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MMeerrhhaabbaa  ggeennççlleerr  vvee  ggeennçç  kkaallaannllaarr!!

Kürt ulusal tarihinde Dirilifl Günü
anlam›n› tafl›yan 15 A¤ustos 1984
At›l›m›’n›n 23. y›ldönümünde topyekün bir
imha siyaseti güden düflmanlara karfl›,
mücadelesini zirvelefltiren eylemleri cevap
olarak kullanan gerilla güçlerinin, bu imhay›
bertaraf etti¤ine bütün dünya ve karfl›
güçler flahit olmaktad›r.

Geçti¤imiz ay içinde Onuncusu düzenle-
nen Mazlum Do¤an Gençlik ve Spor
Festivali’ni Avrupa’da yaflayan Kürt genç-
lerin yo¤un bir kat›l›m›yla kutlad›k.

Yo¤un bir çal›flman›n eseri olan festival
beklendi¤i gibi yo¤un bir kat›l›m ile gerçek-
lefltirildi. Bütün Kürt gençleri ad›na
Avrupa’ya flu mesaj verildi:

Kürt gençleri dünyan›n neresinde olursa
olsun iradelerine sahip ç›kmas›n› bilirler.
Festivaldeki coflku, sevinç ve kararl›l›k,
gerçekten de istenildi¤i  zaman Kürt genç-
lerinin bütün bask›lara ra¤men neler yapa-
bileceklerinin bir göstergesidir.

14 Temmuz tarihinin ayr› bir özelli¤inin
olmas› da festivale daha önemli bir muhte-
va yükledi¤i kesin bir durumdur. Bizim için
önemi olan flehitlerimizin posterlerinin de
festivale ayr› bir önem ekledi¤i de kesin bir
sonuçtur.

Ayr›ca Avusturya ve ‹sviçre’de düzenle-
nen gençlik festivalleri de kültürel anlamda
Kürt gençlerinin ne kadar geliflti¤inin bir
kan›t›d›r. Kat›l›mlar sayesinde festivaller
birer heyecan kayna¤› haline geldi.

Türkiye’de yap›lan genel seçimlerde
Demokratik Toplum Partisi’nin grup
oluflturacak flekilde meclise girmesi Kürt
sorununa yeni bir yaklafl›m oluflturaca¤›
umuduyla bütün Kürt gençlerini
selaml›yoruz
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“Şanlı 15 Ağustos 
atılımının 24. yılına 
girerken bu atılımın 
önemi ve de yarattığı 
realite üzerine uzun yıllar 
boyunca Özgürlük 
Hareketi’nde bulunan ve 
15 Ağustos tanığı Erdal 
Şiyar ile yaptığımız 
röportajı yayımlıyoruz.”

››lldd››zz  CCuuddii::  UUzzuunn
yy››llllaarr  öözzggüürrllüükk  hhaa--
rreekkeettii  

iiççeerriissiinnddee  bbiirr  1155  
AA¤¤uussttooss  ttaann››¤¤››  oollaarraakk  
1155  AA¤¤uussttooss  nneeyyii  iiffaaddee  
eeddiiyyoorr  bbuu  kkoonnuuddaa  
ddüüflflüünncceelleerriinniizzii  
öö¤¤rreennee  bbiilliirrmmiiyyiizz..

Erdal fiiyar: 15 A¤us-
tos san›r›m böyle k›sa
bir röportaja s›¤maya-
cak kadar de¤erlendir-
me konusu olabilecek
bir ç›k›flt›r. Ama ben sa-
t›r bafllar›yla ve k›saca
de¤inebilirim. 15 A¤us-
tos ölü kürdün üzerin-
deki topra¤› atan o güne
dek sömürgeci oligarflik
devletler taraf›ndan ölü
olarak görülen kürdün
kendisi için düflünen
kendisi için var olan bir
tarihin bafllang›c›; dola-
y›s›yla bir hayk›r›fl bir
flahlan›fl ve bir baflkald›-
r›flt›r. 

15 A¤ustos direnç
ba¤lam›nda bir millatt›r.
Sadece özgürlük hare-
ketinin kadrolar› de¤il
Kürt halk›n›n dünyan›n

neresinde olursa olsun
Kürt olan Kürtlü¤ü unu-
tan de¤erlerinden ve
kimli¤inden uzaklaflan
soyutlanan herkesin ye-
niden kendini tan›mak
kendine dönmeyi ger-
çeklefltiren bir ç›k›flt›r.
Teslimiyetin, bafl afla¤›
gidiflin, yok oluflun dur-
durulmas› buna karfl›l›k
direniflin var olman›n ve
özgürlü¤ün tarihidir. 

15 A¤ustos s›n›rl› bir
militan güçle fedai bir
ruhla Türk ordusu gibi
hem nicelik hem de ni-
telik olarak güçlü ve
ayn› zamanda da ac›ma-
s›z bir orduya karfl›
mücadele ruhunu yü-
reklili¤ini gösteren bir
eylemliliktir. 

Bu anlamda sadece
Eruh ve fiemdinli ile s›-
n›rl› olmayan etkisi Kür-
distan’n›n ve Kürtlerin
oldu¤u her alanda güçlü
olan uykudaki insan›
uyand›ran cesaretsizi
cesaretlendiren bilinçsi-
zi bilinç edinmeye yöne-
lik harekete geçiren bir
baflkald›r› Kürt halk›n›n

kendine güvenini özgür-
lük hareketinin kendi
yetenek ve kabiliyetine
olan güvenini ayn› za-
manda siyasetinin ve
takti¤inin do¤rulu¤unu
ortaya koyan bir müca-
dele bafllang›c› pratik
olarak da kürdü yok sa-
yan her türlü flovenizme
de ilkel milliyetçili¤e de
karfl› bir darbe olarak
alg›lanmas› gereken bir
mücadele. Ulusal uyan›fl
ulusal bilinç ulusal dirilifl
ulusal birlik kavramlar›n›
pratiklefltirme miladi
olan bir mücadele böyle
müstesna günler halkla-
r›n tarihinde az bulunur. 

--1155  AA¤¤uussttooss  aatt››ll››mm››  
KKüürrddiissttaann  ggeennççllii¤¤ii  
oollaarraakk  nnaass››ll  eellee  
aall››nnmmaall››dd››rr??  

fiöyle belirteyim ki sa-
dece 15 A¤ustos’u ger-
çeklefltiren hareketin
kadrolar› de¤il hareke-
tin büsbütün kendisi de
asl›nda bir gençlik hare-
keti olarak do¤du; büyü-
dü. Gençlik 15 A¤ustos
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ta bir ruh yakalamal›. Her fleyden
önce bu ruh nedir. Bu ruh yafla-
m›yla sa¤a sola sapmayan ahlaki
durufluyla, do¤al de¤erleriyle hal-
k›n özgürlü¤ünü her fleyin üstün-
de tutan, karfl›l›ks›z hesaps›z kay-
g›s›z kendisini mücadele adayan,
baflar›y› esas alan ve buna inanan
bir sonuç ç›karmal›. 

15 A¤ustos’u Agit arkadaflla an-
latmak en do¤rusu. O da bir genç
arkadaflt›. Ama Agit arkadafl bir
destand›r. Bir kahramand›r. Ve
hareketin temel a¤açlar›ndan bir
de¤erdir. Ama o genç böyle bir
destan yaratt›ysa. Böyle bir nehir
gibi cofltu coflturduysa gençlik bi-
raz böyle olmal› derim. Yerinde
sayan, ketum, düflünce üretme-
yen, eyleme geçmeyen ve sonuç
almayan, zihinsel olarak kendisini
sürekli yenilemeyen, gitti¤i yerde
örgüt yoksa örgüt kurmayan, ör-
güt varda yetersizlikler varsa bun-
lar› gidermeyen, gecesiyle gündü-
züyle mücadelenin sorunlar›yla
olmayan bir gençlik kendisinden
flüphe etmeleri gerekir. 

Motor güç ayd›nlat›c› güç fedai
güç, enerjik güç dünyan›n her
yerinde ama Kürt halk›nda daha
fazla gençliktir. Bu aç›dan gençli-
¤in görevleri sorumluluklar› ka-
dar Önder Apo’nun gençleri ol-
man›n avantaj› büyüktür. E¤er bu
büyük iste¤i kendilerinde ger-
çeklefltirirseler bunun düflünsel
ve eylem gücüne ulaflabilseler
bununla aflamayacaklar› bent üs-
tesinden gelmeyecekleri engel
yoktur. Sürekli yeniyi arayan bu-
nun mücadelesini veren kabul
ret ölçüleri çok daha do¤ru ve
çok daha hayat bulan ölçülerle
kendini tan›mlayan yeri geldi¤in-
de k›l›ç keskinli¤i ile ret eden ye-
ri geldi¤inde inan›lmaz dinleme
sabr›n› gösteren inan›lmaz ikna

kabiliyetine ulaflan sürükleyen ve
sürükleten kesimden olmalar›
gerekir. 

Gençlikte arad›¤›m›z budur.
Nas›l ki PKK bir gençlik hareketi
iken daha baflta gitti¤i her yerde
örgüt olduysa ve örgütü büyüt-
tüyse gitti¤i her yerde bir ayd›n-
latma yaflatt›ysa ve ayd›nlatt›ysa
bugünkü gençlik de 30 y›l› aflk›n
bir mücadelenin tecrübeleri mi-
ras› ve de¤erleri üzerinde 3 kat›
fazlas›n› da verebilmeli. E¤er 3
kat›n fazlas›n› veremiyorsa ya zi-
hinsel eksiklik vard›r, ruhsal ola-
rak dolu de¤ildir, ya inanç boyu-
tuyla yetersizdir. Ama bunlardan
hangisi ne kadar etkili olursa ol-
sun kendisini muhakkak gözden
geçirmesi gereken bir gençlik
derim. fiikayetçi yak›nan imkan-
s›zl›ktan flikayet eden baflar›lmaz
diye gerekçe arayan de¤il aksine
imkan yaratan baflar› gerekçesi
olan bir gençlik gençliktir derim.

--1155  AA¤¤uussttooss  AAtt››ll››mm››  KKüürrtt  
ggeennççllii¤¤iinnii  ggeelleeccee¤¤ee  nnaass››ll  
hhaazz››rrllaadd››??  GGeelliiflfliimmii  kkaattkk››llaarr››  
nnaass››ll  oolldduu??

-Önce 15 A¤ustos öncesi ve
sonras› bir milattan bahsediyoruz.
15 A¤ustos öncesi Kürt gençli¤i
diye bir gençlik yok, kendisine ait
bir gençlik yok onun için yok di-
yorum. Yoksa gençler var ama
neyin gençleri. Hangi amac›n
gençleri, kendisini ne ölçüde tan›-
yor, tarihin gelifliminde nas›l bir
rol oynuyor, böyle bir gençlik
yok. Var olan gençlik nedir? Köy-
deyse geleneksel de¤erler içinde
bo¤ulan, flehirde ise flehir kültürü
içinde yozlaflan az çok siyasete
bulaflm›fl ise ya flovenizmin ya ilkel
milliyetçili¤in a¤›r etkisini yaflayan
ya da tümüyle kendi köklerinden
kimli¤inden ülkesinden kopup bir
gençlik var. 

‹flte 15 A¤ustos bunu tersine
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çevirdi. Yani önce gençlik kendi-
sini bir sorgulama ihtiyac›n› duy-
du. Ben kimim ve neyim? Mesela
bir askerlik ça¤› geliyorsa, niçin
Türk askerli¤i? Niçin özgürlük
hareketi saflar›nda yer almamak?
Veya bir ayd›n gençlik ise bir sor-
gulama ihtiyac› duymufltur. Bu ilk
kurflun bu ilk ayd›nlat›c› kurflun,
niçin bu dönemde ortaya ç›kt›
bunun anlam› nedir bunu sorgula-
m›flt›r. Veya bir k›rsal kesimde bir
genç ise ister feodal afliretsel ge-
leneksel de¤erlerin etkisine olan
isyan›yla ister düzene olan isya-
n›yla veya flehir kültüründe ise
keza çözümsüzlü¤ün gençlikte ya-
ratm›fl oldu¤u baz› s›n›rlar› ölçü-
leri aflman›n isyan›yla yönünü öz-
gürlük mücadelesine dönmüfltür. 

15 A¤ustos’tan sonra özgürlük
hareketi saflar›na kat›l›m çok
a¤›rl›kl› hatta %100 diyebilece¤im
düzeyde gençlikten olmufltur.
Dolay›s›yla burada gençlik çok
ileri düzeyde etkilenmifltir 15
A¤ustos’tan. Ve çok ileri düzeyde
yerini alm›flt›r özgürlük mücade-
lesinde. Bu sosyolojik olarak ta
böyle olmas› gerekiyor. Ulusal
anlamda da böyle olmas› gereki-
yor; siyaseten de böyle olmas›
gerekiyor ve bu anlamda 15
A¤ustos gençlik üzerinde olmas›
gereken pek çok fleyi olabilirli¤ini
de gerçeklefltirdi. 

Gençli¤in isyanc› ruhuna bir ce-
vap oldu bir ça¤r› oldu. Gençli¤in
aray›fllar›na bir isyan oldu bir ça¤-
r› oldu. Ve gençlikte kendisini
tam da bu mücadele de buldu. Ve
bu halende bu böyle devam et-
mektedir. Tabi ki bir sosyal top-
lumuz, kendini katmada s›n›rlan-
d›ran kesimlerde olmufltur. Ve ya
affedersin lafazanl›k yapanlar da
olmufltur bunlar her zaman ve
her kesimde olur. Ama bir kuflak

anlam›nda bir sosyal kesim anla-
m›nda bir gençlikten söz ediyor-
sak Kürt gençli¤i Kürdistan genç-
li¤i 15 A¤ustos la beraber adeta
bir yaz s›ca¤›nda adeta yol alm›fl
susam›fl bir çeflme bulman›n bir-
de hasretini bir yudum suyunu iç-
menin hasretini de hayati önemi-
ni bulmaya çal›fl›yor. 

--1155  AA¤¤uussttooss  eeyylleemmii  aayynn››  
zzaammaannddaa  KKüürrtt  hhaallkk››nn››nn  aassiimmiillee  
oollmmaass››nnaa  kkaarrflfl››  yyaapp››llaann  bbiirr  
eeyylleemmddiirr..  BBuunnaa  rraa¤¤mmeenn  
AAvvrruuppaa’’ddaa  ssiisstteemmlleerr  iiççeerriissiinnddee  
aassiimmiillee  oollaann  bbiirr  KKüürrtt  ggeennççllii¤¤ii  
vvaarr  bbuunnuu  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleenn
ddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Asimilasyon bir halk› adeta mi-
lim milim, santim santim yok et-
menin ac›mas›z yöntemidir. Be-
zen halklar k›l›ç silah zoruyla
bazen de böyle sindire sindire
yok edilmifllerdir. Tabi ki 15
A¤ustos belirtti¤im gibi bir ulusal
uyan›fl dirilifl hareketidir. Ayn› za-
manda asimilasyona karfl› da
Kürtlerin kendisini bulmas› ve
buna karfl› bir duyarl›l›¤›d›r ve öz-
gürlük mücadelesinin kat etti¤i
mesafe bizim için henüz yetersiz
de olsa an› an›na çok de¤erlidir
ve çok önemli sonuçlara ulaflm›fl-
t›r. Avrupa gençli¤i ülkede ki
gençlikten biraz daha dezavantaj-
l›d›r. Dolay›s›yla bu birkaç deza-
vantaja karfl› birkaç daha fazla
sa¤l›kl› durufl ve mücadele ile an-
cak kendisini koruyabilir. Soru-
nun a¤›rl›¤› vahameti kadar sa¤-
lam bir durufl ve bir mücadele
gerekir. 

Avrupa’n›n bir kültür düzeyi bir
yaflam düzeyi bir demokrasi dü-
zeyi vard›r. Ama bunlara iliflkin
kimli¤ini kiflili¤ini yaflama yaflatma
imkan› olana¤› yoksa ya da zay›fsa

bunun örgütünü ve bunun yaflam
alan›n› açamam›flsa gençlik burada
yitirilir. A¤›r etkisi alt›nda kal›r
maalesef görüyoruz halk›m›z›n
gençlerinin neredeyse bir alman
gibi yaflamalar› düflünmeleri Fran-
s›z gibi yaflamalar› düflünmeleri
gerçeklefliyor. Ve bu çok ac› bir
durum. Ve büyük bir çeliflki ve
paradoksta. 

Bir yandan halk›m›z›n gençleri
da¤larda s›cak mücadele mevzile-
rinde kendi çok de¤erli özgürlük
mücadelesi u¤runa an› ana ölme-
lerle karfl› karfl›yayken burada
Kürt gençli¤i, baflka bir halk›n kül-
türü ile yaflaman›n adeta avantaj›
varm›fl gibi düflünüyorlar. Mesela
kendi dillerini kültürlerini bu arka-
dafllar ne kadar biliyor diye soru-
lursa bundan çok uzakt›rlar. Sade-
ce dilleri de¤il beyinleri de Kürtçe
ve Kürt ulusal gerçe¤ine göre ça-
l›flm›yor. Diller de keza öyle. 

Burada bir uzaklaflma bir bafl-
tan ç›kma bir asimilasyon vard›r
tabi. Kürt gençli¤inin sadece Av-
rupa de¤il dünyan›n neresinde
olursa olsun, bir Kürt gibi yafla-
mak, Kürt de¤erleriyle tekrar bu-
luflmak Kürtçe beynini çal›flt›r-
mak Kürtçe konuflma ihtiyac›
yaflamsal önemdedir. Örgütsüz
gençlik, bu anlamda asimilasyona
ve yok olufla aç›k gençliktir. 

--MMeettaarryyaalliisstt  bbiirr  ddüüflflüünnccee  iillee  
ggeelliiflfleenn  AAvvrruuppaa  üüllkkeelleerriinnddeekkii  
KKüürrtt  ggeennççlleerrii  iiççiinn  mmaanneevviiyyaatt  nnee  
kkaaddaarr  öönneemmlliiddiirr..  KKüürrtt  
ggeennççlleerriinniinn  öörrggüüttlleennmmeelleerrii  iiççiinn  
mmaanneevviiyyaatt  yyeetteerrlliimmiiddiirr??

Maneviyats›z hiçbir fleyin baflar›-
laca¤›na inanm›yorum. Ama her
fley salt maneviyat da dersek de
sadece bir inanç hareketi olmufl
oluruz. Veya sadece onunla baflar›-
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lamaz. Fakat özgürlük hareketinin
mayas›nda tabi ki büyük bir inanç
bunun içerisinde sevgi, sayg› güven,
birbirini her zaman yücelten birbi-
rini her zaman tamamlayan oldu¤u
her yerde düzeltici olan bir mane-
viyat tan söz ediyorum. Bu husus
bir hareketin moral de¤erlerinin
yeterli olaca¤›n›n bunsuz bir hare-
ketin yada bir gençli¤in çok baflar›l›
olabilece¤ini sanm›yorum. 

Dünyada ve tarihte manevi yüce-
li¤i olmayan hiçbir ne siyasi ne ide-
olojik ne din hareketlerinin baflar›l›
oldu¤unu söylemek mümkün de¤il.
Güçlü inanç, güçlü maneviyat çok-
ça ama sadece bununla kal›rsa bir
müminler ordusu kendi bafl›na ya-
flay›p beceremez baflaramaz. Ayn›
zamanda gerçekçi, bencil olmayan
mesela Avrupa da kapitalizmin ru-
hunda var o zaten bireyselli¤i bi-
reycili¤i bencilli¤i fazla öne ç›karan
birey toplum, birey örgüt, birey ai-
le iliflkilerinin oldukça zorlayan bir
kültürü var zihniyeti var kapitaliz-
min. Çok bilinçlidir bu. 

Yaflam derken içine ne kadar
meta s›¤d›rd›¤›nla anlam kazanan
bir zihniyeti var. Oysa bizim zih-
niyetimizde Komünalizm var.
Ortaklaflma ortakç›l›k var dola-
y›s›yla daha fazla paylafl›m her
aç›dan paylafl›m birbirlerinin so-
rumluluklar›n› paylaflmak, çözüm
yollar›n› birlikte bulma, hayata
birlikte bakabilme, hatta flunu
söyleyece¤im o denli bir sevgi
güven olmal› ki rüyalar›n› da pay-
laflmak bu güçlü bir maneviyat-
t›r. Ve kapitalizmin bireyci ben-
cilli¤ine karfl› en güçlü silaht›r.
Fakat dedi¤im gibi 18. yüzy›l›n
ütopikleri gibi de olmayaca¤›z
maneviyattan kastetti¤im flüphe-
siz o da de¤ildir. Bu güçlü inanc›
hayat›n gerçekli¤i ile do¤ru bu-
luflturmadan söz ediyorum. 

--  PPeekkii  ssiizz  bbiirr  1155  AA¤¤uussttooss  ttaann››¤¤››  
oollaarraakk  1155  AA¤¤uussttooss  eeyylleemmiinniinn  
mmiirraass››nn››  KKüürrtt  ggeennççlleerrii  
kkaalldd››rraabbiilliiyyoorr  mmuu??  VVeeyyaa  
ggöörreevvlleerriinnii  yyeetteerriinnccee  yyeerrlleerriinnee  
ggeettiirreebbiilliiyyoorrllaarr  mm››??  

Miras sözcü¤ü önemli. Mirasye-
diler vard›r ve miras› büyüten hak-
k›n› veren gere¤ini yerine getiren-
ler vard›r. Ne onu söyleyece¤im ne
di¤erini. Tabi ki Kürt gençli¤i halen
çok güçlü bir mücadele potansiyeli-
dir. Tabi ki halen çok de¤erli bir
mücadele vermektedir. Çok büyük
fedakarl›k yapmaktad›r. Bunu gör-
mezden gelmek yanl›flt›r. Ancak
elefltirilmeye muhtaç çok önemli
yanlar› da vard›r. 

Gençlik, Kürt Gençli¤i baflta da
belirttim 30 y›l›n sentezini de¤er-
lendirmesini teorik olarak ahlaki
olarak vicdani olarak yapmal›d›r.
Ben neyim kimim tarihi ve geçmifl
30 y›l ve gelecek benden ne isti-
yor. Kendisini böyle sorgulayan
gençlik, gerçekten bunun miras›n›
büyüten bir gençlik olur. Ama sa-
vurgan gençlik kendisini tan›ma-
yan gençlik hani derler ya “ayakla-
r› havada” ya da “akl› bir kar›fl
havada” gençlik gençte olsa maa-
lesef kaybeden ve kaybettiren bir
gençliktir. Ruhsa donan›m beyin-
sel donan›m, iradi donan›m çok
güçlü olmal› daha güçlü olabilir.
Önünde sayg› ile e¤ildi¤imiz, de-
¤erlerimiz var. 

Gençlik birçok boyutuyla bizle-
re de örnek olmaktad›r. Araflt›r›-
c›, yeninin peflinden koflan aray›fl›
olan özelli¤i ilen bu hep böyledir.
Potansiyelin gerektirdi¤i düzeyde
bir teorik entelektüel düzeyden
söz etmek yanl›fl veya mümkün
de¤il yine potansiyelin ihtiyaç
duydu¤u düzeyde bir örgütlenme
ve pratik temsili yet vard›r demek

yanl›fl. Bu gençli¤in hepten ketum
kör kötürüm oldu¤u anlam›na as-
la gelmez. Büyük umutlar flüphe-
siz var, heyecanland›ran özellikler
var. Bunlar olmas› gerekenlerdir.
Fakat kendisini çok güçlü yenile-
mesi, çok güçlü örgütlemesi ener-
jisini sadece güçlü sunmas› de¤il
örgütlü ve ak›ll› sunma sorunu da
var. Bu aç›dan gençlikten beklen-
tilerle beraber, flüphesiz bu mü-
cadelenin de¤erlerine yak›flan bir
temsili yet miras› temsil eden eve
büyüten bir temsili yet bekliyo-
ruz.

--SSoonn  oollaarraakk  bbeelliirrttmmeekk  
iisstteeddiikklleerriinniizz  vvaarr  mm››??

Geçli¤in de çok iyi bildi¤ine
inand›¤›m önemli bir iki hususa
de¤inmek istiyorum. Birincisi
gençli¤imiz yönünü, Müslümanlar
için Kabe, inananlar için kutsal
ibadet yeri, olarak görünen öz-
gürlük alanlar›na dönmeli. Bir
ruhsal durufl yoksa herkes fluraya
ya da buraya gitsin anlam›nda söy-
lemiyorum. Ruhsal durufl böyle
olmal› baflkalar› da böyle yapmal›,
gençli¤in en önemli görevlerinden
bir tanesi bu. Beklenti de bu. 

‹kincisi, gençlik gerçekten bu hal-
k›n gelece¤i ise sorunlar›n›n ve yü-
künün a¤›rl›¤› kadar bunu tafl›yabi-
lecek enerjiye iradeye bilince sahip
oldu¤una da inanmal›. Yani kendine
güvenen bir gençlik olmal›. Bize ör-
nek olmal›, topluma örnek olmal›
toplum ve kesimler biraz gençli¤e
bakarlar duruflunu ona göre belir-
lerler. Bu sorumluluk gençli¤e ait-
tir. Kendisinden alaca¤›m›z çok fley
var, vermesini bilmeliler sonuna
kadar da destekleyece¤iz destekli-
yoruz ama kendi iç örgütlenmele-
rinde e¤itimlerini güçlü kurmalar›
gerekiyor diye düflünüyorum.

CIWANÊN AZAD
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“Sanat›, sanat yapan fley 
do¤adaki karfl›l›¤›ndan 
aflk›n olmas›d›r. Her 
tasvir edilen fley varl›¤› 
aflar.Sanat, tarihin her 
döneminde toplumsal 
geliflmelerin temel 
öznelerinden biri 
olmufltur. Sanat› sadece 
estetik biçimlenmelerin 
bir ö¤esi olarak görmek 
do¤ru de¤ildir. Toplumsal 
geliflmelerle iç içe geliflen 
dinamik bir yap›ya 
sahiptir. S›radan bir nesne 
gibi ele al›p 
de¤erlendirme gibi bir 
durumumuz olamaz. 
Yaflamdan bir parçad›r, 
bir gerekliliktir. Zaten 
“‹nsan siyasal, sosyal, 
kültürel, askeri ve 
sanatsal bir varl›kt›r” 
tezine bütün sosyal 
bilimciler kat›l›r.” 

anat› birçok
aç›dan tan›mla-
mak mümkün.

Antolojik inceleme-
lerin ›fl›¤›nda tan›m-
lanan sanat irreal ta-
bakan›n reel
tabakada görüntüye
ulaflmas›d›r. Sanatta,
fleyleri oldu¤u gibi
yans›tmak de¤il, do-
layl› anlat›mlarla iz-
leyicide farkl› biçim-
lenmeleri yaratmak
ve bunu yaparken
de estetik yönüyle
beraber de¤erlendir-
meye tabii tutmak
gerekir. Sanat›, sa-

nat yapan fley do¤a-
daki karfl›l›¤›ndan
aflk›n olmas›d›r. Her
tasvir edilen fley
varl›¤› aflar. Varl›¤›n
sanat yap›t› haline
gelirken reel bir var-
l›¤› aflmas› onda bi-
zim bir anlam bul-
mam›zdan ileri gelir. 

‹nsan güneflin ba-
t›fl›n› ya da mehtaba
bir anlam yükleye-
bilir ve bundan duy-
gulanabilir. Ama bu
yak›flt›r›lm›fl anlam
her zaman güneflin
ve ay›n kendisinin
d›fl›nda kalacakt›r.

Oysa sanat yap›t›n-
daki anlam yaln›zca
okurun ya da seyir-
cinin ona yükledi¤i
anlam de¤ildir. Sa-
nat yap›t›n›n kendisi
anlaml›d›r. Bir insan
ürünü oldu¤u için,
belli bir amaçl›l›k ta-
fl›d›¤› için anlaml›-
d›r. 

YYaarraatt››mm  iinnssaann››nn  
kkeennddiissiiyyllee  
mmüüccaaddeelleessiinniinn  
üürrüünnüüddüürr

Bu yönüyle sanat-
ç›ya büyük görevler
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düflmektedir. Bu da sanatç›-
n›n yarat›m gücüyle do¤ru
orant›l›d›r. Bu yarat›m gücü
s›radan günlük yaflam›n üre-
tim mekanizmas›nda farkl›
olarak bunu aflan bir fleydir.
Bu yarat›m insan›n kendisi-
ne karfl› vermifl oldu¤u bir
mücadelenin ürünüdür. Za-
mana karfl› bir mücadeledir.
Hele hele günümüzde za-
mana ve kendisine müdaha-
le etmeyen bireye, zaman
tüm ac›mas›zl›¤›yla müdaha-
le eder ve yaflam›n ak›fl› içe-
risinde sürüklenir gider. Bu
da “toplumsal mazoflizm”e
sürüklenmekten baflka bir
fley de¤ildir. Demek ki bu
hastal›ktan kurtulman›n yolu
kendisiyle büyük savaflmak-
tan geçer. “Ne kadar emek,
o kadar demokrasi” (De-
mokratik Konfederalizm
Önderli¤i). “Ne kadar emek,
o kadar sanatsal yarat›m, o
kadar de¤iflim gücü.” De-
mek ki sanatç› kendisiyle
savaflt›¤› oranda ortaya bir
fleyler koyabilme gücüne sa-
hip olur. Bu yaflam›n tüm
alanlar›nda böyledir. Dolay›-
s›yla sanattaki yans›mas› da
böyle olmufltur. Büyük sa-
natç›lar yaratabilmek, ortaya
koyabilmek için kendileriyle
büyük savaflm›fllard›r. 

BBiillmmeeddeenn  yyaappmmaakk  
ttoopplluummddaa  ççaarrpp››kkllaaflflmmaayy››  
ggeettiirriirr

“Bilmiyorlar, ama yap›yor-
lar” (Marks). Bilmeden yap-
mak toplumda çarp›k bir ya-
p›lanmay› meydana getirir.

Demek ki sanatç› da mevcut
olmas› gereken fleylerden
bir tanesi de entelektüel bil-
gi birikimine sahip olmas›-
d›r. Sanatç› ancak bununla
ç›¤›r açabilir. Bütün kaos
aral›klar›nda sanatsal gelifl-
meler daha derindir. Her sa-
natç› yaflad›¤› yüzy›l›n so-
runlar›n› çok derin ve içten
yaflayarak ve sorunlara kar-
fl›, büyük sanatsal teknikler-
le, yarat›mlarla cevap ol-
mufltur. ‹flte bu noktada
sanatta yarat›m gücünün,
kendisiyle ve zamanla sava-
flarak geliflti¤ini görmekte-
yiz. 

“Bedenim, benim elimde
iflkencede gibidir.” ((AAbbdduull--
llaahh  ÖÖccaallaann))

“Sanatç› ac›lar içerisinde
do¤urand›r.” ((BBaayyeerr))

“Ben sanat›mda deneyimi-
mi artt›rd›kça sanat›m benim
için bir iflkence oluyor. ‹m-
gelem oldu¤u yerde kal›yor

ve be¤eni gelifliyor. ‹flte çe-
kilmez olan bu.”((FFllaauubbeerrtt))

Demek ki sanatç› güzeli
yarat›rken ya da güzeli gü-
zel k›larken kendisiyle ve
her fleyle bir savafl›m içeri-
sindedir. Gene de bu y›k›fl-
man›n içerisinde sevinç var-
d›r. 

‹‹ççtteenn  yyaarraattmmaakk,,  kkeennddii  
iimmggeelleerrii  iillee  oorrttaayyaa  
kkooyymmaakktt››rr

Sanatç› için toplumun so-
runlar›n› içten görmek, içten
yaflamakt›r. ‹çten yaflamak,
içten yaratmakt›r. ‹çten ya-
ratmak ise, kendi imgeleri
ile ortaya koymakt›r. ‹flte sa-
natç› bu yüzden özgündür.
Ayr›ca öncü oldu¤u için,
topluma ›fl›k tuttu¤u için,
cesurca ad›m att›¤› için mut-
ludur. Yarat›rken, ortaya ko-
yarken onun kadar estetik
haz alan kimse de yoktur. 

CIWANÊN AZAD
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Sanat› ve sanatç›y› k›saca
de¤erlendirdikten sonra
Kürtlerde sanatsal geliflme-
leri k›saca irdelemek gere-
kir Kürtler tarihin bilinen
en eski halklar›ndan biri-
dir. Ancak tarihin her dö-
neminde baflka uluslar›n
egemenli¤i alt›nda yaflayan
Kürtler kendi kültürlerini
sanatsal bir dille ortaya ko-
yabilme gücüne sahip ola-
mam›fllard›r. Köklü ve güç-
lü bir tarihsel kültür
miras›na sahip olan Kürtler
zaman içerisinde özgün
eserleri (klasikleri) ortaya
koyabilmifller ancak yine
asimilasyona ve talana u¤ra-
maktan kurtulamam›fllard›r. 

Özgürlük Mücadelesi Kürt
halk›n› yeniden yaratm›fl,
yeniden diriltmifltir. Özgür-
lük Mücadelesi’nin geliflim
dönemlerinde güçlü sanat-
sal geliflmeler olurken dün-
yada ise yüzy›l›m›z›n tüketi-
ci toplum koflullar›ndan
etkilenen sanatsal geliflme-
ler bu sürecin etkisinden
kurtulamay›p erime noktas›-
na gelmifltir. 

Kapitalizmin doruk nokta-
s›na ulaflt›¤› flu dönemde
buzdolab›, televizyon vb.ne
5+1 y›l garanti verir gibi bir
sanat nesnesine de ayn› fle-
kilde 2 ya da 5 y›l duyusal
haz verecek noktas›nda ga-
rantilemifltir. Çünkü kapita-
lizmde üretim için üretim, di-
¤er bütün toplumsal
alanlarda tüketim için tüke-
tim noktas›na getirilmifltir.
Zaten 20. ve 21. yy.’ da sanat
ak›mlar›n›n 5 ya da 10 y›l an-

cak varl›¤›n› sürdürmesi bu
mant›ktan kaynaklanmakta-
d›r. Zaten bundan toplumda
hoflnuttur. 

Bu konuda Benjamin’in bir
sözünü hat›rlamak gerekir:
“‹nsanl›k, kendisine o denli
yabanc›laflm›flt›r ki, kendi y›-
k›m›ndan estetik bir haz
duymaktad›r.” Kapitalizmin
pop ya da postmodern kül-
türü insanlar› kendi y›k›m›n-
dan estetik haz alarak topye-
kün siliklefltirme yolunda
epey yol kat etmifltir. Bura-
dan flu sonuca ulaflmak gere-
kir: “Her estetik haz uyand›-
ran fley bir sanat nesnesi
olamaz!”

‹‹flfllleennmmeemmiiflfl  bbiirr  kköökk  
hhüüccrreeyyllee  kkaarrflfl››  kkaarrflfl››yyaayy››zz

E¤er Kürtler Demokratik
Konfederal örgütlenme bi-
çimleriyle bir Ortado¤u
Konfederasyonu çat›s› alt›n-
da Demokratik Ekolojik
Toplum Paradigmas›n› taç-
land›rma yolunda ad›m at›-
yorlarsa, yani bu gücü ken-

dinde somutlaflt›r›yorlarsa
sanatsal geliflmeleri bu
oranda dikkate almal›d›r-
lar. Demokratik Konfede-
ralizm Önderli¤i, Ruslar›n
devrimlerini roman sanat-
lar›yla yaratt›klar›n› söyler. 

KKüürrtt  ssaannaattçç››ss››nnaa  bbüüyyüükk  
ggöörreevv  ddüüflflmmeekktteeddiirr

‹fllenmemifl bir toplumun
kök hücreleri duruyor karfl›-
m›zda. Burada, “Özgürlük
Mücadelesi’nin yaratt›¤› her
k›v›lc›m›n devasa bir sanat-

sal imge oldu¤unu görürüz”.
Çünkü, Kürdistan da¤lar›nda
verilen Özgürlük Mücadelesi
kadar kendini yaratan, halk›-
n› dirilten yo¤unlukta bir sa-
vafl›m yoktur. Kürtlerin yafla-
d›¤› trajediyi tarihin hiçbir
sahnesinde baflka bir halk
yaflamam›flt›r. E¤er Kürt sa-
natç›s› bunlar› görüp içten
yaflamazsa yarat›m› da post-
modern kültürün benzefleni
olmaktan kurtulamaz. 

E¤er Demokratik Konfe-
deralizm örgütlenme biçi-
minin temel mant›k alanla-
r›ndan bir tanesi de “gölge
etme baflka ihsan istemez”
durumu ise sosyal yaflamda
devrimi yaratman›n temel
tafllar›ndan biri de kendi
sanat›m›z› nicel ve nitel ba-
k›mdan güçlü bir flekilde
ortaya koyabilmektir. Bu
konuda Kürt sanatç›s›na
büyük görevler düflmekte-
dir. Ortaya koydu¤umuz
de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda
kendisini yeniden sorgula-
ma durumuna gitmelidir.
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“Geh “cîgerxwîn” dibim, 

geh “dilbirîn”, dikevim nav 

bêbextiya dîrokek bê rehmê 

fetisiya rastiyan. Carna 

dibim Baba Tahirê Uryan, 

dîlê nirxên hestên xwe û 

carna jî dibim Feqiyê 

Teyran û bi zimanê çivîkan 

ristên hesretiya bêhnek 

bayê azad dinihirînim.3

anda Kurd, reha
wê Wêjeya
Kurd, kaniyek

jenggirtî û veflartiye,
ku heta roja îro zêde
lêgerîn li ser çênebû-
ye. Lewra kanî bêzar
maye... Kaniyek ku
behr û okyanusan ji
flaxên xwe ber dide.
Tu çiqas ji vê kaniyê
vexwî, tu nikarî hesre-
tiya dîroka tepisandî
di gulpekê de bera
nav newalên nirxên
xwe bidî û bihêlî ku
bêzarî di newalên nir-
xên te de bêzar bimî-
ne. 

Tu nikari dizên wê-
jeyê li ser arê dilê xwe
bifetisînî, tu nikarî bivî
rist û xwe di nav ava
kaniya wêjeyê de ber-
dî. Dizên dîrokê, di-
zên çandê her kû di
Welatê Agir û Rojê,
Welatê Kurdîstan’ê de
derbas bûne, destvala
neçûne, bê sînor pax-
lên xwe yên gemar tijî
xemla çanda welatê
min kirîne. 

Bi sedan dîwan,
stran, gotar û gotinên
pêfliyên me, niha di zi-
manên biyanî de tên
hejandin û di nav qî-

lên qirêj de tên cûtin û
di devên xwîn de tên
bi karanîn. Lewra min
got ez xwe berdim
nav vê behrê, ve-
xwum ji vê kaniyê û
min destpê kir: 

EEzz  bbiirrîînnddaarrêê  
ddiirrookkêêmmee

Geh “cîgerxwîn” di-
bim, geh “dilbirîn”, di-
kevim nav bêbextiya
dîrokek bê rehmê feti-
siya rastiyan. Carna di-
bim Baba Tahirê Ur-
yan, dîlê nirxên hestên
xwe û carna jî dibim

Feqiyê Teyran û bi zi-
manê çivîkan ristên
hesretiya bêhnek bayê
azad dinihirînim. 

Carnan jî dibim stran
û devê Evdalê Zeyni-
kê de li ber bayê dîro-
kê tê xistim... Nete-
wek bi nirx û çanda
xwe tê nasîn, ku ev
tunebe cûdabûn di
navbera gelan jî tune-
ye, ku ev tunebe he-
bûna civak jî tuneye,
hemû tiflt bê wate û lal
dimîne. Nirx mirov di-
kare bi wêje, bi ziman
û bi çandê bi lêv bike.
Wêje, ziman, çand

CIWANÊN AZAD
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amûrê xwe naskirin û nasîna
civakane. 

Di jiyanê de “ziman” alavê
ku mirov xwe pê tîne ziman,
lê belê di wêje de ziman zêde-
tir wek amûr ji bo armancê tê
bi karanîn. Derxistina holê ya
berhemekê, nekû wek axafti-
nê wek peyvê tê bikaranîn,
peyv û hevokan li nav hev di-
xe û nûjeniyek, nayê ji bîr ki-
rin diafirîne, mirov dikare wek
Wêje bi nav bike, mirov dikare
wek Helbest bîne ser lêvên
xwe. Helbestvan gotaran, pey-
van û hevokan hemû li nav
hevdû dixe û di dawiyê de di-
hûnîne mîna keziyên Wêjeyê.
Li ber ba xistina keziyên Wêje-
yê jî xebata Lêkolînkeran e.

WWêêjjeeyyaa  KKuurrdd  mmiirroovv  ddiikkaarree  
bbii  dduu  ppaajjaann  bbii  flflaaxx  bbiikkee

Befla Wêjeya nivîskî û Befla
Wêjeya Peyvkî an jî devkî. Ji
bo ku dagirkeran çavê xwe
berda axa Kurdîstan’ê ya zêrîn,
bi sedan salan pênûsê me as-
teng kirine, Wêjeya Nivîskî zê-
de pêflde neçûye. Zêdetir Wê-
je ya devkî ango peyvkî xwe li
hemberî hemû qedexe û as-
tengkirinan parastiye û pêflde
xistiye. Nirxên dapîrên me û
wêneyên dîrokê wisa ji hezar
salan hatiye heya roja me. Bi
vî awayî helbest, çîrok, serpê-
hatî, destan, stran û gotar mi-
rov dikare wek flaxê Wêje ya
gel ya nivîskî bîne ziman. Ji bo
ku nivîskarên wan ne diyarin,
dikeve nav behra berhemên
gel. 

Dîwanên ku pifltî hemû tine-
kirin û asîmlebûna li ser ziman

û nasnama wî, heya roja îro gi-
hifltiye destê me, gelek kêm û
ne beflabefle. Ev jî li gor qali-
bên nivîs û pêflketina zimanê
erebî hatiye hûnandin û dike-
ve bin flaxê Wêjeya dîwanî ya
gelê nivîskî. Pifltî ku ola îslami-
yetê belav dibe, ev bandorek
mezin li ser çanda kurd dike,
bi taybetî li ser ziman û wêje-
ya kurd. 

BBaannddoorraa  zziimmaannêê  EErreebbîî

Wek mînak çiqas gotarên bi
erebî bihata bi karanîn, ewqas
nivîsar bi bandor dibû û qalibê
paflketî yê zimanê erebî bê gû-
man bi bandor bû. Ji bo ku
Nûserên Kurd wek min anî zi-
man li gor qalibên zimanê ere-
bî berhemên xwe hûnandine,
di pêflketinê de jî qels maye.
Gelek Helbestvan û Nivîskarên
Kurd bi zimanê biyanî nivîsan-
dine û ez bi flerm dibêjim ku,
xizmet ji Wêjeya biyaniyan re
kirîne.

Ev agahî û zanista li ser Wê-
jeya Kurd em hemû deyndarê
Lêkolînker û Kurdologên biya-
nî ne, ku li ser Wêjeya Kurd

lêgerîn pêk anîne. Zanyarên
Kurd yê ku li ser wêjeya Kurd
serê xwe êflandine bi daxbar
dibêjim ku kêmin. Li gel hemû
zext û zordestiyên li ser çand,
wêje û zimanê wî jî, Kurdan
xwe parastiye û nehifltiye ku
bibe qurbanê derewên dagir-
keran. 

PPêêflfliiyyêênn  mmee

Cîgerxwîn li ser agir rist di-
xist dîlanê, Elî Herrîrî dilê xwe
dixist devê xwe ji bo gotarên
Kurd  bigihêje roja îro, Melayê
Cizîrî xwe kir mêvanê flevên
kûr û dirêj, da ku kaniya wêje-
ya kurdî ya bêzar di nav jengê
de winda nebe, Ehmedê Xanê
hezkirin li xwe tobe kir, ji qên-
dî evîna nivîsandina helbestan. 

Lê rastiyek mirova matma-
yî dike, ev jî ne eleqedarbû-
na Kurd a ya ji bo nivîsên
kurdî ne. Helbestvan û Ni-
vîskarên me yên, ku bun se-
demê avakirina nirxên kur-
dîtiyê, çima di nav rûpelên
pirtukên tozgirtî de lal dimî-
nin? Em çima zimanê zêrîn
diguherin bi paxirê genî.
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EErrnneessttoo  CChhee  GGuueevvaarraa
HHaaddii  ggiiddeelliimm,,

aatteeflflllii  ppeeyyggaammbbeerrii  flflaaffaa¤¤››nn,,
ggiizzllii  ppaattiikkaallaarrddaann  uullaaflflaall››mm
oo  yyeeflfliill  ttiimmssaahh››  kkuurrttaarrmmaayyaa,,

aaflflkkllaa  sseevvddii¤¤iinn..
HHaayyddii  ggiiddeelliimm,,

MMaarrssll››  yy››lldd››zzllaarrllaa  ddoolluu
cceepphheeyyllee  aaflflaa¤¤››llaammaayy››  bboozzgguunnaa  uu¤¤rraattaarraakk

zzaaffeerree  eerriiflflmmeeyyee  yyaa  ddaa  ööllüümmllee
bbuulluuflflmmaayyaa  yyeemmiinn  eeddeelliimm..

DDuuyyuulldduu¤¤uunnddaa  iillkk  aatt››flfl  sseessii  vvee  uuyyaanndd››¤¤››nnddaa
ççaall››ll››kkllaarr  bbaakkiirreelleerree  yyaarraaflflaann  bbiirr  flflaaflflkk››nnll››kkllaa,,

oorraaddaa,,  yyaann››  bbaaflfl››nnddaa,,  oollgguunn  ssaavvaaflflçç››llaarr  oollaarraakk,,
bbuullaaccaakkss››nn  bbiizzii..

SSaaçç››lldd››¤¤››nnddaa  sseessiinn  ddöörrtt  rrüüzzggaarraa  ddoo¤¤rruu
aaddaalleett,,  eekkmmeekk,,  öözzggüürrllüükk,,  ttaarr››mm  rreeffoorrmmuu,,

oorraaddaa  yyaann››  bbaaflfl››nnddaa,,  aayynn››  vvuurrgguullaarrllaa,,
bbuullaaccaakkss››nn  bbiizzii..

VVee  yyeerriinnii  bbuulldduu¤¤uunnddaa  bbuunnccaa  eemmee¤¤iinn  ssoonnuunnddaa
zzaalliimmee  kkaarrflfl››  ddoo¤¤rruulluu¤¤uunn  uu¤¤rraaflfl››,,

oorraaddaa,,  yyaann››  bbaaflfl››nnddaa,,  mmüüccaaddeelleelleerriinn  ggeettiirrddiikklleerriinnii
kkaazzaann››rrkkeenn  bbuullaaccaakkss››nn  bbiizzii..

YYaarraall››  bböö¤¤rrüümmüü  yyaallaadd››¤¤››  ggüünn  ccaannaavvaarr
yyuurrttsseevveerr  bbiirr  mm››zzrraakktt››rr  oonnuu  oorraaddaa  vvuurraann,,

oorraaddaa,,  yyaann››  bbaaflfl››nnddaa,,  gguurruurrlluu  yyüürreekklleerriimmiizzllee,,
bbuullaaccaakkss››nn  bbiizzii..

SSaannmmaa  kkii  bboozzaabbiilliirrlleerr  bbüüttüünnllüü¤¤üümmüüzzüü
rrüüflflvveettllee  kkuuflflaannmm››flfl  yyaarraall››  bbiittlleerr,,

tteekk  iisstteeddii¤¤iimm  bbiirr  ttüüffeekk,,  mmeerrmmiilleerr  vvee  ssiippeerr..
BBaaflflkkaa  hhiiççbbiirr  flfleeyy..

VVee  flflaayyeett  eennggeelllleerrssee  yyoolluummuuzzuu  ddeemmiirr,,
AAmmeerriikkaa  ttaarriihhiinnee  ggeeççeenn

ggeerriillllaallaarr››nn  kkeemmiikklleerriinnii  öörrttmmeekk  iiççiinn
bbiirr  mmeennddiill  iisstteerriizz  KKüübbaall››llaarr››nn  ggöözzyyaaflflllaarr››nnddaa

BBaaflflkkaa  hhiiççbbiirr  flfleeyy..

EErrnneessttoo  CChhee  GGuueevvaarraa
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“Sport ist käuflich 
geworden. Wer Geld hat 
kann Sport in Fitnesstudio 
treiben, alle anderen haben 
keine Möglichkeit.
Sport wird eher mit 
Genesung, Lust und Freude 
verbunden. Man kann Sport 
kurz als spielerischer 
Selbstentfaltung  und 
Leistungsstreben 
kennzeichnen.”

port wird heut-
zutage nicht
betrieben,

Sport wird nur im
Fernsehen gezeigt.
Es gibt im Fernsehen
so viele Sportknäle,
in dem  sehr viele
Sportarten gezeigt
werden. Einige Spor-
tarten zählt man
schon nicht mehr zu
Sport. Denn was hat
eigentlich Baums-
tamm stemmen oder
Reifen aufeinander
stellen mit Sport zu
tun?

Ein Teil der Mens-
chen betreibt Ex-
tremsport während
der adere Teil , (das
ist die Mehrheit)
überhaupt nicht tre-
ibt. Sport ist zu Wah-
re geworden, das
wird verkauft. Wäh-
ren einige über
Sportler Geld verdie-
nen, versuchen an-
dere mit Sport Geld
zu verdienen. Sport
ist mit Fanatismus
und Kriminalität ge-
kennzeichnet. Man
fragt sich, was ist ei-
gentlich Sport, wie
ist das eigentlich da-
zu gekommen.

WWaass  wwaarr  SSppoorrtt  
ffrrüühheerr,,  wwaass  iisstt  
ddaarraauuss  ggeewwoorrddeenn??

In de archaischen
Zeitalter wird Sport in
der höheren Gesells-
chaft wettkampfori-
entiert betrieben. Da-
mals wurde Sport  als
Leibeserziehung auf
Veranstaltungen,
Hochzeiten, zu Ehren
von Götter und sport-
lichen Wettkämpfen
betrieben.

Aus historischer Ze-
it sind zahlreiche Qu-
ellen erhalten, die
von einem vielfälti-
gen sportlichen Le-
ben in der griechisc-
hen Antike zeigen.
Eine Motivation für
sportliche Betätigung
war das Anliegen, die
Wehrfähigkeit zu er-
halten. Aber auch
Frauen trieben Sport

zur Bewahrung der
Gesundheit und 

zur Förderung der
weiblichen Anmut.

Wettkampfsport
fand im Rahmen von
religiösen Festen
statt.Im frühen Rö-
mertum (500 - 200 v.
Chr.) wird die Erzie-
hung dem Militärdi-
enst unterworfen,
wodurch die körper-
liche Ertüchtigung in
den Vordergrund ge-
rät. Das Militär lehrt
einfach und zwecko-
rientiert Härte, Aus-
dauer, Kraft usw...

Im späten Mittelal-
ter, Humanismus und
Absolutismus (1300 -
1800) verändert sich
die Gesellschaft,
durch den wirtschaft-
lichen Aufschwung:
in der bürgerlichen
Gesellschaft entste-
hen spezielle Formen

CIWANÊN AZAD
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des Sports (auch z.B. Reiten
und Tanzen).  An Gymnasien
und Universitäten wird der
Sport als 

Freizeitaktivität gefördert.
Um die Wende des 18. und

19. Jahrhunderts beginnt die
Ausbildung eines charakteris-
tischen Erscheinungsbild des
Sports in Form von Meisters-
chaften.Die Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert wird
charakterisiert durch die in-
dustrielle Revolution in allen
europäischen Ländern. Die
Veränderungen im gesells-
chaftlichem Leben erzeugten
ein neues Leibverständnis.

SSppoorrtt  hheeuuttee

Doch heutzutage wird
durch Soprt Nationalismus
und Fanatismus vermittelt.
Also es wird ein Nationalge-
fühl den Menschen gegeben.
Sport ist auf eine Art Wett-
kampf zwischen den Natio-
nen geworden. Die Nationen
bekriegen sich nicht aber sie
wollen sich auf einer ande-
ren Art zeigen wie strark sie
eigentlich sind. Deshalb wird
dem Sport sehr viel Geld ein-
gesteckt. Sie wollen sich ge-
genüber den anderen Natio-
nen behaupten. Das ist Krieg
auf einer anderen Ebene.

Man schreckt sogar nicht
davor ab, seine Sportler mit
Dopping zu pumpen, um
Höchstleistungen zu erbrin-
gen. Denn ein Gewinn be-
deutet nicht nur für den
Sportler ein Gewinn, das ist
auch für das Land ein Ge-

winn und Prestige. Die Fla-
gen werden geweht und die
Nationalhymne wird erklun-
gen. Diese 

wettkampforientierte Sport,
welches in namen der Götter
für die Götter betrieben wur-
de wir heute in Namen der
Nation für die Nation betrie-
ben. Das ist Nationalismus.

Auf einer anderen Seite ist
ein Schönheitswahn im Gan-
ge. Währen Frauen durch
Bulemi versuchen schöner
auszusehen, versuchen die
Männer durch Fitnesstudio
Muskeln aufzubauen.

Hier findet man keine Spur
von weiblicher Anmut, kör-
perlichen und geistigen Ge-
sundheit.

Sport ist käuflich gewor-
den. Wer Geld hat kann
Sport in Fitnesstudio treiben,
alle anderen haben keine
Möglichkeit.

Sport wird eher mit Gene-
sung, Lust und Freude ver-
bunden. Man kann Sport

kurz als spielerischer Selb-
stentfaltung  und Leistungs-
streben kennzeichnen. Das
ist ein menschlicher Betäti-
gung, die der körperlichen
und geistigen Beweglichkeit
dient und fördert. Auf der
Nationalenebene  sollte Wett-
kampfsport für Frieden, Brü-
derlichkeit und Gleichheit
stehen. Sport sollte Mens-
chen verbinden, ansatt sie
auseinander zu bringen.

FFaaiirrnneesspprriinnzziipp

Im Mittelpunkt der sportlic-
hen Wettkämpfe sollte der Fa-
irnisprinzip stehen. Das heißt,
man sollte die Spielregeln
anerkennen und einhalten.
Mit den Gegner sollte man
partnerschaftlich Umgegangen
werden. Auf gleiche Chance
und Bedingungen achten.
Man sollte die Motivation an
Gewinnen begrenzen. Und als
allerletzt sollte man Gewinn
oder Niederlage anerkennen.
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“Le parti de la justice et 
du développement sera le 
grand vainqueur de ces 
élections.  Jusqu’à présent, 
le AKP a habilement géré 
la pression exercée par les 
militaires. Les gardiens de 
la république craigne que 
le parti d’Erdogan soit de 
nouveau majoritaire au 
parlement. Les voix des 
députés indépendants 
seront très convoitées par 
le AKP s’il perdait sa 
majorité au parlement 
après les élections. Les 
députés indépendants 
pourraient peser de tout 
leur poids dans le nouveau 
gouvernement. Ces 
élections cruciales vont 
décider de l’avenir de la 
Turquie.”

a Turquie traver-

se la période la

plus critique de

toute son histoire. Le

pays doit choisir entre

une résolution démoc-

ratique et pacifique de

ses questions ou une

idéologie dépassée

responsable de tous

ses maux. La Turquie

fut fondée sur la néga-

tion de son passé et de

ses réalités. Les apo-

logistes du kémalisme

sont forcés de consta-

ter que leur idéologie

est entrain de vivre

ses derniers instants. 

Le kémalisme a

signé son arrêt de

mort par son refus de

se réformer et de

s’adapter au monde.

Actuellement, l’exis-

tence même de la Tur-

quie est mise en jeu

par les supposés dé-

fenseurs de la laïcité

et de la démocratie.

Le kémalisme récolte

ce qu’il a semé depuis

des décennies. 

Tant que la Turquie

ne se réconciliera pas

avec son histoire et

son passé, son exis-

tence même sera remi-

se en question. Les

prédictions de Musta-

fa Kemal concernant

une apocalypse iné-

luctable sont sur le

point d’être réalisées

par les gardiens de la

république. 

Psychologiquement 

préparé

Les méthodes emp-

loyées par l’état tur-

que n’ont rien à envier

aux méthodes nazis.

Le pays a été nettoyer

des groupes ethniques

( grecs, arméniens,

assyro-chaldéens...)

au nom de la supréma-

tie de la race turque. 

Aujourd’hui, les dé-

fenseurs de la républi-

que utilisent tous les

moyens pour préparer

psychologiquement la

population turque à

une éventuelle guerre

civile. L’état profond

n’hésite pas à tuer des

citoyens en plaçant

des charges explosi-

ves dans les lieux

publiques. 

Les actions provo-

catrices se multiplie-
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ront au Kurdistan et en Turquie

dans les jours à venir.  Les

américains et les européens

n’attendent qu’une guerre civi-

le ou une intervention turque

au Kurdistan irakien pour in-

tervenir en Turquie. 

Les violents combats, qui op-

posent les guérilleros kurdes à

l’armée turque, ont fait de

nombreuses victimes dans les

deux camps. L’état d’exception

a été décrété dans certaines

provinces kurdes. Les pouvoirs

des forces de l’ordre et des

protecteurs de village ont été

renforcés dans les régions kur-

des. L’armée veut créer une

zone tampon le long de la fron-

tière pour éviter l’infiltration

des combattants kurdes au

Kurdistan du nord. 

Ni les opérations militaires ni

les zones tampons ne résoud-

ront la question de la démocra-

tie en Turquie. Les populations

kurdes et turques payent un lo-

urd tribut à cette guerre. L’état

profond veut maintenir le statu

quo pour conserver ses privilè-

ges et son pouvoir, même si

pour cela le sang de milliers de

personnes doit être versée.

Les jeunes kurdes et les jeunes

turcs payent le prix des luttes

menées par les partis politiques

pour arriver au pouvoir.

La Turquie ne prendra pas le

risque d’envahir seul le Kur-

distan irakien et d’affronter la

communauté internationale.

L’Etat turc cherche l’appui de

ses voisins ( Iran et Syrie) pour

une éventuelle invasion du

nord de l’Irak. Toutes les con-

ditions sont réunis pour condu-

ire la région au chaos, il ne res-

te plus que l’étincelle qui fera

exploser le baril de poudre.

L’invasion du Kurdistan iraki-

en est l’une des étincelles qui

fera exploser la poudrière. 

Empêcher la démocratie

Les pressions contre les élec-

teurs et les candidats indépen-

dants kurdes se sont accentuées

dans le pays.  Des procédures

judiciaires ont été entamées

pour empêcher les candidats

kurdes indépendants de siéger

au parlement. Il est certain que

les défenseurs de la “ laïcité “

feront tout pour empêcher les

candidats indépendants de sié-

ger au parlement. Le pouvoir

judiciaire est la nouvelle arme

des défenseurs du kémalisme

pour empêcher le développe-

ment de la démocratie et  pour

réaliser les coups d’état. 

Il existe une véritable crise

entre le gouvernement et les

généraux. Les généraux ont

employé tous les moyens pour

affaiblir le gouvernement de

Erdogan. Les défenseurs de la

république ont tenté de discré-

dité le parti de la justice et du

développement d’Erdogan aux

yeux de la population en per-

pétrant des actions terroristes

contre ses propres institutions

et sa propre population. 

Les assassinats de journalis-

tes (comme Hrant Dink) et des

membres de la communauté

chrétienne, et les attaques con-

tre les institutions de l’état,

sont destinés à susciter parmi

la population la peur d’un régi-

me islamique. Les manifestati-

ons pour la préservation de la

supposé laïcité et les cérémoni-

es d’enterrement des soldats

morts au combat, sont des mo-

yens de pression destinés à af-

faiblir le parti d’Erdogan. Le

AKP a toléré les actions provo-

catrices et terroristes de ces

forces de peur de les affronter.  

Dispute de voix

Actuellement, les kurdes et

l’AKP sont les principales cib-

les de la politique développée

par les gardiens de la républi-

que. La population kurde et

turque payent le prix de la gu-

erre qui oppose les différents

tendances politiques. Pour

l’instant, l’AKP refuse d’ap-

porter son soutient aux militai-

res de peur de perdre les voix

de ses électeurs kurdes et de

perdre les timides avancées ré-

alisées par son gouvernement

au niveau national et internati-

onal. 

Le parti de la justice et du

développement sera le grand

vainqueur de ces élections.

Jusqu’à présent, le AKP a habi-

lement géré la pression exercée

par les militaires. Les gardiens

de la république craigne que le

parti d’Erdogan soit de nouve-

au majoritaire au parlement.

Les voix des députés indépen-

dants seront très convoitées par

le AKP s’il perdait sa majorité

au parlement après les électi-

ons. Les députés indépendants

pourraient peser de tout leur

poids dans le nouveau gouver-

nement. Ces élections cruciales

CIWANÊN AZAD
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vont décider de l’avenir de la

Turquie.

Le kémalisme doit être aban-

donné ou être réformé en pro-

fondeur pour éviter un chaos

en Turquie. Les pluralités eth-

niques et confessionnelles qui

constituent la société doivent

être reconnues et valorisées.

Le pouvoir doit être décentra-

lisé, conférant aux régions une

large autonomie au niveau cul-

turel et administratif. Le statut

de l’armée doit être redéfini

pour ne plus qu’elle intervien-

ne dans les affaires politiques. 

L’état ne doit plus intervenir

dans les affaires religieuses

pour qu’une véritable laïcité

soit possible. La Turquie doit

se réconcilier avec son passé et

reconnaître ses crimes au nive-

au national et international, et

présenter des excuses aux fa-

milles des victimes. Des tribu-

naux doivent être mis sur pieds

pour juger les auteurs de ces

crimes quelque soit leur statut

dans la société. Il est urgent de

réaliser ces réformes pour évi-

ter un chaos. 

Le Grand Moyen Orient 

des américains

Le Moyen Orient est gou-

verné par des despotes qui

pensent plus à leur petite per-

sonne qu’aux problèmes du

peuple. Ces tyrans ont été sou-

tenus par les américains et les

européens pendant des décen-

nies. Ces gouvernements n’ont

rien de légitime, ils se mainti-

ennent au pouvoir en terrori-

sant la population. Les peuples

du Moyen Orient sont fatigués

des guerres et des despotes.

Les peuples du Moyen Orient

n’ont jamais eu la possibilité

de choisir leur gouvernement.

Les peuples payent le prix des

erreurs commises par leur gou-

vernement. 

Les Américains et leurs alli-

és européens veulent redessi-

ner la carte géographique et

politique du Moyen Orient (

monde arabo-musulman ). Les

régimes les plus arriérés et les

plus importantes réserves

d’hydrocarbures se trouvent

dans la région. Il existe un pro-

fond fossé entre la population

et les gouvernements de la ré-

gion. 

Les forces impérialistes exp-

loitent avec habileté les res-

sentiments de la population en-

vers leur gouvernement. L’état

d’Israël joue un rôle capital

dans la mise en place du nou-

veau Moyen Orient américain.

Les américains s’appuient sur

les kurdes pour redessiner le

Moyen Orient. Les kurdes et

l’état d’Israël sont, pour l’ins-

tant, les meilleurs alliés des

américains dans la région. 

Certains politiciens ont dé-

celé le complot tendu par les

forces impérialistes aux peup-

les de la région. Les forces im-

périalistes ont besoin de l’ap-

pui des groupes ethniques et

confessionnels pour mettre en

œuvre leurs nouveaux projets

pour la région et le monde. Il

existe un abîme entre l’idéolo-

gie des gouvernements de la

région et la nouvelle politique

américaine. Les forces impéri-

alistes ont besoin de détruire

les idéologies en place dans la

région pour atteindre leurs ob-

jectifs. Les gouvernements fas-

cistes de la région, par leur

conservatisme et leur manque

d’ouverture à la démocratie,

facilitent la tâche des forces

impérialistes. 

Des projets pour le Moyen 

Orient

La politique des forces impé-

rialistes est claire et nette, il

faut diviser pour régner. Si les

états de la région n’entrepren-

nent pas rapidement des réfor-

mes pour se démocratiser, les

guerres ethniques et confessi-

onnelles sont inévitables.  La

guerre civile en Irak entre sun-

nite et chiite, le retour à une

éventuelle guerre civile au Li-

ban où la situation s’envenime,

les luttes fratricides dans les

territoires palestiniens, et la

politique d’extermination glo-

bale développée par la Turquie

et les autres états de la région

face aux kurdes, montrent

combien la situation est criti-

que. 

Les américains semblent vo-

uloir créer un système fédéral

basé sur l’identité ethnique et

confessionnelle dans les diffé-

rents états de la région. A long

terme, ces fédérations  devien-

dront des états indépendants

comme ce fût le cas dans les

Balkans (Ex-Yougoslavie). Le

système d’état nation en place

dans la région est un obstacle

aux nouveaux desseins des

américains et des européens.
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“Yaşamımızda o kadar çok 
durak vardır ki, her 
birinden görmeyi 
düşlediklerimizden bir 
parça buluruz. Oysa 
aldığımız her parçanın 
yerine farkında olmadan en 
önemli parçamızı, yanımızı 
bırakıp gideriz. Gidenlerin 
gülümseyen göz bebekleri 
canlanır narin karelerde. 
Yinede beyhude kalır her 
şey. Ve siz paramparça 
kalırsınız olduğunuz yerde. 
Geç demek için çok geç 
kalmışsınızdır.”

arih, kendini
yaratanlarda
gizlidir, yaflam

ise kendini sezgilerle
görenlerde. Yarat›m
ise, yaratanlar›n ken-
di süzgecidir. Tarih
ile yaflam bu ikilemi
çözenlerle ilerler ve
kendini bir anlama
kavuflturur. 

Çünkü tarih ile ya-
flam› bir anlama ka-
vuflturanlar bu anla-
m›n aray›flç›lar›
olurlar. ‹nsan, evren,
yaflam ve daha birçok
soru bu anlam devi-
nimlerindendir. Bu
devinim ayn› zaman-
da sorulan bu sorula-
r›nda özüdür. 

Tarihteki tüm an-
lam aray›fllar› ayn›
zirveye ulafl›r. ‹nsan,
evren, yaflam, sevgi,
aflk aray›fl›nda olan
her aray›flç›n›n ulafla-
ca¤› sonuçtur. Ama
ifade etmekte yetersiz
kalaca¤›m›z, sadece
kavram düzeyinde ta-
n›mlayabilece¤imiz
bu kavramlar soyut
birer kavram olman›n
ötesinde yaflam›n ger-
çekli¤idirler. 

De¤iflik yorumlarla

ifade edilse de,  ça¤-
lara göre yorumlar ve
anlat›mlar farkl› olsa
da, ulafl›lan gerçeklik
hep ayn›d›r. Bu ger-
çeklikler insan›n yü-
re¤inden kopup koca
bir evrene ihtiva
eder. 

SSoorruunn  nnee  kkaaddaarr  
yyaaflflaadd››¤¤››nn  ddee¤¤iill  
nnaass››ll  yyaaflflaadd››¤¤››nndd››rr..

Baflkalar›n›n yafla-
m›n›n, iradesinin, ki-
flili¤inin kölesi oluna-
ca¤›na, kendine ait
bir irade, evrene da-
yal› bir kiflilik, insan-
l›¤a dair olan ütopya-
larla yaflamak. ‹flte
burada, nas›l yafland›-

¤›na dair cevaplar or-
taya ç›kar. 

Spartaküslerden
Manilere, Zenobialar-
dan Zerdüfltlere, Hz.
Muhammedlerden
Hallac-› Mansurlara,
Bedreddinlerden
Mazlumlara, Che-
ler’den Kemal Pirlere,
Gandhilere daha is-
mini an›msayamad›¤›-
m›z ve yazamad›¤›-
m›z milyonlarca bilge
ve yürekli insanlar,
hepsi ayn› zirvenin
var›c›lar›d›rlar. 

Bu zirvenin coflku-
suyla evrensel haki-
kati yaflar ve tarihi
muhteflem bir tablo
gibi yaflamlar›na nak-
fletmek isterler. Her
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ne kadar önleri al›nmaya çal›-
fl›lsa da, canlar›na k›y›lsa da,
bu hayk›r›fllar hep yank›lan›r
ve yeni sahiplerine ve tafl›y›-
c›lar›na mutlaka ulafl›r. 

Yazmak imkâns›z hale gelir
bazen. Bazen yazsan›z da ke-
limeler aksak kal›r, cümleler
anlam yitimine u¤rar adeta.
Yaz› ac› olur, yakar her cüm-
lesi beyninizi, yüre¤inizi ve
en çok da duygular›n›z›. Ko-
caman bir evreni nas›l s›¤d›-
rabilirsiniz cümlelere, sonsuz-
lu¤u ve bu sonsuzlu¤un
ürünü olan duygular› nas›l
konuflturursunuz. Gitmifl olan
gitmifltir, geri kalansa ema-
netçisidir art›k. 

ÖÖyyllee  bbiirr  aann  vvaarrdd››rr  kkii  
aannllaattmmaakk  iisstteeyyiipp  ddee  
aannllaattaammaadd››¤¤››nn››zz

Bazen anlatmaya, yazmaya
yeltenirsiniz, iflte o zaman ka-
lem, e¤reti bir sessizli¤e bü-
rünür. Sizi saran duvarlar de-
rin bir hüznü, gözleriniz
çaresiz bir yaln›zl›¤› yaflar.
Birde bu da¤lar, tafllar, sular
yani bütün bu evren yürekli
çocuklar›n› anlatman›z› icap
ederse... 

Her giden bir yürek b›rak-
m›flt›r. Bu yürek bir emanet,
bir vasiyettir yar›nlara. Ve en
çok da kalanlara emanettir.
Kalan yürekte bir dünya gizli-
dir. Bir duygu seli kaplar o
yüre¤e her bakt›¤›n›zda. En
çok da gidenin gidiflini o an-
da yaflars›n›z. ‹flte o zaman
boflal›r tüm sessizli¤iniz. Çise-
leyen ya¤mur damlalar›, ber-
rak akan serin sular ve gece-

nin yaln›zl›¤›nda etraf› saran
duvarlar en çok o anda ac›-
mas›z olur. Yükünüzün a¤›rl›-
¤› en çok da o zaman biner
s›rt›n›za. Oysa devinim de-
vam eder. 

Yer ve gök, gece ve gün-
düz, sevgi ve nefret... Yani
bir ikileme dönüflür her fley.
Bir ikilem ki beyninizin deh-
lizlerinde ac›mas›z ciritler
atar. Yürek emanetinizi bu
ikileme ra¤men tafl›man›z ge-
rekiyorsa... Da¤lar›n koynuna
dayay›p uzan›rken bafl›n›z›
bir an, evet bir an bir ç›¤l›k
kopar avuçlar›n›zda. Nefesi-
nizin hafiften darald›¤›n› his-
sedersiniz. Size kalan emanet
gelip yan› bafl›n›zda durur.
Gözlerinizin içine bakar. O
an kendinize sorars›n›z ne-
den bir emanetçiyim diye. 

SSoonnssuuzzaa  ddeekk  ssüürreecceekk  bbiirr  
bbaakk››flflmmaa  aann››  

Sonra emanetinizin hafiften
göz kapaklar›n› kald›r›p size
bakt›¤›n› görürsünüz. Yafla-
m›n›z›n anlam›n›n o emanet-
te, o bak›flma an›nda gizli ol-
du¤unu fark edersiniz. Peki
bir yaflam›n anlam› nas›l oldu
da o bak›flma an›na s›¤d›? Bir
hayat daha doyas›ya yaflan-
mam›flken nas›l birden bire
son buldu? Sonsuza dek süre-
cek bir bak›flma an›! 

Bir tarihin tüm karelerini o
anda, orada kendisinde an-
lams›zlaflt›ran, eriten k›sa bir
bak›flma an›. Ve bir ikilem
daha yol al›r soyuttan somuta
do¤ru.Oysa insan yaflam›nda
nice duraklar vard›r. Her bi-

rinden bir fleyler al›p baflka
bir dura¤a tafl›n›r. Her dura¤a
vard›¤›n›zda sizden önceki-
lerden size bir fleyler kalm›fl-
t›r. 

Onlardan size kalan bir
emanettir. Buldu¤unuzda he-
men tan›rs›n›z. Size kalan, gi-
denlerin yerine emanetini
yüklenerek yola devam et-
mektir. Yine de kolay olmaz
emanete sahip ç›kmak. Yola
devam etmek için yan›n›za
alaca¤›n›z sadece bir az›k de-
¤ildir. Bazen onlarca bazen
yüzlerce ve bazen binlerce
hayat›n bedelidir yüklendi¤i-
niz. Her fley o durakta yeni-
den bir ikileme dönüflür. Sar-
mal her durakta katlanarak
devam eder.

YYaaflflaamm››nn››zzddaakkii  hheerr  dduurraakkttaa  
bbiirr  ppaarrççaann››zz››  bb››rraakk››rrss››nn››zz

Yaflam›m›zda o kadar çok
durak vard›r ki, her birinden
görmeyi düfllediklerimizden
bir parça buluruz. Oysa ald›¤›-
m›z her parçan›n yerine far-
k›nda olmadan en önemli par-
çam›z›, yan›m›z› b›rak›p
gideriz. Gidenlerin gülümse-
yen göz bebekleri canlan›r na-
rin karelerde. Yinede beyhude
kal›r her fley. Ve siz parampar-
ça kal›rs›n›z oldu¤unuz yerde.
Geç demek için çok geç kal-
m›fls›n›zd›r. Yine de bir fleyler
içinizde hep bir umut olarak
kal›r. Bazen coflkun bir ›rmak
akar içinizde, bazen de bent-
siz bir atefl sarar her yan›n›z›.
Ve böylece da¤larda her gün
yeni bir öykü yaz›l›r. 

Yaz›lan ne bir kentin öyküsü
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ne herhangi bir sokakta, ne de
her hangi bir bulvar köflesinde
yitip giden bir hayat›n öyküsü-
dür. Yaz›lan öykü do¤acak ye-
ni dünyan›n var olabilmesi için
giden insanlar›n öyküsüdür. ‹fl-
te Da¤lar›n da her gün bat›-
m›nda, her biten öyküsünde
yefleren binlerce öykü olur. 

‹‹kkiilleemm  ggiiddeennlleerriinn  ggiittttii¤¤ii  
aannddaa  ççöözzüüllmmüüflflttüürr..  SSiizzee  kkaallaann  
eemmaanneettlleerree  vvee  ssiizzii  bb››rraakk››pp  
ggiiddeennlleerree  ddaaiirr  kkoonnuuflflmmaakkssaa;;  
eenn  zzoorr  oollaanndd››rr..  KKeelliimmeelleerriinn

eenn  aannllaammss››zz  kkaalldd››¤¤››  aannllaarrdd››rr

Her gidifl zordur da¤larda
ama ay›ps›z, bafl› dik ve onur-
lu gidifllerdir. ‹flte bundand›r
yüklendi¤iniz emanetin a¤›rl›-
¤›. Ay›ps›z tafl›man›z gerek
mevsimsiz gidifllerin emanetle-
rini. Belki de da¤larda insana
en zor, en a¤›r gelen emanet-
ler mevsimsiz gidifllerden ka-
lan emanetlerdir. 

Hani gidiflin mevsimi daha
dolmam›flt›r. Arkalar›ndan
serpti¤iniz sular daha toprak-
ta kurumam›flt›r. Gözleriniz
dönecekleri günlere halen
doymam›flt›r. Yeniden görme-
nin umudu halen zirvede sey-
rederken o çoktan gitmifltir.
Tarih ve yaflam gidenlerde bir
anlama kavuflmufltur çoktan.
Aray›flç›lar zirvede buluflmufl-
tur. ‹kilem gidenlerin gitti¤i
anda çözülmüfltür.Size kalan,
emanetlere ve sizi b›rak›p gi-
denlere dair konuflmaksa; en
zor oland›r. Kelimelerin en
anlams›z kald›¤› anlard›r. Yü-
re¤in ve mant›¤›n sesi en çok
bu anlarda çak›fl›r. 

‹nsan için, insanl›k için daha
önemli olan hangisi? Z›tlar›
nötralize etmek mümkün mü?
Hangi yönünüzün sesine ku-
lak vermeniz gerek. Ah! Belki
de gidenlerin emanetlerine sa-
r›l›rken en çok zorland›¤›n›z
an o an olur. fiimdi her fley bir
gerçek olarak durur önünüz-
de. T›pk› güneflin do¤uflu ve
bat›fl› gibi. Her fley bir yönünü-
ze hitap eder. Ama size kalan
onun anlam derinli¤ine var-
makt›r. 

BBuu  ddaa¤¤llaarraa  oo  kkaaddaarr  eemmaanneett  
tteesslliimm  eeddiillddii  kkii......

Ak ile karay› seçebilmek.
Ve gerçek ile hayal aras›nda
ki ince çizgiyi görebilmektir.
Ve yine de dayanabilmektir.
Sadece dayanabilmek mi? Oy-
sa emanet yerine ulaflt›r›lmay›
beklemektedir sizden!fiimdi
önünüzde duran ne bir masa-
l›n nede bir roman kahrama-
n›n trajik sonuna üzülmek gi-
bi üzülmektir. 

Bu da¤lara o kadar çok ema-
net teslim edildi ki. Güneflin
her do¤uflunda, ay›n her par›l-
day›fl›nda insan› al›p götüren.
Yine de bilinir ki onlar hiçbir
zaman yitip gitmediler. Onlar
yeni bir insan› eski kan ve top-
raktan yaratmaya çoktan baflla-
d›lar. Onlar› görmek için yüre-
¤imize ve da¤lar›n doruklar›na
bakmam›z gerekiyor. 

Onlar›n onurlu yaflam ve
insanl›k sevgisi çarp›kl›¤a
u¤ramayacakt›r. Ve bize ka-
lan tek bir silaht›r. Akl›m›z›
ve yüre¤imizi do¤ru kullan-
mam›z için inanç ve umudu-

muzu yitirmemek...

GGiiddiippttee  ggeellmmeemmeekk,,  ggeelliippttee  
ggöörrmmeemmeekk

“Her gidenin ard›ndan yeni-
den dönecekleri günü hep
umutla bekledik. T›pk› Ma-
hir’in arkas›ndan bekledi¤imiz
gibi. Hep birlikte söz verdik
yeniden geliflleri yaflayaca¤›m›-
z›. Onun bir daha gelmeyece-
¤ini hiç düflünmedik. Belki de
bunu hiç düflünmek istemedik.
Yada inanmak istemedik gelifl-
siz gidifllere. Bir akflam üstü ya
da bir gün do¤umunda yeni-
den görüflece¤imiz an› düflle-
dik hep. Ama ““ggiiddiipp  ddee  ggeellmmee--
mmeekk,,  ggeelliipp  ddee  ggöörrmmeemmeekk”” diye
bir söz vard›r ya. 

‹flte bizler için geçerli olanda
nedense hep bu söz olur. San-
ki sadece bizim için söylen-
mifltir diye düflünmedi¤imde
olmuyor de¤il. Onlardan sonra
bize ise ‹nsanl›k sevgilerinden
ileri gelen vatan sevgilerini,
özgür insan sevgilerini yüklen-
mek kald›. Topraktan özgür
insan› yaratmak kald› flimdi bi-
ze.” Diyerek iç çekiyor bir ge-
rilla.

Onlarda gidifller böyledir.
Bazen mevsimsiz de olsa bafl›
diktir. Onlar kendi ac›lar›n›, se-
vinçlerini üzüntülerini bilerek
yafl›yorlar. Ve onlar yaflama
böyle anlam kat›yorlar.fiimdi
sizde kendi gidifllerinizi düflü-
nün ve sevgilerinizi. Sizin hiç
duraklar›n›z oldu mu? Geliflsiz
gidiflleri hiç yaflad›n›z m›? ya
onlar›n geliflsiz gidifllere inan-
mamalar›na anlam verebiliyor-
san›z anlam verin.
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“Ces dernières années, les 
crimes d’honneur ont 
occupé la une des médias 
et de nombreuses 
conférences ont été 
organisées au niveau des 
instances européennes 
pour prévenir ces crimes. 
Ces démarches sont 
insuffisantes pour prévenir 
ces atrocités qui sont le 
fruit d’un pouvoir 
masculin. Il est important 
de bâtir un système 
éducatif  populaire basé 
sur des valeurs comme 
l’égalité des sexes et la dé
mocratie.”

ans beaucoup
d’états, le pre-
mier article de

la constitution inclut
qu’il ne peut être nuit
à l’honneur de la per-
sonne. L’honneur rep-
résente la protection
des valeurs qui consti-
tuent l’être humain.
Dans beaucoup de
pays arabes, et notam-
ment en Turquie, le
sens et l’utilisation de
ce terme est tout aut-
re.

La définition éthi-
mologique des termes
comme les crimes
d’honneur et de cou-
tûmes sont les suivan-

tes : le terme coutume
qui se dit “töre” en
turc, provient du ter-
me hébreux “tora” qui
veut dire “tevrat”
c’est-à-dire ancien
testament. C’est une
loi ou une règle si im-
portante qu’elle n’a
nul besoin d’être déc-
rétée ou écrite. 

L’honneur équivaut
à “Namus” en turc,
qui provient de no-
mos, terme d’origines
arabe et persane, rep-
ris certainement au
grec. Le terme “No-
mos” signifie lois,
règle, pouvoir ou pu-
issance. Ainsi, les ter-

mes honneur et coutu-
me désignent à l’ori-
gine les règles, les lo-
is et la domination.

“Si tu veux être 
toi-même, alors tu  
en subiras les 
conséquences”

Bien que ce soit une
réalité, qui perdure
depuis des siècles, les
meurtres de femmes
dues aux coutumes
archaïques sont restés
un sujet tabou. De nos
jours, il y a différentes
raisons pour lesquel-
les ce sujet est abon-
damment traité par la
presse. 

La principale raison
de ce phénomène est
d’une part le dévelop-
pement de la mouvan-
ce féminine et d’autre
part la volonté d’utili-
ser cela comme un
moyen contre la fem-
me active dans cette
lutte. Tout est mis en
oeuvre pour véhiculer
le message suivant à
la femme “si tu veux
être toi-même, alors
tu payeras le prix
fort”. La politique
passive des gouverne-
ments contribue aussi
à l’aggravation de la
situation.

La raison fonda-
mentale pour laquelle
les femmes sont as-

Berfin DILAV

D

Crime d’honneur. 
Que représente 
“l’honneur”?
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sassinées et que ces dernières
luttent contre les coutumes
archaïques et le fondamentalis-
me religieux. Ces meurtres
sont commis au nom du carac-
tère sacré et de la protection
de la famille.  Le désir de la
femme de vivre librement est
considéré par la famille com-
me une atteinte à l’honneur et
la dignité de la famille. Les
femmes sont condamnées à
mort par des assemblées fami-
liales ou tribales pour  ces rai-
sons.

Le corps de la femme 
devient une marchandise

Dans les sociétés musulma-
nes et féodales, l’honneur est
souvent  associé à la femme.
Cette compréhension de l’hon-
neur est le fruit du système
patriarcal qui est un rapport de
domination des hommes sur
les femmes à tous les niveaux
de la société et de la vie. C’est
cette base qui permet aux hom-
mes d’acquérir le pouvoir et un
statut social. Le corps de la
femme devient une marchandi-
se. Elle devient le bien de son
père, de ses frères, de son mari
ou des autres hommes mem-
bres de sa famille. Brièvement,
la femme n’appartient plus à
elle-même.

Malheureusement, cette réa-
lité existe toujours au sein de
notre communauté. Il y a de
cela quelque semaines, une je-
une femme, originaire de la
ville de Batman, a été assasiné
par son ex-mari -qui était son

cousin- devant la gare de Alk-
maar aux Pays Bas. Après avo-
ir tué sa femme, le mari s’est
suicidé. 

Cette histoire démontre les 
résultats d’une 
dégénérescence sociale  qui 
se propage de jour en jour

La communauté kurde fut
profondément choquée par ce
crime. Cette jeune femme du
nom de Zeynep Boral avait
grandi au pays et poursuivait
des études de droit. Certains
organes de presse ont cité que
Boral avait été condamnée à
mort par l’assemblée familiale.
Selon d’autres sources, les
pressions familiales auraient
poussé le mari à assassiner son
ex-femme. Les différentes en-
quêtes menées ont montré que
Zeynep Boral avait porté pla-
inte contre son ex-mari , en
2004, pour menaces de mort et
violences. 

L’affaire Boral fut portée au
parlement hollandais mais au-
cune décision concrète n’a été
prise pour prévenir de tels évé-
nements dramatiques. Le Par-
lement a seulement pris la dé-
cision d’inscrire ces cas dans
la procédure judiciaire de
l’Etat. 

Est-ce que d’autres tragédies
de ce type doivent se produire
pour que le gouvernement
prenne des décisions concrè-
tes. Rien ne peut justifier la
mort d’une personne. Il est évi-
dent que les organisations des
droits de la femme s’organi-

sent face à de telles atrocités.
Une semaine après la mort de
Zeynep Boral, les associations
de femmes kurdes se sont réu-
nies et ont organisé une confé-
rence de presse pour dénoncer
cette réalité, fruit du système
patriarcal. 

Nous ne pouvons être les 
spectateurs ou les futurs 
acteurs de cette pénible 
réalité.

Ces dernières années, les cri-
mes d’honneur ont occupé la
une des médias et de nombreu-
ses conférences ont été organi-
sées au niveau des instances
européennes pour prévenir ces
crimes. Ces démarches sont in-
suffisantes pour prévenir ces
atrocités qui sont le fruit d’un
pouvoir masculin. Il est impor-
tant de bâtir un système éduca-
tif  populaire basé sur des vale-
urs comme l’égalité des sexes
et la démocratie. 

Dès leur plus jeune âge, les
enfants doivent avoir la possibi-
lité de s’interroger sur les con-
séquences de la discrimination
entre les sexes pour éviter les
événements dramatiques. Il est
important de fournir aux associ-
ations l’aide nécessaire pour ac-
cueillir les femmes victimes de
violences et de menaces. Nous,
les jeunes, nous ne pouvons fer-
mer les yeux et être les spectate-
urs ou les futurs acteurs de cette
pénible réalité. Les jeunes, qui
sont l’avenir des sociétés, doi-
vent lutter activement pour
changer les mentalités.
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“Gençliğin kızıl yıldızı 
olarak görülen ve 
gençliğinin direniş 
sembolü olarak gördüğü, 
yasamda örnek aldığı bir 
kişiliğe sahip olan Ali 
Çiçek, Kemal Pir, Hayri 
Durmuş ve Akif Yılmaz’ın 
büyük ölüm orucuna 
başladıkları bir gün oluyor 
14 temmuz. Avrupa’da 
yasayan kurt gençliği de 
bugüne yakışan bir 
düzeyde Mazlum Doğan 
Gençlik ve Spor 
Festivali’ne katılım 
sergilemiş ve yaklaşık 10 
bin genç bir araya 
gelmiştir.”

elenekselleflen
Mazlum Do¤an
Gençlik ve

Spor Festivali’nin
onuncusu bu y›l 14
Temmuz tarihinde
Köln’de gerçekleflti-
rildi. 

Festivalin gerçek-
leflti¤i gün olan 14
Temmuz hem Kürt
halk› aç›s›ndan hem
de Kürt gençli¤i aç›-
s›ndan anlaml› ve
önemli bir gün olma

özelli¤ini tafl›yor. 

AAllaannddaa  bbüüyyüükk  bbiirr  
ccooflflkkuu  vvee  hheeyyeeccaann  
vvaarrdd››

Gençli¤in k›z›l y›l-
d›z› olarak görülen
ve gençli¤inin dire-
nifl sembolü olarak
gördü¤ü, yasamda
örnek ald›¤› bir kifli-
li¤e sahip olan Ali
Çiçek, Kemal Pir,
Hayri Durmufl ve

Akif Y›lmaz’›n bü-
yük ölüm orucuna
bafllad›klar› bir gün
oluyor 14 temmuz.
Avrupa’da yasayan
kurt gençli¤i de bu-
güne yak›flan bir dü-
zeyde Mazlum Do-
¤an Gençlik ve Spor
Festivali’ne kat›l›m
sergilemifl ve yakla-
fl›k 10 bin genç bir
araya gelmifltir. 

Bu kadar gencin
bir arada bulunmas›

FFeessttiivvaall  ‹‹zzlleenniimm

Devrim AMED

KKiiflfliilliikkssiizzlleeflflttiirriillmmeeyyee  KKaarrflfl››  
EEnn  BBüüyyüükk  CCeevvaapp  

MMaazzlluumm  DDoo¤¤aann  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  FFeessttiivvaallii
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beraberinde bir heyecan, bir
coflku, bir moral getirmifltir.

Festival alan› boydan boya
hem Avrupa’dan özgürlük
mücadelesine kat›l›p flehit
düflen arkadafllar›n ve hem
de özgürlük mücadelesinin
önder kadrolar›n›n foto¤raf-
lar›yla doldurulmufl, Önder
Apo’nun foto¤raflar› ve kon-
federalizm bayraklar› alan›
bir uçtan bir uca süslemiflti. 

AAllaann››nn  hheerr  yyeerriinnddee  
ddee¤¤eerrlleerrii  tteemmssiill  eeddeenn  
flfleehhiittlleerriinn  ppoosstteerrlleerrii  aass››ll››yydd››

Festival aç›l›s› ilk olarak
tüm sporcular›n ve folklor-
cular›n kat›ld›¤› yürüyüflle
gerçeklefltirilmifl, daha sonra
festival program›na geçilmifl
May›s Ay› fiehitlerini anma
turnuvalar›nda finale kat›lan
tak›mlar maçlar›n› oynam›fl,
folklorcular Kürdistan harita-
s›n› çizip her yörenin oyun-
lar›n› sergilemifl, atletizm,
kickboks, masa tenisi yar›fl-
malar› gerçeklefltirilmifltir. 

Festival aç›s›ndan ilk ola-
rak da bayanlardan oluflan
voleybol tak›mlar›n›n turnu-
vas› olmufltur. Müzik bölü-
münde ise gençlere coflkulu
dakikalar yaflatan sanatç›lar
sahneye ç›km›fl son y›llarda
gündemde olan Kürt hip
hop sanatç›lar›ndan serha-
do’nun flark›lar›yla beraber
alanda yer yerinden oyna-
m›flt›r.

Avrupa’da yaflayan Kürt
gençlerinin böylesi kitlesel
bir biçimde bir araya gelmesi
oldukça anlaml›d›r. Avrupa

sisteminin temel politikala-
r›ndan biri gençli¤i sosyal-
kültürel anlamda yozlaflt›r-
makt›r. Bu politika
1950’lerde ‹spanya’da faflist
Franco döneminde uygula-
maya geçilmifltir. 

Kendi tabirleriyle 3F siste-
mini (futbol, fuhufl, festival)
uygulayarak gençli¤i kültürel
de¤erlerinden boflaltmak,
kendilerine alternatif bir ko-
numdan uzaklaflt›rmak,
gençli¤i güdüleriyle yasayan
bir pozisyona getirmek iste-
mektedirler. 

FFeessttiivvaall  33FF  iillee  
uuyyuuflflttuurruullmmaakk  iisstteenneenn  
ggeennççlleerriinn  bbiirr  cceevvaabb››dd››rr

O günden bu yana baflta
Avrupa’da ve giderek dünya-
n›n bir çok alan›nda bu 3F
sistemi yaflama geçirilmifltir.
Gençler bu flekilde uyufltu-
rulmufltur. Kürt gençli¤i de
bu flekilde Avrupa’da kiflilik-

sizlefltirilmek istenmekte,
uyuflturucu ile alkol ile cin-
sellik ile düflürülmeye çal›fl›l-
maktad›r. Buna karfl› verile-
cek en iyi cevap kendi
de¤erlerine kültürüne kimli-
¤ine sahip ç›kmakt›r. 

Mazlum Do¤an Gençlik ve
Spor Festivali’nde bir araya
gelen gençler buna en iyi
cevab› verecek gençlerdir.
Yozlaflmaya karfl› dur diye-
cek olan gençlerdir. Alterna-
tif kültürel ve sportif çal›fl-
malar› ile sistemin
kültürsüzlefltirme ve sporla
gençleri uyuflturma politika-
lar›na dur diyecektir. 

Mazlum Do¤an Gençlik ve
Spor Festivali Kürt gençlerini
birlefltirme ve bütünlefltirme-
nin ad› oluyor. Coflkunun,
heyecan›n, umudun ad› olu-
yor. Genç yüreklerin, genç
beyinlerin, genç düflünenle-
rin buluflmas›n›n ad› oluyor.
Bir daha ki festivalde bulufl-
ma dile¤iyle.
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“2. Amara Gençlik Kültür 
ve Spor Festivali’nde 
gerçek bir festival havası 
olduğunu belirtebilinir. 
Özellikle Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan ve 
konfederalizm 
bayraklarının yoğunlukta 
olması, gençlerin festivale 
sadece eğlence amaçlı 
gelmediğinin kanıtı olup 
ulusal bir bilinç altında 
basta Önderlik olmak 
üzere Kürt özgürlük 
hareketine bağlı olduğunu 
ve yeni stratejiye hazır 
olduğunu gösteriyordu.”

u yılki  gençlik fes-
tivalimiz bir çok
yönüyle gecen yıl-

dan farklı olduğunu belir-
tebiliriz.

Basta herkesin dikkati-
ni çektiği gibi benim de
dikkatimi çeken “Be Se-
rok Jiyan Nabe” sloganı
ile Önderlik etrafında ki-
litlenme ve adeta Önder-
liğe bağlılık sözünü yeni-
leme kararlığı vardı. 

İkincisi kültür programı
zengin bir program hazır-
lanmıştı. Özelikle serha-
do’nun parçalarıyla genç-
ler coştu. Yine Ciwan
Haco, Sipan Xelat ve Ko-
ma Dem’i dinleyen genç-
lerin sloganlarla ve sa-
natçılara eşlik ederek
kendilerini bir ölçüde ifa-
de ettikleri dikkat çekili-
yordu. Gençlik kitlesinin
bu tür festivallere yoğun
katılım sağlamalarını

sağlamak için gençliğe
hitap edebilecek tarzda
sanatçıların festivallerde
yer alması gerekmekte-
dir.

Yine spor çalışmaları
bir önceki festivalden iyi
olmakla beraber daha iyi
olabilirdi. Özelikle karate,
box, tekvando vb... gibi
çalışmaların da olması
gerekiyor. Bu tür aktivite-
ler gençlerin ilgisini daha
çok çekmektedir. 

2. Amara Gençlik Kül-
tür ve Spor Festivali’nde
gerçek bir festival havası
olduğunu belirtebilinir.
Özellikle Kürt Halk Önde-
ri Abdullah Öcalan ve
konfederalizm bayrakları-
nın yoğunlukta olması,
gençlerin festivale sade-
ce eğlence amaçlı gel-
mediğinin kanıtı olup ulu-
sal bir bilinç altında basta
Önderlik olmak üzere

Kürt özgürlük hareketine
bağlı olduğunu ve yeni
stratejiye hazır olduğunu
gösteriyordu.

Organizasyon yeterli
olmasına rağmen tatiller
sürecinde kitlenin bulun-
maması beklenen kitle
çoğunluğunu oluşturma-
da biraz sıkıntı yaratmış
bulunmaktadır. Bir sonra
ki yıl yapılacak olan fes-
tivalde bunların göz
önünde bulundurulup
buna göre bir tarih belir-
lenmesi yapılması daha
sağlıklı olacağı
kanısındayım

Bu festivalimizin aslın-
da bu süreçte herkese
(dosta düşmana) gere-
ken  cevabı verdiğine
inanıyorum. Bununla bir-
likte 3. Amara Gençlik
Kültür ve Spor festivalin-
de buluşmak dileğiyle
diyorum

24
Tebax   2007Her tiflt ji bo azadîyê

CIWANÊN AZAD

FFeessttiivvaall  ‹‹zzlleenniimm

Serhat BAGOK

B

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



“Yağan yağmura inat 
Temmuz direnişçilerini de 
anarak Öcalan’a bağlılık 
sloganları ve yeminleri 
atılmaya devam ediliyordu.
Avrupa’nın ortasında 
binlerce gencin tek bir 
yürek olarak bir alanda 
toplanması ve ortak bir 
çığlık olarak sisteme karşı 
haykırması tüm bu asimile 
politikalarına karşı tokat 
gibi çarpıyordu. Çünkü 
Apocu gençlik tüm 
oyunlara rağmen Apocu 
ruhla büyümeye devam 
ediyordu.”

sviçre gençli¤i ta-
raf›ndan Luzern
Allmende stadyu-

munda düzenlenen
2.Hasan K›z›ler Spor
Gençlik ve Kültür festi-
vali coflku ve heyecanla
bafllad›. ‹sviçre’nin bir
çok flehrinden Luzerne
ak›n ak›n gençler gelerek
bu buluflmay› büyük bir
görkemle gerçeklefltirdi-
ler. Bu bir bak›ma da
gençlerin kendi festival-
lerine olan büyük ilgiyi
de göstermifl oldu.

1 Temmuz saat 11.00
de aç›l›fl gösterileriyle
“Ey Raqip” marfl› eflli¤in-
de gençlerin stat etraf›n-

da yürüyüflüyle program
bafllad›.

Yürüyüflün sonunda
kitleyle bir kucaklaflma
an› yaflayan yürüyüflçüler
halk taraf›ndan büyük bir
sevgiyle karfl›land›lar.
Program›n bafllam›fl ol-
mas›na ra¤men içeriye
girifller halen tüm h›z›yla
devam ediyordu. Sportif
etkinlikler öncelikle fut-
bol turnuvas›n›n finali ile
bafllad›. Bu arfl›laflman›n
yan› s›ra voleybol müsa-
bakalar› da sürüyordu.
Geçen y›l Avrupa festi-
valleri içerisinde ilk defa
‹sviçre de düzenlenen
bayan voleybol turnuvas›

bu sene ikincisiyle daha
bir ilgiyle izlendi. 

Sahneye kurulan kick-
box lingine ç›kan spor-
cularda k›yas›ya bir mü-
cadelenin içine girmifl
müsabakalar›n› gerçek-
lefltiriyorlard›. Ard›ndan
bayanlar ve erkeklerde
100 ve 400 metre koflu-
lar› gerçekleflti. Bu et-
kinliklere kat›l›mlar›n
yo¤un olmas›, yar›fllar›n-
da biraz uzamas›na se-
bep oldu.

BBiizz  bbuu  mmüüccaaddeelleeyyee  
ggeennçç  bbaaflflllaadd››kk  ggeennçç  
bbaaflflaarraaccaa¤¤››zz

Daha sonra Önderli-
¤in önceki gençlik festi-
valleri için yapm›fl oldu-
¤u konuflma kitleye
dinlettirildi. Önderli¤in
bu konuflmas› alk›fllar,
z›lg›tlar ve sloganlarla s›k
s›k kesildi. Konuflman›n
sona ermesiyle kitle hep
bir a¤›zdan ““BBiijjii  SSeerrookk
AAppoo”” diye inliyordu. Ar-
d›ndan sahneye Önderli-
¤in avukatlar›ndan Mah-
mut Sakar ç›karak k›sa
bir konuflma gerçeklefl-
tirdi. 

Konuflmas›nda Önder-
li¤in gençli¤e verdi¤i
öneme ve gençli¤in mü-

CIWANÊN AZAD
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2. Hasan Kızıler
Gençlik, Spor ve 
Kültür Festivali

FFeessttiivvaall  ‹‹zzlleenniimm
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cadeledeki azmine hayran kald›¤›-
n› dile getirerek Önderli¤in bir
sözüne yer verdi: ””bbiizz  bbuu  mmüüccaa--
ddeelleeyyee  ggeennçç  bbaaflflllaadd››kk  vvee  ggeennçç  bbaa--
flflaarraaccaa¤¤››zz”” demesiyle kitle hep bir
a¤›zdan “be serok jiyan nabe” ç›¤-
l›klar›yla Önderliksiz bir yasam›n
olamayaca¤›n› tüm dünyaya hay-
k›rd›. Ayr›ca Avrupa Komalén Ci-
wan taraf›ndan gönderilen mesaj
gençlik temsilcisi taraf›ndan
okundu. Festival tüm bu etkinlik-
lerin yan›nda sahne program›yla
kendini gösteriyordu. 

HHeerr  yyeerrddee  ssllooggaannllaarr  çç››nnll››yyoorrdduu

Müzik program›n›n zengin içe-
ri¤i kitleyi coflturmaya devam
ediyordu. Programda Kawa Ur-
miye, Serhado, Ozan Kawa, Dino
ve yerel grup olarak  Delil yer al-
d›lar. Serhado hip-hop parçalar›y-
la sahneye ç›kt›¤›nda bütün kitle
taraf›ndan büyük bir ilgiyle izlen-
di. Spor müsabakalar›n›n bu süre-
de bitmifl olmas› bütün ilginin
müzik program›na akmas›na se-
bep oldu. 

Gençler tribünleri aflarak sahne
önüne kadar gelip sanatç›larla

birlikte flark›lara eslik ettiler. Son
olarak sahneye ç›kan Dino`nun
söyledi¤i bir kaç parçadan sonra
ya¤murun fliddetle bast›rmas› ne
kitleye nede sanatç›ya engel ola-
biliyordu. Aksine tribünleri bir
anda t›kl›m t›kl›m dolduran genç-
ler ya¤an fliddetli ya¤murla bera-
ber sloganlar atmaya bafllad›lar.
““BBiijjii  SSeerrookk  AAppoo””,,  ““BBéé  SSeerrookk  JJiiyyaann
NNaabbee””,,  ““fifieehhiitt  NNaamm››rr››nn”” sloganla-
r› bir anda tribünleri sard›. 

YYaa¤¤mmuurraa  rraa¤¤mmeenn  

Hayk›r›fllar daha da yükselerek

sessiz ‹sviçre’yi adeta tamamen
sar›yordu. Program›n tüm bu gü-
zellikleri ve zengin içeriklerinin
yan› s›ra gençli¤in Önderli¤ine
göstermifl oldu¤u bu büyük ve
kutsal sevgi görülmeye de¤erdi. 

Ya¤an ya¤mura inat temmuz di-
reniflçilerini de anarak Öcalan’a
ba¤l›l›k sloganlar› ve yeminleri
at›lmaya devam ediliyordu.

Avrupa’n›n ortas›nda binlerce
gencin tek bir yürek olarak bir
alanda toplanmas› ve ortak bir
ç›¤l›k olarak sisteme karfl› hayk›r-

mas› tüm bu asimile politikalar›na
karfl› tokat gibi çarp›yordu. Çün-
kü Apocu gençlik tüm oyunlara
ra¤men Apocu ruhla büyümeye
devam ediyordu. 

ÖÖnnddeerrlliikkssiizz  bbiirr  yyaaflflaamm››  aassllaa  
kkaabbuull  eettmmeeyyeeccee¤¤iizz

Bu gençler Mazlum Do¤anlar›n,
Kemal Pirlerin, Hayri Durmuflla-
r›n, Akif Y›lmazlar›n ve Ali Çiçek-
lerin yolundayd›lar. 14 temmuz
direniflini de anarak hep ba¤l› ka-
lacaklar›n› gösterebiliyorlard›.
Halklar›na borçlu gittiklerini  söy-
leyen direniflçileri sahiplenen Av-
rupa gençli¤i onlar›n miras›n› de-
vam ettirmek için sistemin kirli
oyunlar›n›n ortas›nda mücadele
etmeye ve bu mücadeleden vaz-
geçmeyecekleri ad›na yemin edi-
yorlard› adeta. 

‹flte önderli¤in gençli¤i Önder-
lik bilinciyle buyuyordu bu festi-
valde bu gençli¤i görebiliyorduk
ve anl›yorduk ki Önderliksiz bir
yasam› kabullenmek imkans›z.

Festivalin sonunda bizlerde di¤er
genç arkadafllar›m›zla beraber bir
daha ki festivalde buluflabilmek di-
le¤iyle birbirimizden ayr›ld›k.
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“Bahara gözlerimi 
kapatmak istemiyorum. 
Umut varken yüreğimde, 
gelecekte ölü çocukların 
annesi olmak istemiyorum. 
Ölü umutlara annelik 
yapamam. Sokaklar sesimi 
beklemekte salmalıyım 
sesimi sokaklara 
meydanlara. Tomurcukları 
baharın kapısında öldüren 
bir boran, fırtına 
olmayacak. Onları baharın, 
güneşli günlerine çağıran 
ılık bir rüzgar olacağım. 
Bir yağmur damlası olup 
dayanacağım tomurcuğun 
kapısına. Gömülü 
olduğumuz mezarları 
sırtımızdan indireceğiz.”

ran’da, bilmediniz
ırak’tayım. Belki de
Türkiye, Suriye’de-

yim. Fark eder mi? Dö-
nen dünya karşısında
hepsi de kısır bir döngü-
ye oturmadı mı? Ne an-
nelerin siyaset tanımayan
gözyaşlarını duydular ne
de benim bedenimden
yükselen alevleri gördü-
ler. Benim içimde kesilen
her soluğun, toplumu na-
sıl öldürdüğünü görebilir-
ler mi?

Benim bedenimde elle-
rinde tutmaya çalıştıkları
namusları bir fahişeden
de beter olmuş. Bedenim
dört duvar arası ölmekle
meşgulken siyaset yürü-
tenler duygularıma dü-
şüncelerime en çok da
inançlarıma durmadan te-
cavüz ettiler. 

Unutmuyorum bardağı
taşıran son damla olsa
da birikimi acılıdır. Şimdi
birikimi boğazıma bağla-
nan iplerle, bedenimden
yükselen alevlerde topla-
nıyor. Görme diyorlar ne-
den? Gelecekte gözyaşı
bayrak tanımayan bir an-
ne olmak istemiyorum,
çünkü sesi benliği yok. 

Ölen toplumun gelece-
ğine bir mezar da ben
kazmak istemiyorum.
Meydanlarda, sokaklarda
neden benim isyanım
cenge durmasın. Siz gör-
meseniz de benim içimde

boğduğunuz çığlıkların
hepsini iyi biliyorum.Peki,
beni tutmaya çalıştığınız
zindanı kendiniz tanımı-
yorsunuz. 

İlk gardiyanım babam,
Gözyaşlarıyla son kalan
duygularını gömmeye ça-
lışarak, bu öldüren sis-
temde beni yaşatmaya
çalışan annem ikinci nö-
betçim olmadı mı? Acaba
kızım ne yapacak kim
onu nasıl vuracak demedi
mi? Yüreğinin bir parçası
silahlı savaşlarda kan dö-
kerken, benim hangi si-
lahsız savaşlarda ne ka-
dar kan kaybettiğimi
anlamaya çalışır. 

Ölümle yüz yüze iken 
çırpınan bir insan ne 
yaptığını bilmez

Yüreği param parça:
annem hangi acıya göz-
yaşı ağıt yakarak yetiştir-
sin. Ya benim annemin ve
kardeşlerimin karşısında
sevgisiz ve yüreksiz bıra-
kılan zavallı babam ne
yapsın? Yüreğini hangi
zamanda bıraktığını ken-
disi bile bilemez. 

Çiçeklerin açılışını duy-
mayalı kaç bahar oldu.
Ondandır annemin ve kar-
deşlerimin yüreğindeki
volkanları duyumsaya-
maz. O yüzdendir ki bizi
korumaya çalışırken ilk
hançeri, dönen kısır dön-
güyü güçlendirerek ilk o
vurur yüreğimize. 

Doğrudur ölümle yüz
yüze iken çırpınan, bir in-
san ne yaptığını bilmez.
Sadece çırpınır neyi yıktı-

ğını tasarlamadan ve ne-
yi yarattığını görmeden.
Ama ben görüyorum. Ba-
harları göremesem de,
yüreğim her bahar gebe-
dir umutlara, güneşli gün-
lere. Susamam görüyo-
rum. Her hücremin nasıl
öldüğünü, kapatamam
gözlerimi, görüyorum. 

Toplumla sürüldüğümüz
kör kuyuları. Toplumun bir
parçası ben değil miyim?
Ölürken körpecik bede-
nimle siz beni duyumsa-
madınız, ama ben hepinizi
görüyorum.Hepiniz de öl-
mekte olan kendimi...

Bahara gözlerimi kapat-
mak istemiyorum. Umut
varken yüreğimde, gele-
cekte ölü çocukların anne-
si olmak istemiyorum. Ölü
umutlara annelik yapa-
mam. Sokaklar sesimi
beklemekte salmalıyım
sesimi sokaklara meydan-
lara. 

Tomurcukları baharın
kapısında öldüren bir bo-
ran, fırtına olmayacak.
Onları baharın, güneşli
günlerine çağıran ılık bir
rüzgar olacağım. Bir yağ-
mur damlası olup dayana-
cağım tomurcuğun kapısı-
na. Gömülü olduğumuz
mezarları sırtımızdan indi-
receğiz. 

Rüzgarlara vereceğim
saçlarımı geleceğin umu-
du bizimle olacak. Ölme-
yeceğiz yakılan bedenleri-
mizin küllerlinden doğacak
şafak ışınları yeniden.
Genç değil miyim? İran’da
yakacağım peçeleri, Türki-
ye’de kıracağım kısır dön-
günün çarklarını...

CIWANÊN AZAD
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“Zaman olgusu hiç 
kuşkusuz hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Ve denilebilir ki insanın 
ömrünce savaşıp durduğu, 
kah kovalayıp kah  kaçtığı, 
bazen dost belleyip bazen 
düşman bellediği, kimi 
zaman zehir saçtığı 
düşünülen, kimi yaşamda 
ilaç sayılan bir olgudur 
zaman. Ve zamanın köleleri 
saatler...”

üzgarlarla savru-
lan bir kum tanesi
ne kadar yalnız-

dır? Bir avuç kum kaç ta-
nedir?

Hangi kayanın, hangi
suyun göz nurudur bir
kum tanesi? Bir kum ta-
nesi öylesine önemsiz ve
tek başına bir hiç... Avuç-
landığında parmakların
arasından usulca akıp gi-
den... Usulca akıp giden;
tıpkı zaman gibi...

Kum saatleri... 

Ömürleri önüne kata
kata akan zaman ve
kum saatleri... Ve zaman
tuzakları... Sonra kurmalı
saatler; sabah kopardığı
yaygarayla şaplağı yiyip
susan tik taklı saatler!
Susuyor muydu sahi
şaplağı yiyince? Yani du-
ruyor muydu zaman? 

Zaman olgusu hiç kuş-
kusuz hayatımızın vaz-
geçilmez bir parçasıdır.
Ve denilebilir ki insanın
ömrünce savaşıp durdu-
ğu, kah kovalayıp kah
kaçtığı, bazen dost belle-
yip bazen düşman belle-
diği, kimi zaman zehir
saçtığı düşünülen, kimi
yaşamda ilaç sayılan bir
olgudur zaman. Ve za-

manın köleleri saatler... 
Köleler...

Salt o mekanik, elek-
tronik düzenekler midir
köle olanlar? Yoksa ba-
zen doğa ve o doğanın
zalim efendisi biz insan-
larda kölesi olabiliyor
muyuz? Evet maalesef
oluyoruz; çünkü üç “F” ve
bazen de üç “S” olarak
isimlendirdiğimiz sistem-
ler, yani ‘futbol, festival,
fuhuş’,  insanları bir sürü
olarak ele alır ve zihinsel,
bilinçsel bazda toplu bir
kıyımı esas alır. 

Denilebilir ki ciddi oran-
da da etkili olur; çünkü ço-
ğu zaman haberleri gaze-
teden öğrenmektense
oturduğumuz yerden, te-
levizyon haberlerinden
dinlemek daha cazip gelir
bir çoğumuza. Nitekim bu
başta gazetelerimize, der-
gilerimize olmak üzere, bir
çok yayınımızın satışına
da doğrudan etki ediyor.  

Bu aslında çok vahim
bir durumdur; ve aslında
örgütlü toplumlarda bu-
nun bu  denli olumsuz bir
etkiyi yaratmaması gere-
kiyor. Yani etki çok asgari
seviyelerde olmalıydı. Bu
anlamda bu sıkıntı,  an-
cak değişik yol ve yön-

temler deneyen, zamana
ve her türlü kirlenmeye
alternatif olma arayışçıla-
rıyla ve halkımızın daha
fazla duyarlılığıyla çözü-
lebilir. 

Tabi ki bunlar insan ha-
yatının vazgeçilmez un-
surlarıdır; ancak şu da
bilinmeli ki, zaman çok iyi
planlanmadıkça insanlar
sıradanlaşıyor ve yönü
uçuruma çevrilmiş bir sü-
rü haline getirilmiş olu-
yor. Bu da suni gündem-
lerle oyalanan, hatta
ömrünce oyalanan bir in-
san gerçekliğini ortaya
çıkarıyor. Oysa örgütlü
toplumların rotasını belir-
leyen, başta kendi basın-
yayın organları ve örgüt-
lü kurumlarıdır. 

İşte biz özellikle bu  son
süreçte, buna her zaman-
kinden daha fazla ihtiyaç
duyuyoruz. Bunun için her
yönlü bir sahiplenmenin
gerek çalışanlar, aktivist-
ler olarak, gerekse da
halk olarak,  gelişmesi ge-
rekiyor. Bu anlamda Kürt
gençlerinin ve kadınları-
nın şiarı bu ve sonraki dö-
nemlerde şiarı şu olabilir:
“Ey zaman! Ya sana bir
başarı bahşedeceğim, ya
da seni hiç yaşanmamış
sayacağım!”
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“Öfke duyduğumuz 
sistemin içerisinde öfke 
duyduğumuz kadınlık r
olüyle yaşamayı kabul 
etmiyor ve bize biçilen 
rollerin dışına çıkmaya 
başlıyorduk. Tabi bu 
çizginin dışına çıkış 
toplumsal rollerin dışına 
çıkıştı ve geleneksen aile 
ve toplumdan doğru büyük 
bir öfke ve karşı koyuş 
olacaktı. Sen bir kadındın 
ve sana düşen sen dünyaya 
gelmeden bin yıllarca önce 
senin için belirlenen 
biçimde yaşamaktı. Sen 
kim oluyordun da bu 
tarihsel geleneklere karşı 
çıkıyor ve bunu kabul 
etmediğini söylüyordun.”

adını yazmak,

kendimizi yaz-

mak en çok zor-

landığımız konular-

dan biri. Çünkü

öylesine çelişkili öy-

lesine sorunlu bir cins

ki kadın, kendini tanı-

ması ve kendini yaz-

ması hiçte kolay de-

ğil. Son otuz yıllık

mücadele tarihi içeri-

sinde gerek Kürt top-

lumunda gerekse Kürt

kadınında devrimsel

değişimler yaşandı

ama buna rağmen ha-

la çözümlenmeyen

aydınlatılmayı bekle-

yen o kadar çok soru-

muz var ki kendimizle

ilgili eksik ve yetersiz

de olsa yazmamız bel-

ki bu sorulara cevap

bulmamıza vesile ola-

caktır. 

Kadınla ilgili bir

şeyler yazmaya karar

verdiğimde hemcinsi-

mi anlamam için ön-

celikle kendimi anla-

mam ve çözümlemem

gerektiğini ancak bu-

nun üzerinden belki

bazı soruların cevabı-

nı bulabileceğime ka-

rar verdim. Ve çocuk-

luğumuzdan bu yana

bir kadın olarak yaşa-

dıklarımız edindiği-

miz alışkanlıklar ve

yetiştirilme biçimimi-

zin bizim kendimizi

tanımamız açısından

en iyi  yol olduğuna

karar verdim.ve ora-

dan bir başlangıç yap-

mak istedim. 

Sistem kadına 
belirli roller
vermektedir

Çağımızın genç ka-

dınları olarak bizler

Kürt toplumunda dev-

rimsel bir hareketin

adım adım büyümeye

başladığı bir dönemde

gözlerimizi açtık. Bir

yandan büyük altüst

oluşlar yaşanırken bir

yandan da geri feodal

özelliklerin ağır etkisi

altında olan bir dö-

nemde çocukluğumuz

geçti. 

Kendimizi tanımaya

başladığımız dünyayı

algılamaya başladığı-

mız ilk andan itibaren

kadın olmanın ne de-

mek olduğu ve nasıl
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yaşanması gerektiği bizlere

öğretildi Annelerimiz, babala-

rımız ve büyüklerimiz tarafın-

dan. Elbette ki onlar nasıl öğ-

renmiş nasıl yaşamışlarsa öyle

öğreteceklerdi çünkü onlara

göre olması gereken oydu. 

Onlardan bin yıllarca önce

kadın ve erkeğin rolleri payla-

şılmış toplumsal düzen sağlan-

mış onlara düşende bu rolleri

layıkıyla oynamaktı. Neydi bu

roller; bir kere kadın olmak her

şeyden önce kendini namusunu

bedenini korumayı ve gizleme-

yi gerektiriyordu. 

Kadın hep günahkar
sayılırdı

Kadın ademin cennetten ko-

vulmasına neden olan o elmayı

yediğinden beri günahkar ve

suçluydu. Bunun içinde her za-

man günah işlemeye,erkeği dü-

şürmeye yatkındı. Erkek Tanrı

tarafından yaratıldıktan sonra

kadın onun kaburga kemiğin-

den yaratılarak zaten varoluş-

tan beri erkeğe bağımlıydı ve

asla kendi başına iş yapamaz

asla bir irade olamazdı. Bunun

için de her zaman muhtaç ve

eksikti. Çocukluğumuz bizim

kendimizi suçlu,eksik ve ezik

hissederek,büyük çalkantılar

ve kendimizle olan kavgaları-

mızla  geçti. Büyüklerimizin

yanında fazla konuşmamalıy-

dık çünkü ayıptı, fiziğimizi

hatta saç telimiz dahi örtmemiz

gerekiyordu çünkü günahtı,

çünkü erkeği tahrik ediyordu.

Kadının fiziği kapatılmalıydı,

kadının yaşamı kapatılmalıy-

dı,kadına erkek tarafından biçi-

len neyse onu yaşamalıydı. 

Kadın bir emanetti. Namusu,

bekaret döneminde babasına

ağabeylerine evlendikten son-

rada kocasına emanetti. Kadın

kendi namusunu dahi koruya-

mazdı bunun için erkek tarafın-

dan korunmasına ihtiyaç vardı.

Çünkü bu doğuştan eksik, ira-

desiz ve günahkar varlık her an

erkeği yoldan çıkarabilirdi. 

Kadın hep itaat etmesi 
gereken bir varlık olarak 
gösterildi

Hiçbir zaman soramazdık ne-

den tahrik olan erkek, düşkün

olan erkek kendi ailesinin dı-

şındaki kadını sadece cinsel

obje olarak, kendi ailesindeki

kadını da kendi gibi olan hem-

cinsleri tarafından korunması

gereken bir varlık olarak gören

erkek günahkar olmuyordu da

neden kadın günahkar oluyor-

du? 

Neden bin yıllar önce biçilen

bu roller kadının köleliği erke-

ğinde egemenliğine dayanıyor-

du? Neden dünyayı kendi ikti-

dar savaşlarıyla yaşanmaz hale

getiren ve kendi ruhunu da

kendisinin yaratmış olduğu bu

sistem tarafından kirletilen er-

kek değil de neden kadın bu

kadar eziliyordu? Çünkü bize

bu soruları sormamız dahi ya-

sak edilmişti, çünkü erkek Tan-

rıdan sonra kadının itaat etmesi

gerekendi öyle buyur edilmişti

ve kadına düşen buyrukları ye-

rine getirmekti. Kendimizi ta-

nımaya başladığımız an kendi-

mizden kendi cinsimizden

nefretimizin başladığı an ol-

muştu. 

Çünkü kadın gibi  doğuştan

günahkar ve eksik bir cins ola-

rak yaratılmıştık ve bu bizim

kendimizden kendi cinssimiz-

den nefret etmemizin kendimi-

ze en baştan yabancılaşmamı-

zın en büyük gerekçesiydi.

“Tanrım neden beni de erkek
olarak yaratmadın, neden on-
lar gibi her şeyin hakimi her
şeye ta varoluştan bu yana
hakkı olan bir cins olarak ya-
ratmadın, neden böylesi za-
yıf,ezik bir cins olarak yarat-
tın”. 

Sürekli eziklik bir süre 
sonra erkeğe benzeşme 
isteğini doğuruyordu

Kendi cinsimizden ve kendi-

mizden nefretimiz zamanla er-

kek gibi olmaya onlar gibi dav-

ranmaya, onlar gibi yürümeye

onlar gibi kavga etmeye onlar

gibi konuşmaya hatta onlar gi-

bi düşünmeye götürdü bizi.

Mademki onlar güçlüydü onla-

rın her şeyi yapmaya hakkı

vardı. O zaman bizimde güçlü

olabilmemiz ayakta durabilme-

miz kendimizi ezdirmememiz

için onlar gibi olmamız gereki-

yordu. Çünkü güç, irade eşittir

erkek, zayıflık ve iradesizlik

eşittir kadın. Demek ki ayakta

kalabilmek ve dikkate alınabil-

mek için onlar gibi olmak gere-

kiyordu. Kendimizi tanımaya

başlamamız aynı zamanda ken-

dimize yabancılaşmamız ve

onlara benzemeye başladığı-

mız dönem demekti. Çocukluk

oyunlarımız bir yandan bölge-

de süren çatışmaların etkisiyle
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savaşçılık olurken bir yandan

da erkek gibi kavgalar ve ma-

halle gurupları oluşturarak bir-

birimizle çocukça güç savaşla-

rıyla geçti. 

Kürt çocuklar sürekli bir
biçimde kültürel bir çelişki 
içinde kalırlar

Onların en büyük artısı fizik-

sel güçleriyse o zaman bizimde

onlar gibi fiziksel güce sahip

olmamız onlar gibi kavga et-

memiz gerekiyordu. Kendi içe-

risinde çocukluğun en temiz ve

masum yanlarıyla oynadığımız

oyunlar aslında çocukluğumuz-

dan başlayarak yaşamımızın

her döneminde karşımıza çıkan

toplumsal cinsiyetçiliğin çatış-

maları ve çelişkileriydi. Özel-

likle metropollere göç etmiş

olan Kürt ailesinin çocukları bir

yandan bu çelişkileri yaşarken

bir yandan da egemen ulusun

egemen kültürü ve yürüyen

devrim hareketinin arasında

kültürel çelişki ve çatışmaları

yaşayarak parçalı bir kişilik

olarak şekilleniyordu. 

Bölgede yürütülen kirli sava-

şı seyrederek büyürken bir yan-

dan da sisteme olan öfkemizde

büyüyordu. Gerek bir kadın

olarak yaşadığımız ezilmişlik

gerek ulusal olarak yaşadığımız

ezilmişlik daha çocukluktan

başlayarak bizlerin farklı ya-

şam arayışı ve sisteme muhalif

olarak şekillenmemize yol açtı.

Bir şeyler yanlıştı; ta varoluştan

beri bir şeyler yanlıştı kadının

ve erkeğin rollerinde bir şeyler

yanlıştı, egemen devletin yakla-

şımlarında bizi tanımlamasında

bir şeyler yanlıştı. 

Gerek kadın olarak sahip ol-

duğumuz gerekse de Kürt ola-

rak sahip olduğumuz yada ola-

madığımız kimliklerde bir

şeyler yanlıştı. Ve büyüdükçe

bu yanlışın farkında olanların

bunun değiştirmek için çok çe-

tin bir mücadele yürüttüklerini

öğrenmeye başladık. çocuklu-

ğumuzda oyunlarımıza konu

olan savaşın aslında bizlerin ki-

şiliklerinde ta iliklerimize kadar

yaşadığımız çelişkilerin çözü-

mü için yürütüldüğünü öğren-

meye başladık ve çatışmaları-

mız arayışlarımız yavaş yavaş

denize akan bir nehir gibi kendi

yatağını bulmaya başlıyor, biz-

leri devrimsel mücadeleye doğ-

ru götürüyordu. 

Kadın kendisine biçilen role 
uymak zorundaydı

Öfke duyduğumuz sistemin

içerisinde öfke duyduğumuz

kadınlık rolüyle yaşamayı

kabul etmiyor ve bize biçilen

rollerin dışına çıkmaya

başlıyorduk. Tabi bu çizginin

dışına çıkış toplumsal rollerin

dışına çıkıştı ve geleneksen aile

ve toplumdan doğru büyük bir

öfke ve karşı koyuş olacaktı.

Sen bir kadındın ve sana düşen

sen dünyaya gelmeden bin

yıllarca önce senin için belirle-

nen biçimde yaşamaktı. Sen

kim oluyordun da bu tarihsel

geleneklere karşı çıkıyor ve

bunu kabul etmediğini

söylüyordun. Bunun erkek

tarafından nasıl

cezalandırılacağını bilmiyor

muydun? Evet biliniyordu ve

bunun cezası ne olursa olsun

asla böylesi kirli ve geri bir

yaşam kabul edilmeyecekti.  

Mademki bu düzene

yaşamları pahasına baş

kaldıranlar vardı demek ki bu

yaşam bir kader değildi demek

ki farklı bir yaşam mümkündü

demek ki yıllarca bizlere reva

görülen ve kendimizden kendi

cinsimizden yabancılaşmamızı

sağlayan bu yaşamdan bu zih-

niyetten başkası mümkündü.

Nasıl olmasın erkeğin yanında

konuşması yasaklanan,

doğuştan günahkar

sayılan,zayıf güçsüz sayılan

Kürt kadını savaşçı olmuştu ve

bütün dünyayı etkileyen bir

mücadelenin öncülüğünü

yapıyordu. 

Kadın olmak zayıf olmak 
değildir

Yürüttüğü mücadeleyle

“Kürt yoktur” diyenlere çok

büyük bir ders verirken bir

yandan da kadın olmanın ne

olduğunu ve nasıl olması

gerektiğini öğretiyordu.

Demek ki kadın olmak zayıf

olmak değildi demek ki kadın

olmak güçsüz olmak değildi

demek ki kadın olmak susmak

ve itaat etmek değildi, kadın

olmak bin yıllardır sana biçi-

len toplumsal role isyan

etmekti,kadın olmak erkeğin

tahakkümüne isyan

etmekti,kadın olmak ulusuna

dayatılan inkar ve imhaya

isyan etmekti,kadın olmak

güzelliğin ve özgürlüğün

arayışçısı olmak ve bunun

savaşını yürütmekti. 
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“Kimse PKK, adına 

Önderlik adına size, “Gidin 

kendinizi imhalık bir 

eylemde bitirin” demedi. 

Hayır! Önderlik, an be an 

yanlışlıklara karşı müthiş 

direnme; yanlış karara, 

yanlış eyleme, yanlış tarza 

karşı müthiş direnme ve 

çok sınırlı imkanla bir 

başarı adımını atma 

gücüdür. Siz bunu böyle 

görüyorsunuz, ama gidip 

tek bir tane doğru 

uygulama adımına sahip 

olamıyorsunuz. Ne olacak 

o zaman sizin haliniz?”

oktan yenilmifl,
ihanete u¤ram›fl,
oldukça teslimi-

yetçi ve en temel insani,
toplumsal, ulusal var
olufl nedenlerine yaban-
c›laflm›fl bir kiflilikten;
baflta yengiyi, öze dönü-
flü, direniflçili¤i, toplum-
sall›¤› ve ulusal düzeyi
yakalamaya çal›flan ve
bunu da yeniden bir
dünya görüflü, örgüt ve
eylemiyle gerçeklefltir-
meye çal›flan bir hareke-
tin, bir partinin de¤erle-
ri olarak burada
yo¤unlafl›yoruz ve ken-
dimizde bir baflar›y› ya-
ratmak istiyoruz. 
En baflta yap›lmas› gere-
ken, kendinizi bu kav-
ramlar temelinde göz-
den geçirip, gerekli
hususlara kavuflturmak-
t›r. Sizin en temel ifliniz,
gece gündüz demeden
bu noktalarda yeterlili¤i
yakalamakt›r. Bu sizin
ifliniz. Bireyin, daha çok
kendisini sorgulayarak
varmas› gereken bir so-
nuç, amaç oluyor. E¤i-
tim bunun için hayatidir.

Bu kadar a¤›r sorunlar›-
n›z varsa, çözüm için ar-
t›k kendinize yüklen-
mekten baflka çareniz
yoktur. Sizin yaratt›¤›n›z
karmaflay›, düflman bile
bu kadar yaratamaz. 

GGeenneell  ttoopplluummddaakkii  
kkiiflfliilliikk  aallmm››flfl  kkeennddiinnii  
ppaarrttii  iiççiinnee  ttaaflfl››mm››flfl

Bu kadar yenilgili, yet-
mez, öze ters, yabanc›,
toplumsall›¤›n asgari ge-
reklerine anlam vere-
meyen, yurtseverlik,
toplumsall›k kavramlar›-
n› öze indirgemeyen,
daha da önemlisi; bunun
do¤ru örgütünü, savafl
tarz›n› hiç kendisine
sormayan bu kiflili¤iniz-
le, b›rak›n kurtar›c› ol-
may›, kurtar›lman›z bile
mümkün de¤ildir. 

Nas›l ki yenilmifl top-
lumlar, halk y›¤›nlar›
tanr›ya s›¤›n›r, yalvar›r-
sa; flu anda sizin de parti
içindeki konumunuz,
her türlü ikiyüzlülük ve
kendini kand›rma ile bir-
likte, bazen yalvarma,

teslim olmad›r; bazen
fitne fesatla isyan etme,
ona küfretmedir. 

Genel toplumdaki ki-
flilik, kendisini alm›fl par-
ti içine tafl›rm›fl. B›rak
bir devrimci kiflilik için
bafllang›ç olmay›, iyi bir
ihanete, iyi bir ölüme
götürür. Bunda gerçek-
ten biraz çaresiz kal›-
yorsunuz. Sanki çaresiz-
li¤i aflamayacakm›fl gibi
bir tutum ve davran›fl
içindesiniz. Bu da düfl-
man›n istedi¤i bir fleydir,
getirdi¤i bir konumdur. 

Çok ciddi kendinizi
sorgulaman›z gerekir.
‹liflki tarz›n›zda, e¤itime
yaklafl›m›n›zda, genelde
bütün yaflamsall›k hu-
suslar›nda, kendinden
geçmifl, “benden hay›r
ç›kmaz” der gibi bir ha-
van›z var. Adeta ucuz
bir ölüme sonuna kadar
yatma psikolojisindesi-
niz. Neden böylesiniz? 

Direnifl, önce bu bire-
yin kendine karfl› olmak
zorunda. Bu yaramaz ki-
flili¤inize karfl› bir dire-
nifl, bir iç kurtulufl hare-
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ketini yapman›z gerekiyor. Bu ki-
flilik, e¤er bir fley yaratam›yorsa,
bir fley baflaram›yorsa, demek ki
orada bir yetmezli¤i var, bir yan-
l›fll›¤› var. E¤er bu afl›lmazsa ne
olur? Bu sizi teslimiyete, inkara,
yenilgiye ve baflkalar›n›n kulu kö-
lesi olmaya ve hatta ucuz ölümün
arac› olmaya götürür. 

KKeennddiinniizzllee  bbiirr  iiçç  ssaavvaaflfl  
vveerrmmeenniizz  ggeerreekkiiyyoorr

Bu aç›k, siz baflka türlü kendini-
zi bu iflin alt›ndan s›y›ramazs›n›z.
B›rakal›m baflkalar›n› kurtarmay›,
siz önce kendinizi kurtar›n. Varsa
gücünüz, önce kendinizdeki yara-
maz›, yetmezi, zavall›y› yenin.
Acaba içinizde kimler var, kimler
yok? Bir sorgulasan›z, bana göre
içinde her tür sahtekar, korkak,
dönek, düflkün, sorumsuz, zavall›,
güçsüz, yenilmifl, yalvaran, yalanc›,
münaf›k, hepsinden var. 

Siz bunlarla güçlenemezsiniz.
Siz bunlarla sa¤l›kl› bir zenginlik,
sa¤l›kl› bir örgüt olamazs›n›z. De-
mek ki önce iç kurtulufl mücade-
lenizi, bu sayd›¤›m›z kifliliklere
karfl› vermeniz gerekiyor. Ve
bunlar da baflkalar›n›n size afl›lad›-
¤› soysuzluklard›r... 

Hayat kanunu karfl›s›nda konu-
munuzu sa¤lam k›lman›z gereki-
yor, kendinizde bir iç savafl› ver-
meniz gerekiyor. E¤er bu do¤ru
verilirse; bu sorunlar›n üzerine
hücum edersiniz, duygulardan tu-
tun en amans›z bir savafl eylemine
kadar müthifl üzerine gidersiniz.
E¤er böyle bir kiflilik oluflursa siz-
de, eski kiflili¤in yerinde yeller
eser ve hücum kiflili¤i ortaya ç›-
kar. Hücum kiflili¤i, her konuda
hücum kiflili¤idir. ‹deolojide fethe-
dicidir. Örgütlenmede, her türlü
pratikte, yemek yemede bile fet-

hedicidir. Hangi soruna el atarsa
çözer. Bakar, anlam verir; nok-
sanl›¤› görür, tehlikeyi görür, ba-
flar›s›zl›¤› görür ve her an ona ce-
vap yetifltirir. 

Çözüm kiflili¤i, kurtulufl kiflili¤i
budur. Kendinize bak›n; hep a¤l›-
yorsunuz, hep “fiuram söküldü,
buram döküldü, flurada bilmem
bana ne yap›ld›, burada t›kand›m,
burada uzlaflt›m, burada bast›r›l-
d›m” diyorsunuz. Bu da do¤ru de-
¤il. Bunu aflman›z laz›m. Ben ne
yapay›m, baflka türlü Allaha yalva-
r›r gibi partiye mi yalvaral›m, Ön-
derli¤e mi yalvaral›m! Olacak ifl
de¤il. 

ÖÖnnddeerrlliikk,,  aann  bbee  aann  
yyaannll››flflll››kkllaarraa  kkaarrflfl››  mmüütthhiiflfl  
ddiirreennmmeeddiirr

Biz, bu teslimiyet ideolojisini
çoktan terk ettik. Siz ise bu tesli-
miyet ideolojisi nedeniyle san›r›m
kendinizi do¤ru de¤erlendiremi-
yorsunuz. Belki de kendinize gü-
cünüz yetmiyor. Ama o zaman da
her fleye raz› olmal›s›n›z. Gelen
sizi sat›n al›r, gelen sizi öldürür,
gelen sizi bast›r›r, gelen sizin eli-
nizdekini al›r. Tabii parti içinde
oldu¤unuz için de partiyi satars›-
n›z, bir eylem olur imhaya götü-
rürsünüz. Ve oluyor da, her gün
bunlar karfl›m›za ç›k›yor. 

Düflünülmemifl, anlams›z bir ey-
lem, befl-on yoldafl› birden götü-
rüyor, hem de hiçbir baflar›ya git-
meden. Bu ne demektir? Bu, “ben
hep vurulurum” demektir, “ben
sadece dövülürüm” demektir ve
“hep yanl›fl yapar›m, yani hep kay-
bederim” demektir. Buna k›l›f giy-
diremezsiniz, bunu savunamazs›-
n›z. fiafl›r›yorum sizin gerçekli¤iniz
karfl›s›nda. Kendinizi bile savuna-
m›yorsunuz, ölüm konusu olmak-

tan ç›karam›yorsunuz. 
Kimse PKK, ad›na önderlik ad›-

na size, “Gidin kendinizi imhal›k
bir eylemde bitirin” demedi. Ha-
y›r! Önderlik, an be an yanl›fll›kla-
ra karfl› müthifl direnme; yanl›fl
karara, yanl›fl eyleme, yanl›fl tarza
karfl› müthifl direnme ve çok s›-
n›rl› imkanla bir baflar› ad›m›n› at-
ma gücüdür. Siz bunu böyle görü-
yorsunuz, ama gidip tek bir tane
do¤ru uygulama ad›m›na sahip
olam›yorsunuz. Ne olacak o za-
man sizin haliniz? 

SSiizziinn  ssoorruunnuunnuuzz  ssiiyyaassii  ddee¤¤iill  
aahhllaakkiiddiirr

Bu duruma son vereceksiniz.
Ba¤›ms›zl›k ve özgürlük savaflç›la-
r›s›n›z. Ben bile olsam, yanl›fll›kla-
r›ma baflkald›r›n. Çünkü ortada
bir can var, ortada tehlikeli bir
durum var. “S›rf aram bozulmas›n
diye uzlaflt›m, konuflamad›m, güç
getiremedim” demek yanl›fl. Bun-
lar›n hepsi tehlikeli. Bir devrimci
olarak bir defa tüm bu hususlarda
kesinlikle radikal bir de¤iflikli¤e ih-
tiyac›n›z var. 

Sizin durumunuz gerçekten ba-
na her gün tanr›ya yalvaran köylü-
yü veya patronuna s›¤›nan iflçiyi
veya köle bir halk›n sömürgecisi-
ne kap›lmas›n› and›r›yor. Bu da
kurtuluflçuluk de¤ildir. Ay›pt›r!
Asl›nda art›k sizin sorununuz siya-
si de¤il, ahlakidir. Sizi ideolojik, si-
yasi, askeri olarak çözmekten zi-
yade, art›k ahlaki olarak çözmek
gerekir. Çünkü bu kiflili¤iniz bü-
yük ahlaks›zl›k içeriyor. 

Davran›fl olarak çok bitiksiniz.
Sorunlar›n›z ideolojik de¤il, moral
düzeyindedir. ‹deolojik, örgütsel,
askeri sorunlara güç getiremiyor-
sunuz. Neden? Moraliniz yok, ah-
lak›n›z yok, irade yok, sa¤lam du-
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rufl yok. Dolay›s›yla bu e¤itsel sa-
vafl, en önemli savafl oluyor. Hat-
ta bu savafl› baflar›rsan›z, di¤er sa-
vafllara do¤ru ad›m atars›n›z ve
bunu art›k sa¤lamak biraz da eli-
nizde. fiimdiye kadarki bütün ya-
flam kal›plar›n›z›, hatta devrimcilik
sand›¤›n›z birçok fleyi sorgulay›n. 

SSoorrgguullaayy››cc››  kkiiflfliillii¤¤ii  
oolluuflflttuurrmmaall››ss››nn››zz  kkeennddiinniizzddee

Benim için flu husus çok önem-
li: Herhangi bir iliflkide bariz bir
hatadan ötürü çok önemli bir
devrimci silah› elden düflürmüfl.
Yanl›z silah m›, en de¤erli varl›k-
lar›m›z› düflürmüfl. fiimdi bu, bir
defa sizi aylarca düflündürmeli.
Neden buna yol aç›ld›? Hatta uy-
kuyu bile kendinize haram etmeli
“neden böyle oldu?” diye düflün-
melisiniz. “Ben önleyebilirdim,
ben aflabilirdim, ben do¤ru yapa-
bilirdim, ama neden yapmad›m?”
diye gerekti¤inde sabaha kadar
kafan›z› dövmelisiniz. 

‹flte bu kiflilik oluflmazsa sizde,
o sokaktaki kiflilikler gibi çarp›k
olursunuz. Bu nedenle flu daha iyi
anlafl›l›yor: Buna ra¤men siz bu
kiflili¤i yaratamazsan›z, ajans›n›z
demektir. Ajanl›k flu anda anlafl›l›-
yor ki bizde binbir türlüdür ve en
tehlikelisi de en safça, iyi niyetlice
yap›lan›d›r. “Ben iyi niyetliyim,
ben saf›m, ben devrim için düflü-
nüyorum”, ama sen çok temel bir
sorunda kendini çözemedi¤in,
kendini sorumlu k›lamad›¤›n için,
bilinçli ajandan daha kötü bir rol
oynuyorsun. 

BBaaflflaarr››nn››nn  öönnüünnee  ttaakkoozz  
kkooyyuuyyoorrssuunnuuzz

fiimdi bu sizde yayg›n ve bunu
böyle çok uyduruk bir gerekçeyle

de örtbas ediyorsunuz, geçifltiri-
yorsunuz. fiu anda benim en çok
u¤raflt›¤›m; ne TC’nin füzeleridir,
ne “fluraya flöyle sald›raca¤›z” de-
meleridir, ne flu devletin tavr›d›r,
ne halk›n içinde bulundu¤u du-
rumdur, ne de PKK’nin flu veya
bu durumudur. Tam tersine as›l
sorun, sizin bu durufl fleklinizdir.
Çünkü adeta arabay› at›n önüne
koymufl, yürütmeme niyetindesi-
niz. Çok tehlikeli bir durum. 

Baflar›yla yürümek istiyoruz.
Ama önüne takoz koymuflsunuz
veya kendinizi önüne bent yap-
m›fls›n›z. “Bizden bu kadar” yakla-
fl›m›yla, flu anda objektif olarak
önemli oranda devrimi durdurma
gücüsünüz. Bunun ad› “iyi niyet”,
bunun ad› “elimden bu kadar ge-
lir”, bunun ad› “ben ne yapay›m,
böyleyim, aflam›yorum kendimi”.
Yani bahanesi çok. Ama gördü¤ü-
nüz gibi çok tehlikeli. 

Bizim halk›m›z, köylülerimiz iyi
niyetlidirler, çal›fl›rlar, ama hiçbir
fleye de sahip olamazlar. Bunu siz
kadercilikle de de¤erlendiremez-
siniz. Bir kadercilik konusu ola-
maz. Bana göre afl›lmas› kesinlikle
mümkün ve hatta emredicidir.
Yeter! Kald› ki bu kiflilik çözüm-
lenmifltir. Bunda ›srar yeter! B›ra-
k›n art›k. Ne sat›l›yor, ne al›n›yor;
ne yap›yor, ne yapt›r›yor; ne yü-
rüyor, ne yürütüyor. Dedi¤im gi-
bi, bir engel kiflili¤i. 

SSoorrgguullaammaayyaann  ddeevvrriimmccii  bbeellaa  
bbiirr  kkiiflfliilliikk  oolluurr

Bunu önemli görüyorum. Bunu
çözmeniz, bunu aflman›z, kendini-
zi bu durumdan kurtarman›z ge-
rekiyor. Samimiyetinizi, bunu
böyle gerçeklefltirmede ancak ka-
n›tlayabilirsiniz. Baflka türlü size
inanmam›z zor. Bir sonuca gitmi-

yorsa, bir büyük geliflmeye kendi-
ni yat›rm›yorsa, ben ne yapay›m?
Kabul edersek sizin bu durufllar›-
n›z›, bütün yenilgilere flimdiden
kendimizi yat›rm›fl olaca¤›z. Ön-
derlik bunu normal görürse gelifl-
me durur. 

Herhalde bunu bize düflman bi-
le yapt›ramad›¤›na göre, sizinki
demek ki düflmandan daha tehli-
keli oluyor. ‹yi niyet burada çok
kötü, s›radan durufl çok kötü.
Neden? Çünkü düflman›n sa¤latt›-
ramad›¤› yenilgiyi, bu kiflilik sa¤-
latt›racak. Bunun için devrimcinin
e¤itimi her fleyden önce gelir.
Devrimci, kendini, tüm sorunlar-
da çözücü, tüm ad›mlarda baflar›-
l›, tüm vurufllarda kopar›c›, tüm
bak›fllarda fethedici k›lamazsa, o
devrimci devrimci de¤ildir. O
devrimci belad›r, o devrimci ye-
nilgi zeminidir. Bu konularda uya-
n›k, sonuç al›c› olmaktan baflka
çareniz yok. 

Kendinizi burada böyle bir dev-
rimci tan›ma ulaflt›rman›z gereki-
yor. Bu durufl tarz›n›z› önce afla-
caks›n›z. Yani sürekli
düflünebilen, sürekli do¤rulara
hücum edebilen, sürekli görebi-
len, sürekli do¤ruyu yapt›rabile-
cek kadar gücü ortaya koyabilen
bir kiflili¤iniz olacak. Her yerde
ve her zaman, her fleye ve herke-
se karfl› do¤rular›n dili olacaks›-
n›z. 

PPKKKK  ddeevvrriimmcciillii¤¤ii  hheerrhhaannggii  bbiirrbb
ddiirreenniiflflççiilliikk  ddee¤¤iillddiirr

Devrimci korkmaz, y›lmaz. Ge-
rekti¤i yerde konuflur, gerekti¤i
yerde yürütür, gerekti¤i yerde
kendisi her fleyi üstlenir. Devrim-
ci budur! PKK’nin de devrimcili¤i
budur! Önce bu tarifte anlaflal›m
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ve bu tarifin gereklerini yerine ge-
tirelim. Laf› uzatmadan, evirip çe-
virmeden diline dolay›p aya¤›na
ba¤lamadan, hakiki devrimci tan›-
ma kiflili¤imizde yan›t verelim. 

PKK devrimcili¤i, herhangi bir
direniflçilik de¤ildir, herhangi bir
siyasetçilik, örgütçülük, hatta her-
hangi bir savaflç›l›k de¤ildir. PKK
Önderli¤i’nde özellikle çok öz-
gün, özgün oldu¤u kadar çok be-
lirleyici, hatta çok vazgeçilmez bir
devrimcilik tan›m› vard›r. Bu dev-
rimcili¤in bir çal›flma tarz›, ister
yaflam, ister savafl konusunda bir
kopar›c› tarz› vard›r. Ona burada
ulaflacaks›n›z. 

Özgünlük burada. Yani herkesin
kendine göre bir savaflç›l›¤› ola-
maz. Olursa yenilir bu ülkede, an›
an›na imha olur. Çok hassas bir
nokta. Tekrar söylüyorum; iyi ni-
yetlisiniz, kendinizi savafla ad›yor-
sunuz, ama bu tarzla bütünlefle-
mezseniz, gerçekten ölümünüz
kaç›n›lmazd›r. Asl›nda flimdiden
ölmüflsünüz de, karar› vermiflsiniz
de. Yar›n flurada-burada infaz edi-
leceksiniz. Durumunuz bu kadar
tehlikeli. 

Bunu önlemenin yolu; en zor
bir problem de olsa, bu Önderlik-
te kendisini bulmaya çal›flan dev-
rimcilik tan›m›nda, onun yaflam ve
savafl tarz›nda, en az›ndan “beni
yaflatabilir, beni savaflt›rabilir” di-
yecek kadar kendinizi inand›r›c›,
bilinçli, örgütlü, kararl› k›lacaks›-
n›z. 

PPKKKK  bbaaflflaarr››yyoorr  ssüürreekkllii  aacc››ss››,,  
ss››kk››nntt››ss››  bbüüyyüükkllüü¤¤üüddüürr  

Benim paylaflabilece¤im, benim
kendisi ile birlikte olabilece¤im,
benim kendisine güvenerek “ba-
flarabilir” diyece¤im devrimci kifli-
lik, PKK kiflili¤i, PKK militanl›¤›,

PKK yoldafll›¤› böyledir. Bunun
d›fl›ndakilerde ben yokum. “Ben
anlaflamam, ben birleflemem, ben
savaflamam, ben yaflayamam, ben
yürüyemem” kiflili¤i sizin olsun.
Nerede nas›l kullan›rsan›z kulla-
n›n, ben yokum onunla. Bunu da
kesinlikle kula¤›n›za küpe etmeni-
zin önemini vurguluyorum. 

Ö¤renin önce ve sürekli yo¤un-
lafl›n, iç savafl› yeterince verin ve
bu ifle böylece gerçek PKK tarz›-
na göre, özüne göre bir ç›k›fl yap-
t›ral›m. Zaten bu temelde, bildi¤i-
niz gibi PKK sürekli baflar›yor.
fiehidi olmas› büyüklü¤üdür. Ac›s›,
s›k›nt›s› büyüklü¤üdür. Kald› ki
kimse y›lmad› bu iflten; kimse
“Ben yand›m yak›ld›m” diye flika-
yet etmedi. Ateflle kendilerini ya-
kanlar bile en ufac›k bir of bile
demediler. PKK gerçe¤i budur.
Hiçbir savafltan y›lmad›lar. 

Asl›nda PKK bu anlamda hiç
kaybetmedi. Kaybedenler, kay-
bettirenler farkl›. ‹flte onu burada
aç›¤a ç›kar›p aflarsan›z, gerisi za-
fer, zafer, zaferdir. Bu kiflili¤i ya-
kal›yorsunuz. Bunu ar›yor, bunu
kendinize içiriyorsunuz, adeta
hücrelerinize kadar yediriyorsu-
nuz. Varsa o bütün olumsuz mik-
roplar›, virüsleri, bu afl› ile hepsini
bo¤uyorsunuz. Yerine, sa¤lam ve
diri bir kiflilik ç›kar›p yafl›yor, her
türlü mücadeleyi veriyorsunuz.
Gerisi kabulümüzdür. 

‹‹ççiinniizzddeekkii  ddüüflflmmaann››  vvuurrmmaakkttaann  
kkoorrkkmmaayy››nn

Genelde e¤itimin özüne, temel
amac›na iliflkin bunlar› belirtebili-
rim. O gördü¤ünüz dersler hep
bunun zenginli¤idir, bunun çeflit-
lenmesidir, ama esas bu sonucu
yakalamak içindir. Ordu dersine,
partileflme dersine, yaflama ve

tüm mücadele sahalar›na iliflkin
örgütlenme sorunlar›na bu özle
gidilirse sonuç al›n›r, bilinç elde
edilir, bunun temsili yap›labilinir.
Herhangi bir ifle bu kiflilik ilgi du-
yarsa, bir-iki denemeden sonra
asl›nda gerekeni rahatl›kla yapabi-
lir. Ama bu öz herkes için flartt›r. 

Nas›l ki can yaflam için flartsa,
bu öz de PKK’lilik için flartt›r. Na-
s›l ki can olmadan hiçbir yaflam
yoluna, tarz›na girilemezse, bu öz
de olmazsa hiçbir PKK görevine
do¤ru yürünülemez. Öz, cand›r
burada; öz, bir araba için benzin-
dir. O olmadan araba nas›l ki bir
hiçtir, bu öz olmadan da PKK’lilik
bir hiçtir, savafl› bir hiçtir, direnifli
bir hiçtir, eylemi bir hiçtir. Evet,
t›pk› bir araban›n benzinsiz bir hiç
olmas› gibi. 

Bunun için engeller varsa hü-
cum edin, vurun kendinizi. ‹çiniz-
deki düflman› vurmaktan korkma-
y›n. Vurun! Belki ac› içinde
kalabilirsiniz, ama sonuçta mutlak
size gerekli olan› kazanma kiflili¤i-
ne ulaflacaks›n›z. Düflüncede vu-
run, davran›flta vurun, moralsiz-
likte vurun, örgütsüzlükte vurun,
karars›zl›kta vurun. Tüm yan›lg›l›,
yalanl› yanlarda vurun, korkularda
vurun, yüzeysellikte, rastgele uz-
lafl›c›l›kta vurun. Vurun ha vurun!
Sonuç ne olur? Müthifl bir kiflilik
ç›kar. Bununla ancak PKK denilen
olayda savaflç›l›k yapabilir ve bafla-
rabilirsiniz. E¤itim konular›na yö-
nelirken, ilkin bu hususa dikkatini-
zi çekiyorum. 

PPKKKK’’ddeekkii  kkaadd››nn  kkeennddiinnii  
kkuurrttaarrmm››flflssaa  ggeerreekkeenn  kkaadd››nndd››rr

Vurulan iliflkiden vuran iliflkiye
geçebilmek! Tümüyle kaybettiren
iliflkiden kazanmaya götüren iliflki-
ye gidebilmek! Bunu iyi tespit et-
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tik ve cesaretle baz› yarat›c›, öz-
gün ad›mlar att›k. Biraz durum
olumluya gidiyor. Yani o meflhur,
CIA’n›n “önce kad›n› vurun” em-
rinin karfl›s›nda, biz de “önce ka-
d›n› kurtar” veya “önce kad›n
kurtuluflu” diyoruz. Öyle anlafl›l›-
yor ki, bu da kilit bir mesele.
Kendini kurtulufla yat›rmayan ka-
d›n, asl›nda en tehlikeli, düflürücü
araç oluyor. 

“Önce vurun” emrini yaln›z fizi-
ki anlamda anlamay›n. “Önce ka-
d›n› vurun” demek, ““kkuullllaann››nn”” de-
mektir, ““aajjaann  yyaapp››nn”” demektir,
““eelliinniizzee  aall››nn””  demektir. ‹flte flu an-
da emperyalizm, bu kad›nla s›n›f
savafl›m›n› kendi lehine çevirdi,
bütün geri toplumlar› kendisine
ba¤lad›, hatta felç etti. Medya ile
özellikle, zihinleri ve ruhlar› istila
edercesine fethetti. Bizim önder-
lik gerçe¤imizde ise, “bunu acaba
tersine çevirebilir miyiz?” gibi bir
aray›fl var. Bu aray›flta baz› sonuç-
lara ulafl›lm›fl. 

Dolay›s›yla PKK’deki kad›n, önce
kendini kurtarmas› gereken kad›n-
d›r. PKK’deki kad›n, en radikal bir
de¤iflime kendisini yat›rmas› gere-
ken kad›nd›r. PKK’deki kad›n, bir
an bile bunu ihmal etmemesi gere-
ken kad›nd›r. Ederse ne olur?
Ederse bizi vurur, tehlikelidir. Do-
lay›s›yla hiç orduya almamam›z ge-
rekir. Baz› ordularda niye hiç kad›n
yoktur? Çünkü tehlikelidir, çünkü
ordunun savafl gücünü egemen s›-
n›flar temelinde tabii felç eder. Ka-
d›n›n objektif gerçekli¤i buna yol
açar. Yani kad›n kendine göre bir
ordu içinde objektif ajan gibidir. 

Cins özellikleri, kölelik özellikle-
ri; genelleflmifl, iflgal edilmifl bir kifli-
lik oldu¤u için her davran›fl› erke-
¤in disiplinini bozar. Erkek de biraz
egemenlikli bir erkek oldu¤u için
“kad›n› ele geçireyim” der. Yani

önce savafl› onun üzerinde yo¤un-
laflt›r›r ve kad›n da kendini orada
intikam arac› gibi satmak ister. “fiu
yöneticiye, flu kifliye satay›m” diye
muazzam bir iç savafla götürür, ki
toplumumuzda bu çok belirgindir.
Sonuç; ordu bozulur, toplum bo-
zulur. 

SSeemmaallaarr,,  ZZiillaannllaarr  kkaadd››nn››nn  
aajjaannllaaflflmmaass››nnaa  iinnddiirriillmmiiflfl  bbiirreerr  
hhaannççeerrddiirr

Nitekim bizde birçok kan davala-
r› kad›n temelindedir. Bu çok aç›k.
Toplumu k›r›p geçiyor. Kad›n›n mal
olma durumu, tecavüze u¤ram›fl
durumu yani hafla amiyane tabiriyle
söylersek kerhanelik durumu buna
yol aç›yor. Bir kerhanenin hiç ol-
mazsa bekçisi vard›r, ücretle girer
ç›kar, ama toplumdaki kad›n ki aile-
ler korumak istiyor, o koruma da
s›n›rl› oldu¤u için parçalan›yor so-
nuçta kad›n korkunç derecede
herkesin iflgal arac›na dönüflüyor. 

‹flte buradan büyük bir tehlike
ç›kar. Ve flu anda CIA, emperya-
lizm, kad›n› dünya çap›nda ulusal,
s›n›fsal kurtulufl hareketlerinde
böyle kullan›yor. Gerçekten de,
bunda baflar›ya da gitmifltir.
“Önce kad›n› vurun” demesinin
alt›nda yatan gerçeklik bu. 

Dolay›s›yla bizim kad›n› tersine
çevirmemiz anlafl›lmal›d›r. Daha
fazla kad›n›n burada kendisini kur-
tulufl kiflili¤ine dönüfltürme zorun-
lulu¤u vard›r. Ne yap›p yap›p, kad›n
önce kendisinde çareyi bulacak. O
objektif genel zemin ajanl›¤›na bir
özgürlük hançeri indirecek. Ki, as-
l›nda Semalar, Zilanlar bu kad›na
karfl› iyi bir hançerdir. Bununla ka-
d›n ne oluyor? Müthifl savafl arac›,
kurtulufl arac› oluyor, aflk arac›
oluyor. Bunlar önemlidir. Tekrar
söylüyorum; çerçevesini, içeri¤ini

doldurmazsan›z, ordu bozulur ve
zaten dedi¤im gibi kendi elimizle
kendimizi vurmufl oluruz. 

ÖÖzzggüürr  kkaadd››nn  ssöözz  kkoonnuussuu  oolluunnccaa  
mmeevvccuutt  ssiisstteemm  eerrkkee¤¤ii  kkaadd››nn››  
bbiittiirrmmeeyyee  ççaall››flfl››rr

Böyle bir yaklafl›m gücümüz var.
Belki zordur, ama kad›n›n ordulafl-
maya girmesi demek, eflitlik ve öz-
gürlü¤ün en radikal ad›m›n› atmas›
demektir. Onun gereklerine göre
büyük olunmazsa, bu yalanc›l›k
olur, kendi kendimizi bitirme olur.
Çünkü hiçbir ordu böyle yapma-
m›flt›r. Yaparsak radikal çözümü de
böyle olacakt›r. Burada yaln›z savafl
arac› için de¤il, kurtulufl kiflili¤i için
de¤il; bu, asl›nda yaflam kiflili¤ini el-
de etmek içindir de. 

Ad› kad›n; flu anda bu kadar bu
iflle u¤raflan birisi olarak, bu kad›nla
zor yaflan›labilinir diyorum. Önder-
lik bunu söylerken, sadece kendisi
için söylemiyor. Yani genel ulusal,
siyasal, örgütsel, savaflsal durumu
gözönüne getirerek bunlar› söylü-
yor. Genel bir de¤erlendirmedir
bu. 

Ayn› fley erkek için de geçerli.
Özgür kad›n sözkonusu oldu¤unda
“bu erkeklerle yaflan›lamaz” denil-
meli. Bu da genel bir de¤erlendir-
medir ve öyle laf olsun diye söylen-
miyor. Bizim büyük tecrübemize
dayanarak söyleniyor. Zaten köle
kad›n ajanl›k temelinde yaklafl›r ve
bu kesinlikle tasfiye edilmesi gere-
ken bir yaklafl›md›r. Özgür kad›n
sözkonusu oldu¤unda, mevcut er-
kek düzeyinin b›rakal›m zafer ka-
zanmas›n› ilk yapaca¤› ifl, özgür ka-
d›n› bitirmektir. 

Zaferi olmayan›n aflk yoldafl› ola-
maz. (2211  EEyyllüüll  11999988
ÇÇöözzüümmlleemmeelleerriinnddeenn  ddeerrlleennmmiiflflttiirr..
iikkii  bbööllüümm  flfleekklliinnddee  vveerriilleecceekkttiirr..))
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“Hep etrafında dolaştım. 
Uzağında durdum. Bu 
bahar eriyen karların 
altından çıkacak o çiçeği 
bekliyorum. Kar eriyecek, 
toprak bir çiçek 
doğuracak. Ben gidip 
Lelikan’da o toprakta biten 
o çiçeği koklayacağım ve 
hikaye bitecek. Ondan 
sonra yeni bir hikaye 
başlayacak. Yeni bir hikaye 
başlamak için eski 
hikayenin anlatılması farz. 
Şerevdin yaylalarında bir 
bahar vakti bir çığlıkla 
başlayan o hikaye, 
Lelikan’da bir çiçeğin 
kokusunda noktalanacak.”

nlat›lmas› zor hi-
kayeler vard›r,
yaflanmas› zor za-

manlar, yürümesi zor
mekanlar. Anlat›lmas›
en zor hikaye; en çok
anlat›lmak istenen hika-
yedir. Yaflanmas› en
zor zamanlar, bir ana
s›k›flm›fl bitimsiz za-
manlard›r. Yürümesi
zor mekanlar; hep si-
zinle yürüyen, siz yürü-
dükçe sizinle beraber
hareket eden, o mu si-
zin içinizde, siz mi
onun içindesiniz, bir
türlü ay›rt edemedi¤i-
niz mekanlard›r .

‹tiraf etmek, kendini
anlatmak, kendinde bi-
rilerini anlatmak ya da
birilerinde kendini an-
latmak anlat›lmas› en
zor hikayedir. Anlat›l›n-
ca, sihri bozulacakm›fl
gibi gelen hikayeler
vard›r. Anlatmaktan
korkars›n›z. Kime ve
neden anlataca¤›n›za
bir türlü karar vere-
mezsiniz. 

O hikaye sizi anlata-
cakt›r. Bilinsin istemez
bir taraf›n›z. Zay›f yan›-
n›zd›r. Çünkü bilinirse,
ne kadar k›r›lgan, ne
kadar çaresiz, ne kadar

kimsesiz oldu¤unuz bi-
linecektir. Bilinirse, ye-
di iklim, yedi cihandan
kovulanda gelip de s›-
¤›nd›¤›n›z, kendinizi
kendi yüre¤inizde gü-
vende hissetti¤iniz o
dünyan›z, di¤er dünya-
n›n içinde yok olup gi-
decektir. Zay›f yan›n›z-
d›r. 

HHeerrkkeesstteenn  
ssaakkllaadd¤¤››mm››zz  vvee  hheerr  
flfleeyyddeenn  kkoorruudduu¤¤uummuuzz  
bbiirr  hhiikkaayyeemmiizz  vvaarrdd››rr

Siz, o hikayeden do¤-
mufl, o hikaye ile yafla-

Nurhak ERDAL
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m›fl, o hikayede ölmüflsünüzdür.
Bilinsin istemezsiniz. O sizin
güçlü yan›n›zd›r. Hiçbir elin ula-
flamad›¤›, hiçbir bilincin kavraya-
mad›¤›, hiçbir dima¤›n söze dö-
kemedi¤i kendi dünyan›zd›r. Ele
geçsin, bilinsin, anlat›ls›n iste-
mezsiniz. Anlat›lsa, söze dökül-
se, herkes bilse, siz, siz olamaz-
s›n›z art›k. 

Belki de her fleyin gasp edilip
pazarlara sunuldu¤u bu dünyada
yerin yedi kat dibinde, yüre¤ini-
zin en derin ve gizli köflesinde
saklad›¤›n›z bir hazinedir. Sakla-
d›¤›n›z, de¤en elin, gö-ren gö-
zün, söyleyen dilin kirletmesin-
den korktu¤unuz en saf haliniz,
en temiz dünyan›zd›r. Bin bir
z›rhla giyindirip en zor savafllar-
da sizi herkesten, her fleyden
hatta kendinizden bile koruyan
bir dünyan›n hikayesidir bu. Bu
hikayenin tek kahraman› sizsiniz.
Anlatamazs›n›z. Anlafl›lmaz. 

AAnnllaatt››llmmaass››  zzoorr  aannllaattmmaass››  
zzaarruurrii  bbiirr  hhiikkaayyeeddiirr  bbuu  

Kahramanlar, s›rlar›yla kahra-
mand›r. S›rr›n› yitiren kahra-
manlar›n vurulup öldü¤ü, ölüm-
süzlü¤ünü, bitimsizli¤ini
dinlemiflsinizdir hep. Bütün ma-
sallar, bütün destanlar, bütün
klamlar bir hikayeyi anlat›r. Ve
anlat›lan her hikaye özünde, an-
lat›lmamas› gereken hikayeyi an-
lat›yordur. Anlatamazs›n›z. Anla-
t›lmamal›d›r. Ama bilirsiniz ki
her yaflam, anlat›lacak bir hika-
yemiz olsun diye yaflanm›flt›r. Bi-
rileri duysun, birileri bilsin, biri-
leri anlats›n ki bitmesin hikaye.
Hikaye biterse, her fley biter. 

Hepimiz ve her birimiz, bu hi-
kayenin bir yerlerinde yafl›yo-
ruz. Bizden öncekilerin hikaye-

leriyle kendimiz olduk. Bizden
sonrakiler al›p hikayemizi yeni
bir fleyler ekleyerek ve önemlisi
de kendilerini katarak yaflaya-
caklar. Ald›¤›m›z emanet, dev-
retmemiz gereken mirast›r. An-
lat›lmas› zor, anlat›lmas› zaruri
bir hikayedir. Sizin hikayenizdir.
Size ait de¤ildir. Sahibi gelecek-
tir. Emanet yerine ulaflmal›d›r. 

Ç›kar›p yüre¤inizin dehlizle-
rinden, bilincinizin suyunda y›ka-
nacak ve dilinizin ateflinde aka-
cakt›r yeni yüreklere. Bir süre
ayd›nlatacak yeni yürekleri. Son-
ra tafl›maktan yorulacak yürek-
ler. Atefl so¤uyacak zaman›nda.
Külle kaplanacak. Küller içinde
bir köz olacak. Sonra bast›¤›n›z
bir toprak, yürüdü¤ünüz bir me-
kan ve yaflad›¤›n›z bir zaman k›-
v›lc›m olacak. 

VVaakkiitt  ggeellmmiiflflttiirr  hheerrkkeess  vvee  hheerr  
flfleeyy  ssiizzii  bbeekklleemmeekktteeddiirr

Hikaye anlat›lacakt›r. Zaman›
gelmifltir. Mekan kuflatm›flt›r si-
zi. Hangi yana baksan›z sizi dinli-
yordur. Kuruyan otlar, güneflte
kavrulmufl tafllar, avucunuzu ya-
kan toprak, ayaklar›n›z›n alt›nda
uzay›p giden ova, ovan›n orta-
s›ndan usul usul akan dere, de-
renin bitti¤i yerde bafllayan Go-
vendê, Govendê’nin arkas›nda
y›ld›zlara uzanan Çarçela, Çar-
çela’n›n ufkunda batan günefl,
sizden ›fl›¤›n› kaç›ran güneflin ay-
d›nlatt›¤› o di¤er dünya, o di¤er
dünyadaki gözlerinizin ufkunun
ulaflamad›¤› ama yüre¤inizin
kendini bir türlü ondan kopara-
mad›¤› fierevdin yaylalar› ba¤dafl
kurmufl sizi dinlemek istiyordur.
Bütün mekan kapkara bir k›l ça-
d›rd›r. 

Bütün da¤lar, tafllar, ovalar,

sular, çiçekler, börtü böcek,
gördü¤ünüz ve görmedi¤iniz,
bildi¤iniz ve bilmedi¤iniz, duydu-
¤unuz ve duymad›¤›n›z her fley,
k›l çad›r›n›zda cemaat olmufltur.
Sessizce sizi dinliyorlar. Anlata-
mamazl›k edemezsiniz. Herkes
kendi hikayesini anlatm›flt›r. S›ra
sizdedir. Herkesin hikayesini ö¤-
renmiflsinizdir. Ve bütün hikaye-
ler size adaletli olmay› anlatm›fl-
t›r. Anlam›fls›n›zd›r. Adaletli
olmal›s›n›z. Madem ‘anlamak
adalettir’, hikaye anlat›lacakt›r.
Anlat›lmas› en zor hikaye, o an
yaflad›¤›n›zd›r. O an’› anlatacak-
s›n›z. An’da gizli hikayenin s›rr›
çözülecektir. Avucunuzdaki top-
rak, ufkunuzdaki günefl, size ba-
kan bir çift dost göz, hikayenize
flahittir. Anlat›lmas› en zor hika-
ye; o en zor anda, o en zor me-
kanda yaflanand›r. 

KKaarrllaarr  eerriiyyeecceekk  vvee  aalltt››nnddaann  bbiirr  
ççiiççeekk  çç››kkaaccaakk  vvee  bbeenn  oo  ççiiççee¤¤ii  
kkookkllaayyaaccaa¤¤››mm

Bugün bir grup gerilla ile yine
öte dünyalara aç›lan küçük pen-
cereden, öte dünyaya seslen-
mek için internetin bulundu¤u
gerilla kamp›na gittik. Yaz›lar
vard›. Gönderdim. Notlar gel-
miflti. Ald›m. Avustralya’ya geri
dönüfl biletimin süresini yeniden
uzatmak için not gönderdim. 

Bir y›l olmufl. Dokuzuncu se-
ferdir erteliyorum yolculu¤umu.
Ha bire uzat›yorum bilet zama-
n›n›. Yan›mdaki bir gerilla, “Çok
uzamad› m›?” diyor. “Bir y›l› dol-
du. Art›k uzatmazlar her halde”
diyorum. “Ne olacak?” diyor.
“Bilet iptal olacak” diyorum. “O
zaman o iptal edilmifl bileti al, o
kadar çok uzatt›n ki uça¤a gerek
yok. Gariban bilet uzaya uzaya
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buradan Avustralya’ya kadar bir
asfalta dönüfltü. Üstüne basa ba-
sa aflabilirsin okyanusu,” diyor.
Gülüyoruz. 

Bir yolculuk neden bu kadar
ertelenir? Gitme zaman›, neden
bu kadar uzat›l›r? Gidilmesi ge-
reken yere, neden bir türlü gidi-
lemez? Ayr›lmas› gereken yer-
den, neden ayr›lamaz insan?
Bitmesi gereken, neden bitmez?
Gidemiyorsan tutan bir fley var-
d›r. Bitmiyorsa, sürüyordur hi-
kaye. Her fleyi b›rak›p gidebilir-
sin. Her fleyi bitirebilirsin. Ama
hikayeleri yar›m b›rakamazs›n.
Gidemiyorum. Çünkü hikaye Le-
likan tepesinde karlar alt›nda be-
ni bekliyor. 

Hep etraf›nda dolaflt›m. Uza¤›n-
da durdum. Bu bahar eriyen kar-
lar›n alt›ndan ç›kacak o çiçe¤i
bekliyorum. Kar eriyecek, toprak
bir çiçek do¤uracak. Ben gidip Le-
likan’da o toprakta biten o çiçe¤i
koklayaca¤›m ve hikaye bitecek.
Ondan sonra yeni bir hikaye bafl-
layacak. Yeni bir hikaye bafllamak
için eski hikayenin anlat›lmas› farz.
fierevdin yaylalar›nda bir bahar
vakti bir ç›¤l›kla bafllayan o hikaye,
Lelikan’da bir çiçe¤in kokusunda
noktalanacak. Sonra yürünmesi
en zor mekanlardan, yaflanmas›
en zor zamanlarda, anlat›lmas› en
zor hikaye anlat›lm›fl olacak. 

CC››vv››ll  cc››vv››ll  bbiirr  BBeerrttii

Hikaye, bütün uzun hikayeler
gibi çok k›sa. Ad›, Fuat Demirba¤.
Bir Berti. fierevdin’den ovaya ini-
len bir k›fl vakti Elaz›¤ Kovanc›-
lar’a ba¤l› Kirvan köyünde do¤du.
Yedi kardeflin alt›nc›s›. Bir anan›n
deyimiyle, ‘evin gülü.’ En çok ze-
kas›yla dikkat çekiyor. Bir de asili-
¤iyle. Sözünü kimseden sak›nmaz.

Gözünü budaktan esirgemez. Deli
dolu bir cesaretle yüklü bir yürek.
Dostuna dost, düflman›na düfl-
man. 

Çok sonralar› ‘harika bir yol-
dafl, mükemmel bir komutan’ ve
savaflta kendi yoldafllar›n›n en gü-
zel deyimiyle tam bir ‘dînemêr.’
Bir Bêrti olarak c›v›l c›v›l, bir zo-
zan çocu¤u. Ve bir Bêrti olarak
çiçe¤in, da¤›n, tafl›n, koyunun, ku-
zunun dilinden anlayan ve konu-
flan bir çoban. Arkadafl canl›s› bir
oyun arkadafl›. ‹yi bir ö¤renci.
Çok merakl›. Okumay› çok sever.
Haks›zl›¤a tahammülsüz. ‹nsan›n
hep özünü görürdü. 

Daha çocuk yafl›nda bir insan
saraf›yd›. Sevmesi gerekeni he-
men tan›r ve candan severdi. Sev-
medi¤ini sevmezdi. Sayg›da kusur
etmez, hep sayg› görürdü. Apocu-
lar›n hikayeleriyle büyüdü. En çok
onlar› severdi. Onlar da en çok
onu severdi. Devrim zamanlar›n›n
devrim çocu¤uydu. Araya kara
postallar›n ezdi¤i zamanlar girdi.
Yaylada evlerine gelen hevalleri
hiç unutmad›. 

DDoo¤¤dduu,,  bbüüyyüüddüü,,  kkaavvggaa  eettttii,,    
ssaavvaaflfltt››,,  vvuurruulldduu..

Savafllar gördü. Savafllarda kahra-
manl›klar kadar, ihanetleri de tan›-
d›. Yoldafllar›, “‹yi bir savaflç›yd›,”
dediler. Zor zamanlar›n zorlu sa-
vafllar›n› verdi. Eylemlere gitti. Vur-
du, vuruldu. Rubarok’a gitti. Silah
kald›rd›. Yan›nda yoldafl› vuruldu.
Silah› b›rakt›, yoldafl› kald›rd›. Yol-
dafllar›n›n kan›, terine kar›flt›. Eme-
¤ini sevgiyle harmanlad›. Sevdi. Se-
vildi. ‹lkeliydi. Tavizsizdi. ‹lkesizli¤e
karfl› durufl sahibiydi. Sadece silahla
de¤il, beyni ve yüre¤iyle de savaflt›. 

‹hanet gelip kap›ya dayand›.
Mevzilendi. Lelikan bir cehennem

olanda, O, halay›n bafl›ndayd›. Te-
pedeydi. Ard›nda Beritan vard›.
Geçit verilmemeliydi. Mevzi tutul-
mal›yd›. Tuttu. Vurufltular. Vurul-
dular. O da vuruldu. Yan›nda Pale
vard›. Ruhat’›n vuruldu¤unu gör-
düler. Kanad›lar. Sonra vuruldu.
Pale, vuruldu¤unu gördü. Sonra
Pale de vuruldu. K›zg›n bir demir
gelip tenini buldu¤unda ne düflü-
nüyordu? Bilinmez. Do¤du. Büyü-
dü. Kavga etti. Savaflt›. Vuruldu. 

YYaaflflaammaass››  zzoorr  bbiirr  zzaammaannddaa  yyaaflflaadd››

Hikaye uzun oldu¤u için k›sa.
Soru, cevap oldu¤u için, cevaps›z.
Ad›: Fuat Demirba¤... Kod ad›:
Renas Lelikan... Bêrti. PKK’li bir
militan. Lelikan’da 1992 y›l›nda
Ekim ay›n›n bafl›nda flehit düfltü.
13 y›l sonra, ad› Renas Lelikan,
kod ad› Jehat Berti geldi. Sordu.
fiehit düfltü¤ü yeri buldu. Gitti.
Naafl›n› ald›. Xinêre, Goristan a
fiehit fierif’te defnetti. Sonra otur-
du. Sevgili abisinin, ad ald›¤› sevgili
Fuat, Renas Lelikan’›n, uzun, uzun
oldu¤u için k›sa olan hikayesini
yazd›. Bir hikayedir. Kimin hikaye-
sidir? Benim, bizim, O’nun, onla-
r›n hikayesi. 

Yaflanmas› zor bir zamanda, yü-
rünmesi zor bir yoldan yüründü.
Anlat›lmas› zor bir hikaye vard›.
Anlat›lamad›. Anlat›lamad›¤› için an-
lafl›ld›. Zor zamanlar›n zor mekan-
lar›nda, zor savafllar›n zorlu savafl-
ç›lar›n›n anlat›lmas› zor hikayesini
anlatman›n zorlu¤uydu anlafl›lan.
Anlamak iyidir... 

Anlat›lmas› gereken hikaye an-
lat›lm›flt›r. Yeni zamanlarda yeni
yollar yürünecektir. Yolculuk
bafllayacakt›r. Hikaye anlat›lm›fl
ama bitmemifltir. Anlat›lan hika-
ye, yeni bir hikayenin bafllang›c›-
d›r. Hikaye bafllam›flt›r. 
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“İnsan çok mutlu olduğu 
bir anın hiç bitmeyeceğini 
sanır. Bizimkisi de öyle bir 
şeydi işte. Oysa Önderlik 
yaşanacaklara 
hazırlıyordu bizleri, 
‘Çabuk uçacaksınız’
diyordu. an ve mekan 
diyordu ısrarla. “Böyle 
birlikte olduğumuz bir an, 
bu kadar özgür bir mekan 
bulamayacaksınız belki 
de” diyordu. Tarihten 
çalınmış bir zamanın, 
küçük bir kesitini 
yaşadığımızı, bu anda 
kazandıklarımızla geleceği 
yaratacağımızı, bu nedenle 
ana kendimizi kandırarak 
yaklaşamayacağımızı 
söylüyordu. Bizler 
anlayamadık bütün 
bunları, yetersiz kaldık 
ama çok sonradan o ana 
ne çok şey sığdırıldığını 
anladık. Önderlik gücü 
buydu işte.”

ir yerde okumuş-

tum; insan belle-

ğinde bazı anla-

rın hatırlanması zor

olurmuş, bellek kendi

kendisine diplere atar-

mış anları, ama neden-

se bu anların, her dışa

vurumu çok şiddetli

olurmuş. Bu anlar çok

şiddetli etkilenmelerle

duyguların, acı ve öfke

boyutuyla çok iç içe

geçtiği ve tüm duyu or-

ganlarının şiddetli red-

dine rağmen yaşanılan-

ların yoğunluğuyla

dolan anlarmış. 

Duygu ve beynin iş-

birliği unutmaya yö-

neltirmiş insanı, ama

her hatırlandığında in-

sanın alt üst olduğu an-

larmış. 15 Şubat bekli

de böyle bir andı. Halk

olarak, kadınlar olarak,

geleceğe dair mütevazı

ütopyaları dışında bir

şey istemeyenler ola-

rak en fazla acı çektiği-

miz, en fazla öfke duy-

duğumuz, en çok

kendimizden utandığı-

mız, en fazla dünyaya,

insanlara, kendimize

isyan ettiğimiz bir an.

Acısı ve utancı ezerken

benliğimizi, intikam

duygusu önledi duygu

ile belleğin işbirliğini.

Unutamadık, unutma-

malıyız da. Çünkü öyle

şeyler de vardır ki

unuttun mu ihanet

edersin. Unutmak bitir-

mektir, terk etmektir,

bundan sonrası yok de-

mektir. 

Ateşten günlerin 

başlangıcıydı

15 Şubat habercisi 9

Ekim’e giden günlerdi.

1 Eylül ateşkesi, bir

çözüm arayışı olarak,

devletten gelen çağrı-

lara cevap için ilan edi-

lirken, karşılık sert bir

tehdit oldu. Şükrü

Elekdağ’ın yazısını

okuduktan sonra “Yeni
bir süreç başladı, beni
hedefleyecekler” dedi

Önderlik. 

Bütün yürütülen sa-

vaştan ve sonuçların-

dan, Önderlik sorumlu

tutuluyor, hedef olarak

gösteriliyordu. Sonrası

bir kıyamet! Akde-

niz’de tatbikat, Suri-

ye’nin tehdidi, sınırla-

rın tutulması, derken

ateşten günler daha be-

lirgin ve yakıcı yaşan-

maya başladı.

Biz, yoğunlaşmada

bulunan bir grup bayan
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arkadaş, tüm PKK camiası gibi

tedirginlikle izlerken gelişmeleri,

“Önderlik nasıl olsa önler bunla-
rı” diyorduk. Yetersiz yoldaşlığın

alışkanlığa dönüşmüş, cehen-

nemlik iyi niyet cümlesiydi bu. 

Yaşayabileceğimiz en güzel an-

ların içindeyken, yanı başımızda

olup bitenler, aykırıydı içinde bu-

lunduğumuz ana. Bu nedenle tab-

lomuzda onların yeri yoktu ve

bizce bizim tablomuzdu sürekli

duvarda asılı kalacak. İnsan çok

mutlu olduğu bir anın hiç bitme-

yeceğini sanır. Bizimkisi de öyle

bir şeydi işte. Oysa Önderlik ya-

şanacaklara hazırlıyordu bizleri,

“Çabuk uçacaksınız” diyordu.

“an ve mekan” diyordu ısrarla.

“Böyle birlikte olduğumuz bir an,
bu kadar özgür bir mekan bula-
mayacaksınız belki de” diyordu. 

Tarihten çalınmış bir zamanın,

küçük bir kesitini yaşadığımızı,

bu anda kazandıklarımızla gele-

ceği yaratacağımızı, bu nedenle

ana kendimizi kandırarak yakla-

şamayacağımızı söylüyordu. Biz-

ler anlayamadık bütün bunları,

yetersiz kaldık ama çok sonradan

o ana ne çok şey sığdırıldığını an-

ladık. Önderlik gücü buydu işte.

Bu halk için direnmeli

Son bir hafta on gün, evin etra-

fında birçok kişi dolaşmaya baş-

ladı. Basındaki haberler, ülke ge-

nelindeki hareketlilik, uluslar

arası güçlerin hareket trafiği, işle-

rin blörf olmadığını ortaya koyu-

yordu. Önderlik, başından itiba-

ren yeni bir sürecin başladığını

ilan etmişti zaten. 6. Kongrenin

yapılması gerekiyordu. Partileş-

me tarihimiz açısından Önderlik

bir dönüm noktası olarak değer-

lendiriyor, bu nedenle zamana ih-

tiyacı olduğunu söylüyordu. Bu

nedenle, zaman kazanmak için

hiç istemediği halde Avrupa’ya

gitmeyi bile göze alacaktı. 

Son on gün! Ne çok şey vardı

içinde; Tarihi yaratmanın sorum-

luluğunun ağırlığı vardı üzerinde.

Ne olacak bu halk, dağdaki arka-

daşlar ne olacak, siz kadınlar ne

olacaksınız? Öfke, hırs, acı, sev-

gi, yalnızlık, yani ne varsa duy-

guya dair, her şey vardı yüzünde.

İçi fırtına, dışı durgun bir su.

“Özgürlük isteyen herkes adına
beni cezalandıracaklar. İsa’nın
bir çarmıhtı, benimki nasıl bir
çarmıh olacak; bir kobra mı, füze
mi? Bu halk için direnmeli, mut-
laka boşa çıkmalı bu dolaplar.”
Sonrasından 9 Ekim açıklamasıy-

la, Önderliğin çözümlediği birçok

şey öngörüsü olarak o zaman dile

geliyordu. 

Sanki bir şey yokmuşçasına 

Zenubya’yı tartışıyorduk

Her şeye rağmen, evde yoğun-

laşmanın havasını özgünlükle-

riyle geliştirmeyi başarıyordu.

Çok stresli olduğumuz, evin et-

rafında güvenlik kaygısından

dört döndüğümüz bir anda,

“Hazırlanın bir gurup arkadaş-
la Palmira’ya, Zenubya’nın
memleketine gidiyorsunuz” de-

di. Tabi ki itiraz ettik, ama Ön-

derlik “o tarihte yaşananlar bu-
günlerin temelidir, gidin görün,
bugünü anlayın” dedi. Gittik ve

eve döndüğümüzde bizi bekler

bulduk. 

O gece çözümlemede tartışılan

tek şey Zenubya, kadının tanrıça-

laşmasının kaynağı ve neden kay-

bettiği vardı. Ve elbette kazanıl-

ması gerekenler. Sanki hiç bir şey

olmuyor, Türk ordusu sınırda de-

ğil, sanki eve füzeler kilitlenme-

mişti. Sanki bir tek biz vardık ve

özgürlüğümüzü nasıl elde edece-

ğimiz. Nasıl başarıyordu bunu,

tartıştık arkadaşlarla. Bir kez da-

ha, yenilmezliğine inandık Ön-

derliğin. Tarih bugüne kadar bu-

nu kanıtlıyor zaten.

Komplo içerisinde ki 

trajedimiz

İki ya da üç Ekim’di. Bu saldı-

rıları boşa çıkarmak için, ülke,

Ortadoğu, Avrupa üzerinden, gi-

dilecek yere ilişkin tartışmalar

yürütüyordu bizlerle. Tabi her bi-

rimizin yorumu farklı oldu. Eğili-

mi ülkeye gitmekti, ama yoğun

operasyonlarla arkadaşların zor-

lanacağını, kongre çalışmasının

sabote olabileceğini düşünüyor-

du. Önderliğin, o tartışma esna-

sında yüzü acıyla gerilerek “Ül-
keye giden her arkadaşa bana bir
karış yer hazırlayın dedim. Hiç
biri yapmadı, neden yapmadınız,
ben bu ülkenin evladıyım, bir ka-
rış hak etmedim mi?” dedi. 

Günlük bencilliklerimiz, yaratı-

lan özgür alanları hor görüşleri-

miz, hatta bazılarının alçakça terk

edip kaçışları karşısında, bir karış

yeri bile olmayan, bir karış yer

bile yaratamadığımız hepimizin

canı Başkanımız ve bütün saflığı-

mızla komplo karşısında “biz ne
yapabilirdik ki” deyişlerimiz. İyi

niyetli cehennem taşları olarak,

yetersiz yoldaşlıklarımız, şu anda

bile yetmeyişlerimiz. İşte bu da

komplo içinde bizim trajedimiz!
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Rüya karşısında hiçbirimiz 

konuşamıyorduk

Biz Ülke mi, Avrupa mı der-

ken Önderlik bir gece rüyamız-

da ne gördüğümüzü sordu. Tabi

hiç birimiz anlatmadık. Yeni ve

genç bir arkadaş, annesini gör-

düğünü, kendisini eve geri gö-

türdüğünü söyledi. O anda ko-

mik bir durumdu tabi. 

Önderlik doğal olarak arkada-

şın ruh hali olarak tanımladı rü-

yasını. Sonra ise hepimizi tedir-

ginliğe boğan, dehşet içinde

bırakan rüyasını anlattı bizlere.

“Evin bahçesinde tek başıma

dolaşıyordum. Büyük çimlik

bahçede, çok güzel bir kulübe

yapılmıştı. Dışı çok güzeldi,

yaldızlı boyası vardı. Sonra

içinde ne var diye merak ettim.

Kulübenin içine girdim, karan-

lıktı, irkildim. Dışarı çıkmak

istedim ama kapı yavaş yavaş

kapanmaya başladı. Direndim,

çıkmaya çalıştım, bağırdım

ama hiç biriniz gelmediniz.

Kolum sıkışınca çektim ve kapı

kapandı. Ben, olamaz diye ba-

ğırırken, uyandım. Rüyaymış.”

İçimizde rüyanın gerçeklerden

soyut olduğuna inananlar vardı,

ama hiç birimiz o rüya karşısında

böyle davranamadık. Yorumları-

mızı sordu Önderlik, hepimizde

dağ kadar yorum varken, belki

de “Ya söyleyeceklerimiz gerçek-
leşirse” korkusuyla çok azını

söyledik. Önderlik korkmayın di-

yerek güldü, bakışlarımızdan an-

lamıştı. “Bu beynimin bana bir

uyarısı, hata yapmamamız lazım.

Umarım irademiz dışında adım

atmaya mecbur kalmayız” dedi.

O gece hiç yatmadı, odasından,

hep uyanık olduğunu anladığı-

mız sesler geliyordu.

Ben en çok insanı sevdim en 

çok insana inandım

Başkan, Türk televizyonlarında

fazlasıyla tahrik edilmiş, ne yap-

tığını bile bilmeyen faşist kesim-

lerin, sürü psikolojisi ve dürtü-

süyle hareket eden kalabalıkların

davranışlarını izliyordu. Baş-

kan’ın maketini yapmış, ateşe

veriyor, yerde çiğniyorlardı. He-

pimiz, bu görüntülerden çok ra-

hatsız olmuştuk. Bize göre böy-

leleri, çoktan ölümü hak

edenlerdi. Çok öfkeliydik. Baş-

kan ise üzüntü duyduğunu söyle-

di. Çünkü, amaçsızca maketi ate-

şe verip nara atanlar aslında

taptıkları sistemin ateşinde en

çok yananlardı. Önderlik ise bir

insan sevendi, çabası onlar içindi

de. Bu nedenle üzüntü duyduğu-

nu belirtti. Sonra bize eğer kendi-

sini yakalarlarsa, en ağır cezayı

nasıl vereceklerini sordu. 

Bizler makete bu-

nu yapan bir siste-

min ve topluluğun

zaten insan olma

özelliklerini yitirdi-

ğini, Başkanımızı

şehit düşürecekleri-

ni söyledik. Aslın-

da “Şehit” kelime-

sini kullanmadık,

arkadaşlara yapa-

caklarının aynısını

yapacaklarını be-

lirttik. Başkanın

verdiği cevap hiç

birimizin bekleme-

diği bir cevaptı;

“Ben en çok insana

inandım, insanı sevdim, insanla

çalıştım, insan için yaşadım.

Düşman bunu biliyor. Bu neden-

le düşman en fazla insanı nasıl

etkilediğimi öne çıkarıyor. Oysa

benim yaptığım insana kendisini

hatırlatmak, onu özgürlüğüyle ta-

nıştırmaktır. Benim silahım insan

sevgimdir. Bu nedenle, bana ve-

recekleri en büyük ceza, beni in-

sandan uzaklaştırmak olacak.

Eğer ben ellerine geçersem ve

düşmanımı tanıyorsam ölümün

benim için bir ceza olmadığını

bilir, beni insandan yalıtır. Böyle-

ce her gün öldürmeyi hedefler”

Bize göre, düşman bir gün bile

yaşamasına izin vermezdi. Yaşa-

nan yıllar Başkanın öngörüsüyle

bizim düşmanın vahşetini yete-

rince anlayamadığımızı ortaya

koydu. İmralı’daki yaşam çabası

“Her şey insan için” diyebilenle-

rin derin sevgisinin somut ifade-

siydi. 

Son gece, kadına dair, örgüte

ve mücadeleye dair, en fazla da

şehit arkadaşlara dair konuştu bi-
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zimle. Kimse şehidi Önderlik ka-

dar güzel tanımlayamaz, hissede-

mez. Şehit düştüğü anda bile na-

sıl duygular yaşamış

olabileceğini tasvir ediyordu. Her

gecenin gündeminde, mutlaka

vardı onlar. Sonra kendisine bir

şey olursa ne yapacağımızı sordu.

Hiç birimizin beyni böyle bir şeyi

kabul edemediği için, sonrası ola-

mazdı Önderliğin. Bu nedenle

hiçbir arkadaş sonra ne olur diye

görüş belirtmedi. Ve Önderliğin

yoğun mücadelesiyle, sonrası ol-

madı gerçekten. Esir bile olsa bu

anlar onunla olan anlardır, bu

anın içeriğiyle geleceğini belirle-

yen de Önderliktir. Ne mutlu ki

sonrası olmadı.

Sizi kurtaracağım füzelere 

hedef olmayacaksınız

O gece, atmosfer ağırlaşınca

konuyu değiştirdi, dünya kupaları

gündeme girdi. Sonra Önderlik

süt istedi, midesi ağrıyordu ama

süt kalmamıştı, yoğurt istedi o da

yoktu. Utana sıkıla, Önderliğe,

gidip satın alalım dedik ama or-

tam çok gergindi, gece geç saatti

bu nedenle bırakmadı. Mutfakta,

tezgahın üzerinde tatlı vardı, fa-

kat sağlık durumundan kaynaklı

Önderliğe yasaktı. 

Duyarsızlığımız, daha doğrusu

pasta yapmada iddialı ama biraz

dağınık bir arkadaşımızın, malze-

meleri kullanarak yenisini alma-

yışı ve hepimizin mahcubiyeti

“Başkanım tatlı var” demeye

mecbur etti bizi. Zaten söyler

söylemez pişman olduk, çünkü

Önderlik hastalanıyordu. Gülerek

getirmemizi istedi. Tabi biz Baş-

kan hastalanmasın diye, bir dilimi

iki parça yapıp, iki dilim vermiş

gibi yaptık ama anladı. Sonra es-

priler ve gülüşler. Hiçbir sıkıntı-

mız yoktu sanki o anda. Önderlik

çözümlemeyi bitirince odasına

gitmek için ayağı kalktı. Bize dö-

nerek “sizi kurtaracağım, füze-

ler vurmayacak buraları, hiç-

bir arkadaş hedef olmayacak”

dedi. Hiç yapmadığı şekilde, iki

elini havaya kaldırarak iyi gece-

ler dedi. Geride kalan bizler anla-

mıştık; Önderlik içinde feda ediş

olan bir karar vermişti. 

Birşeyler bozulabilir ama 

ondan hemen vaz geçmeyin 

yeniden yapılabilir

Evden ayrılacağı zamanlar, gi-

riş katındaki antrede toplanır,

Başkan, evde olmadığı süreçte

planlamamızın ne olması gerekti-

ğini bize açıklardı. Son günü-

müzde yine aynı şeyi yaptık. Ka-

dın olmak üzerine çok konuştu,

geriye asla dönülmemesi gerekti-

ğini söyledi. Sonra bir hafta ya da

on gün sürecek bir dönem için,

planlama yaptı. O esnada, Önder-

liğin rapor ve belgeleri içinde ta-

şıdığı kağıt poşetin ipi koptu. Ne-

den koptuğunu sordu. Gülerek,

anlamı olmadığını, kağıdın yıp-

randığını söyledik. Yeni bir delik

açarak, ipi yeniden taktık. Önder-

lik “Bir şeyler bozulabilir, ama

ondan hemen vazgeçmemek la-

zım, yeniden yapılabilir. Yeter

ki isteyin” dedi. 

Kim bilir ne anlamlar yükledi o

küçük kağıt poşete. Biz olsak

atardık hemen. Amaçlarımız kar-

şısında hayal kırıklıklarımız, en

ufak bir başarısızlıkla derin kırıl-

malarımız ve erken vazgeçişleri-

miz bütün mücadele boyunca ne-

lere mal olmadı ki! Kağıt poşette

dile gelen Önderlik felsefesi, mü-

cadeleciliği, yaratılanlara bağlılı-

ğı ve tabi ki bu nedenle yenilmez-

liğiydi. İmralı, tam da bu nedenle

bir efsane olmadı mı? Planlama-

mız her ne kadar en fazla on günü

içeriyor olsa bile, hepimiz bunun

uzun bir ayrılık olduğunu hisset-

tik. 

Başkanın yoldaşı olma 

umudunu taşıyoruz

Önderlik her birimizin yüzüne

çok derin, anlamlı ve acıyla bakı-

yordu. Sonra “Kanatlarınız oluş-
tu, uçun artık” dedi. İşte bu cüm-

le, uzun ayrılığın somut ifadesi

oldu. Çünkü ülkeye ya da çalışma

alanlarına gönderdiği arkadaşla-

ra, bu cümleyi söylüyordu. Bu

yoğunlaşmadan ayrılan her arka-

daşa söylemişti bu sözü. Bu defa

ayrılan başkaydı, çünkü giden

Başkan’dı. En son evden ayrılır-

ken, yine hiç yapmadığı şekilde

iki elini havaya kaldırarak veda-

laştı, hepimizi tek tek öptü. Ve

gitti!

O günden bu güne Başkanın

deyimiyle “Fırtınalı günler” estir-

di kendisini. Hücre cezasına çarp-

tırılacak kadar, alçakça yaklaşım-

lara maruz kalan İnsan güzeli

karşısında, iyi yoldaş olamama-

nın onur kırıklığını yaşarken, acı

duyuyoruz. Ama yoldaşı olmaya

çalışmanın umudunu taşıyışımı-

zın, sarılması gereken yönümüz

olduğuna inanarak “nerde hata

yaptık?”sorusunu doğru cevap-

landırmamız gerektiğini biliyo-

ruz. Poşete ip yine takılabilir, bu-

nu Önderlikten öğrendik. 
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“Bu yıl onuncusu 

üzenlenen Mazlum 

Doğan Geçlik ve Spor 

Festivali’ne gelen 

gençlerle yapılan 

röportajlarda gençlerin 

izlenimleri ve festival 

hakkında ki duyguları 

soruldu”

eessttiivvaallee  ggeelliiflfl
aammaacc››nn››zz››  öö¤¤rree--
nnee  bbiilliirr  mmiiyyiizz??

Esra, Murat ve Ru-
flen(Almanya Stutgart
flehrinden ): Kürdis-
tan gençli¤i ile bera-
ber özgürlü¤e bar›fla
bir ses olmak için
geldik. Amac›m›z
kendi halk›m›zla ve
insanlar›m›zla güzel
bir gün yaflamak. 

FFeessttiivvaallii  nnaass››ll  
bbuulldduunnuuzz??

Festival Kürt özgür-
lük hareketinin bir
moral gücü olan
gençlik bayram›-festi-
vali olarak görüyo-
ruz. Bu festival dola-
y›s›yla gençli¤in daha
örgütlü bir düzeye
vard›¤›n› görüyor ve
bu bizi mutlu ediyor.

KKüürrddiissttaann  ggeennççlliikk
ffeessttiivvaallii  ddoollaayyss››yyllaa
bbuurraayyaa  ggeelleenn  bbiirr
ggeennçç  oollaarraakk  dduuyygguullaa--
rr››nn››zz››  öö¤¤rreennee  bbiilliirr  mmii--
yyiizz??

Aç›kca söylemek
gerekirse ben böyle

çoflkulu ve moralli
bir genç kitlesiyle
karfl›laflaca¤›m› um-
muyordum. Çünkü
Avrupa’da gençli¤in
gerçekten de bir mo-
ral ve motivasyon so-
runlar› var. Bu eko-
nomik sosyal ve de
kültürel boyutuyla ir-
delene bilinir. Tabi
konumuz bu de¤il.
Ama burada ki genç-
li¤in böylesi bir mo-
ralle kat›l›m sa¤lama-
s› beni çok flafl›rtt›.
Yitirilmifl, inkar edil-
mifl ve de zorunlu
göçlerle topraklar›n-
dan edilmifl bu genç-
li¤in yine de ben yok
olmad›m, dimdik
ayaktay›m demesi
beni çok ama çok

mutlu ediyor.
Ortado¤u’da bili-

nen bir Kürt inkar› ve
asimile politikas› bili-
niyor. Bunun Avrupa
aya¤›da var. Sizce
kürt gençlerinin bu-
rada bulunmas›n›n
bu genel belirleme
›fl›¤›nda nas›l bir so-
nucu vard›r?

Tabi ki bizleri yok
etmek isteyen bir sis-
temle karfl› karfl›ya-
y›z. Kürdistan’da fizi-
ki bir yok edilifl var
ise bunun Avru-
pa’s›nda da ekono-
mik bir yok ediliflle
karfl› karfl›yay›z. Kül-
türel bir yozlaflma ve
bu yozlaflman›n getir-
di¤i bir tükenmifllikle
yüz yüze kalmakta-
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y›z. Ama buna karfl›n gençle-
rimizin böyle bir etkinlikle
yan yana gelmesini bile ben
bir karfl› koyufl olarak de¤er-
lendiriyorum.

SSoonn  oollaarraakk  bbuu  ffeessttiivvaall  ››flfl››¤¤››nn--
ddaa  uullaaflfltt››¤¤››mm››zz  tteemmeell  ddee¤¤eerr  vvee--
yyaa  tteemmeell  ddüüflflüünnccee  ssiizzccee  nneeddiirr..
TTeemmeell  ssllooggaann››mm››zz  nnee  oollmmaall››--
dd››rr??

Yani tek cümleyle ifade et-
mek zor tabi. Bizce flu olabi-
lir:

Özgürlük özgürlük ve yine
özgürlük....

HEV‹DAR

FFeessttiivvaallee  nneeddeenn  
ggeellddiinniizz??  

Kendi arkadafllar›mla bera-
ber kat›lmak istedim. ‹lk kez
kat›l›yorum böyle bir etkinli¤e
kat›lmadan önce aç›kças› ne
kadar güzel geçece¤i konu-
sunda flüpheliydim. 

FFeessttiivvaallii  nnaass››ll  
bbuulldduunnuuzz??

Festival çok güzel. Böyle
fleyler daha çok olursa sevini-
rim. Benim çok hofluma gitti.
Her zaman böyle etkinliklere
gelmek istiyorum. 

KKüürrddiissttaann  ggeennççlliikk  ffeessttiivvaallii  
ddoollaayyss››yyllaa  bbuurraayyaa  ggeelleenn  bbiirr  
ggeennçç  oollaarraakk  bbeelliirrttmmeekk  
iisstteeddii¤¤iinn  nneeddiirr??

Art›k böyle festivallere her
zaman gelece¤im. Almanya’da

çok arkadafl buraya gelmifl.
Beraber güzel bir gün yafla-
d›k. Slogan att›k. Özellikle sü-
rekli Kürt oldu¤umuzu belirt-
sek de böyle bir festivalle
gerçekten daha müthifl bir
slogan atm›fl olduk. Ama tek
istedi¤im bir fley var. O da bu
festivalin gelecekte Amed’de
yap›lmas›n› istiyorum. Sürgün
festivallerinden daha çok va-
tan festivallerini istiyorum.

Agit  Fransa

FFeessttiivvaallddeekkii  ccooflflkkuuyyuu  ggöörrüü--
yyoorrssuunnuuzz..  DDuuyygguullaarr››nn››zz››  öö¤¤rree--
nnee  bbiilliirr  mmiiyyiizz??

Çok çok heyecanl›y›m. Ger-
çekten de havan›n bu kadar
s›cak olmas›na ra¤men bu ka-
dar çok kiflinin gelmesi çok
iyi. Gençler bir kez daha bu
mücadelede bir öncü oldukla-
r›n› kan›tlad›lar. Kürt gençleri
yek vücut olmufl Önderlikleri-
ni sahipleniyor. Gerçekten de
bütün dünyan›n bunu bir an

önce görmesi gerekiyor.

GGeennççlliikk  ffeessttiivvaalliinnddeenn  
bbeekklleennttiilleerriinniizz  nneelleerrddii??  
FFeessttiivvaallllee  bbiirrlliikkttee  nneeyyii  aammaaçç  
eeddiinniiyyoorrssuunnuuzz??

Gençlik festivali benim için
çok önemli bir olay oldu. Bu-
rada bu kadar gencin ayn› an-
da bulunmas› ve ayn› slogan-
lar› hayk›rmas› çok güzel bir
durum. Bence art›k böyle et-
kinliklerde daha çok sanatç›
getirilmeli. Ayr›ca spor dal›n-
da da bir art›fl olmal›.

Ali Belçika

FFeessttiivvaall  ssiizzee  nneeyyii  hhiisssseettttiirrddii..  
NNee  ttüürr  bbiirr  dduuyygguu  
yyoo¤¤uunnlluu¤¤uunnddaass››nn››zz??

Gerçekten memlekette de
çok böyle çoflkulu eylem ve
etkinliklere kat›lm›flt›m. Ama
buradaki hava biraz farkl›.
Belki geçmifli bir özlem niteli-
¤inde eskiyi ar›yoruz ama bu-
rada gençlik özlemi hayk›r›-
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yor gibime geliyor.

AAvvrruuppaa’’ddaa  bbiirr  ggeennçç  oollaarraakk  
bbuu  ffeessttiivvaall  nnaass››ll  bbuulldduunnuuzz..??

Ben avrupal› bir Kürdistan
genciyim. Böyle bir genç ola-
rak tabiki festivali olumlu bul-
dum. Kürdistan’da var olan
savafla karfl› bir direnifl sloga-
n› olarak görüyorum. Böyle
bir festivalde bulunmak her
kürt genci gibi bana da gurur
veriyor. Avrupa’da bildi¤iniz
gibi bir asimile politikas›yla
karfl› karfl›yay›z. Kültürel bir
yozlaflmay› yafl›yoruz. Bu
yozlaflmaya buraya gelen
gençlerle biz de var›z demifl
oluyoruz. 

EEkklleemmeekk  iisstteeddii¤¤iinniizz  bbaaflflkkaa  
bbiirr  flfleeyy  vvaarr  mm››??

Böyle bir festivalin bence
art›k Kürdistan’da, kendi ger-
çek topraklar›nda olmas›n› di-
liyorum. En büyük iste¤im
budur. 

Çi¤dem Ruflen, Leyla, 

FFeessttiivvaallee  ggeelliiflfl  aammaacc››nn››zz››  
öö¤¤rreennee  bbiilliirr  mmiiyyiizz??

Ruflen: Festivale daha çok
arkadafllar›mla geldim. Bir
kürt genci olarak  burada bu-
lunmak istedim. 

Leyla: Ben de arkadafl›m gibi
burdaki Kürt gençleri gibi
Avrupa’ya Kürt gençlerinin  

Çi¤dem: tabi festivale gelifl
amac›m›z burada tüm kürt
gençleri ile beraber Kürdista-
n›n özgürlü¤ü içindir. 

FFeessttiivvaallii  nnaass››ll  bbuulldduunnuuzz??

Ruflen: Çok güzel bir festi-
val olmufl. 

Leyla: Yani biraz daha güzel
olabilirdi. Ne bileyim spor
dallar› daha fazla olmal›. Biz
bayanlar daha çok sportif faa-
liyetlerde yer alabilirdik. 

Çi¤dem: festival müthifl ol-
mufl. Böyle bir festival ben
beklemiyordum. Havan›n da
güzel olufluyla birçok  genç
gelmifl. Ama Almanya d›fl›n-
daki di¤er ülkelerden kat›l›m
sanki az olmufl. Ben buradan
di¤er gençlere sesleniyorum.
Neden gelmediler. Onlarda
yan›m›zda olsayd› daha güzel
olurdu. 

KKüürrddiissttaann  ggeennççlliikk  ffeessttiivvaallii  
ddoollaayyss››yyllaa  bbuurraayyaa  ggeelleenn  bbiirr  
ggeennçç  oollaarraakk  dduuyygguullaarr››nn››zz››  
öö¤¤rreennee  bbiilliirr  mmiiyyiizz??

Ruflen: Özgürlük mücadele-
sinde bir y›ld›z olmak büyük
bir de¤erdir. Hele bu Mazlum
Do¤an gibi bir büyük önder
ise gerçekten daha önemli
oluyor. Böyle bir festivalde
bulunmak önemli oldu¤u ka-
dar inkara yok etmeye tepki
oluyor. Biz de art›k özgür va-
tan istiyoruz. 

Leyla: Aynen arkadafl›n de-
di¤i gibi. Özgür vatan özgür
ülke temel iste¤imiz. Bu festi-
valle bunu amaç ediniyoruz.
Kürdistan’a özgürlük temel
düflüncemizdir. 

Çi¤dem: Kürt genci olarak
burada bulunmaktan mutlu-
yum. Keflke tüm kürt gençleri
buraya gelmifl olsayd›. Ama
en çok istedi¤im. 20. Mazlum

Do¤an Festivali’nin Amed’de
yap›lmas›. 

OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaa  bbiilliinneenn  bbiirr  
KKüürrtt  iinnkkaarr››  vvee  aassiimmiillee  
ppoolliittiikkaass››  bbiilliinniiyyoorr..  BBuunnuunn  
AAvvrruuppaa  aayyaa¤¤››ddaa  vvaarr..  SSiizzccee  
kküürrtttt  ggeennççlleerriinniinn  bbuurraaddaa  
bbuulluunnmmaass››nn››nn  bbuu  ggeenneell  
bbeelliirrlleemmee  ››flfl››¤¤››nnddaa  nnaass››ll  bbiirr  
ssoonnuuccuu  vvaarrdd››rr??

Ruflen: ‹nkara ve asimile ha-
y›r dedi¤imiz için buraday›z.
Burada bulunma nedenimiz
gerçektende tam olarak bu-
dur. Kahrolsun inkar ve asi-
milasyon. Avrupa’da da bu
asimile politikalar› devam et-
tiren ülkeler var. Bunlara kar-
fl› daha dinç ayakta olmal›y›z.

Leyla: Bence özgürlükten
daha güzel bir fley olamaz.
Avrupa’da yaflayan bir Kürt
k›z› olarak daima kendi kül-
türümü yaflamak isterim. 

Çi¤dem: önümüzde bir se-
çim var. Bence kürt gençleri
verecekleri oylarla bir kez da-
ha kan›tlamal› bu gericili¤i.
Bu asimile politikas›n› yerden
yere vurmal›. 

SSoonn  oollaarraakk  bbuu  ffeessttiivvaall  
››flfl››¤¤››nnddaa  uullaaflfltt››¤¤››mm››zz  tteemmeell  
ddee¤¤eerr  vveeyyaa  tteemmeell  ddüüflflüünnccee  
ssiizzccee  nneeddiirr..  TTeemmeell  
ssllooggaann››mm››zz  nnee  oollmmaall››dd››rr??

““BBiijjii  SSeerrookk  AAppoo””  slogan›
bizce en anlaml› sloganlar-
dan biri bu yüzden bu slo-
gan olmal›. Burda bulunan
gençler de hep bir a¤›zdan
en canl› bu slogan› söyledi-
ler zaten 
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“Bilmek acı çekmek ise, 
anlamak yaşamın en büyük 
zevkidir. Neden zevk 
alıyoruz, neden kaçıyoruz? 
Varoluşumuzun özü bu iki 
yönelimde ve duyguda 
açığa çıkar. Güzel bir 
yemek mi, parlak bir 
elbise mi, konforlu bir 
barınak mı ya da herhangi 
bir biyolojik ihtiyacımızın 
karşılanması mı daha çok 
çekiyor bizi? Yoksa sıradan 
insan için çok fazla bir 
değeri olmayan, bir ağacın 
dalındaki tomurcuğun 
patlaması mı bize zevk ve 
heyecan veriyor? Yaşamı 
okumak ve anlamak bize 
zevk vermiyorsa, bizi farklı 
kılan, insan kılan hangi 
yeteneğimizdir? Akan 
suyun, açan çiçeğin, uçan 
böceğin aklı -buna doğanın 
aklı deniyor- bizi ne kadar 
çekiyor?”

nlamak soru sora-
bilmektir. Soru sor-
mak en çok da ba-

harda her taraftan
harekete geçen yaşamı
anlayabilmektir. Yaşamak
ve yaşama anlam vermek,
yaşama doğru soruları so-
rabilmektir. Soru sormak,
akıl erdirebilmek, kendinin
ve kendi dışındakinin far-
kında olmak varoluşun in-
sansal halidir. 

Bir ağacın dalında to-
murcuklanan yaprağı his-
sedebilmek, hissettiğini
aklının anlam gücüyle pe-
kiştirebilmek nedir? Soru
sormak anlamanın ve far-
kında olmanın dilidir. Ne-
den soru soruyoruz? Ve

kime soruyoruz? Aradığı-
mız cevap dışımızda mı-
dır, içimizde midir? To-
murcuklanan yaprağı
hissettiğimiz kadar onun-
da bizi hissettiğini düşün-
mek, bilmek ve anlam
vermek nedir? Yolda yü-
rürken basmamaya özen
gösterdiğimiz karıncanın
aklı nedir? Karınca hangi
soruyu sorar, kime sorar
ve neden sorar? 

Bizim cevabımızı karın-
canın ve yaprağın ceva-
bından farklı kılan nedir?
Anlamak neden önemli-
dir? Soru sormak sadece
doğru ve güzel midir? An-
lamanın anlamı soru sor-
mak değilse nedir? Sor-

mak gerekir. 
İnsan en çok da hare-

ket halindeki yaşama an-
lam verme eğilimindedir.
Bahar, dağlarda beyazın
ölü sessizliği ve durgun-
luğu yerini sese ve hare-
kete bıraktığı zamandır.
Sessizliğin yerine ses,
durgunluğun yerine hare-
ket geçince hareketi anla-
maya eğilimli akıl ve yü-
rek buna soruyla cevap
verir. 

Ağacın kalp atışları

Zagrosların kışını ya-
şamış insanın baharla
birlikte tepeden tırnağa
soru kesilmesinin anla-
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mını bilmeden ne kadar gerilla
oluna bilinir? Çiçeğin dilini, böce-
ğin aklını, taşın anlamını damar-
larındaki kanın akışında hissede-
bilmek neden bu kadar çok bizi
çeker? Hiç felsefe yapmadan, hiç
bilime bulaşmadan, hiç edebiyata
kaçmadan kendi dilimizde, kendi
sorularımıza kendi cevaplarımızı
veremiyorsak bizi biz kılan nedir?
Hangi filozof, baharla yer altından
eşelediği toprağı yeni bir renkle
gün yüzüne çıkaran karıncanın
ne hissettiğini ve ne düşündüğü-
nü sorgulamıştır? 

Hangi bilim insanı yeşeren bir
ağacın gövdesine kulağını dayayıp
kalp atışlarını dinlemiştir? Ağacın
kalbi var mıdır? Hangi botanikçi
böyle tuhaf bir soru sormuştur?
Hangi edebiyatçı tırtılın içinden ba-
har güneşinin ısıttığı esintiye kanat
çırpan kelebeğin yürek atışını ta-
nımlamaya çalışmıştır? 

Bahar, Zagroslarda bir 
kelebeğin dudaklarını 
okuyabilmek değilse nedir?

Bilginin sel gibi insanlığın üzeri-
ne aktığı ve insanın bilgi deryasın-
da bilmezlikten boğulduğu bir çağ-
da bütün bilmelerin anası olan
yürek bilgisini üretebilen insan türü
olabilmek nasıl bir duygudur? Bu-
nu bilmemek, bunun farkında ol-
madan bu insan türü içinde yaşa-
mak bir cehennem azabı değilse
nedir? Bilmeden yaşamak serkeş-
lik değilse azaptır. Gerilla soru so-
ran insandır. Soru sormuyorsa so-
ru sorulması gereken insandır.
Acayip yaşayan, tuhaf sorular so-
ran, bilinmeze bilinmez yollardan
ulaşabilen bir varlıktır. Ve tuhaftır,
bildiğini en az bilen bilmediğini en
çok bilmeyen insandır. 

Bahar, Zagroslarda bir kelebeğin
dudaklarını okuyabilmek değilse

nedir? Bir gerilla gerillaysa, hiç
kimsenin sormadığı soruları sora-
bildiği için gerilla değilse neden ge-
rilladır? Ve bir gerilla herkesin sor-
duğu sorulara hiç kimsenin
vermediği cevapları veremiyorsa
neden gerilladır? Sorudur, sorul-
malıdır. Cevabı bir başka sorudur.
Sorulmasa da olur. 

Anlam ve acı 

Günlük yaşamın akışı içinde hiç
farkında olmadan gözümüzün
değdiği, kulağımızın duyduğu, di-
limizin söylediği her şeyin bir an-
lamının olduğunun farkında ol-
mak bizi farklı kılar. Farklı olmak
için hiçbir özel çaba sarf etmeden
sadece hissettiklerimiz ve bildik-
lerimizin farklılığıyla mümkün ola-
bilir. Bizi herkesten farklı kılan an-
lam gücümüzdür. Bizi ürkütücü ve
çekici kılan da anlam gücümüz-
dür. 

Bir adada dört duvarın arasında
yüzü bir duvara dönük elli yıl ya-
şasa da anlam gücünü yitirmeye-
nin esintisi değilse hangi rüzgar
bizi dağlara savurur? Bu kadar
bizden uzaklaştırılmaya çalışılanı
bu kadar yakından ve derinden
hissetmiyorsak nasıl kendimiz
olabiliriz? Kendimiz olamazsak
kim olacağımızı ne kadar sorgulu-
yoruz? 

Günlük olarak gördüğümüz,
duyduğumuz, dinlediğimiz ve ko-
nuştuğumuz şeylerin ne kadarının
bize ait, ne kadarının bizim dışı-
mızda olduğunu ne kadar sorgu-
luyoruz? Sorgulamıyorsak neyi
kaybettiğimizi yaşam bize çok acı
bir biçimde göstermeyecek midir?
Ve o zaman ‘bilmenin acı çekmek’
olduğunu daha iyi anlamayacak
mıyız? 

Belki de gelecekte görebilecek-
lerimizi ya da görmemiz ihtimali

olan şeyleri aslında günlük olarak
yaşıyoruz. Ve günlük olarak yaşa-
dıklarımız dünün anlam dünya-
sında kendisine yer bulamamış
olduklarından bize bu kadar ağır
geliyor. Anlamak acıyı dindirir mi
ya da hafifletir mi? Sormak en
çok da bunun için gereklidir. Kaç-
tığımız şeyler çoğunlukla yönel-
memiz gereken şeylerdir. Ve yö-
neldiklerimiz
kaçamadıklarımızdır. Hepsi acıyı
hafifletmek içindir. Oysa yaşamak
bilmektir, bilmek acı çekmektir. 

Acı çekmek yaşam belirtisidir.
Acıyı bitirmek özünde yaşamı bi-
tirmektir. Bunun içindir ki yaşamı
en çok temsil eden bilmenin gü-
cünü ve gücün acısını en derin
yaşayandır. Gerilla bilinmez oldu-
ğu ve bildiği için yaşamın çekim
merkezi ve gücüdür. Bunu kay-
bettiği anda biter. Yaşıyoruz ve
görüyoruz. Anlam gücü olan bü-
yüyor. Anlam gücünü yitiren biti-
yor. Soru soran cevap oluyor. Ve
en acı cevap içinde soru olmayan
bitmişliktir. Bunun için de soru sa-
hibi olmak yaşam sahibi olmaktır. 

Üretmek ve varolmak

Ne olduğumuzu ne olmamız ge-
rektiğini ve nasıl olabileceğimizi
günlük olarak üretebildiğimiz ka-
dar varolabiliriz. Bizi belirleyen
farkında lığımızdır. Ve farkında lı-
ğımız farklılığımızdır. Çok soru
sormalı ve cevaptan çok sorunun
anlamına ulaşmalıyız. Bize çok
gereksiz gibi gelen birçok soru-
nun ne kadar yaşamsal olduğunu
günlük yaşamın ötesinden baka-
bildiğimizde daha iyi görebiliyo-
ruz. 

Basit bir soru: İnsan nedir? Do-
ğan, büyüyen ve ölen bir varlık
mıdır? Yiyen, içen, giyinen, barı-
nan, kahkahayla gülebilen, ağla-
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yabilen, konuşabilen ve bunların
hepsini anlayabilen bir varlık mı-
dır? Bizi insan yapan bu eylemle-
rin hangisidir? İnsan olmanın,
farklı bir insan olmanın, farklı bir
varoluşu seçmiş olmanın anlamı
ve bilinci olmadan ne kadar kendi-
miz olabiliriz? Ne kadar kendimize
aidiz, ne kadar ait kılınmaktan
kaçtığımız şeylere aidiz. Bunların
sınandığı yer yüreğimizin ve bey-
nimizin günlük olarak üretebildiği
yer anlam dünyasıdır. 

“Bilmek acı çekmek” ise, anla-
mak yaşamın en büyük zevkidir.
Neden zevk alıyoruz, neden kaçı-
yoruz? Varoluşumuzun özü bu iki
yönelimde ve duyguda açığa çı-
kar. Güzel bir yemek mi, parlak bir
elbise mi, konforlu bir barınak mı
ya da herhangi bir biyolojik ihtiya-
cımızın karşılanması mı daha çok
çekiyor bizi? Yoksa sıradan insan
için çok fazla bir değeri olmayan,
bir ağacın dalındaki tomurcuğun
patlaması mı bize zevk ve heye-
can veriyor? Yaşamı okumak ve
anlamak bize zevk vermiyorsa, bi-
zi farklı kılan, insan kılan hangi
yeteneğimizdir? Akan suyun, açan
çiçeğin, uçan böceğin aklı -buna
doğanın aklı deniyor- bizi ne ka-
dar çekiyor? 

Soru sormak mücadelenin 
başlangıcıdır

Bilimin kavramları çokça dilimiz-
de yer edinmeye başladı. Ekoloji
diyoruz, eko-sistem diyoruz, sim-
biyotik yaşam diyoruz. Peki bilim
kitaplarına danışmadan doğanın
aklını yüreğimizin anlam gücüyle
çok daha güçlü anlayabileceğimi-
zin ne kadar farkındayız? Toplu-
mun aklı diyoruz. Sosyoloji diyo-
ruz, psikoloji diyoruz, felsefe
diyoruz. Kitaplara başvurmadan,
birbiriyle şakalaşan, sohbet eden,

kahkahalarla gülen ya da bir hü-
zün bulutunda çevremizde dola-
şan insanın neden böyle olduğu-
nu, onları kendi aynamızda
görerek daha iyi anlayabileceğimi-
zin ne kadar farkındayız? 

Çevremizdeki şeylerin ne kadar
bize ait olduğu ve ne kadar bizi
biz kıldığı, varlık nedenimiz, varo-
luş anlamımızdır. Bizi biz olmak-
tan çıkaran şeylere karşı ne kadar
mücadele edebiliyoruz? Soru sor-
mak mücadelenin başlangıcıdır.
Anlamsızlığa anlam katmak bizi
biz kılar. Soru sormak çevremiz-
deki anlamsızlıklara anlam kat-
maktır. 

Bu yazıyı yazarken, manganın da-
racık kapısından yaşlı bir gerilla içeri
giriyor. Yazıya şöyle bir göz attıktan
sonra, “Biz gerillayız. Silahımızla,
yaşam biçimimizle, olanın dışında
olmamızın da ötesinde, anlam gücü-
müzle varolabildiğimiz için gerillayız.
Soru sorabildiğimiz, sorgulayabildi-
ğimiz ve mevcut cevapları kabul et-
mediğimiz için gerillayız. Hiçbir teo-
rik, felsefik, bilimsel literatüre ihtiyaç
duymadan yaşamı özüyle anlayabil-
diğimiz ve yaşayabildiğimiz kadar
kendimiziz. 

Kendini kaybeden, kendine ya-
bancılaşan bir toplumsal gerçekliğin
dışına çıkabildiğimiz için bu dünya-
nın egemen sisteminin dışında dura-
biliyoruz. Karşısında durabiliyor ve
alternatifi olabiliyoruz. Bunları yapa-
madığımız zaman mevcut varoluş
tarzımızın giderek bir yük olduğu
hissedilecek, görülecek ve o nokta-
da yaşam bitirilecektir. 

Nitekim içimizdeki bütün bitişler
buradan başlıyor ve burada bitiyor.
Son yıllarda yaşadığımız tükenişler,
erimeler, aşınmalar ve anlam yitim-
leri güçlü derslerle doludur. Dersler
iyi okunmadığı takdirde hiç kimse
kendini bunun dışında ve ötesinde
var edemez” diyor ve tebessüm dolu

bir bakış fırlatıp aynı kapıdan tekrar
dışarı çıkıyor. 

Aldanmamak ve aldatmamak 
önemlidir. 

Yaşadıklarımız aldanmayan ve al-
datmayanı anlamamaktan kaynak-
landı. Aldanmamak için soru sorma-
lı, aldatmamak için kendi
cevaplarımız olmalı. Yoksa başkala-
rının sorularıyla bize ait olmayan ce-
vaplarla yaşarız. Bu ise kendin ol-
mamaktır. Ve kendin olamamak en
büyük aldatmacadır. Bahar, sordur-
duğu sorular ve sunduğu cevaplarla
bize kendi varoluşumuzun anlamını
getirdi. Kış, yaşama ait bütün bilme
gücümüzü bir kefen gibi sarmıştı.
Öğrendiğimiz ve bildiğimiz şeyler kış
zamanları çoğunlukla teorinin gri
dünyasından edindiklerimizdi. 

Bahar, yaşamın yemyeşil dünya-
sında öğrendiklerimizin özüyle karşı-
laşmasının heyecanını yaratmıyorsa
bilgimiz ve anlam gücümüz gri ve
ölüdür. Kış ve kar kefen olabildiği gi-
bi bir gelinlikte olabilir. Bahar Zag-
roslarda en çok da gelinliğinden so-
yunan doğurganlığıyla karşımıza
çıktı. Bir soru olarak geldi. Bizi soru
sahibi kıldı. Nereye dönsek her şey
bir soru, her soru bir cevap, her ce-
vap bir anlam. Gerilla en çok da ba-
harla kendisi olur. Kışın dondurduğu
bütün yaşam dinamiklerinin hareket
halidir gerilla. Unutulan soruları so-
ran, bilinen cevapların ötesindeki ce-
vapları arayan ve bulandır. 

Bir bahar günü soru dolu gözlerle
etrafına bakan, soru dolu gülen, so-
ru dolu hüzünlenen ve soru dolu ko-
nuşan bir cevaptır. Bahar geldi. Ge-
rilla sorularına yeniden başladı.
Hareket zamanı sorularımızın peşin-
den yürüyeceğiz. Çevrenizdeki her-
kesin cevaptan çok sorularla konuş-
tuğunu görürseniz şaşırmayın.
Bahar gelmiştir.
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“Dünyadaki en büyük 
kıtlık, rağmen türü 
sevginin yeterince 
olmayışıdır.” İyi düşünün... 
Bu yılınızı iyi geçirdiniz 
mi? Sağlıklı olduğunuz için 
hiç sevindiniz mi? Bu yıl 
hiç gün ışığı ile uyandınız 
mı? Kaç kez güneşin 
doğuşunu izlediniz? Bir 
neden yokken kaç kişiye 
hediye aldınız? Kaç sabah 
yolda bir kediyi okşadınız? 
Bu yıl yeni doğmuş bir 
bebek parmağınızı sıkıca 
tuttu mu hiç? Ve siz onu hiç 
kokladınız mı? Yaz 
gecelerinde ne çok yıldız 
olduğuna hiç şaşırdınız 
mı? Kendinize bu yıl kaç 
oyuncak aldınız? Kaç kez 
gözlerinizden yaş 
gelinceye kadar güldünüz? 
Yaşlı bir ağaca sarıldınız 
mı bu yıl? Çimlere 
uzandığınız oldu mu?

asumi

Toyotome adlı

bir Japon

yazmış. “Dünyada

sevilmek istemeyen

kişi yok gibidir” diye

başlıyor. “Ama sevgi

nedir, nerede bulunur,

biliyor musunuz?”

diye soruyor. Sonra

anlatmaya başlıyor: 

“Sevgi üç türlüdür.
Birincisinin adı ‘Eğer’
türü sevgi.” Belli bek-

lentileri karşılarsak

bize verilecek sevgiye

bu adı takmış yazar.

örnekler veriyor:

“Eğer iyi olursan
baban, annen seni
sever. Eğer başarılı ve

önemli bir kişi olur-
san, seni severim. Eğer
eş olarak benim bek-
lentilerimi karşılarsan
seni severim.”
Toyotome, “ en çok
rastlanan sevgi türü
budur” diyor. 

Şartlı sevgi ile 
yapılan çoğu evlilik 
yıkılmakta

“Bir şarta bağlı

sevgi. Karşılık bek-

leyen sevgi. Sevenin,

istediği bir şeyin

sağlanması karşılığı

olarak vaat edilen bir

sevgi türü budur”

diyor. “nedeni ve şekli

bakımından bencilce-

dir. Amacı sevgi

karşılığı bir şey kazan-

maktır.” Yazara göre,

evliliklerin pek çoğu

‘Eğer’ türü sevgi üze-

rine kurulduğu için

çabuk yıkılıyor. 

Gençler birbirlerinin

o anki gerçek hallerine

değil, hayallerindeki

abartılmış romantik

görüntüsüne aşık

oluyor ve beklentilere

giriyorlar. Beklentiler

gerçekleşmediğinde,

düş kırıklıkları

başlıyor. Sevgi nefrete

dönüşüyor. En saf

olması gereken anne

baba sevgisinde bile
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‘Eğer’ türüne rastlanıyor. Yazar

bir örnek veriyor: 

“Bir genç Tokyo Üniversitesi

giriş sınavlarını kazanarak

babasını mutlu etmek için çok

çalışıyor. Okul dışında hazırlık

kurslarına da gidiyor. Ama

başarılı olamıyor. Babasının

yüzüne bakacak hali yok.

Üzüntüsünü hafifletmek için bir

haftalığına Hakone

kaplıcalarına gidiyor. Eve

döndüğünde babası öfkeyle

‘sınavları kazanamadın, Bir de

utanmadan Hakone’ye gittin’

diye bağırıyor. Delikanlı: 

Sevginin varlığını ve nerede 
aranması gerektiğini 
bilmek, ölümle yaşam 
arasında kararvermek 
gibidir

‘Ama baba vaktiyle sende bir

ara kendini iyi hissetmediğinde

Hakone kaplıcalarına gittiğini

anlatmıştın’ diyor. Baba daha

çok kızarak delikanlıyı

tokatlıyor. Çocuk da intihar

ediyor. Gazeteler intiharın anlık

bir sinir krizi sonucu olduğunu

söylediler, yanılıyorlardı” diyor,

yazar. “Delikanlı, babasının

kendisine olan sevgisinin yük-

sek düzeydeki beklentilerine

bağlı olduğunu anlamıştı. İnsan-

lar, ‘Eğer’ türü sevginin üstünde

bir sevgi arayışı içindeler

aslında. 

Bu sevginin varlığını ve nere-

de aranması gerektiğini bilmek

bu genç adamın yaptığı gibi

yaşamı sürdürmekle ondan vaz-

geçmek arasında bir tercih yap-

makla karşı karşıya

kaldığımızda önemli rol

oynayabiliyor” diyor, Masumi

Toyotome. İlginç değil mi?

‘Çünkü’ türü sevgiler

İkinci türe geçiyoruz: ‘Çünkü’

türü sevgi. Toyotome bu tür

sevgiyi şöyle tarif ediyor: “Bu

tür sevgide kişi bir şey olduğu

ya da bir şey yaptığı için sevilir.

Başka birinin onu sevmesi,

onun sahip olduğu bir niteliğe

ya da koşula bağlıdır. Örnek

mi? Seni seviyorum. Çünkü çok

güzelsin (yakışıklısın). Seni

seviyorum. Çünkü o kadar

popüler, o kadar zengin, o kadar

ünlüsün ki. Seni seviyorum.

Çünkü bana o kadar güven

veriyorsun ki. Seni seviyorum.

Çünkü beni üstü açık arabanla,

o kadar romantik yerlere

götürüyorsun ki.”

Yazar, ‘Çünkü’ türü sevginin

‘Eğer’ türü sevgiye tercih edile-

ceğini anlatıyor: “ ‘Eğer’ türü

sevgi, bir beklenti koşuluna

bağlı olduğundan büyük ve ağır

bir yük haline gelebilir. Oysa,

zaten sahip olduğumuz bir nite-

lik yüzünden sevilmemiz hoş

bir şeydir, egomuzu okşar. 

Bu tür olduğumuz gibi sevil-

mektir. İnsanlar oldukları gibi

sevilmeyi tercih ederler. Bu tür

sevgi onlara yük getirmediği

için rahatlatıcıdır. Ama derin

düşünürseniz, bu türün ‘Eğer’

türünden temelde pek farkı

olmadığını görürsünüz. Kaldı

ki, bu tür sevgi de yükler getiri

insana. İnsanlar, hep daha çok

insanlar tarafından sevilmek

isterler. 

Hayranlarına yenilerini ekle-

mek için çabalarlar. Sevilecek

niteliklere onlardan biraz daha

fazla sahip biri ortaya çıktığı

zaman, sevenlerinin, artık öteki-

ni sevmeye başlayacağından

korkarlar. Böylece yaşama, son-

suz sevgi ve kazanma gayret-

keşliği ve rekabet girer. Ailenin

en küçük kızı, yeni doğan
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bebeğe içerler. Sınıfın en güzel

kızı, yeni gelen kıza içerler.

Evli kadın, kocasının genç ve

güzel sekreterine içerler. Üstü

açık BMW’si ile hava atan deli-

kanlı, Ferrari ile geçene içerler.

O zaman bu tür sevgide, güven

duygusu bulunabilir mi ?” diye

soruyor Toyotome. “‘Çünkü’

türü sevgi de, gerçek ve sağlam

sevgi olamaz” diyor. “Bu tür

sevginin güven duygusu ver-

meyişinin iki ayrı nedeni daha

var: 

Birincisi, acaba bizi seven

kişinin düşündüğü kişi miyiz

korkusu. (Tüm insanların iki

yanı vardır. Biri dışa gösterdik-

leri, öteki yalnızca kendilerinin

bildiği. İnsanlar sandıkları kişi

olmadığımızı anlar ve bizi terk

ederlerse korkusu buradan

doğar.)

İkincisi de: Ya günün birinde

değişirsem ve insanlar beni sev-

mez olurlarsa endişesidir.

Japonya’da bir temizleyicide

çalışan dünya güzeli kızın yüzü

patlayan kazanla parçalanmış.

Yüzü fena halde çirkinleşince,

nişanlısı nişanı bozup onu terk

etmiş. Daha acısı, aynı kentte

oturan anne ve babası hasta-

neye ziyarete bile gelmemişler,

artık çirkin olan kızlarını. 

Sahip olduğu sevgi, sahip

olduğu güzellik temeli üstüne

bina edilmiş olduğundan, bir

günde yok olmuş. Güzellik kal-

mayınca, sevgi de kalmamış.

Kız birkaç ay sonra kahrından

ölmüş...”. Japon yazar “toplum-

daki sevgilerin çoğu ‘Çünkü’

türündedir ve bu tür sevgi,

kalıcılığı konusunda insanı hep

kuşkuya düşürür” diyor. 

Peki o zaman, gerçek sevgi, 
güvenilecek sevgi ne?

“Ve işte sevgilerin en gerçeği,

üçüncü tür sevgi, benim

‘Rağmen’ diye adlandırdığım

türdür” diyor yazar. “Bir koşula

bağlı olmadığı için ve

karşılığında bir şey beklenme-

diği için, ‘Eğer’ türü sevgiden

farklı bu. Sevilen kişinin çekici

bir niteliğine dayanmayıp böyle

bir şeyin varlığını esas olarak

almadığı için ‘Çünkü’ türü

sevgi de değil. 

Bu üçüncü tür sevgide, insan

bir şey olduğu için değil, bir

şey olmasına rağmen sevilir.”

Güzelliğe bakar mısınız?

‘Rağmen sevgi’. Esmeralda,

Quasimodo’yu dünyanın en çir-

kin, en korkunç kamburu

olmasına rağmen sever. Asil,

yakışıklı, zengin delikanlı da

Esmeralda’ya çingene olmasına

rağmen tapar. Kişi dünyanın en

çirkin, en zavallı, en sefil insanı

olabilir. Bunlara rağmen sevile-

bilir. Tabi bu, sevgiyle karşılan-

ması şartı ile. Burada insanın,

iyi, çekici ya da zengin konum

edinerek sevgiyi kazanması

gerekmiyor. Kusurlarına, cahil-

liğine, kötü huylarına ya da

kötü geçmişine rağmen olduğu

gibi, o haliyle sevilebiliyor.

Bütünüyle çok değersiz biri

gibi görünebiliyor ama en

değerli gibi sevilebiliyor. 

Japon yazar “yüreklerin en çok

susadığı sevgi budur” diyor.

“Farkında olsanız da, olmasanız

da, bu tür sevgi sizin için yiye-

cek, içecek, giysi, ev, aile, zen-

ginlik, başarı ya da ünden daha

önemlidir.” Bunun böyle

olduğundan nasıl emin olur

sunuz? Haklı olduğunu kanıtla-

mak için sizi bir teste davet

ediyor. “Şu soruma cevap verin”

diyor. “kalbinizin derinliklerin-

de, dünyada kimsenin size

aldırmadığını ve hiç kimsenin

sizi sevmediğini düşünseydiniz,
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yiyecek, elbise, ev aile, zengin-

lik, başarı ve üne olan ilginizi

yitirmez miydiniz? Kendi kendi-

nize yaşamanın ne yararı var diye

sormaz mıydınız?” 

Bugün yaşamınızı 
sürdürebilmenizin nedeni 
‘Rağmen’ türü sevgiyi şu 
anda yaşamanız ya da bir
gün bu sevgiyi bulacağınıza 
inancınızdır

Devam ediyor Toyotome: 

“Şu anda en sevdiğiniz kişinin

sizi sadece kendi çıkarı için

sevdiğini anladığınızı bir

düşünün. Dünya birden bire

başınıza yıkılmaz mıydı? O an

yaşam size anlamsız gelmez

miydi? Diyelim sıradan bir

yaşamınız var. Günlük yaşıyor-

sunuz. Günün birinde gerçek,

derin ve doyurucu bir sevgi bula-

cağınızdan umudunuz olmasa,

kalan hayatınızı nasıl yaşar

dınız?” diye soruyor ve

yanıtlıyor: “Öyleleri ya iyice

umutsuzluğa kapılıp intihar

ediyorlar ya da iyice dağıtıp

yaşayan ölü haline geliyorlar.” 

Toyotome, hem de nasıl
iddialı savunuyor ‘Rağmen’
sevgiyi. 

“Bugün yaşamınızı sürdürebil-

menizin nedeni ‘Rağmen’ türü

sevgiyi şu anda yaşamanız ya da

bir gün bu sevgiyi bulacağınıza

inancınızdır.” Son sözlerinde

biraz umutsuz, Toyotome.

“Bugün yaşadığımız toplumda

herkesi doyuracak bu sevgiyi

bulmak zor. Çünkü herkesin sev-

giye ihtiyacı var. Kimsede

başkasına verecek fazlası yok.”

diye açıklıyor. 

Dünyadaki en büyük kıtlık, 
rağmen türü sevginin 
yeterince olmayışıdır.

Anlatıyor: “Yakınımızda olan

birinin bu sevgiyi bize vermesini

bekleriz. Ama o da aynı şeyi

başkasından beklemektedir. Peki

bu dünyada sevgi ne kadar var? “

Yazara göre, “açlığımızı biraz

bastıracak kadar. Ve de yemek

öncesi tadımlık gelen iştah

açıcılar gibi. Bu minnacık tadım,

bizi daha müthiş bir sevgi

açlığına tahrik ve teşvik ediyor.

Bu minnacık tadım, sevgiye ne

kadar muhtaç olduğumuzu

anlatıyor. Büyük bir hırsla ana

yemeğin gelmesini ve bizi doyur-

masını bekliyoruz. Hani nerede?

Hepsi o.” Ve asıl çarpıcı cümle

en sonda. 

“Dünyadaki en büyük kıtlık,

rağmen türü sevginin yeterince

olmayışıdır.” İyi düşünün... Bu

yılınızı iyi geçirdiniz mi? Sağlıklı

olduğunuz için hiç sevindiniz

mi? Bu yıl hiç gün ışığı ile

uyandınız mı? Kaç kez güneşin

doğuşunu izlediniz? Bir neden

yokken kaç kişiye hediye

aldınız? Kaç sabah yolda bir

kediyi okşadınız? Bu yıl yeni

doğmuş bir bebek parmağınızı

sıkıca tuttu mu hiç? Ve siz onu

hiç kokladınız mı? Yaz gecelerin-

de ne çok yıldız olduğuna hiç

şaşırdınız mı? Kendinize bu yıl

kaç oyuncak aldınız? Kaç kez

gözlerinizden yaş gelinceye

kadar güldünüz? Yaşlı bir ağaca

sarıldınız mı bu yıl? Çimlere

uzandığınız oldu mu? 

Çocukluğunuzdan kalan bir

şarkıyı söylediniz mi hiç? Hiç taş

kaydırdınız mı bu yıl? Kaç kez

kuşlara yem attınız? Bir çiçeği

dalındayken kokladınız mı? Bu

yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz?

Ya da hediye alan bir çocuğun

gözlerindeki ışığı? Kaç kez mek-

tup aldınız bu yıl? Eski bir dostu-

nuzu aradınız mı hiç? Kimseyle

barıştınız mı bu yıl? Aslında

mutlu olduğunuzu kaç kez fark

ettiniz bu yıl? İyi bir yılın, bunlar

gibi birçok ‘küçük şey’e bağlı

olduğunu hiç düşündünüz mü bu

yıl? Yeni yılda düşünün. Yayılın

çimlerin üzerine. Acele edin...Er

veya geç...Çimenler yayılacak

üzerinize...
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İnana’nın yüreğinden, 
Sevdanın enginlerine uzanan 

Aşkın köprüsünden 
Sana koşmak istiyor yüreğim 

Adı bilinmeyen kahraman aşıkların 
Söylenememiş sevgililerin yanıp tutuşan. 

Ateşten yanan kanatlarımla 
Kopup gelmek istiyor sana yüreğim.

Hak edilmiş hasretin mahkûmuyken yüreğim,
Sana söylenmemiş sözlerin itirafıdır. 

Anın ana geçişindeki gizeminde 
Belki hiçbir zaman söylenemeyecek 

Gözlerin okuyamayacağı 
Hiçbir dilin söyleyemeyeceği

Dicle den Fırat’a 
Fırat’tan Munzur’un esrarında 

Bir sevda yeli olup 
Dokuz dağ üç nehir 

Sevda şahini sanki yüreğimle
Bir sevda ağı örsem 

Yalnız ve yalnız sana gönlümden 
Yüreğimin derinliklerinden

Beynimin en ücra köşesinden 
Sessiz sessiz haykırışlarımla 

Sana seni sevdiğimi söyleyebilsem

Her sevgilinin dilinde söylenebilen 
Yüreğimden koptuğu gibi 

Dicle’nin deli sularına dönüşen 
Bitmez tükenmez sevda selliyle 

Belki hiçbir zaman söylenemeyecek.

Hayal ve gerçeğin çakıştığı çizgide
Söylenememiş her sevgilinin 
Yüreğinde susayan hasretiyle 

Seni sevdiğimi söylesem
Zamanın en ücra köşesinden

Ellerimi uzatıyorum sana
Gözlerim sana akıyor 

Sevgili...

Şimdi aşkın ufkundayım
Yüreğimden yüreğine bir köprü kurdum. 

Dağ gülün diline dolandım. 
Bir senli düşler kurdum

Zamansız, Ansız ve Mekânsız.
Ve söylenememiş sözlerin 

büyüsüne 
Söylenen söylenmeyen tüm sözler sanadır
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“Fedai gençlik olarak 
özgür ülkenin özgür çocuğu 
olabilmek için tüm bu kirli 
oyunlara karşı savaş 
açmak gerekmektedir. 
Gelişimi, bilinçlenmeyi 
gençlik gerçekleştirecektir. 
Tüm bu oyunlar karşısında 
her zaman olduğu gibi 
Mezopotamya’nın 
çocukları en ağır tokadı 
birlikleri ve mücadeleleriyle 
vuracaklardır.Vurulan bu 
tokat özgür yarınlara emin 
adımlarla yürümemizi 
sağlayacaktır.”

nsan varoluflun-
dan bu yana
farkl› de¤iflim

evreleri geçirerek gü-
nümüz yap›s›ndaki
seklini alm›flt›r.Bu sü-
rede yasad›¤› etkile-
flimler geliflmesine ve
geliflirken de birey-
selleflmesine sebep
olmufltur. Bilindi¤i gi-
bi insanlar canl›lar
içerisinde hayvanlar
s›n›f›nda bulunur.
Belli bir süre sonra
sahip oldu¤u akl› ve
yasad›¤› fiziksel de¤i-
flimi kullanarak hayat
bulmaya bafllam›flt›r.
Bu süre devam ede-
rek kendilerine ge-
reksinim duyduklar›
olgular› gerçeklefltir-
mifllerdir. Daha sonra
bunun sürmesiyle
kendi aralar›nda ko-
mün yaflam› esas al-
m›fllard›r.

Bu yaflam›n basl›ca
merkezi Mezopotam-
ya olarak kabul edilir.
Tafl ca¤›n›n sonlar›na
do¤ru gerçeklefltirilen
köy devrimi ile neoli-
tik ca¤a geçilmifltir.
Bu zaman diliminde
yasayan halklar kendi

aras›nda bir ba¤ ku-
rarak yasamaya de-
vam etmifltir. Bu ya-
flam›n merkezi ve
yönlendireni kad›n
olmufltur.

NNeeoolloottiikk  ççaa¤¤››nn  
bbiirrlleeflflttiirriiccii  oollgguussuu  
kkaadd››nn

Kad›n›n neolitik
ca¤daki görevi saye-
sinde insanlar aras›n-
da geliflen yasam do-
¤al toplumun
oluflmas›na sebep ol-
mufltur. Geliflen bu
do¤al toplumda er-
kekler avc›l›kla u¤ra-
fl›rken, kad›nlarda
tüm bu yaflam›n ortak
yürütülmesini sa¤la-
m›flt›r. Avc›l›kla u¤ra-
san erkeklerin ço¤un-
lu¤u gençlerden
oluflmaktayd›. 

Gençlerin gücünün
ve enerjisinin katk›-
s›yla yasam tamamen
de¤iflmeye bafll›yor-
du. Yani o dönemde
dahi kad›nlar ve gen-
çler yaflam›n kilit rolü
durumunda bulun-
maktayd›. 

Bu da insan yafla-
m›n›n daha çabuk ge-
liflmesini sa¤l›yordu.
Tabi geliflen bu insan
topluluklar›nda farkl›
düflüncelerde olufl-
maya bafll›yordu. Ar-
tan insan nüfusuna
ra¤men komün ya-
flam her türlü zorlu¤a
cevap olabiliyordu
ancak bireylerin kifli-
sel hesaplar› ve ara-
dan y›llar›n da geç-
mesi ile do¤al toplum
yap›s› zedelenmeye
bafll›yordu.

Do¤al toplumun
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sonlanmas›n› isteyen zihniyet
devletçi toplumun oluflmas›-
na zemin haz›rl›yordu. Bu ze-
minin haz›rlanmas› sonucun-
da insanlar aras›nda s›n›fsal
farkl›l›klar ve iktidar kavgas›
yap›lmaya baflland›. 

Art›k bireyler güçlü devlet
toplumu kurabilmek ve ikti-
darlaflabilmek için ezmeye,
zulüm etmeye bafll›yordu.
Yavafl yavafl insanlar aras›nda
uçurumlar oluflarak alt-üst ki-
flilikler oluflmaya bafll›yordu.

DDeevvlleettççii  ttoopplluummuunn  
oolluuflflttuurruullmmaass››yyllaa  bbiirrlliikkttee  
kkaadd››nnllaarr  vvee  ggeennççlleerr  ggeerrii  
ppllaannaa  aatt››lldd››

‹nsanlar iktidar u¤runa ken-
dilerini kaybetmeye bafll›yor-
du. Bu zaman içerisinde in-
sanlar aras›nda ideolojik
saplanmalar yaflanarak opor-
tünist kiflilikler oluflmaya bafl-
l›yordu. Art›k savunulan ide-
olojinin anlams›zlaflt›¤›n›
düflünerek ve sadece güçlü-
nün yan›nda olmaya bafll›yor-
du insanl›k.

Do¤al toplumun y›k›lmas›-
na ve devletçi toplumun ya-
rat›lmas›nda baflat rolü oyna-
yanlar oportünizmin
bafllamas›na ve arada ba¤l›-
l›klar kurulmas›na sebep olu-
yordu. Bu yan›lg›lar sonucun-
da kad›n kendini ticari bir
malzeme ve köle olarak bu-
luyor, gençlik ise sadece kuv-
vet simgesinin birer kuklas›
oluyordu.

Sistem; flimdiden Avrupa
ve dünya yaflam›n› yüzy›llar
öncesinden haz›rl›yordu. ‹n-

san›n önüne sunulan birey-
sellik oluyordu çünkü bireyci
olan topluluk asla birli¤i sa¤-
layamaz ve devlet olgusuna
karfl› güçlü bir direnifl göste-
remez. Özellikle Avrupai ya-
flam›n bafll›ca amac› bireyci
toplumu yaratmak ve etki-
tepki olgusunu yok etmektir.

ÖÖzzggüürrllüükk  yyoolluunnddaa  
flflaahhiinnlleeflflmmeekk,,  BBaaflflkkaann  
AAppoo’’nnuunn  ffeeddaaiissii  oollmmaakktt››rr

Avrupa’da ki bireyci toplu-
mun en büyük düflman› Me-
zopotamya topraklar›nda ya-
flam bulmufl olan insanl›¤›n
öncüsü Kürtlerdir. Ve do¤al
toplum anlay›fl›n› benimseye-
rek tüm devletçi toplumlara
ve sistemlere inat komünal
yaflam› benimsemektedir. 

Avrupa’n›n da en büyük
amac› devletçi toplum karfl›t›
olan Kürt gençlerine yönele-
rek asimilasyon politikalar›
sonucunda onlar› bu bireyci

toplumun bir parças› haline
getirmektedir.

Yap›lmas› gereken tüm bu
oyunlar› bofla ç›kartmak ama-
c›yla bilinçlenmek ve özgür-
lük mücadelesinin birer fla-
hini olmakt›r. Özgürlük
yolunda flahinleflmek Önder
Apo’nun fedaisi olmakt›r.
Önderli¤in fedaisi olmak
köhnemifl zihniyetlerin, geri
kalm›fllar›n ve cehaletin düfl-
man› olmakt›r. 

Fedai gençlik olarak özgür
ülkenin özgür çocu¤u ola-
bilmek için tüm bu kirli
oyunlara karfl› savafl açmak
gerekmektedir. Geliflimi, bi-
linçlenmeyi gençlik gerçek-
lefltirecektir. 

Tüm bu oyunlar karfl›s›nda
her zaman oldu¤u gibi Me-
zopotamya’n›n çocuklar› en
a¤›r tokad› birlikleri ve mü-
cadeleleriyle vuracaklar-
d›r.Vurulan bu tokat özgür
yar›nlara emin ad›mlarla yü-
rümemizi sa¤layacakt›r.
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“WeneShare kolay 
kullan›m, h›zl› yükleme ve 
indirme seçenekleriyle 
resimlerinizi RojaCiwan 
güvencesinyle gayet 
güvenli bir flekilde Upload 
edebiliyor. Ayrica 
WeneShare, tek seferde 
1000 KB’l›k dosya 
yükleminize olanak sa¤l›yor. 
Henüz k›sa bir süre önce 
hizmete giren WeneShare 
büyük ilgi görmeye de 
devam ediyor.”

osya paylaflma-
n›n en güzel yo-
lu onu nette iyi

bir yere yüklemektir. 
Arkadafllar›n›zla

özel bir etkinlik dü-
zenlediniz ve elinizde
o günle ilgili bir dolu
foto¤raf ve video gö-
rüntüsü var. Bu gö-
rüntüleri s›k›flt›rd›n›z
ve arkadafllar›n›z›n
mailine göndermeyi
düflündünüz. Yaln›z
flöyle bir sorunla kar-
fl›laflabilirsiniz; e¤er
ayn› mail flirketinin
posta kutular›n› kul-
lanm›yorsan›z ya si-
zin ya arkadafl›n›z
yüksek büyüklükteki
bir dosyay› alma ve

gönderme sorunu or-
taya ç›kacakt›r. 

Bir de her bir arka-
dafl›n›z farkl› bir mail
adresine sahip oldu-
¤u için dosyalar› pay-
laflmak duruma göre
bir gününüzü bile
alabilecektir. E-mail
ile bir dosya gönder-
mek de bazen güven-
li olmayabilir. Bunlar›
düflündü¤ünüzde ya-
p›lacak en mant›kl›
ve kolay ifl dosyan›z›,
boyutu ve türü ne
olursa olsun, s›k›flt›r-
d›ktan sonra netteki
bir depoya yüklemek
ve yükleme sonras›
alaca¤›n›z linkten
herkesle paylaflmak

olacakt›r. 
Yaz›m›zda dosyala-

r›n›z› güvenle yükle-
yecek ve bunlar› dile-
di¤iniz herkesle
paylaflabilece¤iniz
upload   sitelerini bu-
lacaks›n›z.

Sizlere tan›tacak ol-
du¤umuz sitelerin ta-
mam› (ShareKurd ve
WeneShare Hariç) ti-
cari bir amaçla kurul-
mufl flirketlerdir. Bu
siteler ücretsiz olarak
da dosya yükleme ve
indirmeye izin ver-
mekteler, siz de bü-
yük ihtimalle bu hiz-
metleri hiçbir ücret
ödemeden kullanma-
y› planl›yorsunuzdur.
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Sizlere önerimiz, internet or-
tam›na yükleyece¤iniz dosya-
lar›n›z›n bir yede¤ini mutlaka
bilgisayar›n›zda bulundurma-
ya devam etmeniz olacakt›r,
çünkü bu firmalar (Siteler;
Sharekurd ve WeneShare gi-
bi) yükledi¤iniz dosyay› kafa-
lar›na belli bir zaman dilimi
içinde sunucular›ndan size
haber vermeden kald›rma
hakk›na sahiptirler.

RRaappiiddsshhaarree  

Son 1-2 y›ld›r
Internet üzerin-
de ve özellikle
Avrupa k›tas›n-
da en çok kul-
lan›lan dosya
yükleme merke-
zi olan Rapids-
hare sayesinde
ad› gibi h›zl› bir
flekilde dosyalar›n›-
z› yükleyebilir ve
paylaflabilirsiniz. 

‹ngilizce bir site olan
Rapidsare, yükleyece¤iniz
dosyan›n en fazla 100MB ol-
mas›na izin veriyor. E¤er
yükleyece¤iniz dosya boyutu
100MB ve üzerindeyse bunu
ZIP veya RAR araçlar›yla bir-
kaç parçaya bölebilir ve bu
flekilde de paylaflabilirsiniz.
Rapidshare yükledi¤iniz dos-
yay› 90 gün boyunca sunucu-
lar›nda bar›nd›rmay› vaadedi-
yor ancak size elinizi
mümkün oldu¤unca çabuk
tutman›z› öneririz.

Rapidhare’yi ilk açt›¤›n›zda
sayfan›n ortas›nda bir kutu ve
yan›nda “Göz at (Durchsuc-

hen)” ve “Upload” isimli iki
adet buton göreceksiniz.
Bunlardan “Göz at”a t›klay›n
ve bilgisayar›n›zdan depoya
yüklemek istedi¤iniz dosyay›
seçin. “Upload” dü¤mesine
bast›¤›n›zda ifllem yap›lmaya
bafllayacakt›r. ‹fllem tamam-

land›¤›nda sizi kullan›c› ad›
ve flifre isteyen bir sayfa kar-
fl›layacakt›r, üye de¤ilseniz
sayfan›n en alt›nda bulunan
“I don’t want a collector’s ac-
count right now. Just give me
the download-link.” sat›r›na
t›klaman›z yükledi¤iniz dos-
yan›n linkini gösteren di¤er
sayfay› getirecektir. 

Art›k yapman›z gereken
“Your Download-Link #1” ya-
zan k›s›mdaki linki bir yere
kopyalay›p arkadafllar›n›zla
paylaflman›z olacakt›r.

Rapidshare Sitesine Ulafl-
mak için http://www.rapids-
hare.com/ Adresini Kullana-
bilirsiniz.

FFiillee  FFaaccttoorryy  

File Factory’nin ününün de
Rapidshare’den afla¤› kal›r bir
yan› yok. Üstelik tek seferde
100MB yerine 300MB’l›k pay-
lafl›ma izin vermesi onu bi-

raz daha üstün k›labiliyor.
Ancak File Factory bir
dosyan›n 7 gün içersin-
de kimse taraf›ndan
indirilmemesi du-
rumda yükledi¤iniz
dosyay› sunucusun-
dan silebiliyor, bu
da birçok kullan›c›-
n›n tercih etmeyece-
¤i bir seçenek olufl-
turabilir.
Rapidshare’de oldu-

¤u gibi sayfalar›nda
bolca reklam bar›nd›ran

File Factory’de de sayfalar
‹ngilizce. Kullan›m› yine ol-
dukça kolay bir site olan File
Factory’e dosyan›z› yüklemek
için “Select File” dü¤mesine
t›klay›n ve yüklemek istedi¤i-
niz yerden dosyan›z› seçerek
“Begin Upload” dü¤mesine
t›klay›n ve dosyan›z› yükle-
yin. 

Yükleme ifllemi sonunda
verilecek olan linkleri bir ye-
re kopyalay›p, dosyan›z› pay-
laflmak istedi¤iniz kiflilere tek
sat›r halinde ulaflt›rabilirsiniz.

File Factory Sitesine Ulafl-
mak için http://www.filefac-
tory.com/ Adresini Kullanabi-
lirsiniz.
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FFiilleess  UUppllooaadd

Files Upload, yine Avrupa
k›tas›n›n Internet kullan›c›lar›
taraf›ndan oldukça s›k kulla-
n›lan ve bol dosya paylafl›m›
yapt›klar› bir yükleme merke-
zi. 

Bunun bafll›ca nedenlerin-
den biri ücretsiz kullan›mda
300MB’l›k dosya paylafl›ma
izin vermesi, di¤eri ise ‹ngiliz-
ce’nin yan›nda ‹spanyolca,
Frans›zca, ‹talyanca, Flemenk-
çe, Portekizce ve Polonyaca
olarak da hizmet verilmesi
olabilir. Dosyan›z› yüklerken
yine herhangi bir zorluk yafla-
mayaca¤›n›z bir site olan Files
Upload, dosyan›z› yükleme-
den önce mutlaka o dosyayla
ilgili küçük bir bilgi istiyor.

Files Upload Sitesine Ulafl-
mak için http://www.files-up-
load.com/en/ Adresini Kulla-
nabilirsiniz.

ZZuuppllooaadd  

Zupload kolay kullan›m,
h›zl› yükleme ve indirme se-
çenekleriyle di¤er Upload
merkezleri gibi iyi bir hizmet
sa¤l›yor ancak rakip tam
500MB’l›k dosya yükleme bo-
yutuyla oldukça zorlayaca¤a
benziyor. 

Henüz bir y›ll›k bir geçmifli
olmas›na ra¤men bir çok kul-
lan›c›n›n yüksek boyutlu dos-
yalar› gönderip almas›n› sa¤-
layan site oldukça kolay bir
kullan›ma sahip. Sitede var
olan tek dil ‹ngilizce. Zupload
Sitesine Ulaflmak için:
http://www.zupload.com/

Adresini Kullanabilirsiniz.

BBiigg  UUppllooaadd  

Big Upload ad› gibi büyük
bir dosya paylafl›m merkezi.
Asl›nda ad›n›n büyük olmas›
daha çok tek seferde yükle-
yebilece¤iniz dosya boyutu-
nun miktar›yla do¤ru orant›l›.
Big Upload, tek seferde
500MB’l›k dosya yükleminize
olanak sa¤l›yor. 

Big Upload, 500MB’a kadar
yükledi¤iniz dosyay› sunucu-
lar›nda tam 30 gün bar›nd›r›-
yor ve kullan›c›lar›na büyük
bir avantaj sa¤l›yor. Rapidsha-
re’e göre biraz daha karmafl›k
bir yap›s› varm›fl gibi görünen
yükleme sayfas› asl›nda ol-
dukça kullan›fll› ve kolay. 

‹lk kutuda “Göz at” dü¤me-
sini kullanarak yüklemek iste-
di¤iniz dosyan›n bilgisayarda-
ki yerini bulun ve tamam
deyin. Daha sonra “I agree”
kutucu¤unu tikleyin (bu ille-

gal içerikli bir dosyay› yükle-
medi¤inize dair firman›n siz-
den istedi¤i bir taahhüttür).
Üçüncü ad›mda ise dosyan›-
z›n küçük bir aç›klamas›n› ya-
parak Upload dü¤mesine ba-
s›n ve linkinizin gelmesini
bekleyin.

BigUpload Sitesine Ulaflmak
için: http://www.biguplo-
ad.com/ Adresini Kullanabilir-
siniz.

WWeenneeSShhaarree  

WeneShare kolay kullan›m,
h›zl› yükleme ve indirme se-
çenekleriyle Resimlerinizi Ro-
jaCiwan Güvencesinyle gayet
Güvenli bir flekilde Upload
edebiliyor. Ayrica WeneSha-
re, tek seferde 1000 KB’l›k
dosya yükleminize olanak
sa¤l›yor. Henüz k›sa bir süre
önce hizmete giren WeneSha-
re büyük ilgi görmeye de de-
vam ediyor. Resimlerinizi ak-
tarman›z ise çok basit, ilk
kutuda “Göz at” dü¤mesini
kullanarak yüklemek istedi¤i-
niz dosyan›n bilgisayardaki
yerini bulun ve tamam deyin.
Daha sonra resiminiz kar-
fl›n›zda...

WeneShare Sitesine Ulafl-
mak için http://www.wenes-
hare.komalenciwan.com/ Ad-
resini Kullanabilirsiniz.

Ayr›ca http://www.Kurd-
Share.com Sitesindede Roja-
Ciwan Güvencesinyle gayet
Güvenli bir flekilde Dosyala-
rinizi Upload edebilirsi-
niz.Unutmadan KurdShare
Sitesi Geçici olarak çevrimdi-
fli olacaktir.
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Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH

Gladbacher Str. 407 B

41462 Neuss/Deutschland

Tel: 0049 213 140 69 093

www.pirtuk.com

Mezopotamya Yay›nlar›

Xwendevanên hêja, ev pir-
tûk ji serhatiyên penabe-
rên Kampa Mexmûrê pêk
hatiye. Bûyerên ku di pir-

tûkê de derbas dibin,
(mirin, kufltin, serjêkirin,
revandin, talankirin, flewi-

tandin, tîbûn, birçêbûn)
tew qewimîne, ne berhe-

mên xeyalî ne. Dîsa kesên
ku navên wan derbas

dibin, navên cihan, navên
gund û bajaran û dîrokên
hatîn dayîn, tev rast in...

Ç
IK
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* Satranç tarihinin en uzun oyunu 1950 y›l›nda
Mardel Plato’da yap›lm›fl dünya satranç
turnuvas›nda gerçekleflmifltir. Pilkin ve Çernyak
aras›nda yap›lan bu maç 22 saat devam etmifl ve
191. hamle sonras› berabere bitmifltir.

* Dünyan›n en kokulu camisi Tebriz flehrinde-
dir. Mescit infla edilirken çamuruna misk kokusu
ilave edilmifltir ve 600 sene geçmesine ra¤men
hala mescit misk kokmaktad›r.

* Dünyada en tehlikeli hayvan sivrisinektir.
Çünkü insanlar›n ölümüne en fazla sebep olan
hayvand›r. 

* En eski alfabe Suriye’nin Akdeniz sahilindeki
Lattakiya liman› yak›nl›¤›nda yap›lan kaz›m sonucu
bulunmufltur. Alfabe 32 harften oluflur.

* Günefl yerden 149 milyon 600 bin km. mesa-

fededir. Hacmi yerden 1300 defa büyüktür.
* Rusya’da yaflam›fl olan Vasilyev’in iki

kar›s›ndan 87 çocu¤u olmufltur. 75. yafl gününde
(1782) onun yan›nda 83 çocu¤u bulunmufltur.

* Bugüne kadar yaflam›fl en a¤›r kifli, 635 kiloya
ulaflan Washingtonlu Jon Brower Minnoch.

* Bir kiflinin yaflayabildi¤i en yüksek vücut ›s›s›
46.5 derecedir. Normal de¤er ise 35 - 37’dir.

* ABD’de, yafllar› 20 ile 29 aras›nda olan zenci
erkeklerin üçte biri ya hapiste yada gözalt›nda
tutulmaktad›r.

* De¤erli tafllar›n ço¤u birkaç elementten
oluflur,sadece p›rlanta tamamen karbondan
oluflur.

* Dünyan›n en h›zl› büyüyen bitkisi Bambu bir
günde 90 cm. kadar uzuyor.

BunlBunl arar › Bili› Bili yor myor musunuusunu z?z?
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(: Mizah :)

Bi ö¤renci üniversitede ilk
gününü yaflamaktad›r.
Kantinde yer bulamay›nca pro-
fesörün masas›na oturur.Bunu
gören profesör : 
-O¤lum öküzle kufl bir masada
oturmaz. Ö¤renci ;
-O halde ben uçuyorum. Hocas›
buna çok sinirlenir ve bu ö¤ren-
cisine s›navda düflük not ver-
meyi düflünür. S›nav günü gelir
ve ard›ndan hoca ka¤›tlar› okur
bakar ki ö¤rencinin ka¤›d› hep
do¤ru. Bunun üzerine s›n›fta
ö¤rencisini ça¤›rarak ona ;
-O¤lum yolda yürüyorsun

karfl›na birinde ak›l birinde para
olan iki torba ç›kt›, Hangisini
al›rs›n? Ö¤renci;
-Hocam paral› torbay› al›r›m.
hoca ;
-Ben olsayd›m ak›l olan torbay›
al›rd›m der.
Ö¤renci de ;
-Eee hocam çok do¤al insanda
ne eksikse onu ister. Hoca
onun bu laf›na da çok sinirlenir.
Ve not defterine Öküz yazar.
Bunu gören ö¤renci ;
-Hocam not defterine imzan›z›
att›n›z ama halen notumu ver-
mediniz der .

yalan

Bir otobüs dolusu politikac› seçim kampa-
nyas› için Teksas’ta dolafl›yorlard›. Otobüs
büyük bir çiftli¤in yan›ndan geçerken, otobüs
flöförunun dalg›nl›¤› yüzünden derin bir
flarampole uçtu.Çiftçi koflarak
geldi. Gece kurda kufla yem olmas›nlar diye
cesetleri gömmeye bafllad›. Ertesi sabah,
flerif soruflturma için çiftli¤e geldi. Çiftçiye
Sordu:
“Otobüsteki bütün politikac›lar› gömdün
demek... Hepside ölüydü, Eminsin de¤il mi?”
Çiftçi cevap verir: 
“Baz›lar› yaflad›klar›n› iddia ettiler
ama politikac›lar› bilirsiniz, nas›l yalan söy-
lerler

Tanr› nerde
Mahallenin iki afacan kardefli tüm mahalleliyi
b›kt›rm›fl. Sürekli ana-babalar›na flikayet
geliyor mahalleliden. K›r›lan camlar›n,
kuyru¤una teneke ba¤lanan kedilerin, lasti¤i
indirilen arabalar›n sorumlusu hep afacan
kardefller. Ana-babas› usan›p bu durumdan
kilisenin papaz›na anlat›rlar durumu ve
yardim isterler. Papaz “gönderin çocuklar›
konuflay›m” der.
Çocuklar› gönderirler. Papaz önce büyük
o¤lan› ça¤›r›r. “Söyle bakiimevlad›m,Tanr›
nerede?”. Çocuk susar. Papaz tekrar sorar:
”Evlad›m söylesene Tanr›m›z nerede?”. Çocuk
susmaya devam eder. Papaz ›srarla
sormaya devam eder, çocuk da susmaya..
Sinirlenir Papaz,”konuflsana be çocuk nerde
Tanr›?”.  Çocuk aniden f›rlar,kiliseden koflarak
kaç›yorken seslenir kardefline“kaçal›m
çabuk!”. Eve giderler,odalar›na ç›k›p kap›y›
iyice kapat›rlar,küçüko¤lan sorar büyü¤üne
“neden kaç›yoruz?” Büyük yan›tlar:
Bu kez tanr› kaybolmufl bizden biliyorlar.

SSüüppeerr  ÖÖ¤¤rreennccii
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Üniversitenin ilk günü dekan bir s›n›fa girdi ve 
“Günayd›n!” dedi.
S›n›f hep birden 
“Günayd›n, hocam!” deyince, 
“A! Siz birinci s›n›fs›n›z,” dedi. 
Sonra aç›klad›:
“Bir hoca s›n›fa girip
“Günayd›n dedi¤inde, hepsi günayd›n hocam derse, birinci
s›n›ft›rlar; 
Gazetelerini ortadan kald›r›p kitaplar›n› açarlarsa ikinci
s›n›ft›rlar; 
Hocay› görmek için gazetelerinin yukar›s›ndan bakarlarsa
üçüncü s›n›ft›rlar; 
Ayaklar›n› s›raya koyup gazetelerini okumaya devam ederler-
se dördüncü s›n›ft›rlar. 
Hoca içeri girip günayd›n dedi¤inde, bunu not al›yorlarsa
mast›r ö¤rencisidirler.”

HHaannggii  SS››nn››ff
Biyoloji dersinden yap›lacak s›nav için s›n›f taki
herkes acayip çal›flm›fl, notlar fotokopiler hava-
da uçuflmufl. Daha sonra s›nav›n yap›laca¤› gün
gitmifller bir de bakm›fllar, ortada ka¤›t kalem
yok sadece s›ra s›ra mikroskoplar.
Hocada bafllar›nda bekliyorken demifl ki, 
“Bu mikroskoplarda lamda bir böce¤in baca¤›
var, s›nav›n›z baca¤›ndan böce¤i tan›mak”
Tabi hemen itirazlar ama fayda etmemifl, hoca
dedi¤i dedik. 
Ö¤renciler mikroskoplar›n bafl›na geçmifl. Ama
bir fley yapam›yorlar. En sonunda biri dayana-
mam›fl, kap›y› çarp›p ç›km›fl.
Hoca arkas›ndan seslenmifl 
“Kimsin sen, kap›y› çarp›p ç›k›yorsun?”
Kap› hafifçe aralanm›fl ve bir bacak uzanm›fl
-”Tan›sana hadi tan›sana kim oldu¤umu”

Tan›sana
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Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya

1- Türk basınınca onurlu yaşamına

dil uzatılınca “yaşama hakkını ve-

rerek yaşamak gerekir” diyerek 23

Kasım 2004’te Tekirdağ’da bulun-

duğu cezaevinde kendini asarak şe-

hit düşen HPG militanı

2- Kedi, köpek yavrusu - Mitoloji-

de bir tanrıça

3- Hak kelimesinin Kürtçesi - Suç

4- (Tersi) Osmanlı İmparatorluğu

tarafından derisi yüzülerek katledi-

len şair - Bağışlama  5- (Tersi)

Buyruk - Zazaki’de sallanmak

6- Mısır’da bir tanrıça - Bir kürk

hayvanı - Yunanistan’da büyük bir

popülariteye sahip olan bir spor

kulübü

7- Kürtçe’de saman - Notada durak

işareti - Kürtçe’de yoğunlaşmış -

Milimetre

8- Toprak veya başka malzemeyle

elde edilen, bir duvarla destekle-

nen yüksek düzlük - Bir tarikat  

9- Alevi dedelerine verilen ad -

Çürümekte olan karbonlu madde-

lerden çıkan, renksiz bir gaz,

bataklık gazı - Bir tarikat   

10-Kürdistan’da bir nehir - Yabani

bir hayvan 11- Kadın - Asetilen

gazı çıkarmakta kullanılan, kar-

bonla kalsiyum birleşiği bir madde 

12- Bir erkek ismi - Potasyum - Bir

ağaç çeşidi

11-- Amorit - Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika’n›n s›cak böl-
gelerinde yaflayan postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, y›rt›c›,
etçil memeli hayvan, leopar  2- Kuran’da bir sure - Bir kimseyi, bir
toplumu, bir düflünceyi veya bir görene¤i yermek için yaz›lm›fl
yaz› veya söylenmifl söz, hiciv  3- Kapkara - Yeryüzü parças›,
yerey, yer, toprak  4- Beyaz - Garzan’da bir da¤ - Zehir, a¤›
5- Kötü - Çöl rüzgar›
6-Gözün bir k›sm› - Tah›l y›¤›n›
7- ‹syankar - Hareketi olmayan, de¤iflime direnen, duruk
8- Zazaki’de evin yüzü - “Nurullah ............” (Yazar)
9- Belirli bir günün,  bir bayram›n bir gün öncesi - Ba¤›r›fl
10- Garez - Eski M›s›r’da tanr› - Prometyumun k›salt›l›fl›
11- ABD’nin ‹ngilizce k›salt›l›fl› - K›fl›n en fliddetli zaman›
12- Dinin siyasetten ba¤›ms›z olmas›n› sa¤layan ö¤reti - Boru sesi

BULMACA
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