshalb ist auch die Grün-
dung einer Wahrheitsfindungs-
und Gerechtigkeitskommission
wichtig.” 

KKrriittiikk  aann  ddeerr  AAKKPP  

Die Verlautbarungen Agars
hätten zumindest eine Diskussi-
on eingeleitet, teilte Öcalan mit
und rief die AKP-Regierung dazu

auf, so mutig wie Agar zu han-
deln und die Initiative zu ergrei-
fen. Außenminister Gül habe
verschiedene negative Erklärun-
gen abgegeben, die er nicht rich-
tig finde: “Was sollen wir noch
machen? ‚Waffenstillstand’ hieß
es, diese Phase wurde begonnen.
Und ich habe meinen Part daran
erfüllt. Ich stehe immer noch
hinter dem Waffenstillstand. Ich
glaube auch, dass die PKK ihren
Part erfüllt. Auch sie stehen hin-
ter diesen Entwicklungen. Nie-
mand sollte sich auf dem Waf-
fenstillstand ausruhen. Die
Kurden verfolgen keinen natio-
nalstaatlichen Nationalismus
mehr. Die PKK hat sich vom
Nationalismus entfernt.” 

WWaarrnnuunngg  vvoorr  FFaasscchhiissmmuuss  

Ein auf dem Nationalstaat basi-
erender Nationalismus werde
dagegen von Barzani verfolgt.
Das im Nordirak von den USA
installierte staatsähnliche Gebil-
de entwickele sich Schritt für
Schritt zu einem Nationalstaat.
Die KDP arbeite auch daran,
Parteien im Iran, in Syrien und in
der Türkei zu gründen. In dem
neu entstehenden Staat werde
es dazu kommen, dass die Fami-
lien, die die Reichtümer in ihrem
Besitz halten, noch reicher wer-
den. Die Ausbeutung der Nor-
malbevölkerung werde dagegen
fortgesetzt. “Dieser Punkt ist
mir sehr wichtig. In der Türkei
ist der Nationalstaat auf höch-
ster Ebene angelangt. Ein Behar-
ren auf dem Nationalstaat wird
nach dieser Etappe zum Faschis-
mus führen. In Spanien und De-
utschland haben ähnliche Pro-
zesse stattgefunden. An die
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Katastrophen, die Hitler und
Franko angerichtet haben, erin-
nert sich die gesamte Mensc-
hheit. Erst nachdem Millionen
Menschen den Tod gefunden
hatten, konnte der Nationalsta-
at und der Faschismus als seine
letzte Entwicklungsstufe über-
wunden werden. In der Türkei
tragen bestimmte imperialistisc-
he Kräfte bzw. ihnen bewusst
oder unbewusst dienende Kräf-
te, also die Vertreter des Natio-
nalstaates, dazu bei, dass die
Türkei diesen Weg einschlägt.
Deniz Baykal [CHP-Vorsitzen-
der] weiß nicht, was er tut. Das
beste Beispiel dafür, dass der
Nationalstaat keine Lösung
darstellt, ist der Palästina-Israel-
Konflikt. Die Auseinanderset-
zungen hören nicht auf, jeden
Tag sterben Menschen, es
kommt nicht zu Frieden. Aus di-
esem Grund kann das Natio-
nalstaatsmodell keine Lösung für
die strukturellen Probleme im
Mittleren Osten sein.” 

SScchhiiiittiisscchh--kkuurrddiisscchhee  
FFööddeerraattiioonn  iimm  SSüüddeenn  

In Südkurdistan bestehe eine
schiitisch-kurdische Allianz, die
von Talabani angeführt werde,
erklärte Öcalan weiter. In der
Praxis bestehe eine schiitisch-
kurdische Föderation. Der Iran
unterstütze eine solche Macht
natürlicherweise, ebenso wahrs-
cheinlich China und Russland.
“All diese Entwicklungen sind
gefährlich für die Region. Es
kann zu einem Chaos kommen,
aus dem es keinen Ausweg gibt.
Anstelle der seit der Zeit von
Yavuz bestehenden 500-jährigen
kurdisch-türkischen Allianz tritt

allmählich eine schiitisch-kur-
dische Allianz. Die Basis verschi-
ebt sich. Wird das nicht gese-
hen? Mit dem
Nationalstaatsmodell können
weder Syrien noch Iran oder ein
anderer Staat es mit den USA
aufnehmen. Saddam hat sich ge-
gen die USA gestellt, was aus
ihm geworden ist, ist bekannt.
Ich glaube auch nicht, dass das,
was im Irak im Namen des Wi-
derstandes unternommen wird,
zum Erfolg führen kann. Gar
nichts machen, weil die Macht
der USA schon ausreicht, kann
auch nicht richtig sein. Die
Macht und die Politik der USA
in der Region muss man sich vor
Augen halten. Mein Vorschlag
ist es, über eine Konföderation
der Zivilgesellschaft den natio-
nalstaatlichen Nationalismus zu
überwinden.” 

SSttaaaatt  ssoollll  aauuff  WWaaffffeennssttiillllssttaanndd  
eeiinnggeehheenn  

Auch nach Ausrufung des
Waffenstillstandes durch die
PKK habe es den gesamten Ok-
tober über Militäroperationen
gegeben und Menschen seien zu
Tode gekommen. “Ich will, dass
kein einziger weiterer Mensch
stirbt. Auch die Armee profiti-
ert nicht von diesen Operatio-
nen. Auf diese Weise kann es zu
keiner Lösung kommen. Es ist
nicht möglich, die PKK durch
Krieg zu vernichten.” Die Tür-
kei müsse bis zum Frühjahr auf
den Waffenstillstand antworten:
“Wenn das nicht geschieht,
kann ich auch nichts mehr mac-
hen. Ich kann bereits jetzt sagen,
dass wenn es bis zum Frühling
nicht zu positiven Schritten

kommt, werde ich mich bei al-
len Freunden entschuldigen.
Dann bleibt mir nur zu sagen,
dass ich alles getan habe, was in
meiner Macht steht, aber es hat
nicht ausgereicht. Und sie wer-
den selbst entscheiden, was sie
danach machen. Niemand soll
behaupten, dass ich die Verant-
wortung trage. Wenn weiter auf
Vernichtung gesetzt wird, wer-
den sie kämpfen, um sich selbst
zu verteidigen. Wenn wirklich
eine Lösung gewollt wird und
die notwendigen Schritte ge-
setzt werden, dann werde ich
tun, was in meiner Macht steht,
um die PKK aus den Bergen zu
holen. Aber wenn nichts für ei-
ne Lösung getan wird, was kann
ich dann noch tun?” 

WWeerr  kkaannnn  wweenn  aammnneessttiieerreenn??  

Allein eine Generalamnestie
führe noch nicht zu einer Lö-
sung der kurdischen Frage, be-
tonte Öcalan. “Eine Amnestie
ist nur ein Punkt von vielen in
einer Lösung.” Öcalan erinnerte
an ein früher veröffentlichtes,
aus zehn Punkten bestehendes
Lösungspaket: “Wer kann wen
amnestieren? Das habe ich be-
reits früher gesagt, wer wird die
amnestieren, die eine Amnestie
erlassen? Diese brauchen eine
Amnestie ohnehin noch nötiger.
Die Wahrheitsfindungs- und
Gerechtigkeitskommission wird
das aufklären. Die wirklich
Schuldigen werden gegenseitig
ihre Fehler öffentlich einräumen
und um Verzeihung bitten. Nur
so kann ein bleibender Frieden
gewährleistet werden.” 

Quelle: ANF, 10.11.2006, ISKU
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“Her şeyi devletten 
beklememek gerekiyor. 
Klasik sol söylemle artık 
devleti ele geçirerek toplumu
dönüştürmenin gerçeği 
yansıtmadığı ortaya 
çıkmıştır. 
Devlete rağmen toplumu 
demokratikleştirmek 
gerekiyor. Bunun yolu da 
her konuda tüm toplumsal 
sorunlarla ilgili 
örgütlenmelerdir. “Kom” 
ya da “komün” dediğim 
örgütlenmeler bunu ifade 
ediyor. Akla gelebilecek her 
toplumsal olay ve olgu ile 
ilgili komün şeklinde 
örgütlenmeler olmalı. Tüm 
bu sivil örgütlenmeler, Sivil 
Toplum Konfederasyonu 
(Demokratik Komünalizm) 
çatısı altında birleştiğinde 
muazzam bir demokrasi 
gücü açığa çıkar.”

B, Kürt sorununun
çözümünde sami-
mi değildir. Türki-

ye’ye teslim edilmem kar-
şılığında Kıbrıs, Ege ve
diğer bazı finansal konu-
larda taviz peşindeler.
Gerginlik bizimle ilgilidir.
Teslim edilmem karşılı-
ğında verilen sözlerin ye-
rine getirilmemesi nede-
niyle yaşanan bir
gerginliktir. Bence bu ko-
nuda Türkiye ile AB ara-
sında bir anlaşma var.
PKK’nin tasfiyesi, Öca-
lan’ın da bu AİHM kararı
ile zamana yayılarak oya-
lanması ve benim burada
İmralı’da tutulmam konu-
sunda anlaşılmış görünü-
yor. Bu plana göre bir
yandan Kıbrıs sorununda
Denktaş vb. ulusalcı-milli-
yetçiler devre dışı bırakı-
lacak; öte yandan biz de
Kürt milliyetçisi bir hare-
ket olarak değerlendirile-
rek devre dışı bırakılıyo-
ruz. Ama bizim
milliyetçilikle yakından
uzaktan ilgimizin olmadı-
ğı nettir. Bu konudaki gö-
rüşlerimiz biliniyor. Kendi-
lerine göre her iki

taraftaki milliyetçi kesim-
ler devre dışı bırakılıp,
TÜSİAD vb. kurumların
destek verdiği çözümler
ön plana çıkarılıyor. 

Kürtler için Ermeni 
tehcirine benzer bir 
plan tartışılıyor

Daha önce Doğan Gü-
reş’in 1991-92 yıllarında
İngiltere’ye gidip yaptığı
anlaşmadan söz etmiş-
tim. İşte Türkiye’nin Kürt
sorununu şiddetle bastır-
masına göz yumulacak,
karşılığında İngiltere’nin
talepleri yerine getirile-
cekti. O zaman yaşanan
kirli savaş sürecini her-
kes biliyor. Bu sürecin
Türkiye’ye kaybettirdiği
kesin. Şu anda da benzer
bir süreç yaşıyoruz.  Ör-
neğin şu an Türkiye’nin
yarısına yakınının satıldı-
ğı söyleniyor. İngilizlerle
ticari ilişkiler kuran Türki-
ye’deki bazı kesimler,
Türkiye’nin kıyılarında
bulunan emlakların çoğu-
nu İngiltere’ye satmıştır.
Yine GAP projesi ile bir-
likte İsrail, Atatürk barajı

bölgesindeki toprakların
yarısından fazlasını satın
almıştır ama bunlar ka-
muoyunca bilinmemekte-
dir. Çünkü görünürde
Türk şirketleri almış gös-
teriliyor ancak bunların
arkasında İngiltere ve İs-
rail bulunmaktadır. Bu ko-
nuda Ecevit’in de bazı
bilgileri vardı, bunu de-
taylı açıklamaya ömrü
yetmedi. Rahşan Ecevit
de bu konuda bir şeyler
söylemeye çalışıyor ama
tam ifade edemiyor. 

Türkiye üzerinde aslın-
da Sevr demek istemiyo-
rum, yanlış anlaşılabilir
ama Sevr benzeri bir
plan var. Birinci Dünya
Savaşı öncesinde Orta-
doğu’da Sykes-Pichot
anlaşması ile yapılmak
istenilenler biliniyor. Şu
an için Türkiye üzerindeki
emperyalist planda Kıbrıs
ile ilgili hesaplar var, Er-
meni katliamı ile ilgili he-
saplar var, Kuzey Irak’ta-
ki gelişmeler var. ABD’nin
de burada rolü vardır. Ku-
zey Irakta kurulmak iste-
nen oluşum, Kuveyt, Bir-
leşik Arap Emirliklerine
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benzer aileler, hanedanlar tarafın-
dan yönetilen, dış güçlere bağlı bir
oluşumdur. Bu tür devletleşmeler
anti-demokratiktir. İşte son olarak
Afrika’da Zuluların yaşadığı bölge-
de kurulan yapay devleti örnek ola-
rak verebiliriz. Plana göre Şırnak,
Hakkari gibi sınırdaki bazı bölgeler
de bu oluşuma katılacak. Resmen
sınırlar değişmese bile fiilen böyle
bir durum yaratılacak. Halihazırda
da Kuzey Irak’taki oluşumu yöneten
ailelerin bu bölgelerdeki halk ile iliş-
kileri vardır. Bunların birbirleriyle
aşiretsel bağları da vardır. Türkiye’-
de de bazı kesimler buna destek
veriyor. 

Tehlikeli fikirler tartışılıyor

Türkiye’deki kamuoyu hatta dev-
letin bazı kesimlerinin de bilmediği
şeyler var. Kürtlerin Güney’e sürül-
mesini dillendirenler bu plana des-
tek verenlerdir. Gündüz Aktan ve
Ümit Özdağ gibi ASAM’cılar daha
önce bu konu ile ilgili fikirlerini açık-
lamışlardı. Milyonlarca Kürdün Gü-
ney’e sürülmesini sa-
vunmuşlardı. 

Bu konuda Baykal’a
da dikkat etmek lazım.
O da benzer tehlikeli fi-
kirleri savunuyor. Ona
sıradan yaklaşmamak
lazım, tehlikelidir. Özel
görevli olduğunu düşü-
nüyorum. Menderes’e
attığı tokadı unutmamak
lazım. Bir Başbakan’a
tokat atmak görevli ol-
mayan bir kişinin yapa-
bileceği bir şey değildir. 

Fakat bunların fikirleri-
nin hayat bulması müm-
kün değildir. Daha önce
de dört milyona yakın
Kürt, yerlerinden edildi,
büyük şehirlere sürüldü.

Şimdi de İkinci Ermeni tehcirine
benzer bir plan Kürtler için tartışılı-
yor. Bu durum Ermeni katliamına
benzer bir tablo ortaya çıkaracaktır.
Devletten bazı yetkililerin de söyle-
diği gibi günümüzde böyle bir planı
uygulamak mümkün değildir. 

Şia-Kürt ittifakından bahsetmiş-
tim. İran buna destek verecektir.
Rusya, Çin de bu oluşuma destek
verecektir. Böylece Türklerin Orta
Anadolu’ya sıkışacağı bir süreç
başlayacaktır. Sevr benzeri plan
dediğim budur. Bu gelişmelerden
Türkler, Kürtler ve Ortadoğu’daki
bütün halklar zarar görecektir. 

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi
Özkök de bu tehlikeli gelişmeleri bi-
raz görmüştü. Döneminde yaptığı
olumlu ve demokratik açıklamalar
biraz da bu nedenleydi. PKK’yi ve
bizi bu planlara engel gördükleri
için tasfiye etmeye çalıştılar. Os-
man ile Botan gibiler bu planı gör-
düler, bunun çözüm olacağı yanılgı-
sına düştüler, bu oyuna geldiler.
Hemen biri YNK’ye biri de KDP’ye
sığındılar. Burada onlara imkanlar

da tanındı. Yanlarına birer kadın,
ev, para verdiler. Bunlar bine yakın
kadromuzun da erimesine neden
oldular. Ancak zavallı hale geldiler.
Osman hala Havva’yı üzerime salı-
yor. Geçen hafta geldiğinde onun
üzerinden kendisi ile ilgili şeyler ilet-
meye çalışıyor. 

Federasyon talep ettiğimizi 
sanıyorlar

Mehmet Ağar’ın tavrı olumludur.
Daha önce de söylemiştim De
Clerk’ın oynadığı rolü oynayabilir.
Avni Özgürel de yukarıda bahsetti-
ğim tehlikeleri çok iyi tespit etmiş,
bu konuda adeta yırtınıyor. O’na ve
benzer yazarlara bu görüşlerim ile-
tilebilir. Özellikle Fikret Bila’ya da
bu görüşlerim iletilebilir. Köşesinde
yazdıklarını okudum. Herkes kendi
çözüm projesini ortaya koysun di-
yor. Ama hala beni tam anlayamı-
yor. Hala federasyon talep ettiğimizi
düşünüyorlar. Düşüncelerimi yanlış
anlıyorlar. Ben projemi daha önce
de ortaya koydum. 

CIWANÊN AZAD
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Çözüm demokratik 
komünalizmdir

Daha önce Demokratik Konfede-
ralizm, en son Sivil Toplum Konfe-
derasyonu dediğim proje Demokra-
tik Komünalizm olarak da
adlandırılabilir. Bizim projemiz bu-
dur. Bu projemize göre ulus-devlet
demokratikleştirilecektir. Çünkü
mevcut ulus-devlet modelinin çö-
züm olamayacağı ortada. 

İşte Filistin-İsrail örneğini hep ve-
riyorum. Kalıcı bir çözüm bir türlü
geliştirilemiyor. Irak’ta yaşananlar
ortada. Her gün onlarca yüzlerce in-
san yaşamını yitiriyor.  Yaklaşık üç
yüz yıldır ulus-devletlerin kuruluş
süreçlerinde ve kendi aralarındaki
savaşlardan dolayı çarpıcıdır, yüz
elli milyona yakın insan hayatını
kaybetmiştir. Ve sonuçta bu modelin
bugünkü dünyanın içinde bulundu-
ğu krizi çözmediği görüldü. Bundan
çıkışın yolları aranıyor. İşte dünya-
nın önde gelen sosyologları bu krizi
aşma çabası içindeler. Bunlardan

Anthony Giddens, “Üçüncü Yol”
olarak adlandırdığı tez ile kapitalizm
adına bu krizden çıkmanın çareleri-
ni ortaya koymaktadır. İngiltere Baş-
bakanı Tony Blair bu tezi uygulama-
ya çalışmaktadır. Yine İmmanuel
Wallerstein bu yöntemle bu krizden
finans kapitalizmin daha erken bir
çözüm üreterek çıkabileceği tehlike-
sini belirtiyor. 

Ezilenler kapitalistlerden 
daha hızlı olmalı

Wallerstein’in ezilenlerin, halkla-
rın, sivil toplumun kapitalistlerden
daha hızlı davranması yönünde fi-
kirleri var. Ben bunu sistemleştir-
dim. Süre kısıtlı olduğu için dü-
şüncelerimi yeterince
açamıyorum. Ama fırsatım olursa
bu tezlerimi çok ayrıntılı bir şekil-
de hazırlayıp sunabilirim. Bu ha-
zırlığa sahibim. Şimdiye kadar be-
lirttiğim görüşlerim, evrensel
çapta dünyaya, Ortadoğu’ya ve
Türkiye’deki krizlere çözüm üreten

fikirlerdir. Bizim bah-
settiğimiz projemizin
devletin üniter yapısı-
na da bir zararı olma-
yacaktır. 21. yüzyılda
devletin artık minimal
düzeye çekilmesi, kü-
çülmesi gerekiyor. 

Akla gelebilecek 
her toplumsal 
olguyla ilgili komün 
örgütlenmesi 
olmalı

Her şeyi devletten
beklememek gereki-
yor. Devletten maaş
alarak, devletin sorun-
ları çözmesini bekle-
mek abesle iştigaldir.
Klasik sol söylemle ar-

tık devleti ele geçirerek toplumu
dönüştürmenin gerçeği yansıtma-
dığı ortaya çıkmıştır. Devlete rağ-
men toplumu demokratikleştirmek
gerekiyor. Bunun yolu da her konu-
da bütün toplumsal sorunlarla ilgili
örgütlenmelerdir. Benim “kom” ya
da “komün” dediğim örgütlenmeler
bunu ifade ediyor. İşte kadın soru-
nu ile ilgili, çevre sorunları ile ilgili,
azınlıklarla ilgili vb. akla gelebile-
cek her toplumsal olay ve olgu ile
ilgili komün şeklinde örgütlenmeler
olmalı. Tarımsal komünler, köy ko-
münleri, mahalle komünleri vb. ço-
ğaltılabilir. Yine basit bir örnek gibi
görünebilir ama örneğin “Meşe
Ağacını Koruma, Çoğaltma Der-
nekleri” kurulabilir. Her köyde yüz-
lerce meşe ağacı dikmek çok
önemli ve faydalı olabilir. Bütün do-
ğamızı ormanlaştırabiliriz. Tüm bu
sivil örgütlenmeler, Sivil Toplum
Konfederasyonu veya Demokratik
Komünalizm çatısı altında birleşti-
ğinde muazzam bir demokrasi gü-
cü açığa çıkar. 
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Türkiye’de solun yaptığı 
kepazeliktir

Reel sosyalizmin ve milliyetçi yak-
laşımların günümüz dünyası sorun-
larına çözüm getirmediği görülmek-
tedir. Dönüşüm dergisinde Mahir
Sayın, bizim demokratik komunalizm
projemizi liberallerin bakış açısı ola-
rak değerlendiriyor. Bu yanlıştır, ucuz
eleştiridir. Bunlar liberalizmden de
anlamıyorlar aslında. Kendisine Le-
nin ile Kropotkin arasındaki tartışma-
ları okumasını tavsiye ediyorum.
Kropotkin Lenin’e “Sovyet örgüt-
lenmesi bürokratikleşirse
büyük bir yozlaşma ortaya
çıkar” demişti.  Kropotkin ile
Lenin arasındaki diyaloglar-
dan yararlanabilirler. Ancak
Kropotkin’in anarşizmi de so-
runları çözmeye yetmez. Biri-
kim dergisi vb sol adına hare-
ket eden çevreler, 30 yıldır
sadece tartışma yürütüyorlar.
Ancak bu tartışmalardan Tür-
kiye’nin temel meselelerine
dönük bir çözüm üretemiyor-
lar. Somut çözüm önerileri
neyse onu ortaya koymalılar
artık. Sadece tartışmalarla ol-
maz. Siyaset, günün 24 saa-
tinde yoğunlaşarak, düşüne-
rek çözümler üretme
sanatıdır. Önemli olan çözü-
me götüren bir sentez yaratıl-
masıdır.   

AKP gibi bir partinin -iki yıl-
da kurulmasına rağmen- sağ-
ladığı başarıyı bunlar 30 yıldır
başaramadılar. Türkiye’de solun
yaptığı siyasi kepazeliktir. Bunlar
kendi çevreleri ile sınırlı, dar gruplar-
dır. Reel Sosyalizmin etkilerinden
kurtulamadıkları için bunu başaramı-
yorlar. Milliyetçi ve totaliter devletçi
zihniyetin insanı ve toplumu körleştir-
diği açıktır. Benim bahsettiğim komü-
nal örgütlenme ile toplum ve bireyin

zihni, beyni, gözü ve gönlü açılacak,
gürül gürül akacaktır. Bu komünal ör-
gütlenmeye katılacak olanların da
yüreği ve cesaretinin olması gerekir. 

Bu ateşkes süreci son şanstır

Ateşkes sürecine gelmek istiyo-
rum.  Şu anki süreci sağlıklı görmü-
yorum ancak dört-beş ay daha üzeri-
mize düşeni yapmaya çalışacağız.
Fakat işte bir radyoyu bile bana çok
görüyorlar. Yine mektuplar verilmiyor
veya nadiren verilse de içinde bir iki
cümlelik olan mektupları veriyorlar.

Bu uygulamaların çözüme, barışa
hizmet etmediği açıktır. Öte yandan
operasyonlar da devam ediyor. Bu-
nun bir oyun olma ihtimali her zaman
var. Diyarbakır’daki karanlık patla-
mayı biliyorsunuz. Hala devletin içe-
risinde barışı istemeyenler var. AKP
de bu konuda üzerine düşeni yapmı-
yor. Cumhurbaşkanlığı seçimi karşı-

lığında bu süreci bir pazarlık aracı
olarak kullanabilir. Bu tehlike göz
önünde bulundurmalıdır.  Bu sürecin
bir oyun olduğu anlaşılırsa, şayet im-
ha amaçlı yeni bir yönelim ortaya çı-
karsa yine milyonlarca insanımızın
yerinden sürüleceği bir süreç başlar-
sa o zaman ben de devre dışına çı-
kar ve Kürt halkına derim ki, bunun
karşısında ne yapacağınıza kendiniz
karar verin. Topyekün direnme mi
olur veya Güney’e mi ya da Doğu’ya
İran’a mı göçersiniz buna siz kendi-
niz karar vereceksiniz. Bu konuda
benim sorumluluğum olmayacaktır.

Bu nedenle bu ateşkes sü-
reci son şanstır ve iyi de-
ğerlendirilmelidir. Başarısı
için herkes çalışmalıdır.
DTP, aydınlar, bizimkiler
herkes bu sürece sorumlu
yaklaşmalıdır. Daha önce
önerdiğim Güney Afrika
deneyimine benzer Haki-
katleri Araştırma ve Adalet
Komisyonu gündeme alın-
malıdır. Kalıcı barış ve çö-
zümün sağlanması bu te-
melde olacaktır. 

Bir Kürt Dil Kurumu 
şimdiye kadar

oluşturulmalıydı

Daha önce de söyle-
miştim. Kürt dili ile ilgili
kurumlaşmaların olması
gerekir. Bir Kürt Dil Kuru-
mu şimdiye kadar oluştu-
rulmalıydı. Atatürk bile ilk

iş olarak hemen Türk Dil Kurumunu
kurmuştu. Kürtler de buna benzer
bir kurumlaşmaya gitmelidirler. Kürt
dili üzerindeki bu baskılar ateşkes,
demokratik çözüm ve barış sürecin-
de son bulması gereken uygulama-
lardır ama devam ediyor. Bu soruş-
turmalar devletin politikasından
bağımsız değildir.

CIWANÊN AZAD
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Xelil Jêhat, Bingöl Solhan 
doğumlu, 23 yaşında. 
Yaklaşık altı yıldır 
bulunduğu Avrupa’da 
2002 başlarında PKK’ye 
katıldı. Fransa’nın 
Marsilya, Hollanda’nın 
Den Haag, Almanya’nın 
Dortmund ve Berlin 
kentlerinde dört yıl gençlik 
çalışmalarında yer aldı. 
Uzun yürüyüşler, kongreler, 
festivaller, geceler, açlık 
grevleri, eylemler ve 
aklınıza gelen her şeyde 
iz bırakan Xelil, geçtiğimiz 
günlerde gerilla 
alanlarına ulaşmadan 
önce bize konuştu.

- Seni mücadeleye çe-
ken şey neydi? 

- Cevap belki klasik ola-
bilir ama başta beni çe-
ken noktalardan başlıcası
değerler noktasıydı. Özel-
likle de şehitler... Çünkü
yakın akraba çevresinde
harekete katılım durumu
söz konusu... 

Bir de Avrupa’ya geldik-
ten sonra kısmı komite dü-
zeyinde olsa bile küçük ça-
lışmalarım da oldu. O
dönemde arkadaşların gi-
dip gelmesi, yaklaşımıdır,
duruşudur, ilişkilenmesidir,
yaşam ilişkileri beni etkile-
di. Geçmişte partiye duy-
gusal bağlılığım vardı ama
pek tanımıyordum. Kadro
yaşamını, özelliklerini, iliş-
kilenme tarzını bilmiyor-
dum. Bu etkenlerle yoğun
bir yoğunlaşmadan sonra
katılım sergiledim. Çünkü
ben aniden duygusal katı-
lım istemedim, yaklaşık 2
ay derin bir yoğunlaşma

yaşadım. Olasılıklar üze-
rinde çok durdum. Bir yo-
ğunlaşma sağladım ve net
bir karara vardım. 

- Uzun zamandır Avru-
pa’da faaliyet yürütü-
yorsun. Yaşadığın ilginç
olaylar var mı?

- Bu beş yılda hem ko-
mik hem zorlayıcı, aynı
zamanda böyle kötü de-
miyeyim de zorlu geçen
günler de oldu. Ama şuna
her zaman inandım: Bu
harekette yaşadığım en

zor günler, benim için en
güzel günlerdi. Bana göre
zorluk bu hareketin en gü-
zel yanlarından bir tanesi-
dir. Kendini daha iyi
tanıyorsun. Sonrasında
zorlukları aşabilecek güce
ulaşabiliyorsun. 

Zorlanmayı en çok Den
Haag pratiğinde yaşadım.
Yoğun bir koşuşturmaca
vardı, sonuç da aldık ama
bireysel anlamda zorlan-
mayı da yaşadım. Dort-
mund’da da zorlandım. 

En güzel anlarımı arka-
daşlar ortamında yaşıyor-
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dum. Çünkü kendimi en rahat hisset-
tiğim, rahat ilişkilendiğim, yine kendi-
mi en moralli, coşkulu hissettiğim or-
tamdı. En mutlu günlerimi yoldaşlarla
birlikte olduğum zaman yaşadım. 

Yaşadığımız komik anlar da vardı
tabi. Mesela bir gün genç bir arkada-
şı partiye katmıştık. Ailesi her tarafta
beni arıyor. Bir gün manavın ordan
cephe çalışanı arkadaşla birlikte ge-
çerken kendimize ayva aldık. Ayva
yiye yiye giderken, adam pat diye
karşımıza çıktı. Yurtseverlerin yoğun
olduğu bir yerdi. Adam beni görünce
ben hemen ters tarafa doğru koştum.
O da bana doğru gelirken, bu sefer
cephe çalışanıyla karşılaştı. Cephe
çalışanı şaşkın bir vaziyette elini
uzatarak “Hevalê Hamit ayva yer
misin?” dedi. Adamın sinirleri zaten
tepesinde. “Ben zaten oğlumu ve-
rerek ayvayı yedim, ayvayı versen
ne olacak?” dedi.

Yine böyle bir genci katmıştık,
dernekteydik, ailesi geldi. Yoğun
baskı uyguluyorlar, aile saldırma gi-

rişiminde bulunuyor. Tabi o arada
kadın bağırdı, kendisini salona attı,
benle adam tek kaldık. Sonra tüm
akrabaları falan odaya geldi. Kadın
da dışarıda bayılmış. O esnada bir
çalışan geldi. “Kadın senin yüzün-
den bayılmış. Kadın ölüyor, kim-
se müdahale etmiyor” dedi. Ben
kadını yerden kaldırdım, kendisine
gelmesi için ellerini ovalıyorum.
Adam geldi, “o pis ellerini kadının
ellerinden çek” dedi. (Burada
uzunca gülüyor.) Bi baktık kadın
kaktı. Demek ki rol yapıyormuş.

- Mücadeleye katılmadan önce-
ki Xelil ile şimdilik Xelil’i nasıl de-
ğerlendiriyorsun?

- Geçmiş alışkanlıklar, sistemin ka-
zandırmış olduğu kişilik özellikleri,
eski geleneksel feodal yaklaşımlar,
Kürt kişiliğinin temel geri bazı yanla-
rın olduğu ortada. Ama dört senelik
bir pratikten sonra belirli bir olgunlaş-
ma durumu da yaşadım. Kısmi ola-

rak değişim dönüşüm yaşandı tabi.
Ama özellikle bu zihniyet, anlayış an-
lamında değişim dönüşüm yaşanma-
sı gerçeği ortada olsa da kendimi de
zorluyorum yani. Aşma noktasında
büyük bir gelişmenin de olduğunu
söyleyebilirim. Çünkü hareket içeri-
sinde kalan bir bireyin kesinlikle ken-
disini değiştirmesi gerekiyor. Toplu-
ma örnek olabilme açısından Apocu
karakteristik özelliklere sahip olmaya
çalışması gerekiyor. Yaşam, ahlak,
üslup vb. birçok noktada kendimde
bir gelişimi, değişimi sağladığıma
inanıyorum. Yüzde yüz değişmesek
de düşünsel anlamda, kendimi ifade
anlamında bir değişimi yaşadım.

- Avrupa gençlik çalışmalarını
nasıl değerlendiriyorsun?

- Avrupa’da yoğun bir gençlik po-
tansiyeli var, gerçekten de mücade-
leye bağlı on binlerce genç var. Özel-
likle bunu festivallerde, merkezi
yürüyüşlerde çok rahat bir şekilde
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görebiliyoruz. Ben şuna kesinlikle
inanıyorum: Avrupa halkının sevgi
anlamında, inanç, bağlılık anlamın-
da PKK ve Önderliğinden kesinlikle
bir kopuş yaşadığına inanmıyorum.
Bazı kesimlerde aşınma durumu ol-
sa da, bizim temel öz dinamik gücü-
müzde, temel yurtsever tabanımızda
bağlılık anlamında hiçbir tereddütün
olmadığını söyleye bilirim. Bizim
dışımızda örgütlenen, işte boynun-
da Önderliğin kolyelerini, Kürdis-
tan bayrağını taşıyan, yine evinde
odasında parti bayrakları, Önderlik
resimleri bulunan binlerce aile var.
Ama resmi anlamda bizimle ilişki
söz konusu değil. Önemli olan, bu
yoğun gençlik potansiyeline hitap
etmek, örgütlemek, eyleme geçir-
mek, bu anlamda bilinçlendirmek-
tir. Yani gerçekten de çok dar kal-
ma durumumuz var. Tabi bunları
örgütsel sorunlarla, kadrosal, yö-
netimsel sorunlarla, genel süreçle in-
san dile getirebilir ama dediğim gibi
bu yoğun gençlik potansiyelini örgüt-
lemek için temel çalışma tarzlarının
ele alınması gerekiyor. 

Yaklaşık dört senedir aslında yo-
ğun bir çalışma ve pratik durum ya-
şandı. Örgütün en zor günlerinde,
dağılma pozisyonuna geldiği bir dö-
nemde bile bu olumsuz atmosferden
çıkarak kendisini toparladığı bir dö-
nemde Avrupa gençlik hareketi kıs-
mi de olsa kendi rolünü oynadı. Ey-

lemleriyle, pratiğiyle, örgütlü-
lük düzeyiyle, harekete kadro
kazanmasıyla rolünü oynadı.
Dönem dönem kısmi anlamda
böyle pratikten kopma, gerile-
me durumu yaşansa da ben
özellikle son ortaya çıkan ye-
niden yapılandırma çalışmala-
rıyla beraber Avrupa gençliği-
nin genel karakterine, özgün
ve yerelliğine indirgeyerek,
her bireyin kendi kişilik karak-
terine göre bir yaklaşım sergi-

lenerek atılımda bulunulabileceğine
inanıyorum. Avrupa gençliği teknik,
teknolojik yaratıcılığı göz önünde
bulundurularak, örgütsel araçları ya-
ratıcı bir şekilde kullanarak bence
gençlik örgütlenmesinde ciddi bir
zorlanmayı yaşamayacaktır. 

Binlerce Kürt genci kendisini
PKK’li ifade edebiliyor. Gittiğim ev-

lerde, okullarda, gimnazyumlarda,
haupschule’lerde o hiç tanımadığı-
mız genç kızlar, erkekler Önderliğe
yönelik bir söz ya da PKK’ye bir laf
edildiği zaman bile müthiş bir refleks
gösterip kavgasını verebiliyor. Ama
gençlik örgütü ile olan bağlılıkları,
ilişkileri hangi düzeydedir? Gençlik
hareketi bunu sorgulamalıdır. Yani
ilişkilenme, yaklaşım boyutu, örgüt-
leme, gençliği eğitme, bilinçlendirme
ve bu anlamda harekete geçirme,
harekete kazandırma asıl temel so-

runlardır. Böyle bir yaklaşım sergile-
nirse, ciddi bir örgütlenme durumu
yaratılabilir.

Ateşkes sürecini ve neden bu
süreçte ülkeye gittiğinizi yada
HPG’ye katıldığınızı birazda arka-
daşlara bir hassa arkadaşlara ül-
keye ateşkes var. Ülkeye gidiyor-
sunuz dağa gidiyorsunuz?

- Yaklaşık yedi senedir barış mü-
cadelesi yürüten ama savaş içerisin-
de, savaşı günlük yaşayan bir örgüt
gerçekliğimiz var. Geçmiş ateşkes
süreçlerinde de görüldüğü gibi ateş-
kes süreci bu örgütün en zorlu, en
hassas, en dikkatli yaklaştığı bir dö-
nemdir. Özellikle bu son ateşkes ve
kendisine göre farklı uluslararası
yönleri, yine iç yönleri olmakla bera-
ber ciddi bir etki yaratma durumu da

söz konusu. Yani bu anlamda
gerilla, Kürt gençliğinin dünyası
olabilmeli, hayali olabilmeli. Her
gencin kendisini geliştirebileceği,
en iyi ifade edebileceği, irade
haline getirebileceği, bu anlam-
da ulusal görevlerini yerine geti-
rerek tarih karşısında her zaman
haklı, kararlı bir yürüyüşün sahi-
bi olabilmesi için her gencin ken-
disini gerilla saflarında özgür bir
şekilde ifade edebilmesi, kendi-
sini yaratabilmesi gerekiyor. 

Barış mücadelesinin geliştiril-
mesi açısından dağların önemli ol-
duğunu düşünüyorum. Kürtler tarih-
ten beri her zaman kendi özgürlük
mücadelelerini dağlarda vermişler-
dir. Ve dağlarda kısmi anlamda so-
nuç almışlardır, kazanmışlardır. Kıs-
mi haklar elde etmişlerdir. Bu,
mücadele sonucu yaratılan bir şey-
dir, değerdir. Yine Kürt halkının, Kürt
özgürlük mücadelenin de kendisini
en iyi ifade ettiği, en büyük sonuç al-
dığı yer yine gerilladır. Bu anlamda
özellikle son dönemde Kürdistan
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gençliğinin hem savaşta hem barışta
kendisini en iyi ifade edebileceği yer
Kürdistan dağlarıdır. Bence her Kür-
distanlı gençliğin hayali, dünyası,
manevi yeri, kendisini en iyi bulacağı
yer Kürdistan dağlarıdır. Önderliğin
de Kürdistan dağlarına yönelik 40 yıl-
lık hayalini dile getirmesi var. 

Bir de Kürdistan dağlarının her
karış toprağında binlerce arkadaşı-
mızın, şehidimizin kanı vardır. Ora-
da yaşanacak devrimcilik benim
açımdan büyük bir gelişmedir. 

Kürdistan gençliğinin kendisini ke-
sinlikle hazırlaması gerekiyor. Gere-
kirse Kürdistan dağlarında en gör-
kemli savaşı, direnişi gösterebilecek
kapasiteye sahip olabilmeli. Gerekir-
se de Ankara’nın göbeğinde barış
militanı olabilmeli. Yani böyle çift po-
zisyonlu kendisini hazırlamalıdır.
Başta da söyledim: Barış mücadelesi
yürüten ama iki pozisyonda olan bir
gerçekliğimiz var. Hala da savaş de-
vam ediyor, arkadaşlarımız şehit dü-
şüyor. Daha geçtiğimiz günlerde Av-
rupa’dan katılan, birlikte faaliyet
yürüttüğümüz Nurhak (Soner Güzel)
arkadaş şehit düştü. Yani bu anlam-
da dağların yeri, benim için çok kut-
sal... Bu ateşkes sürecinde Kürdis-
tan gençliği dağlara akmalı.
Önderliğin de gerillanın 50-100 bin
sayısına çıkarılmasına yönelik belir-
lemesi var zaten. Dağlar, gerilla bi-
zim açımızdan özgür yaşamın temi-
natı ve yeridir. 

- Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan’a bağlılık çokça söylenen
bir şey. Bağlılık nedir sence?

- Önderlik “beni sevmek demok-
ratik mücadelenin daha çok geliş-
tirilmesiyle olur” diyor. Körü körüne
duygusal bağlılıktan ziyade Önderli-
ğin düşüncesi, felsefesi, ideolojisi
çerçevesinde ciddi bir pratik sergile-
me, sonuç alma durumu yaşandıkça

bir anlam ifade eder. Milyonlar-
ca insan Önderliğe bağlı oldu-
ğunu söylüyor. Ama Önderliğin
mevcut durumu, tecridin sür-
mesi, biraz da bizim zayıflıkla-
rımızın sonucudur. Bu anlam-
da Önderliğe bağlılık büyük bir
çaba, çok büyük bir emek, fe-
dakarlık, kararlılık istiyor. Ben-
ce Önderliğe bağlılığı yoğun
bir pratikle kendisini verme,
değişip dönüştürme, Önderli-
ğin savunmalarında ortaya
koyduğu vicdan ve zihniyet
devrimiyle beraber kendisini
yaratan bir kadro gerçekliğinin
ortaya çıkması ve topluma ta-
şırılması gerekiyor. Bence Ön-
derliğe bağlılık bu temelde
ama hiç kimse bu harekette
kimsenin bağlılığını sorgulaya-
maz. Herkesin kendisine göre
bağlılık durumu var. 

- Giderken Avrupa gençliğine ne
söylemek istiyorsunuz?

- Avrupa’nın birçok bölgesinde kal-
dım, yüzlerce genç tanıdım. Özellikle
bu anlamda bedel vermiş, mücade-
leyi sahiplenen, mücadelenin gelişi-
mi için çaba harcayan, bu anlamda
gece gündüz hiçbir bireysel kaygı
gözetmesizin mücadele etrafında
toplanan bir gençlik durumu da söz
konusu, belirli bölgelerde. 

Başta gençlik çalışmalarında yer
alan komite arkadaşların, yarı pro-
fesyonel çalışan arkadaşların Kürt
sorununun çözümü dayattığı bir dö-
nemde, Önderliğe yönelik tecridin
yoğunlaştığı bu süreçte, ateşkesi de
göz önünde bulundurarak, yoğun bir
örgütlülük, eylem ve pratik süreci ya-
kalaması gerekiyor. Ama başta özel-
likle katılım noktasında Avrupa’da
ciddi bir yetersizlik var. Bence Kür-
distan gençliğinin Avrupa’da en baş-
ta yapması gereken şey katılımdır.

Kürt gençliğinin yeri Kürdistan dağla-
rıdır. Gençlik Kürt özgürlük hareketi
etrafında kenetlenmeli, örgütlenmeli,
kendisini geliştirmelidir. İster sanal
alemde olsun ister günlük pratik ya-
şam içerisinde olsun gençlik hareke-
tiyle ilişkilenerek, büyük bir örgütlülük
potansiyelini ortaya çıkartarak, geliş-
me durumu yaratabilmeli Kürt sorunu
halen bir çözüme kavuşmuş değil.
Bunun mücadelesi hala veriliyor, ha-
la şehitler veriliyor. Önderliğin tecridi
hala sürüyor. Bence herkes bu te-
melde kendisini geliştirmeli, katmalı-
dır. Avrupa’da gençliğin ciddi bir eri-
me durumu söz konusu. Gençliğin
kendi özüyle, kimliğiyle buluşmasının
zamanı geldiğini düşünüyorum. 

Bu temelde bütün Kürdistan genç-
liğinin mücadeleye daha çok katılım
sağlamasını, kendisini ideolojik, fel-
sefik ve teorik anlamda geliştirmesini
ve kendi özünü yakalama noktasın-
da kimliğine sahip çıkması gerektiği-
ni belirtiyor, bütün arkadaşlara başa-
rılar diliyorum.

CIWANÊN AZAD
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B‹Z, BU YEN‹ ÇA⁄IN ÇOCUKLARI

Biz, bu yeni ça¤›n çocuklar›,

kopuyoruz babalar›m›z›n boyunduru¤undan,

savaflmak ve kazanmak için kald›rd›k yumruklar›m›z›,

bafllatmak için özgürce yaflam›.

Biz, bu yeni ça¤›n çocuklar›,

bu öfkeli topraklarda yetiflenler,

k›rbaç ve boyunduruk alt›nda çal›flanlar,

bize art›k zincirlerle bo¤ulmak yok.

Biz, bu yeni ça¤›n çocuklar›,

ac›lar içinde do¤mufl kardefller,

yöneldik hakl›, do¤ru bir amaca,

babalar›m›z›n yasalar›ndan daha soylu.

Bu kanl› dünya savafl›nda

Zafer ezilenlerden yana,

güçlü, s›ms›cak zafer,

özgür yürek, özgür kafa.

Gençlik k›zg›n, güçlü, at›lgan,

köle gibi yaflayamaz bundan böyle,

h›çk›r›¤a, gözyafl›na, didinmeye paydos,

paydos bu topra¤›n çocuklar›na.

Biz, bu yeni ça¤›n çocuklar›,

at›laca¤›z yeni kavgalara,

sevgiyle yefleren yaflam›m›zla

ödeyece¤iz bedelini özgürlü¤ün.

Migjeni

SSeennii  ssaayyggııyyllaa  aannııyyoorruuzz  NNuurrhhaakk  yyoollddaaşş......

AAnnıınn  mmüüccaaddeelleemmiizzee  öönnddeerrddiirr!!

KKOOMMAALLÊÊNN  CCIIWWAANNAANN  EEWWRROOPPAA
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Şehit Soner GÜZEL(Nurhak ERDAL) arkadaşın ailesine

Özgürlük hareketimizin yiğit militanlarından Nurhak arkadaşın şahadet haberini almış bulunuyoruz.
Aldığımız her şahadet haberi kuşkusuz bizim için acı vericidir. Fakat Nurhak arkadaşı yakından tanımış
olmamızdan kaynaklı olarak onun şahadet haberi hepimizi büyük bir acıya boğmuştur. 

2003 yılında parti saflarına katılan Nurhak arkadaş Avrupa alanında iki yıla yakın bir süre çalışma yürüttü.
Bu süreç içerisinde Nurhak yoldaşı tanıyan her arkadaş, mutlaka onun saf ve duru bağlılığından, yoldaşlık
ruhundan ve mücadele coşkusundan etkilenmiştir. Gittiği her alanda herkesten daha fazla çalışmak ve sonuç
yaratmak, Nurhak arkadaşın çalışma tarzıydı. Hiçbir hesap yapmadan, katıksız bir yürekle yoldaşlarına değer
veren bir arkadaşımızdı. 

Bizler arkadaşları olarak Avrupa’nın kirlerinden kendisini bu denli uzak tutan çok az insan tanıdık. Ona
“beyaz bakışlı delikanlı” dedi kimi arkadaşları. Ve PKK’nin gerçek ruhunu onda yakaladı, onu tanıma şansına
sahip olanlar. Onun görkemi veya şaşalı duruşunda değil, temiz, saf ve duru bakışlarında gördü. Mütevazı,
sevgi dolu yoldaşlığında gördü. Coşkulu çalışmasında gördü. Ve son gidişinde söylediği sözleri bir kez daha
herkesi sarsmıştı. 

Ona “kendini koru” yani erken şehit düşme demişlerdi yoldaşları. Çünkü tanıyorlardı. Her eylemde en önde
olan, her kavgada öne atılan Nurhak oluyordu.  

Kısaca arkadaşları olarak onu tanımış olmamız, kaybından çok büyük bir acı duymamızın bir nedenidir.
Ama aynı zamanda onun yoldaşları olmak, onunla aynı idealleri paylaşmış olmak da en büyük onurdur bizim
için. Çünkü  özgürlüğü kesinleştirene kadar aynı yolda yürümek ve mücadeleyi özgürlükle taçlandırmak için
de en büyük güç kaynağımız yine Nurhak gibi şehit yoldaşlarımızdır. 

Kuşkusuz şahadetler, verilen mücadelenin bedelidir. Apocular kendilerini özgürlüğe adayan insanlardır.
Kendileri açısından ölüm bitmiştir aslında. Dolayısıyla şehitler karşısında bizim en büyük görevimiz,
onların anısına sahip çıkmak, yürüdükleri yolda onların yoldaşı olmaya çalışmak ve uğuruna canlarını ver-
dikleri amaçlarını ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmektir. Yani bizim durup yas tutmaya ne vaktimiz
ne de hakkımız vardır. O nedenle biz ağlamıyoruz. Yas tutmuyoruz. Fakat acımız büyüyor, sabrımız tüke-
niyor ve öfkemiz çoğalıyor.

Değerli aile üyeleri!

Şüphesiz acımız büyüktür. Ve acınızı paylaştığımızı söyleme cesaretini de bize fazla görmeyeceğinizi umuyo-
ruz. Çünkü O sadece sizin çocuğunuz değildir. Apocu hareketin en değerli evlatlarından birisidir. Bu halkın en
güzide, en yiğit evlatlarından birisidir. Ancak Nurhak arkadaşın şahadetini bizler bir yitiriliş olarak ele almıyoruz.
Onu her birimiz kendimizde, ruhuyla, yaşam coşkusuyla ve değerlere bağlılığıyla yaşatacağız. Sade ve katıksız
yoldaşlığı, kirlenmemiş insan kimliği bizim için temel yaşam özellikleri olacaktır. Amacını gerçekleştirmek bizim
yaşam andımız, onur borcumuz olacaktır. Böyle bir evladı yetiştirmiş olmanın onuruna sahip olan ailesi olarak siz-
lere böylesi bir yoldaşı bizlere kazandırmış olmanızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bir kez daha yoldaşları olarak Nurhak Erdal’ın şahsında tüm şehitlere söz veriyoruz: Onların silahları yerde
kalmayacaktır. Onların amaçlarını gerçekleştirmek bizim onur borcumuzdur ve bu onura sahip çıkmak yaşam
gerekçemizdir.

Ve Nurhak Erdal yoldaşın ailesi olarak sizlerin şahsında tüm şehit anne ve babalarına, halkımıza verdiğimiz
sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Sizler özgür bir ülkede özgür bir yaşamı mutlaka elde edeceksiniz! 

Şehitler yolumuzu aydınlatan birer meşaledir. 
Onlara verdiğimiz söz onurdur. Onurumuzu asla çiğnetmeyeceğiz.

Şehit Namirin!
Biji Serok APO!

CIWANÊN AZAD
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“Haberi duyar duymaz 
siciline baktım. Katılım 
tarihi 2005 olarak verilmişti. 
Acaba dedim bunu 
Nurhak’ın kendisi mi 
söyledi? Yani PKK’ye adım 
atışının tarihini gerillaya 
ulaştığı gün olarak mı 
belirledi? Bu bir ihtimal. 
Ama ben yine de O’nun 
Avrupa’da örgüte kattığı 
değerleri, harcadığı emeği 
ve buradaki yoldaşlarının 
yüreğinde açtığı yarayı 
bilin istiyorum.”

003 yılının Kasım

ayında bir gençlik

kampında tanı-

dım O’nu ilk kez. Yani

PKK’ye adımını attığı

ilk gün. Gece geç saatte

ulaşmışlardı kampımı-

za. İki kişiydiler. O ka-

labalık, çılgın ve bam-

başka dünyaları olan

topluluğun içinde duru

bakışlı bu genç dikkati-

mi çekmişti en çok. 

Evet, Nurhak arka-

daştan bahsediyorum.

Bugün bir arkadaşın

bana telefonda bildir-

diği genç şehidimiz

Nurhak’tan. Belki

bunların abartı oldu-

ğunu düşünenler ola-

bilir. Ama ben o anı

yaşadığım için vicda-

nımda çok rahatım.

Yani abartmadan an-

latmaya çalışıyorum.

Nurhak gibi sade,

Nurhak gibi içten ve

Nurhak gibi tertemiz

sözlerle anlatmaya ça-

lışıyorum. 

Kabına sığmaz 

hayalleri vardı

O bakışlar başkaydı.

Ne aradığını bilen, ner-

de olduğunun farkında

olan ve ne yapılması

gerektiğini bilen bakış-

lardı bunlar. Zaten ilk

konuşmamızda hemen

gerillaya katılmak iste-

diğini söyledi. Ve bu sö-

zünü gerillaya gideceği

güne kadar bıkmadan

usanmadan yineledi.  

Eğitimden çıktığında

ilk görev yeri de benim

çalıştığım alandı.

O’nun mütevazılığı, iç-

tenliği, kabına sığmaz

hayalleri vardı. Beyaz

bakışları vardı. Bil-

mem, bilir misiniz be-

yaz bakışları? Yani net

bakışlar... Hiçbir sahte-

liğin ve Sema arkada-

şın dediği gibi hiçbir

ayartıcı gücün el değ-

diremediği net bakış-

lar... Her türlü samimi-

yetsizliği kendi

beyazlığında eriten ba-

kışlar... Gözlerinden,

yüz ifadesinden oku-

nan tertemiz bir dünya-

sı vardı O’nun. Ve ge-

rillaya ulaştığı gün
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dağlara anlatacağı gizemli bir

dünyası vardı. 

Çok sohbet ettik, çok şeyi de

anlattı ama ben her zaman O’nun

bu anlattıklarından çok daha bü-

yük hayalleri, çok daha derin bir

iç dünyası olduğunu düşündüm.

Kendisini Avrupa’nın orta yerin-

de sisteme karşı bu kadar iyi ko-

ruyan başka bir arkadaşı görme-

dim. Yeni olmasından kaynaklı

mücadelenin zorluklarından yı-

lan, iradesi kırılan birçok arkada-

şa da tanık oldum. Ama Nurhak

arkadaş bu saydıklarımın hiçbiri-

ne benzemiyordu. Sanki kendine

bir zırh yapmıştı. Yoldaşlarına

olan sonsuz bağlılığından ve ge-

rillaya olan bitmez sevdasından

örülmüş sapasağlam bir zırh ge-

çirmişti üzerine. O yüzden Nur-

hak Almanya’da ilk faaliyet saha-

sında yakalandığında da ve üç ay

zindanda kaldığında da umudunu

büyüterek çıkmıştı dışarı. Bakış-

ları hala beyazdı. Hala ışığı kırıl-

mayan pırıltılı gözlerle bakıyordu

etrafına. O yüzden Nurhak adı

‘kadro’ olup da keyfiyeti, sami-

miyetsizliği, hak arayıcılığını ge-

liştiren bazı kimselerin olumsuz

yaklaşımından asla etkilenmedi.

O yüzden faaliyetlere çıktığı her

alanda gençlerin kısa sürede sev-

diği, bağlandığı bir arkadaş oldu.

Emeği ve PKK ruhunu taşıyan

yaklaşımlarıyla halkının, yoldaş-

larının gönlünü fethetti. 

Sakın kimse pay çıkarmasın

bütün bunlardan kendine. Bunla-

rın tamamı Nurhak arkadaşın ka-

tıldığı ilk günden beri ne istediği-

ni bilen, gerillaya gitmek için her

eğitimde önerisini tekrarlayan

duruşuyla ilgili idi. Bu kadar kısa

sürede PKK’nin ruhunu bu kadar

çabuk benimsemesi, kendinde so-

mutlaştırması üzerine çektiği bu

delinmez zırhtandı herhalde.

O’nu bir araya geldiğimiz tek za-

man dilimi olan eğitimlerde gör-

düğümde bana büyük bir moral

aşılardı. Bilmezdi belki bunu. Hiç

söyleyemedim çünkü. 

Bizden ayrıldığı gece

PKK’nin ruhunu Nurhak gibi

yoldaşlarda gördüm. Yaşanan

bütün olumsuzluklara rağmen

hedefinden şaşmayan, çevresine

insan sevgisi aşılayan, umudunu

yitirmeyen beyaz bakışlı genç-

lerde gördüm. Ve belki de parti

yaşantım boyunca yaşadığım en

zor süreci onların bu bakışlarına

sığınarak, onlara anlattığım ama

onlar kadar uygulayamadığım

doğruları yaşamaya çalışarak at-

latma sözü verdim.

Bizden ayrıldığı geceyi çok iyi

hatırlıyorum. Bir moral yapmıştık

gidecek olan arkadaşlarımız için.

O moralden aklımda kalan en gü-

zel sahne idi Nurhak arkadaşın

konuşması. O kadar yalın bir söz

vermişti ki. Yaşamı nasıl açıksa,

sözleri de o kadar gösterişten

uzak ama o kadar da anlamlıydı.

Eminim içimizde en eski olanlar

CIWANÊN AZAD
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bile o sözlerden kendisine bir

pay çıkarmıştır. Verdiği kısa ama

anlamlı sözün ardından uzun bir

sessizliğe bürünmüştü toplantı

salonumuz. Herkes hüznünü da-

ğıtmak için dışarda yanan ateşin

başında toplanmıştı. Belki de bu

kıtada gökyüzünde yıldızlara ilk

kez değiyordu gözlerimiz.

Kampta yakılan ateşin kokusu ve

yıldızlar dağlara olan özlemimizi

biraz olsun giderebiliyordu. 

O gün tüm şarkılarımızı Nur-

hak için söyledik. O gün ona

söylediğimiz şarkılarla tamam-

lamak istedik yarım bıraktıkla-

rımızı. Ama şunu söylemek zo-

rundaydık: 

- Kendini koru heval!  Çok

tez canlı olma. 

Bunun anlamı belliydi: Erken

şehit düşme. 

Biliyorduk, tanıyorduk Nur-

hak’ın sevdasını. Her eylemde,

her çatışmada, her görevde ilk

öne atılanın o olacağını biliyor-

duk. Çünkü her eylemde ön safı

o tutardı, her görevi şikayet et-

meden yerine getirmeye çalıştı.

Tek şikayeti vardı Nurhak’ın:

Gerillaya gitme önerisinin her

eğitimde geri çevrilmesi... Ve ni-

hayet bir gün önerisi kabul edil-

di. Hepimiz O’nun böyle mutlu

olacağına inandık. Uzun yürü-

yüşte ayak tabanlarını patlatana

dek yürüse de, o ayın en yüksek

aidatını O toplasa da, festivallere

en çok kitleyi O getirse de ve

gençlere en iyi öncülüğü O yapsa

da, gerillaya gitmeden dinmezdi

içindeki dalgalı denizler.

Siciline baktım haberi duyar

duymaz. Katılım tarihi 2005 ola-

rak verilmişti. Acaba dedim bunu

Nurhak’ın kendisi mi söyledi?

Yani PKK’ye adım atışının tari-

hini gerillaya ulaştığı gün olarak

mı belirledi? Bu bir ihtimal. Ama

ben yine de O’nun Avrupa’da ör-

güte kattığı değerleri, harcadığı

emeği ve buradaki yoldaşlarının

yüreğinde açtığı yarayı bilin isti-

yorum. Burada iki yıl süren dev-

rimcilik yaşantısının tanığı ola-

rak bu bilgiyi düzeltmek istiyo-

rum. O’nu tanıyanlar, ailesi ve

oradaki yoldaşları bu yazılanların

ne kadar yetersiz olduğunu söy-

leyecektir kesinlikle. Ama yine

de ‘bir Nurhakımız vardı. Be-

yaz bakışlı bir gençti’ diye baş-

layan sözlerle yoldaşımızın kısa,

sade ve herkesin yüreğinde güller

açtıran kavgasını bilin istedim. 

Elimizde olsa onu meleklerin

kanatları altına alır, başını koy-

duğu taşları pamuk gibi yumuşak

yapardık. Elimizde olsa üşüdü-

ğünde güneş olur ısıtır, susadı-

ğında vadiler arasındaki bir so-

ğuk su olup akar inerdik

dudaklarının kıyısına, özlediğin-

de yanı başında olurduk. Elimiz-

de olsa bedenine saplanan hain

kurşunları ilk çağ savaşçılarının

kalkanları ile geri püskürtürdük.

Orada yanında olsaydık, bedeni-

mizi kalkan yapardık. Ama şu

anda ardından gözyaşı döküyo-

ruz. Biliyoruz ki acılarımızın son

durağı değil Nurhak yoldaşımı-

zınki. Ama yine de bu kadar er-

ken olmasın diye isyan ediyoruz.

Biliyoruz ki şu anda taze olan

acımız, içimizdeki bir derinliğe

yerleştiğinde o zaman Nurhak’ın

bize verdiği yalın çalışma sözünü

bıraktığı yerden uygulayacağız.

Nurhak yoldaşımızın kişiliği ile

bütünleşen PKK ruhunu devrim-

ciliğimizin düşmez mevzisi ya-

pacağız. 

O’nu seven, tanıyan herkesin

acılarını derinden hissediyor, ai-

lesinin O’nun gibi bir insanı ya-

kından tanımanın verdiği haklı

gurura, acıya haddim olmadan

ortak olmak istiyorum. Kürdistan

halkının başı sağ olsun. 
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GÖKYÜZÜMDE YILDIZ AÇAN

15 A¤ustos 1999 tarihinde Kenda Kolê’de hava sald›r›s› sonucu flehit düflen dört yafl›ndaki Küçük Beritan’›n an›s›na...

diyorum ki sen 

gülen papatyalar içinde kofluyordun 

demirden bir u¤ultu duyulmadan önceki sessizlikte 

diyorum ki sen 

sadece da¤›n ard› sand›¤›m›z ufkun tasviri bir hayaldin 

çocuklu¤umuzun ilk heyecan› 

marsa yaflam götüren yollar› 

filozoflar›n sorular›na cevap 

evrende gizli ne varsa biliyordun 

diyorum ki sen 

iyilik mele¤inin mürekkebinden doldurdun kalemini 

kara tahtan›n bafl›nda 

harflerin büyüsünden tabletlere kaz›nm›fl dile ad oluyordun 

diyorum ki sen 

açt›n ç›plakt›n 

gözlerini kapatmadan önceki dinginlikte 

diyorum ki 

seni al›p götürdü melekler 

yeni oyunlara katacak bir dünyaya 

nereden bulay›m gülüflünü 

uçurtmam›n kanatlar›n› rüzgar 

gülüflünü görmedi¤im birileri ald›

y›ld›zlara komflu gözlerinle 

bir a¤aç solu¤u kadard›n 

kanad›n baharda 

hiç büyümeyecek bir zamand›n 

kap›s› olmayan bir zaman

küçük yüre¤inde sakl› kald›m 

ben de büyümeyece¤im seninle 

hep o çocuk kalarak 

ç›¤l›k yaln›zl›¤›ndayd› flimdi gözlerin 

gö¤ü s›¤d›rm›flcas›na sonsuz

gök yutmuflcas›na bedenini 

tok

ayn› göklerde uçan kufllardan biri demirdi 

kanatlar›n› yolar kufllardan di¤eri 

çünkü 

kardeflinin katil gövdesinden boflalan u¤ultu

o hayvani h›rlama bozdu büyüyü

Zin Agiri Lalefl
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“Bütün katliam, 
yalnızlaştırma, baskı ve 
işkencelere rağmen 
Maraşlı Kürtler ulusal 
mücadelesine sahip 
çıktılar. Sürgün oldular 
ama Avrupa’dan da 
gerillaya katıldılar. 
Avrupa’daki dernek 
çalışmaları, yürüyüşler, 
geceler, mitingler ve diğer 
fedakarlık gerektiren ne iş 
varsa yaptılar. 
Pazarcık’ın köylerinin 
çoğunda şehit mezarları 
vardır.”

azarcıklılar veya

Elbistanlılar,

“Nerelisiniz?”

diye sorulduğu zaman

“Maraşlıyız” demez-

ler. Nedeni şu: Maraşlı

olmak biraz günah sa-

yılıyor. Neden günah

sayıldığı bu yazıda ve-

rileriyle ortaya kona-

cak...

Bugün Maraş merke-

zin nüfusu 230 bini ge-

çiyor. Bunların 15 bini

Arnavut, 1500’ü Kürt,

diğerleri de Türk’tür.

100 yıl önce böyle de-

ğildi. Şehir nüfusunun

önemli bir kesimi Er-

meni ve Kürt’tü.

Türkler, 1915 yılında

Maraş’ta da Ermenileri

katlettiler. Ölenler öl-

dü, kalanlar kaçtı. 

Bugün Maraşlı Er-

menilerin çoğu Latin

Amerika’da yaşıyor.

Roj TV’de yayınlanan

“Halklar ve Renk-

ler” programının edi-

törü Mehmet Ali Do-
ğan, Latin Amerika

gezilerinde onlara

rastladı ve şu bilgiye

ulaştı: “Buenos Ai-

res’te 25 bin, Monte-

video’da 15 bin ve

Sao Paulo’da 5 bin

Maraşlı Ermeni yaşı-

yor.”

1247 Kürt öldürüldü

Maraşlı Türkler,

1915’te Ermenileri

kovmuştu. Onların ev-

lerine, imalathaneleri-

ne, işyerlerine, çarşısı-

na el koymuşlardı.

1978’de de Kürtlerin

başına aynı olayları ge-

tirdiler.

24 Aralık 1978’de

Maraş’taki Kürt ma-

TTaarriihh

Firaz BARAN

P

MMaarraaflfl  KKiimmiinnddii??
fifiiimmddii  KKiimmiinn??

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



CIWANÊN AZAD

47
Kanûn 2006Her tiflt ji bo azadî

hallelerine saldıran faşist grup-

lar, 1247 kişiyi öldürdü. Ölü

sayısı Adana Sıkıyönetim Mah-

kemesi’nin dava sahiplerine

verdiği “beyaz kitapta” da yer

aldı. Katliam öncesi Kürt Ale-

vilerin nüfusu 7-10 bin civarın-

daydı. Yörükselim, Yavuz Se-

lim, Tekir ve Bahçelievler

mahallelerinde yaşıyorlardı.

Kentteki ekonomik, sosyal ve

kültürel hayatta az nüfuslarına

rağmen etkinlerdi. Katliam

sonrası Kürtlerin yüzde 90’ı

kenti terk etti. Bu insanlar

Mersin, İskenderun ve Adana

gibi kentlere ve kendi köyleri-

ne yerleşti. Onlara ait fabrika,

mağaza, ev, arsa ve işyerlerine

el konuldu ve çoğunluğunun

tapuları katliamı gerçekleştiren

kişilere hediye edildi. Cesaret

edip kente geri gelenler işyer-

lerini ve evlerini ucuza satarak

ayrıldılar.

“Katli vacip 

malı helal!”

Kürt Alevilerin şimdiki nüfus-

ları 1500 civarında. Katliam sı-

rasında güvenlik güçleri hiçbir

şey yapmadı, izledi. 

Kendi ailesi ve kuzenlerinden

16 kişi öldürülen Kürt sanatçı

Ozan Emekçi, katliam üzerine

şu bilgileri verdi: 

“Katliam öncesi ticaretten

sanayiye, tıptan tarıma ka-

dar birçok alan önemli ölçü-

de Kürt Alevilerin eline geçi-

yordu. Kürtler sosyal, siyasal

ve kültürel olarak da aktifti.

Aktif olan Kürtler öldürüldü,

mallarına el konuldu, evleri

işyerleri yakıldı. Kalanların

çoğu da şehri terk etti.” 

Ozan Emekçi, “katli vacip-

malı helal” kuralının Maraş’ta

uygulandığına dikkat çekti.

Bu sözlerden şu anlaşılıyor:

Katliamla birlikte sadece insan-

larımızı değil Maraş’ı da tüm-

den kaybettik. Maraş Türkleşti-

rildi.

Maraş ve Antep’i 

kim kurtardı?

1920’de Türkler Kürtlerle bir

anlaşma yaptı. “Zaferden son-

ra bu ülke Türklerin ve Kürt-

lerin olacak” dediler. 

1920-1922 arasında Antep’i

kurtaran Şahinbey, Kürt’tü. At-

malı aşiretindendi. Maraş ve

Adıyaman’ın kurtarılmasında da

en büyük rolü Kürtler oynadı.

Atmalı ve Sinemilli aşiretlerine

üye Kürtler bu şehirleri kurtardı.

Urfa’yı da Kürtler kurtardı. 

“Zaferden sonra bu ülke

Türklerin ve Kürt-

lerin” diyenler ya-

lancı çıktı. Bizim di-

limizi yasakladınız.

Ülkemizi işgal etti-

niz. Bugün örneğin

Batman’da bir Türk

yoktur. Asker, polis

ve memurlar dışında.

Ama orada Kürtlerin

Kürtçe lisesi yoktur.

Son iki yıldır uydu-

ruk bir kurs vermişler, o kadar.

Ama bu sonucun suçu sadece

Türklerin mi? Bence hayır. Biz

Kürtler o kadar kavga ettik, sa-

vaştık. İnsan biraz da kendini

düşünür, başkalarının oyununa

gelmez. Ama nedense bizimki-

ler hep oyuna geldi.

Katliam Kürt-Türk, 

alevi-sünni düşmanlığı yarattı

Maraş katliamında hem muha-

lif Kürtler öldürüldü hem de

kent Türklerin egemenliğine

geçti. Katliamın ağır sonuçların-

dan birisi de şu oldu: Kürt-Türk

ve Alevi-Sünni düşmanlığı yara-

tıldı. İnançların ve ulusların bir

arada, hoşgörü temelinde yaşa-

yabileceği düşüncesi yara aldı.

PKK ve diğer devrimci hare-

ketlere karşı da devlet kendi ya-

nında bir yanıt vermiş oldu.

PKK yeni kurulmasına rağmen

1975’te başlattığı örgütlenme

çalışmalarında o dönem Kürdis-

tan’da 13 kent ve bunlara bağlı

onlarca kasaba ile yüzlerce köy-

de taraftar kazanmıştı. Katliam

sonrası 13 kentte sıkıyönetim

ilan edildi ve PKK kadroları,

sempatizan ve taraftarları üze-

rinde bir gözaltı ve tutuklama

furyası başladı.

Pazarcıklılar neden 

Avrupa’ya geliyorlar?

Pazarcık Maraş’ın bir ilçesi-

dir. 100’ün üzerinde köyü var-

dır. Bu köyler 1985’te genel ola-

rak 50-150 hane arasında

değişiyordu. Pazarcık’ın merke-
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zi nüfusu da 25 bin civarındadır.

Avrupa’da hemen her ülkede

Pazarcıklılara rastlamak müm-

kün. Avrupa’da 80 binden fazla

Pazarcıklı olduğu tahmin edili-

yor. Güney Afrika, Japonya ve

Kanada’da bile Pazarcıklılar ve

Maraşlı Kürtler bulunur. 

Bu göç öyküsü kısaca şöyle

özetlenebilir: 

Maraşlı Kürtler ilk önce

1960’larda Almanya’ya işçi ola-

rak geldiler. O dönem İtalyanlar,

Portekizliler, Yunanlılar ve İs-

panyollar da geliyordu. Bu ülke-

ler AB’ye girdi, ekonomi ve de-

mokrasileri gelişti. Bu nedenle

buralardan gelenlerin çoğu tekrar

ülkelerine döndü. Ama Türkiye

demokratikleşmediği ve ekono-

misi gelişmediği için Maraşlı

Kürtler dönmedi. Bu işçi göçü

1980’e kadar sürdü. Buraya ge-

lenlere “işçi” ya da “Almancı”

denildi. Buraya gelenler eşlerini,

çocuklarını ve yakın akrabalarını

buraya getirdiler.

Göçün ikinci bir nedeni de in-

sanların yaşam güvencesinin kal-

maması ve arananlar listesine

girmeleri oldu. Örneğin Maraş

katliamı ardından imkanı olanlar

Avrupa’ya gelerek iltica etti. 

Yine 12 Eylül 1980 askeri dar-

besi ardından da gelenler oldu. 

1990 sonrası bu göç katlana-

rak arttı. Kürtlerin yoğun yaşa-

dığı Elbistan ilçesinde birçok

köy boşaltılırken, Pazarcık’ta

tehditlerin ardı arkası kesilmedi.

Elbistan ve Pazarcık’ta yaşayan

alevi Kürtler koruculuğu kabul

etmedi. Bunun faturası da köyü

terk etmek oldu. 

Tabi şunu da belirtmek gere-

kir: Siyasi yakınlarından yarar-

lanarak Maraş’ın hem ekono-

mik hem de siyasi olarak ağır

olan havasından kurtulmak iste-

yen çok insan da çıktı. Yani

aranmadığı halde oralardan ka-

çıp kurtulmak isteyenler... Ama

yine de insanlar her an öldürül-

me veya işkence tehdidi altın-

daydı. Çünkü keyfi uygulamalar

çok yaşanıyordu. Örneğin 1995

yılında öldürülen Cennetpınarı

(Pazarcık) köyünden Hacı Dö-

lek’in evine giren askerler kur-

şun yağdırıp çıktılar. Hiçbir si-

yasi hareketle ilgisi olmayan

Dölek, aynı anda öldü. Halka

korku vermek için bu tür yön-

temler sıkça uygulandı.

Maraş bir şehitler yatağıdır

Bütün katliam, yalnızlaştırma,

baskı ve işkencelere rağmen Ma-

raşlı Kürtler ulusal mücadelesine

sahip çıktılar. Sürgün oldular

ama Avrupa’dan da gerillaya ka-

tıldılar. Avrupa’daki dernek çalış-

maları, yürüyüşler, geceler, mi-

tingler ve diğer fedakarlık

gerektiren ne iş varsa yaptılar.

Pazarcık’ın köylerinin çoğunda

şehit mezarları vardır. Pazarcık

Kürtleri PKK ile başlayan ulusal

mücadeleye 1977 yılında katıldı.

O dönem Apocu hareket olarak

örgütlenen devrimciler, hemen

tüm köylerde komiteler oluştur-

muşlardır. 26 yılda tüm Maraş’ta

400’den fazla gerilla, 1300’e ya-

kın (Maraş katliamı da içinde) si-

vil insan şehit verildi. Gerillala-

rın çoğu 1991-1994 arasında

yaşamını yitirti. Pazarcık ilçesi

PKK ve ulusal mücadeleye öncü

düzeyinde komutanlar çıkardı.

Besey Anuş (PKK’nin ilk kadın

şehididir), Mustafa Yöndem

(PKK MK üyesiydi, 15 Ağustos
eyleminde saldırı grubu komuta-
nıydı), Şixo Dirlik (Kürt diplo-
misisine çok emeği geçti) ve tüm

gerillaların ağlayarak uğurladığı

Engin Sincer buna örnek olarak

gösterilebilir.

1994’te bedenini ateşe vererek

Kürt özgürlük hareketi içinde bü-

yük yankı yaratan Bedriye Taş

(Ronahi) da Elbistan’ın Çiftlik

köyündendir. Yine bazı köyler

vardır ki, her evinde yas ve onur

bir arada bulunur. Bu köylerden

biri, Elbistan ilçesine bağlı Sev-

dilli köyüdür. Sevdilli halkı PKK

mücadelesine de aktif destek ver-

di. 1987-88 yıllarından sonra

50’den fazla genç gerilla safları-

na katıldı. Katılanların arasında

doktor ve mühendisler ağırlıkta

olup bunlardan 30’u şehit düştü.

Köy, son 17 yıldır düğün halayla-

rı yerine sürekli şehit törenlerine

sahne oldu. Pazarcık’ın Cimikan-

lı, Mahsutuşağı, Cennetpınarı ve

Pulyanlı gibi köyleri de çok şehit

veren köyler arasında yer alır.

Özet olarak şu söylenebilir:

Maraşlı Türkler, bu gerçekleri

kabul edip Kürtlerden ve Erme-

nilerden özür dilemelidir. Bu ol-

mazsa toplumsal barış olmaz.

Ayrıca Maraş, tıpkı Halepçe,

tıpkı Amûde gibi Kürtlerin or-

tak yarasıdır. Kerkük Kürtlerin

elinden alınmıştı ama bugün

tekrar Kürtlerin eline geçiyor.

Bu haksız uygulamaların olma-

ması için düşmana değil insanın

kendisine hizmet etmesi gerekir.

Çok mücadele ve büyük bedel-

ler ödendi. Bu nedenle artık bu

işi sonuca götürmeliyiz. Bu da

elbirliğiyle olacaktır.

48
Kanûn 2006Her tiflt ji bo azadî

CIWANÊN AZAD

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



“Eğer Kürtçem ile 
yazsaydım, engellenmeseydi 
mektubum, neler neler 
akardı gönül ırmağımdan. 
Neler damıtırdım ruhumdan. 
Seni götürebilirdim o zaman 
dağlarıma. Ekmek kokusu 
tüterdi sımsıcak. Uçurum 
çiçekleri armağan ederdim 
her harfimden.”

e zaman kalemi
elime al›p d›fl dün-
yaya bir fleyler ka-

ralamaya niyetlensem,
ayn› bo¤uk ses çatallan›-
yor kulaklar›mda: ““SSaannaa
sseenniinn  ddiilliinnddeenn  ggaayyrr››  ddiill
yyaassaakk!!””

Rüyalar›n› dahi kadim
dilin ile resmediyorsun
gaip kat›nda. Mekan, ke-
mik ve ö¤ütücü çarkla-
r›ndan ibaret olsa da
““sseenn  sseennii  kkoonnuuflflttuurraammaazz,,
ddiilliinn  iillee  iilliimmlleennddiirr  nnee  yyaa--
zzaaccaakkssaann  kkaarraannll››kk  ddüünnyyaa--
mm››zzaa”” deseler de as›l bu
mekanda sözünün flifre-
sini k›rarak ç›kmal›s›n
oradan d›flar›ya.

Keflke bütün dillerden
konuflup sar›labilseydim
o renk denizi dünyam in-
sanlar›na. Zehirim, dillere

de¤il... Dilimin beni kabul
ederek, ben gibi severek
ve t›n›s›n› ruhunda hisse-
derek yaflamas›nda ““ssaa--
kk››nnccaa”” görmeyenlere de
de¤il... ““YYaazzaammaazzss››nn!!”” di-
yenlere doluyum! Oysa
biliyorlar onlar da, bili-
yorlar her insan kendi di-
linde duygudur, kendi di-
linde özlem, öfke ve
ibare k›lavuzudur. Buna
ra¤men olanaks›z k›l›yor-
lar kendi dilimden ifadeye
kavuflaca¤›m tek sat›r ya-
z›m›n d›fla aç›lmas›na. Tel
örgülerden cehennem,
tüm  duvarlar yerleflkele-
rinde ayn› sanc›n›n s›z›s›
ile hücum ediyorlar üze-
rimize! Gerekçeler kurt
difli gibi etimize geçiyor,
ac›ya musallat! 

““AAnnllaaflfl››llaammaazz  bbiirr  ddiillddee
yyaazz››lldd››¤¤››nnddaann........”” ya geri
çevriliyor ya da “imha”
karar›yla ipe çekiliyor,
dilimizden mürekkep
cümlelerimiz.

Üç binli y›llara do¤ru,
milyonlarca bafl, ayak ve
gövdeyle koflar ad›m
ilerliyoruz. Ama bak çok
s›f›rl› pabuç aral›¤›nda bi-
le diller yasak, kültürler
linç alt›nda... Bir baflka
sanc› var ki sorma!
Halksal, vicdani de¤erle-
re a¤›zdan kurflun dö-
ken, böylesi tafl-zaman
zihniyetinden mamul
“zavall›l›k”; çocuklar›n
ölüsü üzerinden pazar
oluflturuyorsa, dünyam
çocuklar›n›  burfanl›¤a
peflkefl çekebiliyor ve
buna sessiz kal›yorsa,
““flfluuuurrssuuzz  ttoopplluumm--››flfl››kkss››zz

iinnssaann”” diyerek insanl›k
nezdinde halk›m insan›na
tek adres “sus” varakas›
gösteriliyorsa; dilimden
dökülen tarihsel y›ld›z
tozu ›fl›lt›s›n› kabullene-
mez tabi. Mesele çok s›-
f›rlaflmak de¤il, tarihin
rahminden düflen tarihî
vücuda sayg› duyulmas›
ve O’nun sahiplenilmesi-
dir.

E¤er Kürtçem ile yaz-
sayd›m, engellenmeseydi
mektubum, neler neler
akard› gönül ›rma¤›mdan.
Neler dam›t›rd›m ruhum-
dan... Seni götürebilirdim
o zaman da¤lar›ma. Ek-
mek kokusu tüterdi s›m-
s›cak. Uçurum çiçekleri
arma¤an ederdim her
harfimden. 

Ç›plak... Yal›nayak o
güzel yar›nlar›m›n hêsin-
kar çocuklar›n›n parmak
izlerini da¤lard›m sat›rla-
r›mda. Amed’e, Êlih’e ça-
¤›r›rd›m bilcümle yaza-
caklar›mda. A¤dat, Vank,
Vartinik, Tujik sêm u sey-
rangahlar›m›z olurdu, ol-
sayd› e¤er kalemimin
döktü¤ü mürekkepten ç›-
kanlar dilim’ce...

‘‘HHeerr  tteeyyrr  zzoonnee  xxoo  ddii
vvaanneennoo--HHeerr  kkuuflfl  kkeennddii
ddiilliinnddee  öötteerr..’’ Ancak o
kufllar ki bo¤azlanman›n
efli¤indeler; ama bir gün,
bir gün her sat›r› duygu-
lar›m›n d›flavurumuna ta-
n›kl›k edecektir mutlaka
mektubumun!‹flte o za-
man gelip aln›mdan öpe-
cektir “çatalses”in kil-
den yürekli, ›flk›n kokulu
sesi..
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DDeenneemmee

Cengiz ÇEL‹K

Sincan 2 No’lu F Tipi

N

Ben geldim! Yal›nayak ..usulca..
Cebimde güvercinler için bir avuç bu¤day

Ve gözlerimde phepûg yakar›fllar›!
Oradan bu yana e¤er 
Kald›ysa bir parça verecek ekme¤iniz
Üleflmeye geldim!
Meyman’›m ben..
Aln›mdaki ömür çizgileriyle gelip ulaflt›m tazeli¤inize
Toprak ve kenger kokulu ellerimle sard›m yüre¤inizi
Durmay›n! De hadi ›s›t›n ba¤r›n›z› saz›n›z›n
Ben size geldim gö¤ü parçalayarak!
Kümyem yok! Gözlerim tek adresimdir..

Duvar Ard›ndan Yaz›lar
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“Weke mînak, mûzîk, 
pirtûk û berhemên çandî 
yên behsa serhildanên 
beriya tevgera azadiya 
Kurd PKKê dike, bi giranî 
trajedîk in û dramatîk in. 
Lê belê bi destpêkirina 
tevgera PKKê re, em 
dibînin ku di nav civakê 
de rewşa giyanî jî guherî.”

and û hûner, ca-
rinan weke enca-
ma jiyana civakê

dertê holê û carinan jî
weke binesaziyeke jor,
awa û flêwazê dide be-
dena civakê. 

Çand û hûnera ku
weke encama jiyana ci-
vakê, ango flert û mer-
cên civak tê de ye,
azar, bextewarî, bi gifltî
rewfla hest û hîssên ci-
vakê dide diyarkirin, bi
giranî klasîk, bi gotine-
ke din gelirî ye. Aliyekî
din ê çand û hûnerê,
rênîflandan e, yan jî
rexnekirin e. Weke
mînak, mûzîk, pirtûk û
berhemên çandî yên
behsa serhildanên beri-
ya tevgera azadiya
Kurd PKKê dike, bi gi-

ranî trajedîk in û dra-
matîk in. Lê belê bi
destpêkirina tevgera
PKKê re, em dibînin ku
di nav civakê de rewfla
giyanî jî guherî. Li gel
vê yekê, sînor û for-
mên civakî jî guherîn.
Globalîzm, di warê
çand û hûnerê de eko-
lên nû bi xwe re anî.
Mînaka vê yekê ya ber
bi çav, mûzîk e. Îro roj
em bi têgeheke weke
sentezkirina mûzîkê ve
rast tên. Bingeha vê,
xwe dispêre tev-hevki-
rina mûzîka rojava û
mûzîka rojhilat. 

Xaleke din jî ewe ku
dema çand û hûner tê
gotin, divê mirov tenê
bi mûzîkê ve bi sînor
negire dest. Ev yek di-

kare nîgarkêflî (wêne-
kêflî), nivîskarî, sînema-
gerî û yan jî mûzîsyenî
be. 

Rewfla hemû beflan
yek bi yek girtina dest,
xebateke pirtûknivîsan-
dinê ye. Ango yek bi
yek dibe ku em nikari-
bin hemû beflan bigirin
dest, lewma em bi
awayeke gifltî dikarin
rewfla çand û hûnerê
vekolin.

BBeerrîî  hheerrttiiflflttîî  ffeellsseeffee  
llaazz››mm  ee

Di nêzîkatiyên ji çand
û hûnerê re divê em
hinekî lêkolîner, lêpirsî-
ner û rexneger bin. Di
vî warî de, girîng e ku
mirov nêzîkatiyên ci-
wanên me yên li Ewro-
payê dijîn, ji çand û hû-
nerê re vekole.
Eflkereye ku jiyana ci-
vakê, tenê bi rengekî
namefle. Di jiyanê de
hemû reng hene. Lew-
ma awayekî mûzîka
rengîn, nivîskariyeke li
ser her awayê jiyanê,
sînemavaniyeke li ser
hemû beflên civakê di-
vê hebe. Lê li gel qe-
bûlkirinê, tenê li ser
rengekî mayîn, welew
ev refl be yan jî spî, ne
rast e. Lê rastiyek li vir
heye, ew jî ewe ku, kî-
jan mirov dibe bila bi-
be, herkes hinekî li gorî
felsefeya xwe ya li jiya-
nê, nêzî çand û hûnerê
dibe. Mirovekî tenê li
arabeskê guhdar bike,

ÇÇaanndd  ûû  HHûûnneerr

Piling WELAT

Ç

PAPARAZÎ Û RASTÎ

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



mirov nikare behsa felsefaya wî
kesî / wê kesê ya bafl bike. Ji mi-
rovan re berî hertifltî felsefe la-
zim e. Nîrxên me yên manevî,
îdeolojîk, li ser mirov di warê
qebûlkirin û redkirinê de jî pîva-
nan datîne. Ev yek bi xwe re nê-
zîkatiyeke rast ji çand û hûnerê
re jî tîne. 

KKllaassîîkk  ddeennggêê  ddîîrrookkêê  yyee

Em îro roj dibînin ku piraniya
ciwanên me, zêde hes ji klasîkan
nakin. Klasîzma Ewropî jî girîng
e, lê berî hertifltî divê em klasîz-
ma xwe, hûnera xwe, çanda
xwe bizanin û bijîn, dû re em di-
karin dest bavêjin klasîzma cîha-
nê jî. Çawa ku mirovekî derbarê
dîroka xwe de ne serwext be bi
flermezarî tê nêrîn, wisa jî mû-
zîk, pirtûk û yan jî fîlmên li ser
jiyana civaka berê jî temaflekirin,
guhdarkirin û xwendin, bi gifltî
serwextbûn gelekî pêwîst e. Ke-
sê dîrokê nizanibe, wê nikaribe
paflerojê jî, dihatûyê jî ava bike.
Lewma bi israr, hîskirin û zanîna
awa, rewfl, hest, fikir û hîssên
civakê yên berê ji sedî sed wisa
pêwîste ku nebe nabe. Weke
mînak dema ku mirov li kilama
denbêjekî/dengbêjekê guhdar
dike, mirov jiyana wê demê, êfl
û azar û yan jî bextewariya wê
demê hîs dike. 

PPooppûûlleerrîîzzmm  ûû  tteelleevvoollee  

Li gel vê yekê yek ji nêzîkati-
yên tewfl jî popûlerîzm e. Di vê
rewflê de guhdar, temaflevan û
xwendekar, ne bi pîvan, lê li
gorî liv û tevgera piranî dime-
fle. Civakên ku asteya wê ya
zanînê qels e, pafldemayîne, bi
giranî popûlîterî, paparazîtî pir

pêflketiye. Mesela li Tirkiye hû-
nermendekî pir were guhdar-
kirin herkes guhdar dike, fîl-
mekî raytîng flkandibe, herkes
temafle dike. Hûnermendekî
qet eleqeya xwe bi hûnerê re
nabe, sirf ji ber ku di çapeme-
niyê de tê bikaranîn, civak jî li
pey diçe. 

Di siyasetê de jî, di çapemeni-
yê de jî û di çand û hûnerê de jî
rewfla Tirkiyê wisa ye. Weke
mînak li Tirkiyê nêzîkatiyeke bi
navê `Magazîn` heye ku bersiva
vê têgehê li ti devera cîhanê ne
li weke ya li Tirkiyê ye ye. Her
wiha dîsa girseya `Televole`.
Armanc bi van nêzîkatiyan ra-
zandina civakê ye, bêhiflkirin, ji
hifl-mejî û ramanê dûrxistina ci-
vakê ye. Li gel vê yekê, civaka
me, weke pêflengên vê civakê jî
ciwanên me, li hemberî vê nêzî-
katiyê rexnegir bin û rê nedin
ku civaka me jî ber bi vê yekê
ve here. 

Pîvana hûnerê, divê ne hejmar
be, divê naverok û qalîteya wê
ya estetîk be. Civakê pêfl dixe,
yan jî pafl dixe? Mirovatiyê xûrt
dike û yan jî qels dike? 

SSuurrrreeaallîîzzmm  ppêêflfl  ddiikkeevvee  

Dîsa li fîlm û Xelekên (Dizi)
tên temaflekirin binêrin, yanî
girseyeke bi navê `girseya fîlmên
xelakan` çêbûye. Di pejirand û
tercîhên fîlman de, em li girseya
Ewropayê dinêrin, em li pîvanên
Ewropayê dinêrin, dîsa tewfl e.
Mesela fîlmekî ku behsa êfl û ja-
nên xelkê Efrîqayê, behsa dîro-
kekê bike, behsa felsefeyekê bi-
ke, zêde nayê temaflekirin. Ev
sedema `zêde nayê temafleki-
rin`ê, bi xirapbûn û baflbûna wê
re têkîlîdar nîne li gorî min. Fîl-

mên aksiyon, polîsiye, kufltin, lê-
dan, her wiha fîlmên fantaziyê
yên têkîliya xwe bi rastiya jiyanê
tune, soyut (sur-realîst), enca-
ma xiyala mirovan, gelek gelek
tê temaflekirin. Weke mînak fîl-
ma Matrix rekor flkand. Li gorî
min fîlmekî xwedî cewher û fel-
sefeyeke bafl bû, lê tê de aksi-
yon, lêdan û fantazî jî hebû, lê
gelek kesan ev felsefeya tê de
nedîtiye. Yanî ji bo aksiyontiyê
temafle kiriye, sahneyên firînê,
lêdanê û wekî din li xwefliya
wan çûye. 

HHûûnneerrmmeenndd  jjii  ppêêflflvveebbiirriinnêê  
bbeerrppiirrssyyaarr  ee

Li gorî baweriya min, divê mi-
rov hûnermendên çand û hûne-
rê jî rexne bike. Ji ber ku fîlm,
kaset, CD û yan jî pirtûkeke ku
dikeve jiyana civakê de, bi xwe
re flekil û flemelakê jî dide jiyana
civakê. Yanî dide awayê jiyanê,
mirovan bi tesîr dike, hêdî hêdî
ew felsefe, ekol û nêzîkatî dibe
parçeyeke ji jiyanê. Lewma gi-
rîng e ku hûnermend bi berpirs-
yariyeke mezin tevbigere, ne te-
nê ji bo raytîng û
dewlemendbûnê. 

Mesela prodîksiyona fîlman a
Hollywoodê, bi fîlmên bi tevahî
ji rastiyê dûr, aksiyonê gelekî
tê temaflekirin. Ango çand û
hûnereke avakirinê heye û
çand û hûnereke pûçkirina ci-
vakê heye. Her îdeolojî, weke
siyasetê, xwe di çand û hûnerê
de jî dide ziman. Lewma di roja
me ya îro de, di warê çand û
hûnerê de, alternatîfa herî xûrt
paradîgmaya Apoîzmê ye. Lê ez
bawer dikim ku kesên bi rastî
pirsên rast ji xwe bike, wê rêya
rast jî bibîne. 

CIWANÊN AZAD
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“Başkaldırı felsefesi, 
dünyanın ve yaşamın kötü 
olduğundan hareket 
etmektedir. Bu nedenle 
başkaldırı, kötülüklere karşı 
başkaldırmak demektir.
Camus ‘Başkaldıran İnsan’ 
kitabında son iki yüzyıllık 
başkaldırı tarihini 
inceleyerek, iki tür 
başkaldırıdan bahseder: 
Doğaüstü ve tarihsel 
başkaldırı...”

lbert Camus, dün-
ya edebiyat›nda
bilinen bir isimdir.

En çok ‘Baflkald›ran ‹n-
san’ adl› eseriyle tan›n-
maktad›r. Camus, 1957
y›l›nda Nobel Edebiyat
Ödülü alan bu kitab›nda
baflkald›rma tarihini ele
al›p incelemektedir. 

Baflkald›ran insan›
flöyle tarif ediyor Ca-
mus: ‘‘KKiimmddiirr  bbaaflflkkaalldd››--
rraann  iinnssaann??  HHaayy››rr  ddiiyyeenn
bbiirrii..  AAmmaa  yyaaddss››rrssaa  ddaa
vvaazzggeeççeemmeezz;;  eevveett  ddiiyyeenn
bbiirr  iinnssaanndd››rr  ddaa..’’

Burada söz konusu
olan fley, insan›n dünya-
daki kötülüklere hay›r
demesidir. Baflkald›r›
felsefesi, dünyan›n ve
yaflam›n kötü oldu¤un-
dan hareket etmektedir.
Bu nedenle baflkald›r›,

kötülüklere karfl› bafl-
kald›rmak demektir.

‘Baflkald›ran ‹nsan’ ki-
tab›nda  son iki yüzy›ll›k
baflkald›r› tarihini incele-
yerek,  iki türlü baflkald›-
r›dan bahsetmektedir:
DDoo¤¤aaüüssttüü  vvee  ttaarriihhsseell
bbaaflflkkaalldd››rr››......

Do¤aüstü baflkald›r› in-
san›n kendi koflulunun ve
bütün evrenin karfl›s›na
dikilmesidir. Baflka bir
deyiflle tanr›ya karfl› insa-
n›n baflkald›rmas›d›r. Ma-
dem tanr› bu dünyadaki
kötülükleri ortadan kal-
d›rm›yor, o zaman tanr›-
ya isyan etmek gerekir.
Tanr›y› yoksayan bir bafl-
kald›rma de¤il, ona mey-
dan okuyan ve onu hor
gören bir baflkald›rmad›r.
Burada baflkald›ran insan
ateist de¤ildir, tanr›y›

yoksaymaz, yaln›zca in-
san eflit eflite konuflur
tanr›yla. 

Tarihsel baflkald›rma,
düflünceden eyleme ge-
çifltir; bu do¤aüstü bafl-
kald›rmadan do¤ar. Do-
¤aüstü baflkaldirma,
tanr›y› öldürdü. Tanr›ya
öldürerek, insan ege-
menli¤ine ve insan›n put-
laflt›r›lmas›na götürdü.
Tanr› öldü¤üne göre
dünyay› insan›n kendi
güçleriyle de¤ifltirip dü-
zenlemesi gerekir. Bu ta-
rihsel baflkald›r›d›r. 

Camus her iki baflkal-
d›r› yöntemlerini eleflti-
rerek, kendi baflkald›r›
düflüncesini oluflturmaya
çal›fl›r. Camus taraf›ndan
iki türlü baflkald›r›ya yö-
neltilen elefltiri flu: 

‘‘BBaaflflll››ccaa  ddeevvrriimmlleerr  bbii--
ççiimmlleerriinnii  vvee  öözzggüünnllüükklleerrii--
nnii  ööllddüürrmmeeddeenn  aall››rr..  HHeepp--
ssii  yyaa  ddaa  hheemmeenn  hheeppssii
iinnssaann--ööllddüürrüüccüü  oollmmuuflflttuurr..
AAmmaa  kkiimmiilleerrii,,  ffaazzllaa  oollaa--
rraakk,,  kkrraall--ööllddüürrüüccüüllüükkllee
ttaannrr››--ööllddüürrüüccüüllüü¤¤üü  ddee
uuyygguullaannmm››flfltt››rr..’’

Camus, ‘Baflkald›ran
‹nsan’ kitab›nda 1789
Frans›z devrimini, He-
gel’in görüfllerini ve
Marksizmi elefltirir. Rus-
ya’daki bürokratik  soz-
yalizmin hata ve baflar›-
s›zl›klar›na dayanarak
marksizmi çürütmeye
çaliflmaktad›r. 

Camus’un kitab› 1952
y›l›nda Fransa’da yay›n-
land›¤›nda sa¤ ve sol ay-
d›n çevreler tara›ndan
hem desteklendi  hem

52
Kanûn 2006Her tiflt ji bo azadî

CIWANÊN AZAD

EEddeebbiiyyaatt

Yener 
ORKUNO⁄LU

A

ALBERT CAMUS ve 

BAfiKALDIRI  FELSEFES‹

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



de elefltirildi. Sartre’nin ç›kard›¤›
‘Les Temps Modernes’  dergisinde
Francis Jeanson taraf›ndan k›yas›ya
elefltirildi. Bu elefltiri nedeniyle Sar-
tre ve Camus aras›ndaki dostluk
bozulmufltur. Jeanson’e göre Ca-
mus, devrimlerin ortaya ç›k›fl›nda
tarihi ve ekonomik nedenleri hiç
dikkate almamaktad›r. Camus’da
alt-yap› denilen bir kavram yoktur.
Jeanson, Camus’un baflkald›r›s›n›
sonuçsuz ve hiçbir ifle yaramayan
bir baflkald›rma olarak görür. Ca-
mus’e a¤›r bir elefltiri yöneltir:
‘‘EEffeennddiinniinn  öönnüünnddee,,  hheepp  bbaaflflkkaalldd››rraann
bbiirr  eessiirr  oollaarraakk  kkaallmmaakk  iissttiiyyoorr..’’

Jeanson, bu düflüncesinde hakl›-
d›r. Camus’un dünyas›nda Sisi-
fos’un (Mitolojide Tanr› taraf›n-
dan büyük bir tafl› da¤›n tepesine
ç›karmakla cezaland›rm›fl insan)
elinden bir fley gelmez. Baflka bir
elefltirisinde Jeanson, Camus’un
tarih karfl›s›ndaki tutumunu Sisi-
fos’un Tanr› karfl›s›ndaki tutumu-
na benzetmektedir. 

Camus komünizm düflman›d›r,
öyle ki Cezayir’in ‘komünistlerin
eline’  geçece¤i korkusuyla, Ceza-
yir’in ba¤›ms›zl›¤›na karfl› durur.
Fransan›n resmi görüflüne paralel
bir tav›r tak›n›r.

Camus’a bir anlam ifade etme-
yen ‘soyut özgürlüklerin savunu-
cusu’  ünvan›n›  kazand›ran fley,
onun politikadan kaç›fl›d›r. Onun
gözünde baflkald›rman›n özü ko-
nusunda son sözü söyleyecek
olan sanatt›r. Camus’un sanat
hakk›ndaki görüflleri ilginçtir, in-
celenmeyi gerektirir. 

Camus’un baflkald›r›s›, insan›
yaln›zl›ktan kurtarmaz, olsa olsa
yanyana konmufl bir sürü yaln›zl›¤›
aç›¤a ç›kar›r. ‘Baflkald›ran ‹nsan’,
içeri¤ine kat›lmasan›z da savunu-
lan görüflü anlamak aç›s›ndan
okunmaya de¤er bir kitap.

CIWANÊN AZAD
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Gözlerim incindi, bakışlarım yoruldu

Görmek, gözlerimin işlediği en büyük günah oldu artık. Ve sadece
bedenlere değil, insan yüreklerine bakmak, bakışlarımın yorgunluğunun
nedeni artık. Çünkü artık her şey, görmemeye kilitlenmiş, bakıp da hisset-
memeye... 

Acı bir deniz gibi görmek, bakmak, ötesini görmek! 
Zehirleniyorsun, birilerine göre. Birilerinin gözleriyle bakmak, görmek,

hissetmek en tutulanı oluyor. Ama bu da biz duyumsamadan bizim
yüreğimizi zehirliyor. Kendi gözlerinle, bakışlarınla kendini zehirleyen
oluyorsun artık. Reddetmenin karşılığı ise yine zehirlenmek oluyor.
Zehirlenen kişi, tehlikeli oluyor doğalında. O zaman bakışların tutsaklığın
içinde tek başına yine. Dört duvar arasında olan kim diye sormak geliyor
içimden. Kim? O mu yoksa biz mi? Cevap yerine zihin duvarlarımıza ya
da boş bir kafatasına çarpıp geri gelen sesin bıraktığı kadar oluyor ancak. 

Ötesini görmen, zehirli bir akrep gibi olman anlamına geliyor. Gözler tehli-
keli, bakışlar tehlikeli! Eskiden en azından dokuz köyden kovarlarmış!?
Şimdilerde kovulacak köylerde yok artık. İnce ince eritiliyorsun. Evet, 21.
yüzyılda her şey daha da inceldi. Kovulmanın ince yöntemleriyle
yargılanıyorsun artık. Feodal değerlerin yerine inceden eriten yöntemler var
artık. Keşke kovulmak olsaydı diyorsun kendi kendine. Ama egemen sis-
temde işkence yöntemlerinin incelmesi gibi, ait olduğun toplulukta da gele-
neklerin yöntemleri inceliyor. Psikolojik olarak eriyorsun gün be gün. Hırpa-
lanan yüreğini seyre zorlanıyorsun örneğin. 

Etin, görülmeyen kırbaçların elinde kanıyor, eziliyor, her gün biraz daha
küçülüyor bedenin. Sonra düşündüklerin azalıyor, tek düze bir varlık oluve-
riyorsun. Kafa sallayan, sen olmayansın artık. Gözlerin inciniyor önce. Bir
göz bozukluğu olduğunu sanıyorsun önce. Sonra bakışların yoruluyor.
Bakamıyorsun etrafına, bakmakta zorlanıyorsun. Göz bozukluğunun bak-
mayı zorlaştırması diyorsun. Sonra bunun bir göz bozukluğu olmadığını
anlıyorsun. İnce bir kırbacın duygularını ve hissiyatını zedelediğini görüyor-
sun, bozuk gözlerinle. 

O zaman zehirlenmen geri dönülemez oluyor, kimilerine göre. Artık
süper tehlikelisin. Hedefsin sen. Yanlışsın çünkü. Gözlerin zehirli,
bakışların zehirli, hissiyatın zehirli, düşüncelerin zaten zehirli... Terbiye
edilesi bir varlık oluveriyorsun aniden. Yaşamın bir ayrıntısında yok oluve-
riyorsun. Eğer dayanabilirsen tüm bu zehirli-tehlikeli-terbiye edilesi
bakışlara, işte o zaman kendin olmanın yoluna girmiş oluyorsun.
Yaşadığın göz bozukluğunu aşıyorsun. Ama yalnızlık tek arkadaşın
oluyor o zaman. Eğer dayanabilirsen tüm bunlara, ötesini görmekte kork-
muyorsun artık. Kırbaçlansan da, varolduğunu duyumsayabiliyorsun. 

Gözlerim incindi, bakışlarım yoruldu. Mutlak doğru yapan ya da mutlak
yanlış yapan yoktur diye haykıran bakışlarım yoruldu. Bir türlü bunu
kanıksamayan ve hep mutlak olanın da ötesini arayan gözlerim yoruldu.
Eğer günahsa bu, günah işlemeye devam et diyor kalbim. İşle ve
yüreğinin yollarında acılarını omuzlayarak yürümeye devam et!

Nujiyan MUNZUR
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“Tam gidiyorduk bir grup 
arkadaş üç cenazeyle çıkıp 
geldiler. Onları da gömmem 
için göndermişlerdi. 
Cenazelerin kime ait 
olduklarını sordum, iki 
bayan ve bir erkek arkadaş 
olduklarını ama isimlerini 
bilmediklerini söylediler. 
Ama cenazeleri teslim 
eden peşmerge komutanı, 
bayan arkadaşın yaralı 
olduğunu ve onu öldürmek 
istemediklerini, teslim 
olmasını istediklerini ama 
bayan arkadaşın teslim 
olmayıp kendisini 
uçurumdan attığını 
söylemiş. Beritan’ın kendini 
attığı kayalık benim doçka 
tepemin tam altındaydı.”

kip Xakûrkê’ye gel-
diğinde şehit Beri-
tan’ın 13 yıldır ne-

rede olduğu bir türlü
bulunamayan cenazesinin
bulunduğu haberi geliyor.
Cenazesinin nerede oldu-
ğuna ilişkin birçok rivayet
vardı. Ama bu sefer cena-
zenin yerini bilen, ’92’de
Güney Savaşı’na Xakûrkê
cephesinde katılan bir ar-
kadaş, cenazenin yerini
bildiğini söylüyor. Adı,
Xemgin. Cenazenin yerini
göstermesi için çağırmış-
lar. O da gelmiş. Ekipteki-
ler çok heyecanlanıyorlar.
Özellikle Halil, cenazenin
çıkarılmasını çekmek isti-
yor. Bunu alan yönetimine

de söylüyor. Aşağıda bazı
sahnelerin çekimi devam
ederken bir akşam, Beri-
tan’ın cenazesinin çıkarıl-
dığı haberi geliyor. 

Ekipten habersiz yeri bi-
len arkadaş, acelesi oldu-
ğu için cenazenin yerini
göstermeye gitmişken ce-
nazeyi çıkarıyor. Cenaze
sağlammış. Elbiseleri, şu-
tik’i ve cebinde bulunan
bazı eşyalar o dönemler-
de Xakûrkê`de Beritan`ın
takımında kalmış olan
Nuda Karker`e gösterili-
yor. O da, o olabileceğini
söylüyor. Cebinden çıkan
eşyalar paketlenip getirili-
yor. Karargah yönetimine
teslim ediliyor. Dört tane

küçük pil, bir küçük laska,
bir makas ve çakmak bu-
lunmuş. 

Beritan`ın cenazesinin
bulunmuş olması, herkesi
sevindiriyor. Ama Halil,
çok üzgün. Biraz da kız-
gın. Kendisine haber veril-
se ekip olarak gidip cena-
zenin çıkarılmasını
çekecek. Hatta cenazenin
bulunmasıyla birlikte se-
naryonun kurgusu da de-
ğişiyor. Ekiple tartışılıyor
ve filmin cenazenin bulun-
ma sahnesiyle başlaması
kararına ulaşılıyor. Ama
artık olan olmuş, cenaze
bulunmuş ve çıkarılmış.
Çıkaran arkadaşlar, cena-
zeyi tekrar aynı yere sak-
lamışlar. Şehitlik bitene
kadar orada kalacak. Ce-
nazenin yeri ekibin üslen-
meyi düşündüğü yere 15
dakikalık mesafedeki bir
boğazda. Cemal Zêdayî
boğazından eski bir kamp
yeri olan bir düzlüğe gidili-
yor. 1992 yılında burası
yeni şervanların kamp ye-
riymiş. Kampın doğusun-
da Çil u Çar vadisine inen
bir boğaz var. Tam boğa-
zın bulunduğu yerin birkaç
metre aşağısında yamaç-
ta gömülmüş Beritan. Ekip
tartışıyor, Beritan’ın cena-
zesini çıkarıp çekme kara-
rına ulaşılıyor. Cenazenin
yerinin gösterilmesi, kazıl-
ması ve çıkarılması kurgu-
lanıyor. Ekipteki herkes
buna katılıyor. Aşağıda
çekimler bitip hazırlıklar
tamamlandıktan sonra, bir
akşam üzeri Beritan filmi-
nin sinema ekibi, Beri-
tan`ın eylem yaptığı yerin
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yarım saat, cenazesinin bulunduğu
yerin 15 dakika uzağındaki eski bir
kamp yerine doğru yola çıkıyor. 

Erzak ve teknik malzemeler katır-
lara bindirilip tepeye gönderiliyor. ar-
dından ekiple birlikte yola çıkılıyor.
Bir saate yakın dik bir yokuşu tır-
mandıktan sonra, Cemal Zêdayî bo-
ğazına yerleşilecek kamp yerine ula-
şılıyor. Sabah erkenden kazma ve
kürekler alınarak cenazenin bulun-
duğu yere gidiyoruz. Xemgin’e haber
verilmiş, o da gelmiş. Cenazenin ye-
rini gösterecek, ekip de mezarı açıp
çekim yapacak. Gün doğumuyla bir-
likte Xemgin önde, ekip peşinde bo-
ğaza ulaşılıyor. Kamera kuruluyor,
Xemgin`in gelip mezar yerini bulma-
sı ve göstermesi, ekiptekilerin gelip
mezarı açmaları çekiliyor. Küreklerle
mezardaki toprak atılıyor. Eski nay-
lon çuvallara sarılmış cenazeye ula-
şıldığında, toprak elle atılmaya baş-
lanıyor. Ekipteki herkes mezarın
başında cenazeyi kendi elleriyle çı-
karıyorlar. Toprak bitirilip cenazenin
üzerindeki beyaz çuvallar kaldırılınca
karşımıza rengi bozulmuş ama sa-
pasağlam duran bir gerilla elbisesi
çıkıyor. Yeleği, gömleği, şalvarı, şu-
tik’i, ayakkabıları, çorapları olduğu
gibi duran bir cenaze çıkıyor. Kafata-
sına bakıyoruz, alnının üst kısmında
mermi izi var, kafatasını delmemiş,
ama merminin çarpıp sektiği yer çök-
müş. Bizden önce çıkaran gerillalar
yerinden kımıldattıkları için kemikler
birbirine karışmış. Mezarının yanı
başında bir yağmurluk açıyoruz. Çı-
kan kemikleri ilk haliyle olduğu gibi
yeniden düzenlemeye çalışıyoruz.
Bu arada cenazenin Beritan`a ait ol-
duğuna dair işaretler arıyoruz. Cena-
zenin boyu oldukça uzun. Ayakkabı-
ları hala sağlam olduğu için
numaraları okunabiliyor. 44 numara
ayakkabı giyiyor. Tartışıyoruz. O dö-
nemde ayakkabı bulunamadığı için,
bayan gerillaların bazen büyük ayak-

kabı giydikleri söyleniyor. Elbisede
göğüs hizasında mermi izlerini görü-
yoruz. Çıkan eşyalar yanımızda.
Açıp inceliyoruz. Beritan`a ait bir işa-
ret arıyoruz. Xemgin`e soruyoruz,
kendisi bizzat gömmemiş. Ama o dö-
nemde aynı alanda bulunduğu baş-
ka bir arkadaşla çatışmaların ardın-
dan gelip mezarı görmüş. Yanındaki
gerilla, mezarın Beritan`a ait olduğu-
nu söyleyerek kamuflajını yapmış.
Bilgileri bir araya getiriyoruz; Beritan
olma ihtimali var. Çekimleri tamamla-
yıp cenazeyi bir yağmurluğa sardık-
tan sonra tekrar mezara koyup üstü-
nü örtüyoruz. 

Noktaya dönüyoruz. Üslenme ha-
zırlıkları tamamlanıyor, mangalar ya-
pılıyor. Ekibin morali genelde iyi.
Özellikle gençler, Beritan`ın cenaze-
sini görmenin yarattığı etkiyle biraz
durgunlar. Mangalar yapılıyor, kamp
yerindeki çeşme temizleniyor, eksik-
ler tespit ediliyor. Cephane ihtiyacı
var, bunun Xinere alanından temin
edilmesi gerekiyor. Halil, yanına An-
dok`u alarak Xinere`ye gidiyor. Bu
arada ekibin geri kalan kısmı ön ha-
zırlıkları ve üslenmeyi tamamlamak
için çalışmaya devam ediyor. 

İki gün sonra Halil ve Andok, yan-
larında sürekli gülümseyen, sivil gi-
yimli birisiyle çıkıp geliyorlar. Halil
sürekli gülümsüyor. Selamlaşıyo-
ruz. Oturuyorlar. Halil hemen söze
giriyor: 

- Arkadaşlar, çıkardığımız cena-
ze Beritan arkadaşa ait değilmiş.
O cenaze Sarı Agirî isimli bir arka-
daşa ait. Cenazeyi bizzat Yaşar ar-
kadaş gömmüş, diyor, yanındaki si-
vil giyimli Yaşar`ı göstererek. 

Yaşar, 1992 yılı Xakûrkê savaşın-
da Çil u Çar`da Beritan`ın eylem
yaptığı kayalığın hemen üstünde
mevzilenmiş olan doçka takiminin
komutanı. Yıllarca savaşta kaldıktan
sonra şimdi Hav-Par adlı bir anti-ma-
yın çalışması yapan örgütte çalışı-

yor. Beritan’ın son çatışmasında
onun da kulak zarları hasar görmüş.
Bu yüzden iyi duymuyor. Kiminle ko-
nuşursa ya da kim konuşursa direk
yüzlerine, özellikle dudaklarına bakı-
yor. Zamanla insan yüzlerini okuma-
yı öğrenmiş. Dudak okumayı değil,
yüz okumayı. 

Biz sohbet ederken de herkesin
yüzüne bakıp sürekli gülümsüyor.
Halil, kendisini bizimle tanıştırırken
de yine yüzünde ayni ifade var. Ha-
lil`in konuşması biter bitmez, 

- Size her şeyi anlatacağım. Ne
eksiği, ne de fazlasıyla. Beritan
üzerine çok spekülasyon yapıldı.
Bunları bitirmenin zamanı geldi,
diyor. “Ama önce bir şeyler geti-
rin de karnımızı doyuralım. 

Konuşurken o kadar vurgulu bir
ses tonu ve kendinden emin bir ifa-
desi var ki, ekipteki herkes büyük
bir dikkatle onu dinliyor. Çok acele-
miz var. Beritan`ı bulduk. 

Hemen arkadaşlar harekete geçi-
yor. Yiyecek bir şeyler hazırlıyorlar.
Bu arada Halil, Yaşar`ı nasıl buldu-
ğunu anlatıyor. Tesadüfen karşılaş-
mışlar. Xinêre`deki arkadaşlarla ko-
nuşurken Yaşar da orada oturuyor.
Halil, bulunan cenazeden bahsedi-
yor. Yaşar sürekli gülümseyerek onu
dinliyor. Sonra birden söze giriyor: 

- O Beritan değildir! diyor. 
Halil şaşırıyor. 
- Peki kimdir?” 
- O doçkacı Sarı Agirî... 
- Sen nereden biliyorsun? 
- Çünkü onu ben gömdüm. 
- Peki, ya Beritan? 
- O, Sarı Agirî`nin hemen üs-

tündeki yamaçta yatıyor. 
Halil daha da şaşırıyor. 
- Nereden biliyorsun? 
- Çünkü onu da ben gömdüm.
- Bize gösterir misin?
- Evet! Zaten ben de yönetim-

deki arkadaşlarla konuşmak için
arkadaşların yanına gitmiştim.
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Şimdi oradan geliyorum. Biraz
işlerimiz vardı, işimiz bitince
Hav-Par`ın çekim ekibiyle birlikte
gidip Beritan`ı çıkarmayı düşü-
nüyorduk. 

Halil ne diyeceğini bilemiyor. 
- Peki, neden şimdiye kadar kim-

seye söylemedin?” diyor. 
Yaşar, özellikle son yıllarda birçok

kişiye söylediğini ama kendisi bura-
da olmadığından dolayı ve Beritan’-
ın yeri üzerinde birçok spekülasyon
geliştiğinden ve sitemle arkadaşların
da ilgisizliğini eleştirerek sonuç ala-
madığını söylüyor. Kendisi alana ge-
lince yaptığı ilk işlerden biri de bu
durumu netleştirmekti. Yönetimlerle
konuşuyor, gerekli hazırlıkları yapı-

yor. Tam gidecekken Beritan film
ekibini öğreniyor. Tesadüfen Halil ile
de karşılaşınca bu iş için en uygun
kişiyi bulduğu sonucuna varıyor. Hiç
oyalanmadan Halil`e Xakûrkê yolu-
na düşüyor. 

Bir taraftan yemeklerini yiyip çay-
larını içerken, diğer taraftan merakla
bekleyen film ekibine Beritan`la ilgili
gelişmeleri anlatıyorlar. Yaşar, her
bir kahramanın zamanla efsaneye
dönüştüğünü ve hakkında onlarca,
belki de yüzlerce hikaye anlatıldığını
ama Beritan’ın sadece bir efsane
değil, bir tarihsel kişilik ve gerçek ol-

duğunu söylüyor. “Bunun için de,”
diyor. “Beritan`ı tarih içindeki yeri-
ne doğru koymak önemlidir. Beri-
tan, yazılan tarihimizin en zorlu
sayfasının en berrak ifadesidir.
Bunu muğlaklaştırmak, tarihle oy-
namak olur. O yüzden Beritan`la
ilgili bütün gerçekleri titizlikle açı-
ğa çıkarıp belgelemek gerekir,” di-
yor. “Ben size gördüğüm, bildiğim
ve duyduğum her şeyi anlataca-
ğım. Siz bunu belgeleyeceksiniz,”
diyor. Hemen hazırlıklara başlıyoruz.
Bir gün sonra ekibi alıp Beritan`ın
bulunduğu yere doğru yola çıkıyo-
ruz. Bu arada Yaşar ve Xemgin de
tanış çıkıyorlar. Yaşar`ın anlatımları-
nı Xemgin de onaylıyor. 

Birbirleriyle sohbet
ederken hem kendi-
leri hem de biz gül-
meden edemiyoruz.
Çünkü Xemgin`in de
kulaklarında sorun
var. Yüksek sesle ve
dikkatle birbirlerinin
yüzüne bakarak ko-
nuşuyorlar. Konuş-
maktan çok birbirle-
rini okuyorlar
yüzlerinden. Yaşar,
Xemgin`e takılıyor: 

- Şansa bak, iki
sağır tarihin sesi

olacaklar. Aklıma Timur`la Beya-
zıt`ın hikayesi geldi,” diyor. 

Herkes daha yüksek sesle gülü-
yor. Xemgin, bulduğu cenazenin
Beritan`a ait olmadığına üzülmüş
ama onun yerini bilen eski silah ar-
kadaşı Yaşar`ı bulduğunu da çok
sevinmiş. Biraz mahçup: 

- Vallahi heval, ben arkadaşlara
söyledim. Bu cenazenin Beritan`a
ait olup olmadığını kesinlikle bil-
mediğini, ama duyduğumu anlat-
tım. İyi ki sen geldin. Yoksa biz de
tarihe karşı suçlu duruma düşe-
cektik,” diyor. 

Yaşar, sürekli Xemgin`in omuzla-
rına vuruyor, sanki kucaklayıp başı-
nı okşamak istermiş gibi bakıyor.
Çünkü o savaşta Yaşar takım ko-
mutanı iken, Xemgin alandaki baş-
ka bir kampın 13 yaşındaki portatif
gerillasıymış. 

Aradan geçen yıllar içinde Xemgin
büyümüş, değişmiş. Ama Yaşar`ın
gözünde Xemgin hala 13 yaşındaki
sevimli portatif. Yaşar`ın yüzündeki
sevecenlik çevredeki herkese yansı-
yor. Xemgin biraz mahçup. Yaşar
elini Xemgin`in omzuna koyarak, “O
günün tanıklarından çok az kişi
kaldı. İkimiz de tarihimizin en
onurlu ve zorlu zamanlarının ta-
nıklarıyız. Birlikte tanıklık yapaca-
ğız, hiç bir kaygıya düşmeden. Ol-
duğu gibi anlatacağız. Biz,
tarihsiz bir halkın tarihiyle en çok
oynanan bir halkın tarih yazma
savaşının tanıklarıyız,” diyor. Ekip-
teki eski bir gerilla, “sadece tanıkları
değil, aynı zamanda yaratıcıları ve
yazıcıları da...” diyor. 

Akşama doğru Xemgin ve Yaşar
önde, ekip arkalarında Çil u Çar bo-
ğazına doğru yola çıkıyoruz. Herkes
büyük bir heyecan içinde. Boğaza
çıkıyoruz. önce Sarı Agirî`nin mezarı
başında toplanıyoruz. Yaşar, onu
nasıl getirdiklerini ve kendisinin onu
nasıl gömdüğünü anlatıyor: 

“Savaşın sonlarına doğru ateş-
kes yapılmıştı. arkadaşlar kendile-
rine yakın tepelerdeki peşmerge
komutanlarıyla diyalog kuruyor-
lardı. Bir ara cenaze değişimleri
gündeme geldi. Görüşmeye giden
arkadaşlar, cihazla benimle bağ-
lantı kurdular. Ve bana, bir cenaze
göndereceklerini, onu gömmek
için hazırlık yapmamı istediler.
Ben de yanıma iki arkadaş alarak
kazma ve küreklerle buraya gel-
dik. Aksama doğruydu. Bir grup
arkadaş cenazeyi getirdi. Baktım.
Sarı Agirî`ydi. Tanıdım. Cemal Zê-
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dayî tepesinde doçkacıydı. Keli-
menin tam anlamıyla bir ateş par-
çasıydı. Alandaki herkesin tanıdığı
ve sevdiği bir arkadaştı. 

Agirî`yi buraya gömdük. Tam gi-
diyorduk bir grup arkadaş üç ce-
nazeyle çıkıp geldiler. Hava karar-
mak üzereydi. Onları da gömmem
için göndermişlerdi. Cenazeleri
getiren arkadaşlar, diğer cepheler-
den takviye için gelen arkadaşlar-
dı galiba. Cenazelerin kime ait ol-
duklarını sordum, iki bayan ve bir
erkek arkadaş olduklarını ama
isimlerini bilmediklerini söylediler.
Ama cenazeleri teslim eden peş-
merge komutanı, bayan arkadaşın
yaralı olduğunu ve kendilerinin
onu öldürmek istemediklerini, tes-
lim olmasını istediklerini ama ba-
yan arkadaşın teslim olmayıp ken-
disini uçurumdan attığını
söylediğini söylediler. Beritan`in
kendini attığı kayalık benim doçka
tepemin tam altındaydı. Çatışma-
ya müdahale de etmiştim. Ama
mevzi düşüp, arkadaşlar geri çe-
kilmişlerdi. Beritan`ın tek başına
orada kaldığını biliyorum. Bu Beri-
tan`dı. diğer iki arkadaşın ismini
öğrenemedim. Hava karardığı için
aceleyle üç cenazeyi de şu üstteki
yamaçta sakladık” diyor. 

20-30 metre üstümüzdeki yamacı
gösteriyor. Yamaç kumluk. Her yer
dümdüz. Mezara ilişkin herhangi bir
işaret göremiyoruz. Yaşar çevreye
bakıyor, işaretlerini bulmaya çalışı-
yor. Yaşar, “bir ağaç vardı. Bir ara
yorulup ona sırtımı dayamıştım,”
diyor. Dikkatle çevreye bakıyor. Ara-
dan 13 yıl geçmiş. Alanda birçok ça-
tışma yaşanmış, ormanlar yanmış,
yeniden yeşermiş. Yaşar yamaca
dikkatle bakıyor, kayalıkları inceliyor.
Toprağı inceliyor. Hem hatırlamaya
çalışıyor hem bir işaret bulmak için
dikkatle etrafına bakınıyor. Biraz do-
laşıyor, sonra bir yerde duruyor. Top-

rağı eliyle yokluyor, bir silah şişi isti-
yor. Şişi alıyor, gerillanın mayın ya
da erzak gömmesini ararken yaptığı
gibi elindeki şişi toprağa batırıp top-
rağın sertliğini ölçüyor. Diğer gerilla-
lar da onun hemen çevresinde aynı
şeyi yapıyorlar. Bu arada bütün bun-
lar kaydediliyor. Yaşar en sonunda
mezarın yerini bulduğuna ikna olu-
yor. Birkaç metrelik bir alanı işaret
ederek, “Burası!” diyor. Ekip hemen
kendi içinde işbirliğini yapıyor. Bir
grup kazı yapacak, diğerleri toprağı
çekecek. Çekim ekibi çekim yapa-
cak. Halil kamerayı Yaşar`ın tam kar-
şısına kuruyor. Yaşar kazıya başla-
madan önce bir iki şey söylemek
istediğini belirtiyor, tarihin tanıklığın-
da bu işi yaptığını belirterek. “Beri-
tan 13 yıldır burada yaşıyor. Açın,
bakın, göreceksiniz” diyor. Kazıya
başlamadan önce mezarın içinde ne
bulacağımızı anlatıyor: 

- Üç cenaze var. Biri Beritan,
diğeri isimlerini bilmediğim bir
bayan ve bir erkek... Cenazeler
ayrı ayrı yağmurluklara sarılmış.
Üstlerinde bir battaniye olması
gerekiyor. Mezar fazla derin de-
ğil, acele ile yapmıştık. Üzerlerin-
de birkaç karış toprak olması ge-
rekiyor” diyor. 

Ve kazmaya başlıyoruz. Toprak
fazla sert değil, kazma ve kürek ra-
hat çalışıyor. Çıkardığımız toprağı
bir kenarda topluyoruz. Olabildiğin-
ce yavaş ve dikkatli çalışılıyor. 

Önce Rêzan’ın kazı yaptığı yerde
bir parça şutîk çıkıyor. Siyah... O böl-
geyi hemen silah sisleri ve elle derin-
leştirmeye başlıyoruz. Bir parça ke-
mik çıkıyor. Sonra yavaş yavaş
elbiseler ve ayakkabı. Cenazelerin
ortaya çıkan işaretlerden yönünü ta-
yin etmeye çalışıyoruz. Ayakkabılar
bulununca belli bir çerçeve oluşturu-
luyor. O çerçeve içinde kazı derinleş-
tiriliyor. İlk bulunan cenaze, mezarın
bir ucunu oluşturuyor. Bel kısmından
kemiklerin bir kısmı dışarı çıkmış.
Hayvanlar çıkarmış olabilir mi, diye
soruyoruz birbirimize. Ama toprağın
altında olması farklı olasılıkları gün-
deme getiriyor. Ortaya çıkan cenaze-
nin çevresi yavaş yavaş temizleni-
yor. Cenazelerin üstünde
battaniyelerin kenarına konulan nay-
lon bez olduğu gibi duruyor. Ama
battaniyenin kendisi geçen süreç
içerisinde toprağa karışmış. Daha
önceki mezarlarda da görmüştük,
uzun zaman toprağın altında kalan
elbiseler ve pamuk bezler toprak
olurken, naylon karışımı bezler uzun
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süre sağlam kalıyor. 
Kazı derinleştikçe iki çift ayakkabı

daha gün yüzüne çıkıyor. Ayakkabı-
lardan baş kısmına doğru kazıyı de-
vam ettiriyoruz. İlk başta bulduğu-
muz ilk cenazenin tamamını açığa
çıkarıyoruz. İlk cenaze ayakkabıları,
şalı, şutiki, şutikin altında bağladığı
kareli boyun bağı, askeri gömleği ve
gömleğin içinde düğmeleri ve bazı
lifleri kalmış sivil kareli gömleğin ka-
lıntıları... Onların da üzerinde üstü
rengi beyaza çalmış, yağmurlukla
örtülü bir yüzden ibaret. Cenazenin
bağlanma biçimi dikkatimizi çekiyor.
Kollarının omuz altından şutikle vü-
cuduna bağlandığını görüyoruz.
Ama her şeyden çok dikkat çeken,
yağmurluğun örttüğü yüz oluyor.
Herkes gelip yakından bakıyor. Halil
yüze dokunuyor: 

- Çok güzel bir yüz, diyor. 
Ekibin diğer üyeleri de ayni şeyi

söylüyor: “Çok güzel bir yüz...”. 
Beritan Cudi, elini yüzün üzerin-

de gezdiriyor: 
- Sanki yeni uyumuş, her an

uyanacakmış gibi duruyor, diye-
rek oradaki herkesin ortak duygu-
sunu ifade ediyor. Bu arada kazıyı
yapan ekibin diğer üyeleri, diğer iki
cenazeyi de açığa çıkarıyor. Cena-
zeler yağmurluklara sarılmış. İlk
bulunan cenazenin dışındaki cena-
zeler hiç dağılmadan oldukları gibi
duruyor. Yaşar: 

- İki bayan arkadaşı bir tarafa,
erkek arkadaşı da onların yanında
diğer tarafa gömmüştük,” diyor. 

Ortadaki kesin bir kadın cenaze-
si... Diğer ikisinden hangisinin erkek
olduğunu tespit etmek gerekiyor. 

Bulunan ilk cenazenin yüzündeki
örtüyü kaldırıyoruz. Kafatası sapa-
sağlam. Elbiselerin içindeki kemik-
leri inceliyoruz. Boyun kemiği kırık.
Sağ kaburgalarından bazıları ve
sağ bacağının baldır kemiği kırıl-
mış. Elbisede birçok yırtık var. mer-

mi izi arıyoruz. Sadece kolunda,
omuza yakın bir yerde mermi izine
benzeyen bir delik görünüyor. Elbi-
sedeki diğer yırtıkların çarpma so-
nucu oluştuğu kanısına varıyoruz.
Gömleğinin bir cebinden beyaz ay-
na çerçevesinin parçaları ve parça-
lanmış mor renkli plastik çakmak
parçaları çıkıyor. Diğer ceplerinde
bir şey bulamıyoruz. 

İkinci cenazeyi inceliyoruz. Kafa-
tası sağlam. Kemiklerde fazla kırık
görünmüyor. Gömleğinin göğüs kıs-
mının düğmelerini açıyoruz. Kabur-
gaları sağlam. Ama göğsünün sol
kısmının kalbin bulunması gereken
yerde bir BKC mermisi çekirdeği du-
ruyor. Rubar mermiyi alıp bakıyor.

Sonra elbiseye dikkatle bakıyor. Gö-
ğüs hizasında mermi izi bulunuyor.
Büyük ihtimalle kalbinden öldürücü
bir darbe almış. Cenazenin üzerin-
deki elbiseler yırtık değil. Gömlek
cebine iliştirilmiş bir rozet buluyoruz.
Kırmızı zemin üzerinde sarı orak ve
çekiç etrafında bir yazı: Partîya Kar-
kerên Kurdistan, PKK... Hiç bozul-
mamış. Tuzunu alınca kıpkızıl ve pı-
rıl pırıl duruyor. Bu cenazenin büyük
ihtimalle Beritan`a ait olmadığı üze-
rinde anlaşılıyor. Cenazenin boyu di-
ğer iki cenazeye göre oldukça kısa. 

Üçüncü cenaze uzun boyuyla dik-
kat çekiyor. Onun da üstünü açıyo-
ruz. Kafatası sağlam. Kemiklerinde

kırık yok. Elbiseleri sağlam ve olduk-
ça geniş. Ceplerine bakıyoruz, bir
şey bulamıyoruz. Elbisede mermi iz-
lerine benzer bazı küçük delikler bu-
lunuyor. Dişlerine bakıyoruz, düzgün
ve küçük dişler... İkinci cenazenin
kaplama bir dişi var. Birinci cenaze-
nin ön dişleri tavşan dişi. Üçüncü ce-
nazenin ayakkabıları diğer ikisinden
daha büyük. 

Tartışıyoruz. Üçüncü cenaze bü-
yük ihtimalle erkek. İkinci cenaze
genç ve ufak tefek. Aldığı yarayla
hemen ölmüş olması gerekiyor. Bi-
rinci cenaze orta boylu, giyiminden
kadın bir gerilla olduğu ihtimali yük-
sek. Beritan`ın günlüğündeki fotoğ-
raflarda giydiği ayakkabının aynısı

ayaklarında duruyor.
Belindeki şutik siyah.
Fotoğraftaki ile aynı.
Aynı dönemde kendi-
siyle beraber yaşa-
yan Nuda Karker,
Beritan’ın şahadetin-
den kısa bir süre ön-
ce Beritan’la şutikleri-
ni değiştirdiklerini
söylemişti. Tarif ettiği
şutik birinci cenaze-
dekine çok benziyor.
Şutikin altında beline

sardığı boyun bağı sağlam duruyor.
Yaşar o dönemde boyun bağlarının
İran’dan geldiğini ve birçok arkadaş-
ta bulunduğunu söylüyor. Bütün işa-
retler birinci cenazenin Beritan’a ait
olduğunu gösteriyor. Herkesin dü-
şüncesi ortak. 

Cenazelerin çıkarılması baştan
sona bütün ayrıntılarıyla kameraya
çekiliyor. Bu çekimler filmde de kul-
lanılacak. Cenazeler teker teker çı-
karılıp yeni yağmurluklara sarılıyor.
Mezar düzeltiliyor. Bulunan cenaze-
lerin üzerine cenaze ile ilgili bilgiler
yazılıp laskalandıktan sonra bırakılı-
yor. Birinci cenazenin üzerine “BE-
RİTAN (Gülnaz Karataş)” yazılı bir
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not bırakılıyor. Cenazeler şimdilik
yerlerinde kalacak. Xakûrkê alanın-
da Beritan adına yapılan şehitliğin in-
şa çalışmaları bittikten sonra Beri-
tan`ın şahadet yıldönümü olan 25
Ekim`de törenle cenazeler oturulup
deflenilecek. Bu arada Yaşar, Sarı
Agirî`nin cenazesinin de Beritan on-
lar için düzenlediğimiz mezara taşın-
masını öneriyor. Törene kadar aynı
mezarda birlikte uyuyacaklar. Sarı
Agirî`yi de getiriyoruz. 

1992, Xakûrkê alanında yaşanan
savaşın dört şehidi aynı mezarda
yan yana uyuyor. İki tanesinin kimli-
ği henüz bilinmiyor. Araştırılacak.
Birisi doçkacı Sarı Agirî; diğeri Beri-
tan (Gülnaz Karataş)... Cenazeler
mezara yerleştiriliyor. Kalın ağaç-
larla üzerleri kapatılıyor. Yağmura
karşı tedbir amacıyla üstüne naylon
örtülüyor. Toprak atılıyor. Ve ağaç
dallarıyla kamufle ediliyor. 

Ekip üyeleri, Beritan filminin o an-
da başladığını söylüyorlr. Halil çok
sevinçli. Daha önce de PKK`nin
1982`nin 2 Mayıs`ında komployla
katledilen merkez komite üyesi ve
kurucularından Mehmet Karasungur
ve onunla birlikte yaşamını yitiren İb-
rahim Bilgin`in cenazelerini bulup çı-
karmış ve onlarla ilgili program yap-
mıştı. Şimdi ismi PKK tarihinde bir
çizgi, Kürt özgürlük mücadelesi tari-
hinde bir efsane olan Beritan`ı bulup
çıkarmış. Hem de Beritan filminin çe-
kimleri için Beritan mekanına gelmiş-
ken, tesadüfen oluyor bu. Ama Halil,
“bu bir tesadüf olamaz” diyor. 

Daha sonra Yaşar`la birlikte Ya-
şar`ın 1992 savaşında doçkasını
kurduğu ve savaştığı tepeye gidiyo-
ruz. Yaşar yol boyunca `92 Güney
savaşını gördüğü ve yaşadığı kada-
rıyla anlatıyor, sanki o günleri yeni-
den yaşıyormuş gibi. Bazen ekipten
birileri kendisine soru soruyor. Bili-
yorsa, dün yaşamış gibi en ince ay-
rıntısına kadar anlatıyor. Bilmiyorsa,

herkeste hayranlık ve tebessüm
uyandıran bir ifadeyle “görmedim,
duymadım, bilmiyorum” diyor. 

Tek tek mevzileri dolaşıyoruz. Ya-
şar`ın doçka tepesi Beritan kayalık-
larına yukarıdan bakıyor. Gündüz
gözüyle oradaki her hareketi gör-
mek mümkün. Yaşar anlata anlata
bizi kayalıklara götürüyor. Yol boyu
her çeşitten mermi kovanı dikkati-
mizi çekiyor. Kayalıklara çıkıyoruz.
Karşımızda Şekif, aşağıda Çil u Çar
vadisi ve Lolan suyu... Lolan suyu-
nun karşı tarafında güneye açılan
Şêxzade boğazı. Batıya dönüyoruz,
Evdal Kovi ve güneybatı tarafında
Lelikan tepesi... En iyi bildiğim te-
pe... Burada Beritan, orada Berti...
Aynı savaşta aynı toprağa başkoy-
dular. Şimdi Beri-
tanistan`da Beri-
tan tepesinden
Berti`nin gömülü
olduğu Lelikan te-
pesine bakıyorum.
Kendimi evimde,
benim ben oldu-
ğum yerde hisse-
diyorum. Beritani,
Beritanistanlı,
Berti. 

Beritan filminin
ekibi Xakûrkê`ye
gelir gelmez Beri-
tan`ın cenazesini bulup çıkarıyor. Yi-
ne Yaşar`ın anlatımlarından senar-
yoda kurgu olarak işlenmiş birçok
şeyin savaş sırasında da aynen ya-
şandığını öğreniyoruz. Örneğin “Ha-
run neredeydi?” diye soruyor Halil.
Yaşar, doçka tepesinin arkasındaki
tepeyi gösteriyor. Bu tepe Beritan ka-
yalıklarına bakıyor. Harun`un koordi-
ne tepesi. Filmde de yapılan kurguya
göre Harun, Beritan`ı görebileceği
yakın bir tepeden çatışmayı koordine
ediyordu. Gerçekte de öyleymiş. Yi-
ne film kurgusunda mevziiyi bırakıp
giden bir gerilla var, filmdeki adı Xe-

bat. Yaşar o çatışmada İsmail isimli
takım komutanının Beritan`ı çatışma
ortasında bırakıp gittiğini söylüyor.
Halil, “bizim kurgumuzda da böyle
bir şey var. Ancak adı İsmail değil,
bilseydik adını İsmail yapardık” di-
yor. Buna benzer birçok tesadüf ya-
zılan senaryonun ve yaşanan gerçe-
ğin uyumunu gösteriyor. Halil ısrarla
bunların tesadüf olamayacağını ama
nasıl izah edeceğini de bilmediğini
söyleyip duruyor heyecanla. Ve Beri-
tan tepesine doğru yürümeye devam
ediyoruz. Tepeyi geziyoruz. Kayalık-
lar arasında Beritan`a ait hatıralar
dolaşıyor. 

Tepede bulduğum boş kovanları
topluyorum. 241 adet boş BKC ve
kalaşnikov mermisi biriktiriyorum.

Zamanla renkleri yeşile çalmış. Be-
ritan`ın kendini attığı yere gidiyo-
rum. Mermileri tek tek yere bırakı-
yorum. Yazı yazıyorum. Beritan’ın
mevzisinde Beritan’ın mermileriyle
bir isim yazıyorum: BERİTAN. 

Gerisini film anlatacak. Gerilla fil-
mi... Halil’in deyimiyle, “gerillayı
ancak sinema anlatabilir. Dağda
yapılabilir gerilla filmi. Ve en gü-
zelini de ancak gerilla yapabilir.”

Gerilla film yapıyor; Beritan`ın fil-
mini... Yani, kendi filmini. Biliyor
musunuz, bunlar gerçekten film in-
sanlar. İyi seyirler...

CIWANÊN AZAD
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YYAASSTTII⁄⁄IIMMIIZZDDAANN  ÇÇAALLDDIILLAARR

Dünya dönüyor kendi yörüngesinde
Ya içindeki yaflam
Kimileri için beyhude
Kimilerine iyi ki vars›n bir gün daha dercesine
Sofinin sohbetinden kaç›p
Ç›k›flta imam›n söyleyifli camide kal›r
Geceleri çocuk sesleri zikreder beynimde

Gidiflte kabaday›n›n aflk›yla
Öfkede devrimcinin hayk›r›fl›
Yoruldu¤umda emekçinin Bitlis’i içifli
A¤lad›¤›mda köylünün duygulu cilesi
Ve sonras›

Geceden arta kalan, rak› masas›ndaki
Pasl› küfürleri dizelerim denize do¤ru
Durmadan çocuklar›n ç›¤l›klar› böler geceleri

Çok savaflt›m Kore, Çanakkale, K›br›s’ta
Kardefllik madalyas› takt›lar benligime! 

pasland›
Çok alk›flland›m Beyo¤lu’nda
Çok a¤lad›m Urfa Emek sinemas›nda
Özgürlü¤ü oynamak isterdim halbuki 

Diyarbak›r’da
Güneflin do¤uflunu Urfa’da
Düfllerini kiralamak vard› 

Mardin’de bir çocu¤un
Siyah saçl›, kara kafll›,
Terörist mi derler, yoksa karanfil kokulu 

erdem yureklimi
Tafllarlar m›yd› tüm trajik gerçekleri
Tafl›sayd›m yüre¤ime, 

sahneleseydim Ankara’da 
Ana dayanam›yor yürek nas›l dayans›n lo
Ama durmadan kusuyorum uzak diyarlara
Özgürlü¤ümüzü yast›¤›m›z›n alt›ndan

çalan diyarlardan getirmek istiyorum
O koskaca tarihi
Kelepçelemifller karanl›k yüzlü apoletler
Görüyorum oy

A¤l›yorum durmadan, 
parçal›yorlar Kürdistan’›m› gülerek

Anan›n gözleri önünde 
yavrusunu akbabalara yedirmifl gibi

Parçalan›r bu beden
Can›m ac›yor dostum
Özgürlü¤e koflmak mecnun olmak m›
Yoksa kavuflmak m›?
Ne ac›...

AAllii  HHaammzzaa  ÇÇeettiinnkkaayyaa
SSeerraaiinngg//BBeellggiiuumm
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BBee  ‹‹mmrraall››

Yollar›m benim dert orta¤›md›r
Da¤larsa benim yuvamd›r
Önderlikse bizim Apomuzdur
Be ‹mral›

Dilimizdeki pasl› kilitleri k›rd›ran
Bayra¤›m›z› tozlu sand›klardan ç›kartan
Bize diz çöktürmemeyi ö¤reten
O bizim do¤uflumuzdur
Be ‹mral›

Bize ben Kürdüm kelimesini
korkmadan söyleten

fiehitlerin yolunda yürüten
Kürdistan ateflini içimizde büyüten
O bizim do¤uflumuzdur
Be ‹mral›

Urfa’da bir umut bir günefl olup do¤an
Kefeni boynuna al›p halk› için savaflan
Ben kurumufl bir a¤aca can verece¤im diyen
Kurumufl bir a¤ac› yemyeflil edip

meyvesini halk›na yediren
O bizim do¤uflumuzdur
Be ‹mral›

Ey ‹mral› sana geldim
Susuzlu¤umu dindirmeye de¤il
Güneflimi görmeye geldim
Be ‹mral›

AAhhmmeett--AAllmmaannyyaa//LLuunneenn
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P‹RELER

Pireleri e¤itmeye

çal›flanlar bir yönüyle

garip, bir taraftan da

akla yatk›n bir fley göz-

lemlediler. Üstü kapal›

bir kutuya konulan pire-

ler z›play›p tekrar tekrar

kutunun tavan›na

çarp›yorlard›. Fakat bir

müddet sonra ilginç bir

fley oluyordu. Pireler

z›plamaya devam ediyor,

ama bu  defa tepeye

vuracak kadar yükse¤e

z›plam›yorlard›. Belli ki

tavana vurduklar›nda

canlar›n›n yanmas› onlar›

bunlardan al›koyuyordu. 

‹flin ilginç taraf› ise

kutunun üstündeki

tavan kald›r›ld›¤›nda

pireler yine z›plamaya

devam ediyor, ama hiç-

bir zaman kutunun

d›fl›na atlamaya

çal›flm›yorlard›. Çünkü

isteseler de

atlayam›yorlard›. Bunun

nedeni ise basitti:

Kendilerini daha yükse¤e

z›playamayacaklar›na

flartland›rm›fllard›.

Ama bir müddet

sonra flartland›rmadan

vazgeçtiklerinde istedi-

kleri kadar z›plamaya

yine bafll›yorlard›.

Ço¤u kez bir insan›n

bafl›na da ayn› fleyler

gelmiyor mu? Kendimizi

öncelikle kendimiz

s›n›rl›yoruz ve

ulaflamad›¤›m›z hedefle-

re ulaflamayaca¤›m›z›

düflünüp bir anlamda

kendimizi baflar›s›zl›¤a

flartland›r›yoruz. T›pk›

pireler gibi daha yükse¤e

z›playamayaca¤›m›za

inan›yoruz. “Bak›n,
gördünüz mü, ben
zaten o kadar yükse¤e
z›playamam” deyiveriy-

oruz.

Yapaca¤›m›z asl›nda

çok basit: 

Öncelikle kendimizi iyi

tan›mak, hedefimizi

tan›mlamak, sonra da

ona yetiflebilece¤imize

inanmak... Ve  elbette ki

var gücümüzle z›pla-

mak...

SSIINNIIRRIINN  ÖÖTTEESS‹‹

ey kanl› gözyafllar› akt›ran
bana can›ndan can veren
kaç zamand›r rüyamda
gül yüzlü çocuklar›
ve koflup oynamalar›n› görüyorum
ben de onlara kat›l›p 
oynamak istiyorum
ama yaklaflt›kça
daha beter uzaklafl›yorum
ve birden tel örgüleri s›n›r çiziyor 

-önüm arkam-

s›n›r›n ötesi öyle güzel ki
birbirinden güzel 

gökkufla¤›n›n yedi rengi
ve yeryüzünün bütün çiçekleri
çocuklar›n gülücükleri
kulaklar›ma kadar uzan›r
o tatl› ve özgürlü¤ü anlatan yüzleri
gozlerime iliflir

onlar›n öyle bir bahçe
k›skanmamak elde de¤il

tel örgünün bu taraf› ise
gökkufla¤› diye
top-tabanca
gülücük diye
kanl› gözyafllar›

s›n›r›n ötesi öyle güzel ki
görüyorum duyuyorum 

gül yüzlü çocuklar›
ve özlemlerinden ar›nm›fl seslerini
ama gidemiyorum gidemiyorum
aralar›na kat›lmak istiyorum
ama ayaklar›mdaki çamur
kurflun gibi a¤›r

beni de aran›za al›n diye
yafl›t›m çocuklara 

seslenmek istiyorum
iflte o zaman sesim
bomba seslerine kar›fl›p kayboluyor
sadece bakmakla yetinmekse
ac›lardan ac› veriyor
hele bu oynama özgürlü¤ü
yasak edilmifl çocuklar›n...

s›n›r›n ötesi öyle güzel ki
o tel örgüleri y›k›lsa da 
kat›lsam gülmeyi bilen çocuklara
ve bana gülmeyi ö¤retseler
ben de gülebilseydim
ben de gülebilseydim

ne dersin yüre¤i sevda dolu ana
bana gülmek yak›flacak m›
benim de yeni giysilerim
yeni ayakkab›lar›m olacak m›
tank
top
tabanca
yerine benim de oyuncak 

bebeklerim olacak m›

‘olur’ de ana
‘olur’ de
‘gülmek sana yak›fl›r’ de ana
‘yak›fl›r’ de...

‹‹zzzzeett  EEKKEERR
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(: Mizah :)

Küçük afacan, evlerinin
bahçesinde kazd›¤› çukuru
kürekle kapat›rken, yan
komflusu bahçe duvarlar›n›n
üzerinden bakarak, 

- Ne yap›yorsun orada?
diye sormufl...

- Japon bal›¤›m öldü, onu
gömüyorum, diye cevap
vermifl çocuk.

- Bir Japon bal›¤› için çok
büyük bir çukur de¤il mi o?

Afacan çukurun üzerine
son topra¤› at›p küre¤inin
tersiyle vura vura
s›k›flt›rarak 

- Hay›r, demifl, çünkü minik
bal›¤›m sizin açgözlü kedini-
zin midesinde...”

Kar›nca

Hoca fen bilgisi dersinde kar›ncalar›
anlat›yormufl:
- Çal›fl›rlarken kendi a¤›rl›klar›ndan befl
misli fazla yiyecek tafl›rlar, demifl ve
sormufl: “Bundan nas›l bir ders ç›kart›yor-
sunuz?”
“Bence”, demifl ö¤rencilerden biri; “anlafl›lan
bunlarda sendika mendika yok...”

MMiinniikk  bbaall››¤¤››nn  mmeezzaarr››

Politika 

Çocuk babas›na sorar: 
--  BBaabbaa,,  ppoolliittiikkaa  ggeerrççeekktteenn  nneeddiirr??
Baba anlat›r:
--  BBaakk  oo¤¤lluumm,,  bbeenn  eevvee  ppaarraa  ggeettiirriiyyoorruumm,,  ööyylleeyyssee

bbeenn  bbiirr  kkaappiittaalliissttiimm..  AAnnnneenn  ppaarraayy››  yyöönneettiirr,,  ööyylleeyy--
ssee  oo  ddaa  hhüükküümmeettttiirr..  DDeeddeenn,,  ppaarraann››nn  ddoo¤¤rruu  iiddaarree
eeddiilliipp  eeddiillmmeeddii¤¤iinnee  ddiikkkkaatt  eeddeerr,,  ööyylleeyyssee  oo  ddaa  sseenn--
ddiikkaadd››rr..  HHiizzmmeettççii  kk››zz  iissee  iiflflççii  ss››nn››ff››dd››rr..  BBiizzlleerriinn  iissee
tteekk  hheeddeeffii  vvaarrdd››rr;;  sseenniinn  rraahhaattll››¤¤››nn..  DDoollaayy››ss››yyllaa  sseenn
ddee  hhaallkkss››nn..  VVee  ssaarrgg››  bbeezzii  iiççiinnddee  yyaattaann  kküüççüükk  kkaarr--
ddeeflfliinn  iissee  ggeelleecceekkttiirr..  OO¤¤lluumm  aannllaayyaabbiillddiinn  mmii??

Çocuk düflünür ve babas›na bu gece anlatt›kla-
r›n›n üzerinde düflünece¤ini söyler. 

Gece yar›s› çocuk uyan›r. Çünkü küçük kardefli
sarg›s›na pislemifltir ve ba¤›rmaktad›r. Ne yapaca¤›-
n› bilemeyen çocuk, anne babas›n›n yatak odas›na
gider. Anne yaln›z ve derin bir flekilde yatmaktad›r,
öyle ki onu uyand›ramaz. Böylece hizmetçi k›z›n
odas›na gider. Bakar ki babas› hizmetçi k›zla yat-
maktad›r. Dedesi de pencereden gizlice onlar› sey-
retmektedir! Hepsi öyle meflguldür ki, çocu¤un
orada oldu¤unun fark›na bile varmazlar. Çocuk hiç-
bir fley yapamadan yata¤›na geri döner. 

Ertesi sabah, baba çocu¤una kendince politika-
n›n ne oldu¤unu anlatmas›n› ister. Çocuk da
bafllar anlatmaya:

--  KKaappiittaalliizzmm  iiflflççii  ss››nn››ff››nn››  kkööttüüyyee  kkuullllaann››yyoorr..  SSeenn--
ddiikkaa  bbuunnuu  sseeyyrreeddiiyyoorr..  BBuu  aarraaddaa  hhüükküümmeett  uuyyuuyyoorr..
HHaallkk  iissee  ddiikkkkaattee  aall››nnmm››yyoorr..  VVee  ggeelleecceekk  bbookk  iiççiinnddee..
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Hangisi?

Nasreddin hocanın iki karısı var-

mış; biri diğerinden daha genç ve gü-

zelmiş. Tekneyle gezintiye çıkmışlar

karıları “hoca” demiş “biz göle düş-

sek önce hangimizi kurtarırdın?”

Hoca yaşlı karısına dönmüş: 

- Hanım sen biraz yüzme biliyor-

dun değil mi?

Öksürük ilacı

Adamın biri çok kuvvetli öksürü-

yormuş. Doktora gitmiş derdini an-

latmış. Doktor da adama yanlışlıkla

öksürük ilacı yerine müshil ilacı

vermiş ve “bir hafta boyunca ye-

meklerden sonra iç ve yanıma

gel” demiş. 

Adam bir hafta sonra gelince dok-

tor “öksürüğün nasıl oldu?” deyin-

ce adam da “cesaret edip de öksüre-

miyorum ki” demiş.familia
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Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya

11-- Milad›n bafllang›ç y›llar›nda
yaflayan ve Roma imparatorlu¤u
ile yapt›¤› savafllarda ac›mas›zl›¤›
ile ün salan bir do¤u Germen
halk›n›n düflüncelerini benimse-
me, onlardan yana olma - A¤r›,
ac› duyuldu¤unda söylenen bir
söz
22-- Oldu bitti, olup bitti - Kar›fl›k
renkli
33-- “Dahi” anlam›nda kullan›lan
bir ba¤laç - Eski dilde ebe -
‹skambilde birli
44-- Bir fleyin yere bakan yan› -
Genellikle tah›l ölçmede kul-
lan›lan belirli hacimdeki kap,
ölçek - Yapma, etme
55-- Belirti - fiimdi, flu anda, hala 
66--  Tantal - ‹zmir’in bir ilçesi
77-- ‹drarla d›flar› at›lan azotlu
madde - Bir say› - Genellikle
güneflten korunmak için bir
yerin üzerine gerilen bez, nay-
lon vb’lerinden yap›lm›fl örtü
88-- Tanr›n›n herkese verdi¤ine
inan›lan nimet - Tak›m›n
k›salt›l›fl› - Bir ba¤laç
99-- Futbolda topun kaleye sokul-
mas›yla kazan›lan say› - Diflilik
organ›, ferç - Kayna¤› mitolojik
ça¤lara dayanan kiriflli bir çalg›
1100-- Simetrik olmayan, bak›fl›ms›z
1111-- ‹sveç ‹flçi Sendikas›
(k›salt›l›fl›) - Halk - Matematikte
iki büyüklük, iki nicelik
aras›ndaki ba¤›nt›
1122-- Dolayl› anlat›m - Bir kelime-
deki harflerin yerini de¤ifltirerek
elde edilen kelime

11-- “Bir Gün Tek Bafl›na” roman›n›n yazar› 
22-- Bir kimsenin dinin buyruklar›n› yerine getirmek için yapt›klar› -
Bal yapan böcek - ‹çi dolu olan ve d›fl› kaplama olmayan
33-- Numaran›n k›saltmas› - Bir cetvel - Na¤me, melodi
44-- Yat›k durmayan, sert - ‹nek sesi - Baz› hastal›klar s›ras›nda görülen
anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmas›yla
beliren derin dalg›nl›k durumu 55-- Bir meyve - Bulgar para birimi
66-- Ç›k›fl yeri kolayl›kla bulunamayacak kadar kar›fl›k koridorlar›
olan yap› - Günefl do¤madan önceki alacakaranl›k
77-- ‹nsan› istenmeyen seçeneklerden birini izlemeye zorlayan tart›fl-
ma, sorun - Ayr› türden olan ö¤elerin kar›flt›r›lmas›yla oluflmufl,
muhtelif 88-- Tokat’›n bir ilçesi - Serseri, kopuk - Bir nota
99-- Merkep - ‹yice yanarak atefl durumuna gelmifl kömür ya da odun
1100-- Vilayet - Afrika’da bir nehir - Radyum
1111-- Yemek listesinden seçilen, fiyatlar› ayr› ayr› hesaplanan yemek -
Bildirme, anlatma 1122-- Bir erkek ismi - Eski dilde bulut
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