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fiehîd Namirin!

Nesih ÖZCAN
(Medeni NORfi‹N)

Duwa Hêvarê
Ya siwarê rojhilatê, rojava yê

Hûn bidene xatira dotê û dayê
Hûn me xilas kin ji qedayê, ji bela yê

Hûn bidene xatira kaniya sipî yê
Ya Şêşims tu halê mala xwe bipirsî û me jî vê carê

Hûn bidene xatira erş û kursî
Gay û masî

Heyat li kursî
Ya Şeşims tu li halê me û hazira bipirsî

Hûn bidene xatira lewh û qelem e
Hewa û Adem e

ya rabî tu li bang û hawara me were
Li hemû çaxa û li hemû dem a

Ya Şêşims tu pirsiyarekê li halê me û hazira bik e
Hûn bidene xatira çerxan û felekan 

Horiyan û melekan
Sira Tawsî Melek û çarde tebeqan

Ya Şêşims tu pirsiyareke xêrê li me û hazira bike
Hûn bidine xatira buhi·tê û dar ê

Kafê û mixar ê
Sira Êzî û Bêtil Far ê

Ya Şêşims tu pirsiyareke xêrê li me û hazira bike vê car ê
Hûn bidene xatira dira spî ye

Melekê bêrî ye
Sira Êzî ye

Ya Şêşims li dîwana siltan Şêxadî
Tu bo mala xwe û me jî bikî hêvî ye

Hûn bidene xatira dira sor e
Êzdîne mîr e

Qubletil bidor e
Ya Şêşims bang û hawarên me bi melekê jor e

Hûn bidene xatira dira zer e
Ax û av û agir e

Erd û ezman û ber e 
Êzdîne mîr û her çar sir e

Ya Şêşims tu li banga mala xwe û me jî wer e
Hûn bidene xatira sûka marîfet ê
Mêrê li ber bedlê diket xilmet ê

Derwêşê şev û roj diket ebadet ê
Şêx û pîr, hosta û merebî, yar û birayên axiret ê

Ya Şêşims tu meferiyeke mala xwe û me jî bike vê carê
Hûn bidene xatira kursiya rehman a

Melekî can a
Behra qudsî suphana,nefesê cana bin can a 

Ya Şêşims me ji te divê dîn û îmana
Hûn bidene xatira Cibrayîl, Ezrayîl, Mîkayîl

Şifqayîl, Derdayîl, Ezafîl, Ezazîl
Her heft melekên mezin, di destî de mifte û kilîl

Ew jî wê li ber hizreta melekê celîl
Hûn bidine xatira cebrayîl,Ezrayîl,Mîkayîl, Şifqayîl,

Derdayîl, Ezafîl, Ezazîl
Her heft melekên mezin, xasê berê çiqasî bedîl

Di destên wan de, mifte û kilîl
Li hizreta melekê celîl

Ya Şêşims tu meferî,tu xaliqê meyî her û herî
Ti risqa didî û risqa dibî

Ya Şêşims ji te dixwazim sebir û nas
Me yek heya dereca îman ê

Tu me xilas bike ji bêbextî yê.
Ji me Êzdiyan re kilîl û mifte bîn e

Li me veke dergehê xezîn ê
Hawara me ve bê, vê carê xwedanê Hekar êwww.a
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“Generaller, savaş 
naraları atarak daha 
büyük bir yıkım ve yok 
etme tehditlerinde 
bulundular ve uluslararası 
komployu harekete 
geçirdiler. Daha sonraki 
gelişmeler, bunu çok daha 
net gösterdi. 11 Eylül 
saldırısı, Filistin-İsrail 
çatışması, Afganistan’da 
süren savaş, aslında 1 
Eylül yürüyüşümüze karşı 
geliştirilen uluslararası 
komplo saldırısının Türk 
ve Kürt halkları için nasıl 
bir imha ve yıkımı 
öngördüğünü çok net 
ortaya koyuyor.”

Eylül Dünya Ba-

rış Günü’nde,

canlarını vererek

1 Eylül’ü barış günü

haline getirenleri, tüm

barış şehitlerini saygı

ve minnetle anıyoruz. 

Barış, savaşla bağ-

lantılı bir kavramdır.

İnsanlık tarihi, sınıflı

toplum uygarlığı dö-

neminde bir savaş ta-

rihidir. Savaş, mülk

edinme ve egemen ol-

ma mücadelesinin en

keskin ve şiddetli bi-

çimidir. Dolayısıyla

tarih boyunca savaşa

karşı hep bir barış

arayışı varolmuş, ba-

rış mücadelesi savaşı

ortadan kaldırmak, sa-

vaşın öngördüğü

amaçları başka biçim-

lerde gerçekleştirmek

ya da insanlığı farklı

amaçlar uğrunda ya-

şar kılmak için her za-

man insanlığın günde-

minde yer etmiştir. 

Barış olgusu, savaşla

bağlantılı olduğu ve te-

melde onun karşıtı ol-

duğu için, barışın de-

ğerini en çok

savaşanlar veya savaşı

yaşayanlar bilirler. Sa-

vaşın yol açtığı yıkım

ve tahribatı, acıyı ya-

şayanlar anlar, barışı

en iyi tanımlar ve ona

gerekli değeri biçerler. 

Özgürlük hareketi

olarak savaşan bir güç

olduğumuz, yabancı

egemenlik ve sömür-

gecilik nedeniyle di-

renmek, bu direnişi en

bilimsel ölçülerde, en

duyarlı ve dikkatli

yöntemlerle yürüterek

bu düzeye çıkartmak

zorunda bırakıldığımız

için, barışı da biz daha

iyi biliriz. 

Savaşlar büyük 
yıkımlara neden 
olmaktadır

Barışın anlamını,

değerini ve insanlık

için taşıdığı büyük ye-

ri en iyi tanımlayan

ve takdir eden duru-

mundayız. Barışın ge-

liştirici, yaşatıcı, bi-

riktirici ve büyütücü

gücünü en fazla bilen-

lerdeniz. Dolayısıyla

hareket olarak 1 Eylül
ile ifade edilen Dünya

Barış Günü’nü sahip-

lenerek ona gerçek

anlamını herkesten

daha iyi yüklemek du-

rumundayız. 

Uluslararası planda

bir barış gününün tes-

pit edilerek benimsen-

mesi, insanlığın barışa

en çok ihtiyaç duydu-

ğu, yaşamını en fazla

tehlikede hissettiği bir

ortamda gerçekleşmiş-

tir. İnsanlık tarihinin,

sınıflı toplum uygarlığı

döneminde bir savaş

tarihi olduğunu yukarı-

da ifade etmiştik. 

Bu tarihin en son hal-

kası, savaşların en tah-

ripkarı ve insanlığın ge-

leceğini en çok tehdit

edeni, kuşkusuz İkinci

Dünya Savaşı idi. Öyle

ki İkinci Dünya Sava-

şı’nın sonu, neredeyse

İslamiyet’in kıyamet

diye tanımladığı ve in-

sanlık için toptan bir

son düzeyinde öngör-

düğü bir tehdit olarak

nükleer silahları ve

bunların kullanılacağı

bir nükleer savaşı gün-

deme getirdi. 

İkinci Dünya Sava-
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MMeerrhhaabbaa  ggeennççlleerr  vvee  ggeennçç  kkaallaannllaarr!!

Gönül isterdi ki bar›fl› ifade eden bir ay-
da bar›fltan bahsedelim ama ne yaz›k ki
bundan söz etmek mümkün de¤il. Hiçbir
anlam ifade etmiyorcas›na öldürülen insan-
lar, çoluk-çoçuk, genç-ihtiyar, kad›n-erkek
demeden insanlar öldürülmeye devam edi-
liyor. 

Topyekûn bir imha konsepti içine giren
TC Kürdistan’daki operasyonlar›na her ge-
çen gün bir yenisini eklemekte, bununla
birlikte binlerce genç beynin hayatlar›n› ka-
rartmaya devam etmektedir.

fiiddeti bir konsept olarak benimseyen,
bununla birlikte tam techizat “mehmet-
çik”lerini operasyondan operasyona kofltu-
ran TC, sürekli hezimete u¤ramas›na ra¤-
men bir türlü gerilla karfl›s›nda baflar›ya
ulaflamayaca¤›n›n fark›na varm›fl olma

Onlar operasyonlara ç›kt›kça kay›plar›
da artmaktad›r. Bu kay›plar›n arkas›ndan
yapabilecekleri tek fley oturup a¤lamak ola-
cakt›r. Zira gelecekleri varsa görecekleri
de vard›r mutlaka.

Ayr›ca baflta Almanya ve Fransa olmak
üzere bir tak›m sözde bar›flç›, demokrat,
eflitlikçi esasa dayanan Avrupa ülkeleri de
Türkiye’deki ça¤ d›fl› uygulamalar› aratma-
yacak düzeyde baz› uygulamalarda bulun-
maktad›rlar

Kürtler üzerinden siyasi bir rant elde
etmek isteyen bu devletler, özellikle Kürt
gençlerine bask›da bulunmaktad›rlar. 

HPG’nin ve Komalên Ciwan’›n da
yapt›klar› son aç›klamalarda oldu¤u gibi bu
tür durumlara karfl› serhildan ruhuyla bir
cevap olunmas› gerekmektedir. 

Bütün bu haks›zl›klara ra¤men inad›na
bar›fl, inad›na özgürlük diyoruz...

AAmmeedd’’ddee  bbuulluuflflmmaakk  ddiillee¤¤iiyyllee......
GGeennçç  kkaall››nn......

E-mail: ciwanenazad@yahoo.de

Barış En başta gelen İnsanlık

Arayışıdır............................................................................................ 2

Serxwebun’dan

Bu Kadar Kürt Düşmanlığı Niye............. 6

Ciwan AZAD

12 Eylül ............................................................................................. 10

Mahmut ASLAN

İnsanlığı ve Doğayı Gabar’da

Sevdim.................................................................................................. 17

Silah ARKADAŞLARI

Bizler ve Tarih ...................................................................... 20

Mazlum TEKDAĞ

Karda Kan Göletleri ................................................. 24

Mehmet SÖĞÜT

İnsan Neir? ................................................................................ 29

Halit ERMİŞ

Devrim Güzellik Yaratıcısı

Eylemdir........................................................................................... 32

Abdullah ÖCALAN

Atatürk ou la Fin d’un Myth ..................... 36

Pınar UÇAR

Uzun Bir Yolun Hikayesi

Rojaciwan...................................................................................... 38

Ciwan AZAD

Vefa  ........................................................................................................ 43

Jêhat BÊRTİ

Bilgisayarınızı Arındırın ................................... 57

Heja ASLAN

‹çindekiler Editörden

CIWANEN AZAD

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



şı’nda elli milyon insanın öldü-

ğü ifade ediliyor. Sadece Sov-

yetler Birliği bu savaştan bir bi-

çimde çıkabilmek için yirmi

milyon kayıp vermiştir. Bundan

yirmi yıl öncesinde gerçekleşen

Birinci Dünya Savaşı’ndaki

toplam kayıp sayısı on sekiz-

yirmi milyon olarak tanımlanı-

yor. 

Savaş sadece insanı değil 
bütün doğayı ve canlıları 
tehdit ediyor

20. yüzyılın ilk yarısında sa-

dece bu iki savaş sonucunda ha-

yatını kaybeden insan sayısı

yetmiş milyonu bulmuştur. Bu-

nunla birlikte savaşta yaralanıp

sakat kalanlar, bir de bu savaşın

uygarlığın en çok geliştiği saha-

larda maddi açıdan ortaya çıkar-

dığı tahribat dikkate alınırsa, in-

sanlığa ne kadar acı yaşattığı

rahatlıkla görülür. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda

ulaşılan bir savaş düzeyi var;

nükleer savaş olarak ifade edilen

bu düzey, sadece şu veya bu dü-

zeydeki tahribat ya da şu kadar

insanın ölümü anlamına gelmi-

yor, tarih boyunca yarattığı bütün

değerlerlerle birlikte bir canlı

olarak insanlığın da yok edilme

tehdidini ortaya çıkarıyor. Hatta

sadece insanın değil, yerkürede

varolan bütün canlılığın yok edil-

me tehlikesini içeriyor. 

İkinci Dünya Savaşı ile yaşa-

nan tahribat ve acı düzeyi sonu-

cunda karşı karşıya gelinen teh-

dit düzeyi böyledir.  İnsanlık,

bilimsel-teknik devrim sonu-

cunda ulaşılan bilgi, eğitim ve

duyarlılık düzeyiyle savaş tehli-

kesini daha iyi anladı. 

20. yüzyılda ortaya çıkan dün-

ya savaşlarının insanlığa kay-

bettirdiğini herkes iyi gördü.

Barışın bu denli ihtiyaç haline

gelerek barış gününün canlı tu-

tulmasında, bununla birlikte ba-

rış mücadelesinin çok yönlü ve-

rilmesinde, böyle bir

bilinçlenmenin payı vardır. Öte

yandan mevcut durumda İkinci

Dünya Savaşı gibi, insanlığa

büyük acı ve tahribatlar yaşatan

bir savaşı ortadan kaldıran bü-

yük bir siyasi irade ve siyasi

mücadele söz konusudur. Sov-

yetler Birliği’nin yirmi milyona

yakın kayıp vermesi gerçeğin-

den hareketle savaşın durdurul-

masında sosyalizmin büyük pa-

yı olduğu görülebilir.

Demokratik değişim ve 
dönüşüm mücadelesi barış 
mücadelesidir

Siyasetten bir dünya barışının

sürekli var edilmesinin, demok-

ratik bir sistem temelinde de-

mokratik toplum ve devletin ya-

ratılmasından geçtiği açıktır.

Demokratik siyaseti geliştirerek

demokratik değişim ve yeniden

yapılanmayı başarmak, demok-

ratik uygarlık çağında ilerle-

mek, demokratik ölçülerde bir

uluslararası sistem ortaya çıkar-

mak barışı kazanarak korumak

ve insanlık için güvence altına

almak anlamına geliyor. 

Barış mücadelesi, bu yönüyle

bir demokratik değişim ve dö-

nüşüm mücadelesidir. Demok-

ratik siyaseti, demokratik dü-

şünce ve yaşam tarzını

geliştirme mücadelesi olan de-

mokrasi mücadelesi, aynı za-

manda barışı kazanma ve koru-

ma mücadelesidir. İkinci Dünya

Savaşı sonrasında gelişen ABD-

Sovyet çatışması soğuk savaş

dönemi olarak adlandırıldı. 

Soğuk savaş dönemi

Soğuk savaş, bölgesel ve ye-

rel düzeyde silahın kullanıldığı,

ama dünya çapında ortak bir si-

lah kullanımının engellenerek

bunun yerine başta istihbarat ol-

mak üzere, çok değişik yöntem-

ler içeren keskin bir siyasi mü-

cadelenin esas alındığı

mücadele biçimi olarak tanım-

lanıyor. Farklı çevreler bu de-

yimde mutabık değil. Bu müca-

dele, savaştan kurtularak dünya

barışını güvence altına almanın

ve barışı uzun süreli kılmanın

gerekli olduğu bir dönemde ge-

lişen bir mücadele oldu. Dolayı-

sıyla böyle olması, doğal ve an-

laşılır bir durumdur. 

Binlerce yıllık savaş tarihinde,

İkinci Dünya Savaşı gibi çok ağır

tahribatları olan bir savaş yaşan-

mış, yine nükleer savaş tehdidi

gibi insanlığı topyekün yok ol-

makla tehdit eden bir tehlike or-

taya çıkmış olsa da, barışı kaza-

narak bütün dünyada

kalıcılaştırmak birden bire ve ko-

lay olmayacaktı. Nitekim öyle

olmadı. Hala da öyle olmuş değil

ve bugüne kadar bir barış müca-

delesi son derece gerekli olduğu

gibi, bugün de aynı düzeyde ve

aynı duyarlılıkla geliştirilecek bir

barış mücadelesi gereklidir. 

Sosyalistler, her zaman so-

ğuk savaş kışkırtıcısı ve yürü-

tücüsünün ABD olduğunu söy-

CIWANÊN AZAD
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lediler. Kapitalistler ve bunlar

içerisinde ABD yönetimleri

ise her zaman Sovyetler Birli-

ği’ni bundan sorumlu tutmaya

çalıştılar. 11 Eylül ile birlikte

gelişen süreci, bir üçüncü dün-

ya savaşı olarak tanımlamak

ve kendini öyle bir pozisyona

koymak, ABD’yi bu bakımdan

daha sorumlu kılıyor. 

Demek ki soğuk savaş kışkır-

tıcılığında ABD birinci plan-

daydı; kendisini savaş pozisyo-

nundan çıkaramamışken 11

Eylül saldırıları gibi bir durum-

la karşı karşıya gelince, buna

karşılık hemen yeni bir dünya

savaşı ilan etti. Dünyada aslın-

da herkesin çokça yaşadığı sal-

dırıların benzeri bir saldırıyla

karşılaşınca hemen bir dünya

savaşı ilanına girişmesi, ABD’-

nin dünya egemeni olma politi-

kasının dışa vurumudur. 

Barış herzamankinden 
daha fazla ihtiyaçtır

Günümüzde dünyanın ne ka-

dar ağır bir saldırı tehdidi ile

karşı karşıya olduğunu görmek

gerekir. Bu savaş tehdidinin de

elbette insanlığı yok etmeyi he-

deflediği açıktır. Bu bakımdan

basit, duyarsız veya sığ yaklaşı-

lamaz. Bu bakımdan barış, her

zamankinden daha fazla ihti-

yaçtır. Barış, en başta gelen bir

insanlık arayışıdır. Bunu böyle

ele almak, bu temelde gelişen

barış cephesini görmek ve bu

cephede yer alarak barış savaş-

çılığını her şeyin önünde gelen

kutsal bir savaşçılık olarak tut-

mak gerekiyor. 

Kendimize çizdiğimiz özgür

bir geleceğin gerçekleşmesi,

bununla birlikte tüm insanlığın

demokrasi ve özgürlükler yo-

lunda ilerlemesi ancak barışla

mümkün olacak, bir dünya ba-

rışına bağlı olarak gerçekleşe-

cektir. Bunun çok iyi anlaşılma-

sı, dolayısıyla özgürlük, eşitlik

ve adalet uğruna yürütülen her

türlü mücadelenin barış müca-

delesiyle birleştirilmesi gerek-

mektedir. 

Yersiz bir damla kan, en 
ağır suçtur

Kimse “belki de kaybedecek
fazla bir şeyimiz yok. Canlılık,
uygarlık birikimi ortadan kalk-
sa da, bu bizi fazla etkilemez,
canımızdan öte bir şey almaz, o
da zaten bir gün yok olacak”
şeklinde değerlendirmemeli,

barış mücadelesini hafife alma-

malıdır. Bu, insanlık gerçeği ve

gelişimi karşısında, yaşam ve

canlılık gerçeği, yine onun yü-

celiği ve kutsallığı karşısında

sorumsuzluğu içerir. Biz, hiçbir

zaman böyle sorumsuzlardan

olamayız. 

Böyle bir sonu sadece kendi

açımızdan değerlendiremez,

dolayısıyla böyle bir kaybı sı-

nırlı bir canlılığın kaybı olarak

göremeyiz. Genel Başkanımız,

her zaman “yersiz bir damla
kan, en ağır suçtur” dedi. Sa-

vaşın insanlık için ne kadar tah-

ripkar olduğunu ve barışı ka-

zanmak için ne gerekiyorsa onu

yapmak gerektiğini, ondan öte

bir savaşa girmemek gerektiği-

ni belirtti. Yaşamı ve canlılığı

koruma, insanlığı evrensel öl-

çüde ele alıp geliştirmede her

zaman duyarlılığı öngördü. 

Önderlik bunu bir yaşam felse-

fesi, bir varlık gerekçesi olarak

ele alıyor ve öyle yaşıyor. Bu, bi-

zim savaşı ve barışı ele alış felse-

femizdir. Bu nedenle barışı sağ-

lamak, bütün sorunları barış

içerisinde çözmek, temel yakla-

şımımızdır. Barışı kazanmak için

gerekli mücadeleyi vermek, an-

cak barışı yaratacak bir çerçeve-

de savaşmak, bizim felsefik, ide-

olojik ve politik-pratik

yaklaşımımızın özünü oluşturu-

yor. 

Kürt gerillası Ortadoğu’da 
demokratik gelişim 
zeminini yaratma gücüdür

Hareketimiz açısından 1 Ey-

lül sürecinin dokuzuncu yıldö-

nümü olan 2007 yılının Dünya

Barış Günü, aynı zamanda meş-

ru savunma çizgimizin daha iyi

çözümlenerek planlandığı, ör-

gütümüzün daha sağlam, sağ-

lıklı, denetimli ve iyi işleyen bir

meşru savunma sürecine çekil-

diği bir sürece denk geliyor. 

Genel Başkanımızın yeni bir

stratejik duruma geçerek, çıkma-

za çare bulma adımını atmaya

karar vermesi ve bu temelde bir

adımı 1 Eylül’de atması tesadüf

değil; tamamen Önderlik çizgisi-

nin özüyle, yürüttüğümüz savaş

gerçeğiyle ve onun temel ama-

cıyla bağlantılı bir durumdur. O

nedenle Genel Başkanımız stra-

teji değiştirme, tıkanan ve çö-

zümsüz kalan ortama çözüm bul-

ma yürüyüşünü başlatırken,

bunu “1 Eylül yürüyüşü” ola-

rak tanımladı ve Dünya Barış

Günü’ne denk getirerek başlattı. 
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Bu, Önderlik çizgisinin özü,

yürüttüğümüz ideolojik ve poli-

tik mücadelenin içeriğiyle bağ-

lantılı olarak gelişen bilinçli bir

seçimdi. Savaşımız, Kürdistan’-

da insanlığı yok eden baskı, ez-

me ve savaş durumunu ortadan

kaldırarak Kürtler için barışı

sağlamayı amaçlayan bir savaş-

tı. Ortadoğu’da Kürt barışı, sü-

rekli çatışmaya sahne olan böl-

genin savaştan kurtulup barışı

kazanması demekti. Dolayısıyla

böyle bir mücadele, en büyük

barış mücadelesiydi.

Ortadoğu’daki sistemin ka-

rakteri, dünya sisteminin karak-

terini belirlediği için Ortadoğu’-

nun barışa ve demokratik bir

sisteme kavuşması, dünyanın

barışa ve demokratik bir siste-

me kavuşmasını ifade eder. Bu

nedenle yürüttüğümüz savaş, en

temel barış savaşımı oluyor. Bu-

nu bir sonuca götürerek kalıcı

kılmak ve yürütülen mücade-

leyle temel sorunlara çözüm

bulmak için atılan adımın 1 Ey-

lül’e denk getirilmesi tamamen

bu gerçekle bağlantılıydı. 

Dolayısıyla yeni sürecin özü,

her şeyden önce barış gerçeği ol-

ması, barış mücadelesini içerme-

sidir. Önderlik demokratik deği-

şim ve dönüşümün

gerçekleşmesinin, sorunların de-

mokratik yöntemle çözümünün,

başta Kürt sorunu olmak üzere

Türkiye ve Ortadoğu sorunları-

nın demokratik yöntemlerle çö-

züm bulmasının barış ortamına

bağlı olduğunu ortaya koymuş,

dolayısıyla 1 Eylül 1998 ile bir-

likte birinci ilkesi barışı kazan-

mak ve korumak olan yeni strate-

jik süreci geliştirmiş, buna en

kesin bir biçimde karar vermiştir.

Bilindiği gibi Türkiye ve bölge

gericiliği, dünya gericiliği ile bir-

leşerek uluslararası komplo te-

melinde buna saldırdı. 

Uluslar arası komplo ile 
barışa darbe vurulmak 
istendi

Aslında faşizmin ve militariz-

min kalıntıları, kapitalizmin

rantçı çete güçlerinin temsilcile-

ri, Kürdistan’dan başlatılan ve

bölgeyi hızla etkileme gücünde

olan barış arayışının kendileri

için büyük bir tehdit oluşturdu-

ğunu gördüler ve bu nedenle

uluslararası komplo saldırısını

başlattılar; 1 Eylül sürecinin

üzerinden kırk gün geçmeden,

uluslararası komplo saldırısını

devreye koydular. 

Generaller, savaş naraları ata-

rak daha büyük bir yıkım ve yok

etme tehditlerinde bulundular ve

uluslararası komployu harekete

geçirdiler. Daha sonraki gelişme-

ler, bunu çok daha net gösterdi.

11 Eylül saldırısı, Filistin-İsrail

çatışması, Afganistan’da süren

savaş, aslında 1 Eylül yürüyüşü-

müze karşı geliştirilen uluslarara-

sı komplo saldırısının Türk ve

Kürt halkları için nasıl bir imha

ve yıkımı öngördüğünü çok net

ortaya koyuyor. 

Demek ki, 1 Eylül süreci ba-
rışı geliştirmek, sorunların de-
mokratik yöntemlerle çözüm
zeminini yaratmak, başlatılan
yürüyüşü ortadan kaldırarak
savaşı geliştirmek isteyen ulus-
lararası komploya karşı müca-
dele etmek, barış mücadelesini
yükseltmek anlamına geliyor.

Komplonun boşa çıkartılması

çok bilinçli, duyarlı, giderek ör-

gütlü bir barış mücadelesini yü-

rütmekle mümkündür. Önderlik

böyle yaparak uluslararası komp-

loyu boşa çıkardı. 1 Eylül süreci-

nin bu güne kadar ortaya çıkardı-

ğı büyük ve tarihi gelişmelerin

bizim ve bizimle birlikte tüm in-

sanlık için kutsallık derecesinde-

ki öneminin iyi görülmesi gere-

kir. Bu bu süreçte neler yapıldığı,

nasıl bir mücadele ve yaşam için-

de olunduğu, ne tür düşünceler,

siyasetler ve eylemlerin ortaya

çıktığı, yine bunlardan ne tür so-

nuçlar alındığını 1 Eylüller vesi-

lesiyle her zaman değerlendirme-

liyiz. 

Yürütülen mücadeleyle yaka-

lanan düzeyi görerek daha ileri-

lere götürmek için neler yapıl-

ması gerektiğini planlamalı,

önümüze mutlaka başarmamız

gereken görevler koyup kendi-

mizi başarı sağlayacak bir pra-

tik mücadeleye sevk etmeliyiz.

Bu, bizim en temel tarihi göre-

vimizdir. Yeni stratejik mücade-

lemiz, en planlı ve örgütlü bi-

çimde 1 Eylül’le başladı. 

Bu anlamda 1 Eylül günü,

mücadelemizin yılbaşı olmakta-

dır. Dolayısıyla her zaman 1

Eylülleri, yeni bir yılın barış

mücadelesinin tartışılarak plan-

landığı ve kararlaştırıldığı, te-

mel görevlerinin belirlenip önü-

müze konulduğu günler olarak

değerlendirmemiz gerekir. Ön-

derlik böyle yaptığı ve örgütü-

müz de bu temelde yaklaştığı

gibi bundan sonra da uluslarara-

sı komploya karşı barış, demok-

rasi ve özgürlük mücadelesi bu

temelde yürütülecektir. 
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“Bizler  böyle onurlu bir 
tarih yazmakta olan bir 
halkın evlatları olarak 
özgürlüğümüz onurumuz 
uğruna en büyük bedelleri 
bile vermekten 
kaçınamayız. 
Bulunduğumuz alanlarda 
halkımıza karşı her 
yönelime karşı sahibini 
pişman ettirecek tarzda 
cevap olabilmeliyiz. Bizim 
alternatifsiz olmadığımızı 
yaşamımız üzerinden 
kimsenin pazarlık 
yapamayacağını eğer bizi 
kendimiz olarak kabul 
etmiyorlarsa kendimizi 
kabul ettirene kadar 
özgürce yaşayabileceğimiz 
ve mücadele edeceğimiz 
özgür dağlarımızın 
olduğunu her kese 
gösterebilmeliyiz. “

vrupa sistemi

toplumsal müca-

delelerin ürünü

olan belli demokratik

değerleri kabul etmek-

le beraber özü itibarıy-

la  halkların sömürüsü

üzerine kurulan bir sis-

temdir. Kapitalist ka-

rakteri gereği demok-

ratik değerler özde

değil biçimseldir. Her

ne kadar evrensel hu-

kuk normlarından in-

san haklarından, hak

ve özgürlüklerden bah-

setseler de belirleyici

olan  her zaman kapita-

list çıkarlardır. 

Bu çıkarlar söz ko-

nusu olduğunda hiçbir

evrensel insani değerin

geçerliliği kalmaz.

Hepsi sözde kalır ve

icra edilen sistemin

kendi ekonomik çıkar-

larının gerekleridir. Bu

anlamda her ne kadar

Avrupa uygarlığının

demokratik değerlerin-

den bahsedilse de bu

değerleri özde sahiple-

nen bir sivil halk irade-

sinden bahsetmek

mümkün değildir. 

Mevcut devletlerin

insafına bırakılmış ve

bu devletler, büyük

halk mücadeleleri ve

bedellerle kazanılmış

bu hakları halklarının

elinden parça parça ge-

ri almaktadırlar. Bunu

çok güçlü bir ideolojik

saptırma temelinde

yapmaktadırlar. 

Sistem halkları 

köleleştirip 

duyarsız hale 

getirmektedir

Elinde ki tüm ekono-

mik ve tekniki imkan-

ları kullanarak mevcut

sitemin halkları uyuta-

rak sisteme anı anına

bağlı kılarak düşünebi-

lecek bir zaman bırak-

madan sistemi sorgula-

maları engellemektedir. 

Bu yöntemle kitleler

kazanılmış hakları el-

lerinden alınırken bu-

nun farkına bile var-

mamaktadırlar. Bu

durum tabiiki toplum-

da bir çürümeye yol

açmakta ve toplumsal

bunalımı büyütmekte-

dir. Avrupa toplumu

sadece kendi bireysel

yaşamlarına hapis ol-

muş, değil dünyadaki

veya başka halkların

yaşadığı sorunlara du-

yarlı olmak yanı başın-

da yaşanan sorun bile

onları ilgilendirme-

mektedir. Hatta yanı

başında  yaşanan bir

olay bile birey olarak

onu direk etkilemiyor-

sa hiç oralı bile olma-

maktadır. 

Bir zamanların 

kendi sistemlerini 

bile değiştiren 

halklar bugün 

sisteme entegre 

olmuşlardır

Artık eskiden dünya-

da yaşana bir çok soru-

na duyarlı olan tepki

gösteren. Ve devletle-

rin politikalarını değiş-

tirmek zorunda bırakan

Avrupa kamu oyu yeri-

ni tamamen sisteme

entegre olan bir Avrupa

gün geçtikçe gelişmek-

tedir. Yakın tarihte bile

sömürgeci Avrupa dev-

letlerini sömürgelerin-

den çekilmek zorunda

bırakan o ülkelerde ge-

lişen sivil itaatsizlikler

temelinde  kitlelerin

demokratik eylemsel-

likleridir. Ama günü-

müze de o mirası de-

vam ettiren hemen

hemen hiç yok gibidir. 

Dönem dönmem bu

tür sorunları  kamuoyu
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gündemine getirmeye çalışan

sosyalist sol çevreler olsa da  ar-

tık fazla etkinlikleri olmayan

marjinal bir düzeyi aşamamak-

tadır. Hatta artık neredeyse  bu

kesimler bile sistemin politika-

larına tamamen entegre olmuş

durumdadır. 

Kürt halkı Avrupa’da 

yaşayan en örgütlü halk 

durumundadır

Demokrasi mücadelesinin be-

şiği olarak nitelene eşitlik öz-

gürlük şiarlarının dillerden düş-

mediği Avrupa’da günümüzdeki

bu suskunluk oldukça kaygı ve-

ricidir. Kürt halkına karşı yıllar-

dır yürütülen kirli haksız savaşta

Avrupa devletlerinin payı giz-

lenme ihtiyacı bile duyulmayan

bir gerçektir. Fakat Kürt halkı-

nın Avrupa’daki örgütlülüğü ve

yürüttüğü demokratik mücadele

Kürt halkını Avrupa’da önemli

bir güç haline getirmiş  bir çok

değer yaratılmış ve avrupada

mülteci olarak yaşayan en örgüt-

lü halk  haline gelmiştir. 

Bu düzeyin  yakalanmasında

Kürt halkının kendi özgürlük

mücadelesine sahiplenişi önder-

liği etrafında kenetlenmesi ve

yeri geldiğinde her türlü bedeli

vermeye hazır kararlı duruşu be-

lirleyici olmuştur. sistem Kürt

halkının bu örgütlülüğünü her

zaman zayıflatmaya çalışmış fa-

kat bunun karşısındaki kararlı

duruş buna müsaade etmemiştir. 

Özellikle son bir kaç yılda Av-

rupa devletleri Kürt halkı üze-

rindeki kirli hesaplarını daha in-

safsızca uygulamaya

çalışmaktadırlar. Zaten önderli-

ğin yakalanmasında Avrupa’nın

belirleyici rolü gözler önünde-

dir. Emperyalist karakteri gereği

sistem her zaman politikalarını

ekonomik çıkarlarına endeksli

yürütür fakat kısmen de olsa

bazı demokratik kriterler göz

önünde bulundurularak  bir çok

şey açık yapılamıyordu. Fakat

Avrupa’daki son yıllardaki de-

mokratik kriterlerdeki gerileme

Avrupa kamu oyunun marjinal

duruşu ve kapitalist sistemin

içinde bunduğu kriz bu noktada

sisteme öyle açıkça yönelme ze-

mini sunmuştur. 

Avrupa gerilla sahasından 

sonra Kürt özgürlük 

mücadelesi için ikinci 

sıradadır

Son yıllarda Avrupa devletle-

rinin Türk devletiyle işbirliği te-

melinde özgürlük hareketine

ciddi bir yönelimleri söz konu-

sudur. Tamamen  halkların kanı

üzerinden kirli ekonomik çıkar-

lara dayalı bu işbirliğinin amacı

aydınlanan bilinçlenen Kürt hal-

kının kazandığı özgürlük değer-

lerini ortadan kaldırılarak her

gücün kendi Kürdünü yaratmak-

tır. Özgürlük mücadelesinin baş-

langıcından beri yaklaşık 30 yıl-

dır mücadelenin temel bir sahası

olan Avrupa mücadelenin bu dü-

zeye gelmesinde çok önemli bir

rol oynamıştır. 

Her zaman gerilla sahasından

sonra mücadelenin ikinci temel

ayağını  oluşturmuştur. Hem

halkımızın kendi boğazından kı-

sarak yaptığı katkılarla hareke-

tin ekonomik olarak ihtiyaçları-

nın büyük kısmını karşılamış

hem Kürt halkının ve  onun öz-

gürlük mücadelesinin tanıtılıp

sesinin dünyaya duyurulmasın-

da çok büyük bir rol oynamıştır.

Ve bu rol öneminden hiçbir şey

kaybetmeden günümüze kadar

sürmektedir. işte özgürlük mü-

cadelesinin Kürtleri getirdiği

düzey ve dünya siyasetindeki

rollerinin artması bölgede

önemli ve öz gücüne dayanan

özgürlükçü bir güç haline gel-

meleriyle   tüm emperyalist güç-

lerin çıkarlarını tehdit eder ko-

numa gelmişlerdir. İşte

önderliğe komployla tüm ulus-

lar arası güçlerin hareket

Tasfiye etmek amacıyla hare-

kete geçmeleri bu nedenle ol-

muştur. fakat  önderliğin büyük

ön görüsü ve duruşu, bu duruşu

sahiplenen Kürt halkı ve  onun

öncü hareketi 9. yılına girdiği-

miz komployu şimdiye kadar

başa çıkarmayı başarmış ve baş-

ta Türk sömürgeciliği olmak

üzere tüm uluslar arası emper-

yalist ve bölge gericiliğini he-

veslerini kursaklarında bırak-

mıştır. Fakat bu güçler ısrarla

mevcut konsepti  devam ettire-

rek sonuç almaya çalışmaktadır-

lar. 

Avrupa’nın  bu yönelimlerine

karşı en güçlü ve kararlı duruşu

sergilemesi gereken Kürt gençli-

ği olmaktadır. Nasıl ki mücade-

lenin her aşamasında özgürlük

hareketine karşı olan yönelimle-

ri gençlik başta gerillada olmak

üzere Kürdistan’ın dört parça-

sında ve Avrupa’da meşru de-

mokratik direniş çizgisi temelin-

de ki eylemsel duruşuyla başa

çıkarmışsa bu süreçte de mevcut

yönelimlere karşı duruşta öncü-
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lük yine Kürt gençliğinin omuz-

larındadır. Özellikle Avrupa’da

harekete yönelik bu kadar yo-

ğun saldırılarının olduğu bu dö-

nemde Avrupa’da yaşayan Kürt

gençlerine çok büyük görevler

düşüyor. 

Almanya ve Fransa Kürtler

üzerinde kirli bir siyaset 

yürüktemtedirler

Bilindiği gibi son birkaç yıldır

ve özellikle son bir içerisinde

başta Fransa ve Almanya dev-

letleri olmak üzere Avrupa’da

Kürt halkına karşı Türk devleti-

nin politikalarını aratmayacak

saldırılar düzenlemiştir. Onlarca

kürdün evleri basılmış kapıları

kırılmış ve evleri dağıtılarak

göz altına alınmışlardır. 

Son olarak hedef  Kürt genç-

leri olmuş önderliğin zehirlen-

mesine karşı bazı Kürt  gençle-

rini çok doğal olarak

kendiliğinden gelişen bazı reak-

siyonları bahane olarak gösteri-

lerek  Fransa ve Almanya’da

onlarca Kürt genci tutuklanmış

ve trajik komik denebilecek id-

dialarla yıllara mahkum edil-

mek istenmektedir. 

Kendi ülkesinde yaşam im-

kanı bulamayan baskı işkence

ve gördüğü için sevdiklerini ai-

lesini ve ülkesini terk etmek zo-

runda kalan onursuz yaşamayı

kabul etmeyen Kürt gençlerinin

gelip sığındığı  ‘demokrasinin

beşiği’ olarak bilinen Avru-

pa’da bu tür uygulamalarla kar-

şılaşmaları gerçek bir trajedidir.

‘Bu kadar Kürt düşmanlığı

neden?’ sorusu tarihsel ve poli-

tik bilinci olanlar için  tabi ki

kolay cevaplanacak bir sorudur.

Bu anlamda Avrupa’da yaşayan

Kürt gençliği bunun sebebini

gerçek dost ve düşmanını en iyi

bilince çıkarması gerektiği ka-

dar bu çağı geçmiş zihniyete da-

yalı sömürgeci politikaları boşa

çıkaracak özgürlük iradesini,

iradeyi ve örgütlülüğü geliştir-

mesi gereken yine gençliktir. 

Kürtler üzerindeki kirli 

politikaları boşa çıkarmak 

Apocu çizgi

Bu politikaları boşa çıkarma-

nın birinci şartı örgütlülüktür.

Mücadele tarihimiz bize en bü-

yük saldırıların bile güçlü bir ör-

gütlülükle boşa çıkarılabileceğini

göstermiştir. Fakat  örgütsüzlü-

ğün her zaman kaybetmeye, en

sıradan yönelimler karşısında bi-

le yenilmeye yol açtığını yine

mücadele tarihimiz bize göster-

mektedir. Bunu için Avrupa’da

yaşayan gençlik olarak en büyük

çabamız kendi örgütlü gücümüzü

geliştirmek olmalıdır. 

Kendimizi bilinçlendirerek

Apocu ideolojiyle donatarak

bulunduğumuz her alanda doğal

bir çalışan bir kadro sorumlulu-

ğuyla yaklaşmalı üzerimize dü-

şen görevleri hiçbir tereddüde

girmeden yerine getirmeliyiz.

Sistem bir Kürt gencine ve çalı-

şanına yöneldiği zaman onu ye-

rine iki üç kişi geçerek halkımı-

zın özgürlük çalışmalarını

hiçbir şekilde aksamasına ola-

nak sunmamalıyız. 

İki Kürt gencinin olduğu yer

bile bizim için bir örgütlenme

ve eylem alanı olmalıdır. Hiç

kimseden beklemeden  kedi öz

gücümüze dayanarak durumdan

vazife çıkararak üzerimize dü-

şeni yerine getirmekte hiçbir te-

reddüt duymamalıyız. 

Sistemin bize sunduğu gös-

termelik yaşam olanakları bizle-

ri, özgürlük uğrunda bu kadar

bedel vermiş bir halkı kendi öz

değerlerinden  koparamaz. Bize

verilecek yaşam kırıntılarına

karşı onurumuzu pazarlayacak

bir halk olmadığımızı tüm dün-

yaya duyuran bir halkız. Birileri

bizi kabul edecekse bazı imkan-

lar verecekse bunu başta kendi

kimliğimize saygı duyması te-

melinde kabul edeceğiz. 

Bizler  böyle onurlu bir tarih

yazmakta olan bir halkın evlat-

ları olarak özgürlüğümüz onu-

rumuz uğruna en büyük bedel-

leri bile vermekten

kaçınamayız. Bulunduğumuz

alanlarda halkımıza karşı her

yönelime karşı sahibini pişman

ettirecek tarzda cevap olabil-

meliyiz. Bizim alternatifsiz ol-

madığımızı yaşamımız üzerin-

den kimsenin pazarlık

yapamayacağını eğer bizi ken-

dimiz olarak kabul etmiyorlar-

sa kendimizi kabul ettirene ka-

dar özgürce yaşayabileceğimiz

ve mücadele edeceğimiz özgür

dağlarımızın olduğunu her ke-

se gösterebilmeliyiz. 

Önderliğimiz ve halkımız öz-

gürleşmeyene ve özgürlüğümüz

kabul edilene kadar, gereken

neyse Apocu gençlik ruhuyla

hiç  bir bedel vermekten çekin-

meden yerine getirmek bizlerin

tarihsel görevidir. Eğer tarihe

‘Kürt halkının özgürlük zaferi’

diye bir tarih yazılacaksa bu

yazdıran gençlik olacaktır.  
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“Sonra o itirafçılara 
makamlar icat ettiler 
yüreklerini satın aldılar. 
Bu itirafçılar şereflerini 
para pul ve mülk için 
sattılar. Av köpekleri gibi 
operasyonlara çıkardılar. 
Ama yine başaramadılar. 
Bu arada yıkılmaz 
sandığımız bazı devler 
cüce çıktı... Bazı sıradan 
insanlarda devleşti.”

12 Eylül sabah› tan
vaktinde gelece¤imi-
zi tank palezleriyle
karartmak istediler 

General tosunlar
saraylar›nda, yüksek
korunakl› köflklerin-
de bafl komutanlar›
gibi rak›lar›n› yu-
dumlarken ald›klar›
kararlar› 12 Eylül fla-
fa¤›nda yerine getir-
diler. Art›k kapal› ka-
p›lar arkas›nda ülkeyi
yönetmekten vazge-
çip aç›k aç›k ülkeyi
yönetmek arzular›n›
gerçeklefltirdiler.

‹nsan sevgisinden
yoksun bu as›k surat-
l› Tosunlar emir ko-
muta sistemi içinde
devrimci, yurtsever,
ayd›n k›sacas› tüm
halk›n üzerine Nazi
zulmüne rahmet
okuturcas›na kabus
gibi çöktüler.

Filistin ask›lar›,
kum torbalar›, la¤›m
çukurlar›, coplu te-
cavüzler, elektrik
floklar›, meydan da-
yaklar›, falakalar,
çarm›ha germeler
günlük ifllerden sa-
y›lmaya baflland›.

HHeerr  flfleeyy  aayyllaarr  öönnccee
ssiinnddeenn  ppllaannllaannmm››flfltt››.

‹nsan ve yaflam
düflman› general to-
sunlar olanca güçle-
riyle zulüm ettiler. 

Okullar ,Stadyum-
lar hasta hane bod-
rumlar› ,karakollar ve
hatta askeri ah›rlar ifl-
kence tezgah›na dö-
nüflmüfllerdi. Gül gibi
k›zlar›m›z . Fidan gi-
bi delikanl›lar›m›z,
yafll›, ana ve babala-
r›m›z ve hatta dede-
lerimiz, general to-
sunlar›n kurmufl
oldu¤u iflkence tez-

gahlar›ndan geçtiler.
‹lk önce gözlerimizi

ba¤lad›lar. Ellerimizi
kelepçelediler, beton
zemin üzerine aylar-
ca ölmeyecek kadar
ekmek ve su verdi-
ler. ‹nançlar›m›za sal-
d›rd›lar, bizim kutsal
de¤erlerimize çirkef-
çe sald›rd›lar. 

Hiç bir canl›ya reva
görülmeyecek iflken-
celeri bizlere reva
gördüler.

Önce mahkum
edip sonra yarg›lad›-
lar. Suçsuz yere esir
edilen insanlar›n ifl-
kence ç›¤l›klar›na ka-
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deh kald›rd›lar. 
Hedefte Kürdistan Özgürlük

hareketi olmakla beraber tüm
ilerici, ayd›n,demokrat herke-
se yöneldiler .En ufak bir mu-
halefeti hazmetme al›flkanl›k-
lar› yoktu bu Eylül
tosunlar›n›n.

BBiizz  kkoollaayy  bbiitteecceekk  bbiirr  
nneessiill  ddee¤¤iilliizz

Büyük emekle oluflan bi-
linçli bir nesil yok edilmek is-
tenirken kimileri alk›fl tuttu,
kimileri de ba¤r›na bast› bu
as›k suratl› General Tosunlar›. 

Bunlardan cesaret alan nite-
kim Tosun Pafla ““AAssmmaayy››pp  ddaa
bbeesslleeyyeelliimm  mmii??””  diye meydan-
larda ba¤›rmaya bafllad›. Ya-
fl›tlar›m›z e¤lenirlerken, haya-
t›n tad›n› ç›kar›rlarken biz
zulmün s›n›r tan›mad›¤› zin-
danlarda yüre¤imizi halk›m›z
ad›na ortaya koyarak diren-

meyi, mücadeleyi zindanda
yükseltmeyi ve general tosun-
lara bizim kolay bitirilecek bir
nesil olmad›¤›m›z› hayk›rma-
ya çal›fl›yorduk.

YY››kk››llmmaazz  ssaanndd››¤¤››mm››zz  bbaazz››  
ddeevvlleerr  ccüüccee  çç››kktt››..  BBaazz››  
ss››rraaddaann  iinnssaannllaarrddaa  ddeevvlleeflflttii..

Bizi mahkum etmek için
kurduklar› uyduruk mahke-
meleri onlar›n yarg›land›¤›
alanlara çevirmek için çabala-
n›yorduk. 

Bizlere her türlü iflkenceyi
reva görenler panzerlerle, tank
paletleriyle iflkence tezgahla-
r›yla yok etmek istediler. Ama
yok edemediler. Çünkü, yü-
reklerimiz özgürlük hareketi-
nin inanc›yla depolanm›flt›.

‹nançlar›m›z› yok etmek
için planlar yapt›lar. ‹tiraf çe-
telerini kurdular, tüm yurtse-
verlerin, devrimcilerin üzerine

gittiler. Zay›f, inançs›z kiflilik-
leri bir kafl›k çorbaya sat›n al-
mak istediler. 

Sonra o itirafç›lara makam-
lar icat ettiler yüreklerini sa-
t›n ald›lar. Bu itirafç›lar fle-
reflerini para pul ve mülk
için satt›lar. Av köpekleri gi-
bi operasyonlara ç›kard›lar.
Ama yine baflaramad›lar. Bu
arada y›k›lmaz sand›¤›m›z
baz› devler cüce ç›kt›... Baz›
s›radan insanlarda devleflti.

KKüürrddiissttaann  öözzggüürrllüükk  
mmüüccaaddeelleessii  kkuuttssaall  
bbiirr  yyoolldduurr

Apocu bilinç ve ruhla yo¤-
rulanlar hiç durmadan esareti
parçalamak için çabaland›lar. 

BBuu  EEyyllüüll  ddee  AAppooccuu  rruuhhllaa,,
flfleehhiittlleerriimmiizzee  ssöözz  vveerriiyyoorruuzz,,
ssiizziinn  oommuuzzllaarr››nn››zzddaa  yyüükksseelleenn
bbuu  bbaayyrraa¤¤››  yyeerree  iinnddiirrmmeeyyeeccee--
¤¤iizz..

fiehitlerimize, gazilerimize,
esirlerimize söz veriyoruz bu
mücadele kemiklerinizi s›zlat-
mayacakt›r. 

Önderli¤imize de söz veri-
yoruz, emanetine sahip ç›ka-
ca¤›z, bayra¤› zirveye tafl›ya-
ca¤›z. 

Tüm sömürgeci devletler ve
iflbirlikçileri flunu çok iyi bil-
sinler ki, Kürdistan özgürlük
mücadelesi kutsal bir yoldur. 

Operasyonlarla yerle bir ol-
maz. Bu mücadele ne deprem-
ler, f›rt›nalar, k›tl›klar gördü;
y›k›lmad›, yok olmad›, flimdi
‹ran ve T.C ittifak› ve operas-
yonlar›yla m› y›k›lacak? Bunu
unutun sömürgeci tosunlar ve
iflbirlikçi tosuncuklar.
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“Bu konferansta planlama 
komisyonu bir araya 
gelerek önümüzdeki 6 aylık 
süre içerisindeki faaliyet 
programını çıkararak 
platformun oylamasına 
sunmuştur. Yapının kabul 
ettiği bu planlamada uzun 
yürüyüş, gençlik meclis 
toplantıları, eğitim 
tarihleri, gençlik şöleni ve 
yılbaşı kampı gibi başlıklar 
halinde uzlaşmaya 
varılmıştır.”

ğitim; en basit an-

lamıyla davranış-

ları değiştirme sa-

natıdır.Yani bireyde ve

toplulukta istendik dav-

ranışların yerleşimi,

olumsuz davranışların

sonlandırılması amacıy-

la sürdürülen sistematik

bir program. Nasıl ki

her sistematik progra-

mın olmazsa olmazları

varsa elbette eğitimin

de olmazsa olmazları

vardır. 

Disiplin gibi, yürütü-

lecek olan eğitim-öğre-

tim programları gibi,

eşgüdümlülük gibi ve

hedef kitlenin tanınma-

sı gibi. İsviçre gençliği

bunları işleyebilmesi

için öncelikle ilk adımı

atarak 1. konferansını

gerçekleştirmiştir. Bu

sebeple İsviçre gençli-

ğine yeni dönemdeki

çalışma sistemi, meclis

oluşumu ve çalışma

sistemi hakkında bilgi

sahibi olmaları için

konferans verilmiştir. 

Bu Konferansa 40 in

üzerinde gencin katıl-

ması ve yeni gençlerin

yoğun ilgi göstermesi

dikkat çekiciydi. Kon-

feransta İsviçre gençliği

tüm sorunlarını masaya

yatırarak yeni düzenle-

meler yapmıştır.

Yeni dönem

çalışmalar belirlendi

Tüm bu çalışmaların

öncelikli amacı gençli-

ğin sisteme ve değişen

siyasi oluşumlara karsı

meclis tarzını benimse-

mesidir. Bireylere takı-

GGeennççlliikk

Xebat EYÜP

www.xebateyup21
@hotmail.com

E

ÖÖnnddeerrlliikkssiizz  YYaaflflaamm››  AAssllaa
KKaabbuulllleennmmeeyyeeccee¤¤iizz
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lı kalmadan toplu çözümlerle iş-

leyen bir dişli haline getirilmesi

amaçlanmıştır. İki gün süren bu

konferansta bir çok değişim gö-

ze çarpmaktaydı.

Konferansın hazırlık gününde

tüm komisyonlar kendi aralarında

toplanarak genel çalışma tarzı ve

yaşanan eksiklikler üzerine tartış-

ma yürütmüşlerdir. Bu tartışmala-

rın akabinde yeni sistemde nasıl

bir çalışma tarzı ve isleyiş oluşa-

cağı üzerinde çözümlere ulaşıldı.

Bu vesileyle örgütleme ve eylem

komisyonu, kültür ve spor komis-

yonu, eğitim komisyonu ve öğ-

renci komisyonu kendi aralarında

yürütmüş oldukları tartışmaları

belli bir değerlendirmeye kavuş-

turduktan sonra tüm komisyonlar

bir araya gelerek münazara şek-

linde yeni dönemdeki çalışma

programını taslaklar halinde ya-

pıya sunmuşlardır. Bu taslaklarda

bazı başlıklar dikkat çekiyordu.

-Eski donemdeki çalışma sis-
temini değiştirerek yeni çalışma
programları hazırlanması,

-Örgütlenme düzeyindeki ek-
siklerin giderilmesi,

-Oluşturulan komisyonlar
arasındaki kopuklukları gidere-
rek koordineli olarak çalışma
yürütmek,

-Yapılan çalışmalarda rehave-
te kapılmadan hep çıtayı yük-
seltmek,

-Pratikleşerek çalışmaları so-
mut hale getirmek,

-ideolojik donanım sağlayarak
gençliği cezbede bilecek hale
gelmek,

-Sosyal kültürel etkinliklerle
gençliğe alternatif alanlar
üretmek,

-Eğitim programlarıyla genç-

liğin belli bir ivme kazanmasını
sağlamak,

-Yapılacak eylemliliklerde da-
ha yaratıcı olmak,

-Anadilde eğitime ve konuş-
maya daha fazla önem vermek,

-Öğrenci gençlerin bilinçlen-
mesini sağlayarak okullarda ve
eğitim kurumlarında lobi faali-
yetleri yürütmek vb. bir çok ko-
nu ele alınarak islenmiştir.

İsviçre Gençlik Meclisleri 

oluşturuldu

Bu konferansta planlama ko-

misyonu bir araya gelerek önü-

müzdeki 6 aylık süre içerisinde-

ki faaliyet programını çıkararak

platformun oylamasına sunmuş-

tur. Yapının kabul ettiği bu plan-

lamada uzun yürüyüş, gençlik

meclis toplantıları, eğitim tarih-

leri, gençlik şöleni ve yılbaşı

kampı gibi başlıklar halinde uz-

laşmaya varılmıştır.

Konferansın sonuna doğru

alan yürütmelerinden İsviçre

gençlik meclisi oluşturuldu.

Oluşan meclis kendi aralarında

görev dağılımını yaparak yeni

donemde yeni bir çalışma sis-

temiyle birlik beraberlik içeri-

sinde mücadeleye bağlı bir bi-

çimde faaliyet yürütecektir. Ve

bu faaliyetler Önderliğe ve

KCK sistemine eşgüdümlü ola-

rak yürütülecektir. Çıkan so-

nuçlar gençliğin kendi üzerine

düşen tarihi misyonu gerçek-

leştirmesini sağlayacaktır. Ön-

derliğin gençliği olarak onsuz

bir yaşamı ve çözümü kabul et-

meyeceğimizi dile getirerek

1.İsviçre Gençlik Konferansı-

’nı tamamladık. Önümüzdeki

süreçte pratiklerimizle çalış-

malarımızı pekiştireceğiz.
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“Wer tê xûyan ku, di nava 
çend salên pêş de wê 
hejmara Kurdên li 
Ewropayê pir zêdetir bibe. 
Tevî Kurdên li Sovyeta 
Berê, em dikarin ji niha ve 
bibînin ku wê ev jimar 
bigehêje du mîlyon û nîvê 
zêdetir. Ev jî tê wateya ku, 
di nava vê girseyê de bi 
hejmareke mezin wê ciwan 
hebin. Ev rastiyeke bêniqaş 
e ku di nava beşên civakî 
de, ê herî biderfet, ne tenê 
ji bo Kurdan, her wisa ji 
bo gelên din jî, ciwan in.”

i salên 1980ê vir
ve di wêneyê siya-
sî yê Ewropayê de

pirrengiyeke dewlemend
xuya dike. Her diçe ev
pirrengî dibe xwediyê
bandorekê girîng. Êdî kes
û hêz nikarin garantî bi-
kin ku wê li vê parzemî-
nê yek nêrîneke siyasî, bi
dehan salan hukum bajo.
Ev parzemîn naflibe herê-
ma Rojhilata Navîn. Divê
were zanîn ku di navbera
wan de cudahîyeke man-
talîte ya berbiçav heye.

Li  Rojhilata Navîn sî-

sitemên totalîter ku pi-
ranî bi hêza çekdarî û
bi çavtirsandinê li ser
desthilardariyê dimînin,
temenê wan ji yên li
Ewropayê dirêjtir di-
bin.  Weke mînak; li
Sûriyê, Hafiz Esad 34
an salan bê navber li
ser text ma,   pifltî mi-
rina wî,  kurê wî Beflar
Esad desthilatdariya ba-
vê xwe hê jî bi heman
rêbazan berdewam di-
ke. Herwiha, li Erebis-
tana Saudî, Urdin, Lîbya
û li hin welatên din jî,

mantaliteya civakê ku
dikare ji van sîsteman
re tehemul bike, zêde
ne cuda ye.

Li Ewropayê siyaset li
ser bingeheke saxlem û
ji bo parastina berje-
wendiyên vê parzemînê
çê dibe û tê meflandin.
Di esasê wê de zêde gu-
hertinên pir mezin çê-
nebin jî, di van salên da-
wî de rengê siyaseta wê,
li gorî yên demên borî,
rengê xwe guherandiye.
Em dikarin bêjin ku ev
siyaset  ji sor derbasî flîn
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Guhertina Siyasî 
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Ciwanên Kurd li Ewropayê
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bûye û ev rewfl berdewam dike.
((SSoorr  ==  ÇÇeepp  ûû  SSoossyyaallîîsstt,,  fifiîînn  ==  XXii--
rrîîssttiiyyaann  DDeemmookkrraatt  ûû  RRaassttggiirrêênn
ddiinn))..

Bi hilbijartinên ku di sala 2005an
de li Almanyayê pêk hatin Angela
Merkel bû Serokwezîra vî welatî.
Îsal jî Nicolas Sarkozy bû serokê
Fransayê. Bi hatina van du siyaset-
medaran rengê flîn her ku diçe
bandora xwe li ser jiyana rojane ya
tevahiya Ewropayê zêde dike. Ji se-
rê sala 2007an û vir ve,  hinkî
Hans-Gert Pöttering weke serokê
Parlemena Ewropayê hatiye hilbi-
jartin, di nava saziyên Yekîtiya Ew-
ropayê de jî giraniya Xirîstiyan De-
mokratan zêdetir bûye. Bi
hilbijartinên ku li Belçikayê jî pêk
hatin partiya Xirîstiyan Demokra-
tan hate ser desthilatdariyê.

Wisa tê xûyan ku siyaseta bin-
gehîn ya Ewropayê, her çend li
gorî partiyan nayê guhertin jî, wer
ketiye rêya guhertineke girîng. Ev
îxtidarên flîn wê bi hin guherînan,
yên hindirîn û derve giranîya xwe
zêdetir nîflan bidin. Heke ti rew-
fleke awarte dernekeve holê, wisa
tê dîtin ku, di salên pêfl de wê ev
Yekîtî xwe zêdetir nêzîkê Amerî-
kayê bike. Nuansa siyasî ku heya
niha di navbera van du hêzan de
hebû, ez wisa texmîn dikim ku wê
ji vir flûn ve zêde neyê dîtin. 

Lêbelê ev nayê wê wateyê ku
Ewropa wê  bikeve bin bandora
Amerîkayê û ji daxwazên wê re
serî deyne. Ji ber ku Ewropa xwe
weke dayîka Amerîkayê dibîne,
lewre ew naxwaze ti car bikeve
bin bandora yekser a serdestiya
Amerîkayê. Di wêneyê herî dawî
yê sîyaseta Ewropayê de kareya
ku herî zêde derdikeve pêfl ev e:
Ewropa wê bi rêbazên xwe yên
nû di siyaseta derve, herwiha ya
hindirîn de xwe zêdetir nêzîkê

Amerîkayê bike.
Xaleke din ya girîng jî ew e ku

ev rengê nû yê Ewropyê wê
flewqek çawa bide tekiliyên bi
Tirkiyê re?  Bi taybetî ev xal ji bo
me Kurdan girîng e. Wer xuyaye
ku  pêvajoya guftugoyan, ya  bi
Tirkiyê re ji berê zehmetir be. Ez
wisa dibînim ku rayedarên huku-
meta nû ya tirk wê li dora  mase-
yên guftugoyan zêdetir xwîdan bi-
din û biheflin. Bi taybetî, pifltî
hatina Nicolas Sarkozy, weke se-
rokkomarê Fransayê, dengên dij-
berê endametiya Tirkiyeyê bilintir
dibin. Lêbelê ev nayê wateya ku
wê Ewropî Tirkiyeyê ji xwe pir
dûr bixin. Na, Ewropa wê bi siya-
seta xwe ya nû hewl bide ku  vî
welatî, li gorî krîterên xwe ên si-
yasî, civakî û herwiha li gorî ber-
jewendiyên xwe ên aborî biguhe-
rîne. Lewre wê ev pêvajo bi
zehmet derbasbe. Rewfla desthi-
latdariya leflkerî ku îro li Tirkiyê
heyî jî dikare zehmetiyên vê pêva-
joyê zêdetir bike.

DDii  vvêê  RReewwflflaa  GGuuhheerrîî  ddee  
HHeellwweessttaa  CCiiwwaannêênn  KKuurrdd

Wer tê xûyan ku, di nava çend
salên pêfl de wê hejmara Kurdên
li Ewropayê pir zêdetir bibe. Tevî
Kurdên li Sovyeta Berê, em dika-
rin ji niha ve bibînin ku wê ev ji-
mar bigehêje du mîlyon û nîvê zê-
detir. Ev jî tê wateya ku, di nava
vê girseyê de bi hejmareke mezin
wê ciwan hebin. Ev rastiyeke bê-
niqafl e ku di nava beflên civakî de,
ê herî biderfet, ne tenê ji bo Kur-
dan, her wisa ji bo gelên din jî, ci-
wan in. Bi giranî van ciwanên
kurd li Ewropayê xwendina xwe
kirine. Pirsgirêka diyalogê bi ew-
ropiyan re û fêmkirina mentalîte-
ya wan ji aliyê van ciwanan ve tine

ye. Ev jî dikare bibe sedemê pêfl-
xistina dostanî û hevkariyeke bafl-
tir. Tê zanîn ku di hêzbûyîna di-
yasporayê de rola diyalog û
hevkariyê jî pir mezin e. Ciwan
hêzeke xurt ya diyasporayê ne.

Dema mirov li rewfla îroyîn ya
ciwanên Kurd li Ewropayê dinê-
re, di pir aliyan de derfetên dew-
lemend derketine holê. Berî her
tifltî, li Ewropayê her ciwanek
Kurd çend zimanan dizane û bûne
xwediyê zanisteke Ewropî jî. Dîsa
çand, nirx û jiyana Ewropiyan ji
aliyê van ciwanan ve bafl tê naski-
rin. Em dizanin ku piraniya wan jî
ji malbatên welatparêz in. Ev jî tê
wateya ku di bingehê wan de we-
latparêzî heye û ew bi çandeke
kurdewarî hatine mezinkirin. He-
ke bi awayekî zanistî û siyasî nêzî-
katî li wan were kirin, ez wisa ba-
wer dikim ku wê bibin xwediyê
roleke mezin li diyasporayê. Em
dikarin bêjin ku ewê bikarin di pir
aliyan de ji bo gelê xwe kar bikin
û bi feydebin.

Bi guherînên siyasî ku di Ewro-
payê de çê dibin ve girêdayî, di
pêvajoya guftugoyên di navbera
Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de jî
hebûna wiqas ciwanên Kurd dika-
re bibe xwediyê roleke sereke. Bi
xebateke ronakbîrî ew dikarin, bi
taybetî di navbera Kurd û Ewro-
piyan de bafltir bibin pire û haceta
diyalogê. Ji bo ku di vê pêvajoyê
de Ewropî bafltir pirsgirêka Kur-
dan nas bikin, ciwan dikarin bibin
xwediyê xebateke binirx. Êdî Ew-
ropa weke demên borî li Kurdan
nanêre. Bi naskirineke rast a pirs-
girêka kurd, rewfla Tirkiyeyê jî
bafltir û hêsatir ji aliyê wan ve di-
kare were fêmkirin.

Cara yekem di salên destpêka
1990î de, li Ewropayê di nava ci-
wanên Kurd de xebateke tanzîmî
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hatiye meflandin. Lêbelê di dest-
pêkê de ew kar û xebat zêdetir li
ser esasê pêkanîna alîkariyê ji bo
Têkoflîna Rizgariya Neteweyî
pêkhatiye. Armanca sereke ew
bû ye ku ciwanên Kurd zêdetir û
bafltir tev li refên têkoflînê bibin.
Bi vê xebatê jî bi sedan ciwan ji
Ewropayê çûne Kurdistanê û tev
lî refên floreflgeran bûne. Di pêfl-
ketina vê têkoflîna hemdem ya
gelê Kurd de rola vê xebatê nayê
jibîrkirin.

Divê em qebûl bikin ku, ji bo
tanzîmkirina ciwanan, a di qada
Ewropayê de, heya niha pir kêm
xebatên bi encam hatine meflan-
din. Lewre hê em nikarin bêjin ku
hêzeke bafl ya ciwanên Kurd li vê
parzemînê çê bûye. Dê ev mijar
weke kêmasiyekê were dîtin.

Di destpêka vê sedsala 21emîn
de, êdî rola ku dikeve ser milên
ciwanên kurd rengê xwe guheri-
ye. Çendî hê jî pêwîstî bi tevlêbû-
na dîrekt a li refên gêrîla hebe jî,
ev pêwîstî ne weke a salên borî
ye. Bi guherînên gifltî ve girêdayî
zêdetir rewfla ciwanên kurd yên
li vê herêmê jî hatiye guhertin.

Ji bo hêzkirina diyaspora kurd li
Ewropayê ev potansiyela ciwanan
dikare bibe qeweteke bi nirx û bi
feyde. Bi tanzîmeke bafl em dika-
rin dewlemendiyeke hê bafltir ji
wan biafirînin. Bêguman hemû
daxwaziyên civaka kurd tenê na-
keve ser milên van ciwanan, lêbe-
lê çiqas ev potansiyel were bika-
ranîn wiqas jî karê diyasporayê
hêsan dibe û xebatên wê bien-
cam dibin. Heke ne wisa be, ci-
wan tenê bi serê xwe nikarin bi-
bin hêzeke kurdewarî û wê
nikaribin pafleroja xwe jî bafl di-
yar bikin. Lewre, divê hêza diyas-
pora kurd, ku li Ewropayê ye, bi
tevayî bafl were tanzîmkirin û di

navê de jî rola ciwanan bafl were
dîtin.

DDiiyyaassppoorraa  ûû  CCiiwwaann

Ji bo afirandina paflerojeke bafl
divê hêza diyasporayê, û bi taybetî
jî ya ciwanan bafl werin tanzîmki-
rin. Berjewendiyên gelê me, li der-
veyê welat, bi rêya van her du hê-
zan dikarin bafltir werin parastin.
Heke ji niha ve bingeh û amadeka-
rî neyên kirin û kesayetiyên siyasî
di nava diyasporayê de neyên afi-
randin, ji bo paflerojê wê pir zeh-
met be ku berjewendiyên gelê me
werin parastin. Di nava girseya di-
yasporayê de hin ciwanên me he-
ne ku xwe di nava partiyên siyasî
ên ewropî de tanzîmkirine. Lêbelê
ev hê di asteke pir piçûk de ye. Pir
kêm ciwanên kurd di nava parti-
yên ewropî de bûne xwediyê hin
cihên bafl. Bêguman kes nikare bê-
je ev bes e. Li gorî jimara Kurdan,
bi taybetî ya ciwanan, li Ewropayê,
di qadên siyasî de pozisyona me
pir qels e.

Dema mirov li saziyên navnete-
weyî yên li welatên Yekîtiya Ew-
ropayê dinêre, tê dîtin ku pir
kêm Kurd di nava van rêxistinan
de bûne xwediyê kar. Ji ber ku
Kurd di welatên ku tê de dijîn de
xwediyê hewldanên bibandor nîn
in, ew nikarin di nava van saziyên
navneteweyî de jî ji xwe re cih
bigrin. Bêguman pêwîst nîn e ku
her ciwanê kurd bibe parlemen-
ter û piflt re di nava saziyên ew-
ropî de kar bike, lêbelê pir ferz e
ku ew bibin xwedî pozîsyon û di
qada saziyên siyasî û civakî de
xwe bibandor bikin. Dê were za-
nîn ku bêendametiya partiyan pir
zehmete ku mirov bikare di sazi-
yên siyasî yên weke parlemenan
de bibe xwediyê kar. Heke di na-

va civaka diyaspora kurd de fli-
yarbûneke bafl hebe, ji bo demên
pêfl wê pir kes bikarin di nava
partiyên siyasî de ji xwe re kar
bibînin. Di her welatê Ewropayê
de jî heman rastî xwediyê wate-
yeke girîng e. Lewma, di serî de
divê ciwanên me ji siyasetê nere-
vin, li kû dibin bila bibin, pêwîste
ew hewl bidin ku di nava saziyên
siyasî de bibin xwediyê sozê û ji
xwe re cih û bandorê çêbikin.

Dema mirov li kompozisyona
saziyên sivîl yên ewropî dinêre,
mixabin diyaspora me bi heman
rastiyê re dîsa rû bi rû ye. Di serî
de ciwan, mixabin li van deran jî
hebûna Kurdan pir zêde nayê dî-
tin. Ne tenê weke rêveber, her-
wiha weke xebatkar û weke en-
dam jî Kurd pir li wan deran tine
ne. Lewre em nikarin di nava sa-
ziyên weke Amnesty Internatio-
nal, Komeleyên Mafên Mirovan,
Sendika û saziyên her wekî din
de rewfla gelê kurd bikin xalên
rojevan. Rast e pêwîstî bi karê lo-
biya saziyên Kurdan heye, lêbelê
heke Kurd bi xwe di nava wan
saziyan de tinebin ew nikarin bi
hêsanî doza gelê xwe bi wan bi-
din fêmkirin û bikin xaleke rojeva
wan. Di vî warî de rola herî me-
zin dikeve ser milê xwendekarên
kurd. Pêwîste ku ev xwendekar
zêdetir hewl bidin.

Hêviya min heye ku di salên
pêfl de di nava pir saziyên nete-
weyî û navneteweyî de ciwanên
Kurd, ku li vê parzemînê xwendi-
ne, jî bibin xwediyê sozeke giran-
biha. Pêwîste ku ciwanên me van
hêviyên me vala dernexin. Di pê-
vajoyên dîrokî de divê rolên dî-
rokî werin leystin. Ev jî bi fedeka-
riyê û zanistê pêk tê. Çiqas
fedekarî pêwîst be, wiqas jî zanist
û rêbazên zanyariyê pêwîst in.
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“Adı, soyadı: Abdullah 
DEMİR 
Kod adı: Battal
Doğum yeri ve tarihi: 
Çalê köyü- Nusaybin, 
1974
Mücadeleye katılım 
tarihi: 1990, İzmir
Şehadet tarihi ve yeri: 
25 Kasım 1997, Çirav”

axt›n› beline ba¤-
lad›. Yele¤ini üze-
rine giydi. Kefiye-

sini boynuna at›p uçlar›n›
arkadan ba¤lad›. Art›k
haz›rd›. Bak›fllar› yal›m
yal›md›. Av›na atlayacak
bir flahin gibi f›ld›r f›ld›r
dönüyordu gözleri. Elini
uzatt› k›rm›z› flarjörlü si-
lah›n› ald›. Mekanizma-
s›n› geriye çekti, b›rakt›.
Sonra emniyetini açt›.
Namlusunu havaya dikti
ve a¤z›na mermi sürdü.
Yeniden emniyete ald›.
P›r›l p›r›l, simsiyaht› si-
lah›. Çevik bir hareketle
omuzuna att› ve kendisi-
ni bekleyen arkadafllar›-
na döndü: 

“Haydi yoldafllar gide-
lim.” 

Bir manga gerilla silah-
lar›n› omuzlay›p peflpefle

dizildiler, BKC, B-7, ve
Klefller gün ›fl›¤›nda pa-
r›ldad›. Ad›mlar› h›zl›,
yüzleri güleç, bak›fllar›
keskindi. S›k a¤açl›klar›n
aras›ndan geçtiler. Sarp
kayal›klar› aflt›lar, birkaç
saat sonra; 

“Burada mevzilenirsek
nas›l olur?” diye komu-
tas›ndaki arkadafllara
sarp kayal›kl› dar bo¤az›
gösterdi. Karar verme-
den önce yoldafllar›n›nda
görüflünü almak istiyor-
du. Gerillalar etraflar›na
bakt›lar. Daha önce yüz-
lerce kez keflfettikleri
araziyi al›flkanl›kla birkez
daha keflfettiler. Sonra
bafllar›yla komutanlar›n›
onaylad›lar. Silahlar›n›
omuzlar›ndan indirip
mevzilenmeye bafllad›lar.
Komutan her üç mevziyi
tek tek gezdi. Birisinin
önüne yerden, büyükçe
bir tafl  al›p koydu. Bir
di¤erini yükseltti. Di¤er
mevzi ise fena de¤ildi. 

Yerinde duram›yordu.
‹lk kez bu kadar sab›rs›z-
lan›yordu. Düflman geldi
gelecekti. Bunu biliyordu
yinede sab›rs›zlan›yor,
eli bir teti¤e gidiyor, bir
geri geliyordu. Sanki
acelesi vard›. Bir an ön-
ce gelseydi flu düflman
ve dökseydi halk›n›n bin
y›ll›k kinini. Ne iflleri

vard› Kürdün diyar›nda? 
Herkes kendi ülkesin-

de olsa daha iyi de¤il
miydi? O da gitmiflti düfl-
man›n ülkesine. Ama ne
eline silah alm›fl, ne de
birilerini katletmiflti. Uy-
sal uysal ekme¤ini kazan-
ma savafl› vermiflti o ka-
dar. Hatta çok nazik
davranm›flt›, çok alçak-
gönüllülük göstermiflti
oradaki insanlara. Baz›la-
r›yla arkadafl bile olmufl-
tu. Sonra ayr›lm›flt› on-
lardan. 

NNiihhaayyeett  bbeekklleeddiikklleerrii  
ddüüflflmmaann  ggeelliiyyoorrdduu

Ülkesine yabanc›lar›n
dolufltu¤unu ö¤renmiflti,
y›llar sonra. Sömürüldü-
¤ünü ö¤renmiflti. Ülkesi-
nin talan edildi¤ini, in-
sanlar›n›n katledildi¤ini
ö¤renmiflti. Ve kendisi-
nin metropollere savrul-
du¤unu ö¤renmiflti. Düfl-
man kavram› yerleflmiflti
beynine. Demek bir düfl-
man› vard›. Hemen kes-
miflti iflle iliflkisini ve so-
lu¤u Gabar’da alm›flt›.
Gözleriyle görmüfltü
dostu, düflman› ve düfl-
man›n ettiklerini ... 

Geliyorlar, diye f›s›l-
dad› ön mevzideki geril-
la. Hayallerinden s›yr›la-
rak son defa kontrol etti
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çevresini. Eli yeniden teti¤e gitti.
Arkadafllar›na dönerek tek tek
bakt› hepsine. fiimdi rahat ve sa-
kindi. 

Kimse atefl açmas›n. Tam içimi-
ze girsinler. Öyle vurun ki, hiç
kimse kalkmas›n, diye talimat›n›
verdi. Yüzünü pembesi bir gü-
lümseme kaplam›flt›. Nihayet düfl-
man beliriverdi. Bir, iki, üç... 

Gittikçe yak›nlafl›yorlard›. Yüz
ad›m, elli ad›m, on ad›m... Birden
namlular hep bir a¤›zdan alev
saçt›. Ortal›k can pazar›yd›. Düfl-
man askerleri yan yana devrildi.
Bombalar peflpefle gümledi. Ge-
rillalar› beklemiyor olmal›yd›lar.
Kendinden emin ç›km›flt› Kürdün
arazisine. Emin ad›mlarla yürü-
müfltü Ç›rav doruklar›na. Ancak
görmek nasip olmad› ço¤una Ç›-
rav’›n doru¤unu, bir daha göre-
meyecekleri gibi ülkelerini... 

Çat›flma bafllam›flt›. Düflman as-
kerleri sarhofl gibi ölümün üzeri-
ne geliyorlar, ölüyorlard›. Araziye
da¤›lm›fl olanlar›n ço¤u hala afla¤›-
lardan küme küme geliyordu.
BKC’ci, silah›n› kümenin içine
do¤rultarak, aral›klarla dokunu-
yordu teti¤e. Onlarca düflman›n
içine iki gülle atm›flt› B-7’ci. Ve
klefller en yak›ndakileri taram›flt›
el bombalar› eflli¤inde. Birkaç ce-
set duruyordu gerilla mevzileri-
nin önünde. Yeflil giysileri siyah
potinleri kana bulanm›flt›. Kiminin
silahlar› yana düflmüfl, kiminin
kollar›nda tak›l› kalm›flt›. Hepsi de
p›r›l p›r›l parl›yordu güneflin flav-
k›nda. Bu manzara gerillan›n silah
alma arzusunu okfluyor, giderek
dürtüklüyor, kamç›l›yordu. 

Daha önce neden sab›rs›zland›-
¤›n› flimdi anl›yordu gerilla komu-
tan›. Bak›fllar›n› silahlardan alam›-
yordu. Ne kadar da çok silah
devrilmiflti yere, hepsi de yeni ye-

ni! Yeniden sab›rs›zlan›yordu. ‹çi
içine s›¤m›yor, kendini mevzide
tutam›yordu. Nihayet at›ld›. Yol-
dafllar› atefli daha da gürlefltirerek
savunmaya bafllad›lar onu. Bir çe-
vik hareketle ulaflt› ilk silaha, son-
ra bir di¤erine, bir di¤erine... Ta
ki serseri bir kurflun gelip de¤in-
ceye kadar bedenine ve bedenin-
den s›cac›k bir kan sel olup ula-
fl›ncaya dek yaflam a¤ac›n›n
köklerine. 

““BBiijjii  SSeerrookk  AAppoo”” oldu son söz-
leri ve yoldafllar› daha bir kinle
dokundular tetiklere. ‹ntikam ç›¤-
l›klar› yükseldi her tarafa. Ve da-
ha çok düflman devrilir oldu Ç›-
rav topra¤›na. 

KKüürrddiissttaann’’ddaann  ggiiddeenn  bbiirr  KKüürrtt,,  
mmeettrrooppoollddee  iinnssaann  ggiibbii  eemmee¤¤iinnii  
ssaattaammaazz.

Kürdistan’da sömürgecilik tari-
hi bir anlamda ‘Kürdü Kürde k›r-
d›rtma’ tarihidir. Sömürgecilik bu
politikas›n› yaflama geçirebilmek
için halk›m›z› mezhep, afliret ve
düzen partileri etraf›nda bölüfltü-
rüp aralar›nda yapay çeliflkiler ya-
ratm›fl, y›llarca halk›m›z birbirine
karfl› kavga, dövüfl içinde tutarak
bu temel üzerinde sömürgecili¤i-
ni tesis etmeye çal›flm›flt›r. 

Bu afliretler aras› kavgalar ne-
deniyle birçok aile yerinden yur-
dundan göç etmek zorunda kal-
m›flt›r. Kürdistan’dan ayr›lmak
durumunda kalan Kürdün gidece-
¤i yer, Türkiye metropolleridir.
Orada, yaban ellerde en afla¤›l›k
ifllerde çal›flmaya mahkumdur ar-
t›k. Onu da bulabilirse tabii. Met-
ropollerde en çok emek isteyen,
fakat en az ücret getiren ifller
Kürtlere b›rak›lm›flt›r. 

Kürdistan’dan giden bir Kürt,
metropolde insan gibi eme¤ini sa-

tamaz. Yani bir fabrikaya gidip ifl
tutamaz. Bunu yapmas› için y›llar
geçmesi gerekir. ‹lkin inflaatç›l›k,
kap›c›l›k, hamall›k, la¤am temizle-
yicili¤i, çöpçülük vs. en düflük ifl-
leri yapar. Ondan sonra baflka ifl-
lere talip olabilir. Ve tabii bu
süreçte de hem asimilasyon cen-
deresinden geçer, hem de afla¤›-
lanarak, horlanarak, aç, sefil b›ra-
k›larak kiflili¤i ezilir, onuru k›r›l›r,
k›saca Kürtlü¤ünden ç›kart›l›r. 

‹flte belirtilen durumlar maruz
kalanlardan birisi de Battal yolda-
fl›n ailesidir. Afliretsel kavgalardan
kaçarak metropollere s›¤›n›r,
orada yaflamaya çal›fl›rlar. Ancak
partimizin ç›k›fl›, Kürt insan›n› ay-
d›nlatmas›, bilinçlendirerek özüne
sahip ç›kar hale getirmesi, bu ai-
lede de yank›s›n› bulmufltur. Bir-
çok Kürt ailesi gibi Battal yolda-
fl›n da ailesi düflman›n
asimilasyonuna karfl› Kürtlük
özelliklerini koruyarak ve yurtse-
verleflerek karfl› koymaya, diren-
meye çal›fl›r. 

EEssaass  ddüüflflmmaann››nn››  flfliimmddii  ttaann››yyoorrdduu

Ülkede yükselen devrimci sava-
fl›n etkisi bireyleri amans›z aray›fl-
lara iterek çeliflkileri çözme yolu-
na sevk etmektedir. Battal yoldafl
‹zmir’de sosyal, s›n›fsal ve ulusal
iç çeliflkileri, özellikle de düflma-
n›n halk›m›za yönelik bask›lar›n›
ve afla¤›lay›c› uygulamalar›n› daha
yak›ndan görmeye bafllar. Bu çe-
liflkilere anlam vermeye bafllad›k-
ça ülkesine ve onun kurtulufluna
olan özlemi artar. Bu özlemine
ulaflman›n da, ba¤›ms›zl›k savafl›-
n›n zaferinden geçti¤ini anlar. 

Bu bilinçle metropollerde parti
ile iliflkilenir, faaliyetlere kat›l›r.
Ailece cephesel çal›flmalarda yer
al›rlar. Zaten k›z kardefllerinden
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biri gerillaya kat›lm›flt›r bile. Belli
bir süre sonra gelen k›z kardefli-
nin flehadet haberi, Battal yoldafl›
ve ailesini daha da etkiler, partiye
daha da yak›nlaflt›rarak düflmana
karfl› kin ve nefretlerini kat be kat
art›r›r. 

‹ntikam duygusu art›k sab›rs›z-
land›rmaktad›r onu. Öyle ya, köy-
lülükte olsa, birileri gelip k›zkade-
flini öldürse, hemen eline silah›n›
al›p pefllerine düflmez miydi? Pefl-
lerine düflmeyip evde oturursa
‘korkak’ demezler miydi? Hatta
‘namussuz’ demezler miydi? Y›l-
larca böyle denilmesin diye az m›
birbirlerinden adam vurmufllard›!
Hem de bofl yere. Ama bunun bi-
lincine flimdi var›yordu. 

Esas düflman›n› flimdi tan›yordu.
Bütün halk›n› katleden, bütün
k›zkardeflleri, a¤abeyleri, erkek
kadeflleri, babalar›, o¤ullar›, ana-
lar›, k›zlar›, hatta yafll›lar›, bebeleri
katleden bu kara postall› düflman
de¤il miydi? Silah›n› al›p bu katille-
rin pefline düflmeyen ‘korkak, na-
mussuz’ de¤il miydi? 

VVaakkiitt  ggeellmmiiflflttii  aarrtt››kk  bbeekklleemmeenniinn  
aannllaamm››  yyookkttuu

Art›k Battal yoldafl yerinde dura-
m›yordu. Bu duygular›, bu düflün-
celeri onu delirtecekti. Metropol-
deki cehpe çal›flmalar› O’nu
doyurmuyordu. Savafl daha çekici
geliyordu. Çünkü daha doyurucuy-
du. Fazla bekleyemezdi. Hemen ça-
l›flmalar›n› arkadafllar›na devretti.
Ailesiyle kucaklaflt›, vedalaflt›. Aile-
si, arkadafllar› terminale kadar gelip
bir dü¤ün havas›nda u¤urlad›lar
O’nu. Ve 24 saat süren bir yolcu-
luktan sonra ülkesindeydi. 

‹lk Gabar’a geldi. Gabar’› görür
görmez sevdi ve y›llard›r neden
gelmemifl oldu¤una hay›fland›.

Gerillay› ilk Gabar’da gördü, si-
lahlara dokundu. ‹lk “heval” dendi
kendisine, yer verildi, ilgi gösteril-
di. S›cak ve sanki k›rk y›ld›r tan›-
flan dostlar›n içtenli¤i ve samimi-
yeti ile sohbetler yap›ld›, Gabar’›n
tad›na doyum olmayan meyveleri
yendi... 

HHeemmeenn  hheerr  yyeerrddee  öönnddeeyyddii  
BBaattttaall  aarrkkaaddaaflfl

Battal yoldafl çok mutluydu ar-
t›k. Nihayet düflmana olan kinini
dökecek bir ortama kavuflmufltu.
Art›k süreç bafll›yordu. Y›l ‘90’d›.
‹lk savaflç› e¤itimini burada ald›.
Halk›n›n mal›n›, can›n›, namusunu
koruyaca¤›na söz verdi. Ülkesinin
sömürge oldu¤unu, bunun kurtu-
luflu için halk savafl›n›n verilmesi
gerekti¤ini, bunun da çok uzun
sürebilece¤ini, akla hayale gelmez
zorluklar›n›n oldu¤unu ve bir halk
savaflç›s›n›n bu zorluklarla müca-
dele etmeye kararl› olmas› gerek-
ti¤ini ö¤rendi. 

Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için kan›-
n›n son damlas›na kadar savaflaca-
¤›na and içti. Sonra s›ra silahlara
geldi. ‹lk kurflunu s›karken sanki
birkaç y›l öncesinde s›k›lan ‘ilk
kurflun’un heyecan›n› yafl›yor gi-
biydi. Çok çabuk ö¤rendi ‘ggeezz,,
ggöözz  vvee  aarrppaacc››¤¤››..’’ Tam teti¤e doku-
nacakken solu¤unu tutacakt› ki,
silah› titremesin ve düflman neferi
kurtulmas›n. Bunlar› çok önemli
gördü ve iyice akl›na nakfletti. 

E¤itimini tamamlad›ktan sonra
savafl birliklerinde yerini alan Bat-
tal yoldafl, oldukça çoflkulu, mo-
ralli ve savafl azmiyle doluydu bu
süreçte. Yoldafllar›na karfl› hep
sayg›-sevgi gösterir, mütevazi ve
çal›flkand›r, cesaretli ve pratikçi-
dir. Görevleri seve seve ve hak-
k›n› vererek yapar. Yar›myamalak

iflleri yapmaktan hofllanmad›¤› için
büyük titizlikle ifllerini yürütür ve
sonuç almayana dek yakas›n› b›-
rakmaz. Sa¤lam ifl yapt›¤› için, bir-
çok önemli ifl kendisine verilir.
Erzak, cephane depolama, grup
getirip götürme gibi önemli ifller-
de hemen O’nu görmek müm-
kündür. Hem savaflç›l›¤›, hem ça-
l›flkanl›¤›, hem ba¤l›l›¤› O’nu tez
zamanda yoldafllar›n›n sevgilisi ha-
line getirir ve görev almas›n›n
önerirler. Bunun üzerine aral›k-
larla birim, manga ve tak›m ko-
mutanl›¤› görevlerine kadar yük-
selir. 

GGaabbaarr  bbüüttüünn  ggöörrkkeemmii  vvee  
ggüüzzeellllii¤¤iiyyllee  AAggiittlleerrii,,  BBaattttaallllaarr››  
kkuuccaakkllaammaayyaa  hhaazz››rrdd››rr

Gabar’› sevdi¤i kadar Cudi’yi de
sever Battal yoldafl. Biri di¤erinden
güzel bu cennet parçalar›na ba¤la-
n›r. 1995-97 y›llar› aras›nda kald›¤›
Cudi’de birçok savafl›ma kat›l›r ve
birçok görevi baflar›r. Cudi’yi çok
sevmifltir, ama Gabar’a sevgisi
apayr›d›r. Gabar ilk ad›m att›¤› öz-
gür vatan topra¤›d›r O’nun için. Ve
yine Gabar, özgürlü¤ün sonsuz
ba¤r›na yürüdü¤ü yerdir. 

““‹‹llkk  kkuurrflfluunn’’uunn  ppaattllaatt››lldd››¤¤››  yyeerriinn
aannllaamm››nn››,,  üüllkkeemmiinn  ddaa¤¤llaarr››nnaa  sseevvddaa--
llaannmmaann››nn  öönneemmiinnii  vvee  AAggiitt’’lleerriinn  iizz--
lleeyyiicciissii  oollmmaa  kkaarraarrll››ll››¤¤››nn››,,  iinnssaannll››¤¤››
vvee  ddoo¤¤aayy››  GGaabbaarr’’ddaa  ggöörrddüümm,,  aannllaa--
dd››mm,,  sseevvddiimm”” sözleriyle Battal
yoldafl bir cümlede bütün yafla-
m›n›, duygular›n› ve Gabar’›n öne-
mini ifade etmifltir. Gabar ise, bü-
tün görkemi ve güzelli¤iyle kendi
topraklar›nda ç›kan kahramanlar›
Agitleri, Battal’lar› her zaman ku-
caklamaya haz›rd›r. 

Kürdistan devrim flehitleri ölüm-
süzdür. Battal yoldafl›n an›s› özgür
vatan yarat›larak yaflat›lacakt›r. 

CIWANÊN AZAD
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“Kürtler artık onursuz bir 
yaşama hayır diyor ve her 
yerde haykırıyor ya başı 
dik bir yaşam ya da 
onurluca bir ölüm başka 
yolu yok bunun. Musa’nın 
Davut’un İsa’nın 
Muhammed’in de isteği bu 
değil miydi? Onurluca eşit 
bir yaşam... Onun için 
mücadele etmedi mi bu 
peygamberler. Hallac’ın 
hakikat aşkı değil miydi 
özgürlük. Maninin arayışı 
değil miydi? Ya da 
uğrunda canını veren 
Sokrates in Prometus’un 
isteği de bu değil mi ateşi 
onun için çalmadı mı?” 

ine savaş yine kı-

yım yine ölümler

yine çatışmalar

yine gözyaşları feryat-

lar ve kinin nefrete ka-

rıştığı bir sürece girdik.

Dört koldan başlayan

saldırılar, adeta ‘size

yaşayacak bir karış

toprak bile bırakmaya-

cağız’ haykırışları eşli-

ğinde yapılıyor gibi.

Evet, silahlar ve bı-

raktığı izleri yaraları

çok iyi bilen bizler, ço-

cukluğumuzdan bu ya-

na yaşadığımız acıları,

kurşunlar altında geçen

bir ömrü ve yine tarih

tekerrür edermişçesine

aynı duyguları yaşa-

maya başladık. 

Hissettiklerimiz an-

lamaya çalıştıklarımız

yine karıştı, karamsar-

laştık yine önümüzü

görmez olduk. Soruyo-

ruz kendimize ne ola-

cak acaba nereye gide-

cek bu süreç.

Haberlerde yine merak

ettiğimiz konu acaba

kaç gerilla yaşamını

yitirdi hemen isimleri-

ni arıyoruz acaba kim

hangimizin yakını, ar-

kadaşı ya da tanıdığı

veya kaç asker yaşa-

mını yitirdi onlar kim

kimler diye merak edi-

yoruz işte. Böylesi bir

psikolojiye girdik. 

İşte savaş çığırt-

kanlığı almış başını gi-

diyor; her yerde askeri

operasyonlar. Açıkla-

malar yapılıyor; ‘öldü-

receğiz, kökünü kuru-

tacağız kadın da olsa

çocukta olsa ölecekler’

diye. Ne oluyor? Ne-

den? Niçin tekrar sa-

vaş? Neden tekrar

ölümler? Bir kader mi

bu topraklarda anaların

feryatları çığlıkları,

çok mu basit bunlar? 

Savaş tanrıları yine

çıktılar tarih sahnesine;

can ve kurban istiyor-

lar. Daha çok kan isti-

yorlar ve onun yeryü-

zündeki temsilcileri

bunu yapmaya başladı

bile. Sabırsızca bekli-

yor ve bu anı bekliyor-

larmış gibi yine ölümü

haykırmaya başladılar.

İnsanlık tarihi hep bun-

ları yaşamadı mı? Hep

bunları görmedi mi. Az

mı öldü insanlar. Az mı

bu topraklar kan gördü.

Az mı bombalandı bu

dağlar taşlar. Az mı za-

limlere karşı isyan
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edildi, Dehaklara karşı dağlara

çıkıldı. 

Kundaktaki çocuğuna kadar

katledilen bir halk Kürtler

Zaloğlu gibi ferman padişa-

hınsa dağlarda bizimdir demedi

mi bu insanlar, Asurlara ve İs-

kender’e karşı çıkmadılar mı?

Haçlılarla savaşmadı mı? Fars-

lara, Araplara karşı baş kaldır-

madı mı?. Osmanlıya haksızlık-

lara hep isyan etmedi mi? İsyan

savaş yıkımlar ölümler görmedi

mi? Bu halkın hep ezilmedi mi

kafası, gömülmedi mi topluca

mezarlara, üzerine yazılar yazıl-

madı mı bu insanların? 

Gömüldüğü yerler hala belli

olmayan bu varlıklar, çekilme-

di mi sehpalara, dilim dilim

edilmedi mi işkencelerde? Sü-

rülmedi mi, yakılmadı mı köyü

evi alınmadı mı elinden? Ya-

şamı onuru benliği olan dili

asimle edilmedi mi, kültürü,

kimliği yok sayılmadı ve inkâr

edilmedi mi? Bunların en iyi

olanı ölü olandır denilmedi mi?

Hakaretlere insanlık dışı ben-

zetmelere yakıştırmalara maruz

kalmadı mı?

Evet, hepsini yaşayan birebir

iliklerine kadar his eden bir halk

yani Kürtler; potansiyel tehlike

olarak görülenler. Tarihteki ca-

navar dağlılar ya da ne olduğu,

ne idüğü belirsiz insanlar. Kun-

daktaki çocuğuna kadar katle-

den bir halk, şimdi hakkını ve

adalet arıyor istiyor bu dünyada.

Yeter artık diyor bunca yaşanan-

lara. Uzatıyor elerini barışa kar-

deşliğe güzel günlere ama ne

yazık ki havada kalıyor yada ko-

parılıyor eli. Deniliyor ki senin

yaşamaya hakkın yok yaşasan

da onursuz bir şekilde yaşaya-

caksın benim istediğim gibi ya-

şayacaksın bana teslim olacak-

sın, dediğimi yapacaksın.

Ey Prometheus, tanrılar

bize verdiğin ateşi geri 

almak istiyor

Ve bu gün Kürtler artık yeter

diyor. Haykırıyor özgürlük, öz-

gürlük ve özgürlük. Görün, işi-

tin ey zalimler, ey Dehaklar,

Kürtler uyandı ve artık hakkını

alacak. Zalimin zoruna karşı,

çıkmış dağlara, savunuyor ken-

dini. Özünü, benliğini haykırı-

yor rengini, iradesini. Ey gör-

mezlikten gelenler ya da kör

olanlar duyun artık bunları bize

hiçliği reva görenler. Kürtler

artık onursuz bir yaşama hayır

diyor ve her yerde haykırıyor

ya başı dik bir yaşam ya da

onurluca bir ölüm başka yolu

yok bunun. 

Musa’nın Davut’un İsa’nın

Muhammed’in de isteği bu değil

miydi? Onurluca eşit bir yaşam...

Onun için mücadele etmedi mi

bu peygamberler. Hallac’ın haki-

kat aşkı değil miydi özgürlük.

Maninin arayışı değil miydi? Ya

da uğrunda canını veren Sokrates

in Prometus’un isteği de bu değil

mi ateşi onun için çalmadı mı?

Biz ki uygarlığın rahmini koy-

nunda taşıyan herkese medeniyeti

veren insanlığın ilk abidesi olan

Mezopotamya insanlarıyız. 

Biz doğurduk, biz büyüttük,

biz yürüttük ama şimdi bizden

çaldılar; bizden aldılar özümüzü

ve ihanet ettiler bize yani anala-

rına. Birleşti tüm kötü tanrılar

bizlere karşı bittireceğiz diye.

Ey Prometheus, tanrılar bize

verdiğin ateşi geri almak istiyor.

Bilmiyorlar ki sen hala içimiz-

desin sende maviliklerin orta-

sındaki ile birliktesin, bilmiyor-

lar ki Spartaküslerin başlatmış

olduğu özgürlük mücadelesi bu

gün hala devam ediyor. 

Ey Ehriman kaybedeceksin! 

Ahuramazda güçlendi çünkü 

bahar geldi

Kırıldı kölelik zincirleri sonun-

da ölüm de olsa takılmayacak ar-

tık. Başka bir mekânda ve za-

manda yürüyor işte onların

savaşı. Şimdi dağlar da yürüyor-

lar şehirlerde yapıyorlar 7’den

70’ine, her kes veriyor barışın sa-

vaşını. Kazanacaklar, çünkü baş-

ka yolları yok hani özgürlüğü en

fazla hak eden onun için büyük

bedeller verir ya. İşte bu halk öz-

gürlük için herkesten çok bedel

verdi. Bu günde maviliklerin or-

tasındaki güneş her zamankinden

daha parlak haykırıyor bunu ve

tarihtekileri selamlıyor; onların

bıraktığı yerden alıyor yürütüyor.

Ve onun çocukları direniyor, isti-

yor haklarını özgürlüğünü. 

Tarihteki öncülerinin yolunu

savunuyorlar, canları ile kanları

ile artık tutamayacak kimse on-

ları. Bunun için yani onurluca ve

güzel bir ya?am? hak eden bu

halk için. Ey Ehriman kaybede-

ceksin! Ahuramazda güçlendi

çünkü bahar geldi yaşam fışkırı-

yor her yer, doğa ana bizden ya-

na. Korkmuyoruz karanlıktan so-

ğuktan çünkü biz güneşin ve

ateşin çocuklarıyız.

CIWANÊN AZAD
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“Nach dem Die Türkische 
Armee wie schon vorher 
zu Waffen griff die vom 
Kriegsgesetz verboten 
worden sind wie in dem 
Fall nach Chemischen 
Waffen und so 14 
Kurdische Guerilla 
Kämpfer mit Chemischen 
Waffen tötete, nahm die 
Geduld unseres Volkes ein 
Ende, das Volk in 
Kurdistan ging auf die 
Barrikaden und 
Demonstrierte gegen die 
Türkische Regierung und 
ihrer Haltung gegenüber 
dem Kurdischen Volk und 
ihrer Volks Verteidigungs 
Kräfte der Guerilla 
(HPG- Hezen Paristina 
Gel)”

iiee  KKuurrddeenn  uunndd
EErrddooggaann

Das Kurdische
Volk hatte zunächst
als Herr Erdogan
zum Präsidenten der
Türkei gewählt wor-
den ist keine großen
Erwartungen von
ihm, weil das Kur-
dische Volk zu vielen
Politikern ihr vertrau-
en geschenkt hatte
und nur permanent
das vertrauen von
unserem Volk
schamlos ausgenutzt
worden ist.

DDiiee  RReeddee  EErrddooggaannss  
uunndd  ddiiee  SSeehhnnssuucchhtt  
nnaacchh  FFrriieeddeenn

Herr Erdogan hatte
zu Anfang seiner ers-
ten Amtszeit Diyarba-
kir besucht und eine
politische Rede ge-
halten, in seiner Re-
de erwähnte er das
“Tabu” Thema der
Türkei “ die Kurden”
in seiner politischen
Rede sagte Er vor Ta-
usenden Kurden” Es
gibt ein Kurdisches
Problem Das Kur-
dische Problem ist

mein Problem´´ er
erwähnte als erster
Präsident der sonst
so Nationalistisch ori-
entierten Türkei die
Kurdische Frage in
seiner Rede in der
Hauptstadt Kurdis-
tans.

Für viele Kurden
Kamm Hoffnung
nach Frieden, die
meisten sahen in
den Worten Erdo-
gans ein kleinen
Hoffnungsschimmer
nach Demokratie
und Freiheit.

Von der Rede von
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Herrn Erodogan war auch die
Kurdische Freiheitsbewegung
PKK sehr überrascht sie sah
nun die Jahre lange Arbeit
von Ihnen Nach Freiheit end-
lich kommen und ließen kurz
darauf hin einen einseitigen
Waffenstillstand verkündigen
in der Hoffnung das keine
Guerilla Mutter und keine
Soldaten Mutter mehr tränen
lassen muss.

Leider jedoch nahm der
Waffenstillstand schon nach
7 Tagen sein Ende weil
durch den Waffenstillstand
die Operationen der Türkisc-
hen Arme immer nur zunah-
men, und die PKK das leben
Ihrer Guerilla Kämpfer nicht
weiterhin in Gefahr setzten
konnte.

AAuuff  ddeenn  WWaaffffeennssttiillllssttaanndd  
kkaamm  kkeeiinnee  AAnnttwwoorrtt

Nach dem Die Türkische
Armee wie schon vorher zu
Waffen griff die vom Kriegs-
gesetz verboten worden sind
wie in dem Fall nach Che-
mischen Waffen und so 14
Kurdische Guerilla Kämpfer
mit Chemischen Waffen töte-
te, nahm die Geduld unseres
Volkes ein Ende, das Volk in
Kurdistan ging auf die Barri-
kaden und Demonstrierte
gegen die Türkische Regie-
rung und ihrer Haltung ge-
genüber dem Kurdischen
Volk und ihrer Volks Vertei-
digungs Kräfte der Guerilla
((HHPPGG--  HHeezzeenn  PPaarriissttiinnaa  GGeell))..

Herr Erdogan der solange
Zeit lang sich nicht mehr zum

Thema der Kurden offiziell in
der Presse äußerte, erwähnte
während den Demonstratio-
nen in Kurdistan, das ´´ alle
die zum Werkzeug des Ter-
rors werden ob Frau ob Kind
Ihre gerechte Straffe bekom-
men werden´´.

Kurz nach diesen Außer-
rungen von Herrn Erdogan
kamen mehrere Kinder und
Mehrere Frauen ums Leben,
weil sie von türkischen Ku-
geln getroffen worden oder
von türkischen Panzern
überfahren worden sind,
Herr Erdogan sah es nicht
Mahl für angemessen, ein
Beileid der Familien die Ihre
Kinder verloren hatten aus-
zusprechen.

Herr Erdogan “der ya das
Kurden Problem als sein Ei-
genes Problem sieht” hat
wie so oft dem Kurdischen
Volk klar gemacht das man
nicht der Regierung in Anka-
ra vertrauen kann und das

Die Regierung in Ankara im-
mer noch nichts dazu ge-
lernt hat was es die Freiheit
und Demokratie angeht.

Nicht als ob dies genug
währe, sagt Herr Erdogan der
in der Hauptstadt Kurdistans
vor Tausenden Kurden gesagt
hat,´´ es gibt ein Kurden
Problem, das Kurden Prob-
lem ist auch mein Problem´´
in Zypern auf die frage eines
griechischen Journalisten, das
Herr Erdogan sich für die
Rechte der Türken in Zypern
einsetzt wiederum in der Tür-
kei die Rechte der Kurden
nicht gibt, dass ´´Die Kurden
genau die gleichen Rechte
haben wie ein Türke in der
Türkei´´.

Dies zur Person von Herrn
Erdogan nun könnt ihr euch
selbst eine Meinung von
Herrn Erdogan machen.

In Der Hoffnung euch in
AMED ( Diyarbakir) wieder
zutreffen Viel Erfolg

CIWANÊN AZAD
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“Serhat’ın yanına 
yaklaştıklarında beyninde 
kurşun yemişe döndüler; 
perişan bir haldeydi. 
Serhat ise, onları hala 
görememişti. Dünyada 
yaşamıyordu sanki, trans 
durumundaydı, dikkatini 
karşıtlarına vermiş 
çarpışıyordu. Yırtık 
pantolununa bulaşan kan 
perişan durumunu daha 
da katmerleştiriyordu. 
Civarındaki kar 
kıpkırmızı görünüyordu. 
Karşıtlarının tepeye 
çıkamayacağını çok iyi 
biliyor olmalıydı Serhat. 
Komutan Diyar, 
arkadaşının tahmin 
gücüne ve zekiliğine bir 
kez daha hayran kaldı. ”

eni Gerilla “Ölü-
yorum heval” di-
yor.

‘’Biraz dayan heval.
‹nan bana, sana hiçbir
fley olmayacak,’’ diyor
baflka bir gerilla.

Yeni Gerilla, “Dayana-
cak halim kalmad›” yü-
re¤i sökülüyor sanki.
Sesi ölgün ve h›r›lt›l›.

“Az kald›.”
Yeni Gerilla; “Heval

yerimden kalkam›yo-
rum”

“Hadi gözünü sevdi-
¤im, biraz gayret”

“Etlerim lime lime dö-
külüyor”

“Birkaç saate kalmaz
geri çekilmek zorunda
kal›rlar” diyor mavi göz-
lü bir gerilla.

“Gelecek güzel günle-
ri ve halk›m›z› düflün”
diyor bir baflkas› ve bir-
li¤in edebiyatç›s› sözü
al›yor;

“Çok so¤uk biliyoruz,
ama bir de bu da¤larda
bahar› göreceksin. Her
taraf çiçe¤e kesilir ve
görenleri de âdeta bü-
yüler. Yazmak istersin
ama kalemin gücü yet-
mez. Tabii güngeçtikçe
de halk›m›z›n yaflad›¤›
ac›lar› daha da çok bilin-
ce ç›kart›rs›n.  Bilince
ç›kartt›¤›n an, çalikleflir
ve flimdiki halinle de
dalga geçersin. ‹flte o za-

man anlars›n da¤larda
yaflaman›n ne demek ol-
du¤unu. Seversin, ölü-
müne seversin da¤lar›.
Ondan sonra bin sefer-
de dünyaya gelsen solu-
¤unu bu da¤larda al›rs›n.
Buradaki ölümüne ba¤l›-
l›¤› da gözlerinle gör-
dün.”

BBiirr  vvaarrmm››flfl  bbiirr  
yyookkmmuuflfl  mmiissaallii......

“Bu lanet olas›calar
geri çekildi¤inde, di¤er
alanlardaki arkadafllar›n
yan›na gideriz. Bu hen-
gamede ç›kt›¤›m›zda ar-
t›k bizi s›cak yemek
bekliyor, dayan yolda-
fl›m.”

Arkadafllar›n› zorlukla
ma¤araya tafl›d›lar. Kar-

da kan göletleri olufl-
mufltu. Kay›p olan arka-
dafllar›na dair her hangi
bir ize henüz ulaflama-
m›fllard›. Çat›flmada yi-
tirdikleri arkadafllar›n›n
ac›s› atefl gibi yürekleri-
ni yak›yordu. Hava sal-
d›r›s› savuflturulmufltu.
Bu da onlar› rahatlat-
m›flt› biraz.

Helikopterlerde at›-
lan bombalar, roketler
ortal›¤› tozu dumana ka-
t›p gitmifltiler. Topra¤›n
oldu¤u yerlerde derin
kraterler aç›lm›flt›. Or-
tal›k hazin oldu¤u kadar
da ürkütücüydü. Komu-
tan Diyar, güven veren
durufluyla etraf›ndaki
gerillalara moral verme-
ye çal›fl›yordu. Gözle-
rindeki ›fl›lt›, ucu keskin

Karda
Kan Göletleri
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bir b›çak gibi keskinleflmiflti. Bir-
likteki gerillalar,  Komutan Di-
yar’a bakt›kça hiçbir fley olmam›fl
gibi gülümsüyorlard›. Komutan
Diyar’›n pozitif enerjisi   herkesi
etkisi alt›na al›yordu.

Herkes bir kaç dakika içinde
ölümün so¤uk ürpertisini ensele-
rinde hissetmiflti. Sanki dünyay›
yeni görüyorlarm›fl gibi flaflk›nca
etraflar›n› süzüyorlard›. Diyar,
dikkatlice etraf›n› kolaçan etti.
Yer yer a¤açlar›n dallar› yan›p
kapkara olmufllard›. Baz› a¤açlar
da üstüne düflen kazan bombala-
r›yla birlikte yok olup gitmifllerdi.
Bir varm›fl, bir yokmufl... Hey la-
net olas› savafl! Kahrolas› savafl!
Kaflla göz aras›nda her fleyi al›p
yok edebiliyor, yüre¤i yaral› insa-
lar›n tüm yaflamlar›n› alt üst ede-
rek, gencecik fideleri al›p götüre-
biliyor... 

Hey savafl denen insano¤lunun
icat etti¤i illet, durda k›ç›na k›na
çal. Yine insanlar ölüyor. Barut ve
yan›k kokusu genizleri yak›yor.
Analar›n yürekleri da¤lan›yor.
Gencecik insanlar daha doya doya
yaflamadan dünyay› terkedip gidi-
yorlar. Ortada haks›zl›klar dur-
dukça, ç›karlar her fleyi belirledik-
çe de savafllar kaç›n›lmaz olarak
ç›kacak. Bunu bilmek için alim ol-
mak gerekmiyor, her fley ayan be-
yan ortada duruyor. 

HHeeppssiinnddee  bbuurruukk  bbiirr  
sseevviinnçç  vvaarrdd››

Tarih denen ars›z›n çöplü¤ünde
bunun binlerce örne¤i var. ‹nsa-
no¤lunun gururu bir yerde patlak
veriyor ve mutlaka zalimleri y›k›p
yerine baflka zalimlikleri koyuyor-
lar. Bu insan›n flaflmaz bir kaderi
de¤il flüphesiz, ama bilinci henüz
daha ilerisini istiyecek olgunlu¤a

ulaflamam›fl henüz. 
Orman mefle a¤açlar›ndan iba-

ret oldu¤u için tutuflmam›flt›. Ko-
mutan Diyar ve kendisiyle kal›p
karfl›tlar›n› oyalayan arkadafllar›,
fele¤in çemberinde geçerek sapa-
sa¤lam gelip birli¤ine ulaflm›fllard›.
Karfl›tlar›m›z› geriye püskürtebil-
sek, diye düflünen gerillalar karfl›t-
lar›n›n geri çekilmeleri için etkili
ve cayd›r›c› sald›r›larda bulunma-
lar› gerekiyordu.  Kurtuluflun
emareleri; h›zl› hareket etmek,
etkili vurabilmek ve savafl›n kural-
lar›na harfiyen uymakt› ve Komu-
tan Diyar durmadan bunlar› hat›r-
lat›yordu. 

“Heval, karfl›tlar›m›z› dere ya-
taklar›na ve orman›n içine çeke-
rek darbeler vuraca¤›z. fiunu da
unutmay›n, hedefimiz çok asker
öldürmek de¤il. Hepsi fakir fukara
çocu¤u, hiçbir zenginin ya da ge-
naralin çocu¤u gelipte buralarda
ölmüyor. Zaten ne yapaca¤›n›z›
san›r›m biliyorsunuzdur. Ama bu
sefer etkili vurmak zorunday›z ve
olabildi¤ince h›zl› hareket edecek-
siniz” deyip durmufltu sald›r› ön-
cesi. 

Sald›r›da ise ma¤aralara ve kaya
kovuklar›na girerek canlar›n› kur-
tarabilmifllerdi. Tak›m komutanla-
r› hiç kimsenin flehit düflmedi¤ini
Komutan Diyar’a bildirdiklerinde,
kufl gibi kanatlan›p uçacakt› nere-
deyse. Bir arkadafllar›n›n kaybolu-
flu ve daha önce flehit düflen arka-
dafllar›, ona ve birli¤e buruk bir
sevinç yaflat›yordu. Afla¤›da silah
sesleri gelince, ilk baflta durumu
kavrayamam›flt›lar. Çat›flma uzun
sürünce kay›p arkadafllar›n›n kar-
fl›tlar›n›n çat›flmaya girdiklerini
tahmin ettiler. 

Ama tam da emin de¤ildiler. Bir
tuzak olabilir düflüncesi de vard›
içlerinde. Ki, kay›p arkadafllar› ol-

sa bile, inip hemen müdahale de
edemezdiler. Herkes seyirci ko-
numundayd›. Ac›yd› böylesi du-
rumlar, ama gerillan›n güvenli¤i
için olur olmaz ateflin içine kendi-
lerini atmalar› da yasakt›. Güven-
leri tamd› kay›p arkadafllar› olan
Serhat’a, bir yolunu bulup ç›kabi-
lirdi onlar›n aras›nda. Afla¤›da
olup bitenleri ö¤renmek için ki-
misi a¤açlara ç›kt›. Yaln›z hiçbir
fley görülmüyordu. Komutan Di-
yar telsizde “Kimse yerinde ayr›l-
mas›n” diyerek ikazda bulundu.
Sonra da, “Herkes toplans›n” de-
di.

Tüm gerillalar k›sa bir zamanda
Komutan Diyar’›n etraf›n› sard›.
Toplant›y› çok çabuk bitirmeleri
gerekiyordu.

GGöözzlleerriinnddeenn  uummuudduunn  vvee  
iirraaddeenniinn  kk››vv››llcc››mmllaarr››  
ssaaçç››ll››yyoorrdduu

Komutan Diyar, “De¤erli ar-
kafllar, herkes tak›m komutanla-
r›yla birlikte güvenli ve stratejik
noktalar› tutsun. Dengeler lehimi-
zedir. ‹yi cevap verebilirsek k›sa
bir sürede çekilip giderler. Bura-
n›n co¤rafik yap›s› ise, avucunu-
zun içi gibi bildi¤iniz bir yer.
Onun için, onlar› dere yataklar›na
ve ormanl›¤›n içine çekmeye çal›-
fl›n. AAflfliill’’iinn  TTooppuu¤¤uu’’nnuu  tespit edip,
yani en zay›f yanlar›n› bularak vu-
racaks›n›z. Bildi¤iniz gibi, elimiz-
deki muhimmat çok s›n›rl›, onun
için mermilerinizi temkinli kullan-
mak zorunda oldu¤unuzu unut-
may›n. Gerçi bunlar› daha öncede
söylemifltim.

Büyük bir ihtimalle, tekrar ha-
vadan sald›racaklar.  Çok dikkatli
olman›z gerek. Sald›r› esnas›nda
görüntü vermemeye çal›fl›n. He-
men alt›na s›¤›nabilece¤iniz kaya-
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lar ya da ma¤aralar baflucunuzda
bulunsun. Tepenin dört taraf›n›
tutun. Aram›za s›zma yapmas›n-
lar. Art›k f›rsat›n› bulur bulmazda
gidip di¤er alanlardaki arkadaflla-
r›n yan›na s›¤›nacaks›n›z. Bildi¤iniz
gibi erza¤›m›z kampta kald›” Dur-
du arkadafllar›n› tek tek süzmeye
çal›flt›. Gözlerinde umudun ve
iradenin k›v›lc›mlar› saç›l›yordu.
Bak›fllar›n› Berivan’›n üzerine
odaklad›. Gözlerini komuta kade-
mesinden ay›rmadan, tekrar ko-
nuflmas›na devam etti;

‘’Heval Berivan, sen tepenin
düzlük taraf›nda sorumlusun ve
flimdi verece¤im tüm yetkiler ba-
hara kadar geçerli. Hevale Delil,
sen de di¤er tarafta, oray› çok s›-
k› tutman gerek. Arka tarafta da
heval Bahoz sorumlu. Ben de ön
cepheden sorumluyum. Söyleye-
ce¤iniz bir fley var m›? Tamam,
da¤ilabilirsiniz.’’

OOnnllaarr  iiççiinn  yyaaflflaammaakk  
hhüünneerrlleerriinn  eenn  bbüüyyüü¤¤üü  
oollmmuuflflttuu

Komutan Diyar, korumalar›yla
birlikte afla¤› inmeye bafllad›.  Si-
lah sesleri kesilmiflti art›k. Tah-
minden öteye geçmeyen fikirleri
gittikçe daha da bulan›klaflt›. Ko-
nuflma f›rsat›n› bulabilenler, de¤i-
flik fikirler üretiyorlard›. A¤açla-
r›n bitimine az kala tak›m›na
‘’Derenin her iki yan›n› tutun’’
emrini verdi. Art›k karfl›tlar› gö-
rünmeye bafllam›flt›. Kendisi de
korumalar›yla birlikte sa¤lam bir
yere yerleflti. Yan›ndaki gerillaya;

“Heval Ferhat, dikkatli olun he-
pinizi sapasa¤lam görmek istiyo-
rum. Hata yapmay›n yapaca¤›n›z
en ufak bir hata hayat›n›za mal
olur.”

Ferhat, biliyorum dercesine gü-

lümseyerek ‘’Tamam heval Di-
yar,’’ dedi. Sesi güvenle kar›fl›k
minnetle ç›km›flt›. Komutan Di-
yar, çok tekrar yapt›¤›n›n ay›r›-
m›ndayd›. Sürekli tekrarlamas›n-
daki sebep arkadafllar›n› devaml›
uyan›k tutmak istemesindendi.
Prati¤inde bunun ço¤u kez ifle ya-
rad›¤›n› da görmüfltü. Yine silah
sesleri afla¤›da gelmeye bafllad›.
Karfl›l›k veren kifli de neredeyse
burunlar›n›n dibinde onlara cevap
veriyordu. 

Herkes sevinçle ateflin ç›kt›¤›
noktaya gözlerini kilitledi. ‹nan›la-
cak gibi de¤ildi. Onun neden ken-
dilerini göremedi¤ine flafl›rd›lar.
Befl kifliyi yan›na alarak, Serhat’›n
yan›na gitmek için haz›rland› Ko-
mutan Diyar. A¤açlar›n bitim ye-
rine yaklaflt›klar›nda aralar›nda
sözleflmifller gibi mesafeyi açt›lar.
Her an tetikte olmalar› gerekti¤i-
ni Komutan Diyar hat›rlatmad›
bile. Gerekte yoktu. Yaflamak,
hünerlerin en büyü¤ü olmufltu
onlar için. 

ÖÖllüümm  hheellee  bbiirr  yyoollddaaflfl››nn››nn  
ööllüümmüü  ssaarrssaarrdd››  oonnuu

Art›k, gözlerinin önünde du-
ran yoldafllar›n› kurtarmak ama-
c›yla âdeta topra¤› bile incitme-
den yürümeleri gerekiyordu.
Ayaklar›n›n alt›nda bir tafl yuvar-
lansa karfl›tlar› yard›ma geldikle-
rini anlayacak ve onlar› Serhat’
dan ayr› tutmaya çal›flacaklard›.
Bulunduklar› yer uçurum gibiydi
ve her yer tafllarla doluydu.
Gerçi, flartlar ne olursa olsun
kurtulmufl say›l›rd› Serhat. H›zl›
hareket etmeleri gerekiyordu.
Birazdan hava sald›r›s› bafllayabi-
lirdi. 

Koca koca kayal›klar›n arkas›n-
da sinerek yürüyordular. Komu-

tan Diyar, sevinçten ç›ld›racakt›
neredeyse, dilden dile bir efsane
gibi dolaflan Serhat kurtulmufltu.
Vurulan arkadafllar›na ait an›lar
beynine hücum etti, ama bu dü-
flünceyi derakap kafas›ndan sildi.
fiimdilik, savafl motivasyonunu
kaybetmemesi için, her fleyi kafa-
s›nda silmesi gerekiyordu. Mec-
burdu buna. Y›llarca savaflta olan
arkadafl› postunu kolayca deldir-
memiflti karfl›tlar›na. 

Hem insanlar›n ölümü, hele de
bu arkadafl›ysa onu derinde sar-
sard›, ki bu ölüm Serhat’›n ölü-
mü olunca da ç›ld›rmaktan da
beter ederdi onu. Böylesi kötü
bir durumu yaflamad›¤› için yüzü
bir bayram havas›na dönüfltü,
sevincin kadifemsi kelebekleri
tüm sevecenlikleriyle yüre¤inde
döne döne uçuflmaya bafllad›. 

Birli¤i Serhat ile birlikte bu
atefl çemberinden kurtarabilir-
lerdi art›k. Bu olasal›¤› düflün-
mek bile, Komutan Diyar’›n için-
de sevinç naralar›n›n kopmas›na
yeter de artard› bile. ‹çi bir hofl
oldu.

SSaavvaaflfl  yy››kk››mm  vvee  kkaann  ddeemmeekkttiirr

Serhat’›n yan›na yaklaflt›klar›n-
da beyninde kurflun yemifle dön-
düler; periflan bir haldeydi. Ser-
hat ise, onlar› hala görememiflti.
Dünyada yaflam›yordu sanki,
trans durumundayd›, dikkatini
karfl›tlar›na vermifl çarp›fl›yordu.
Y›rt›k pantolununa bulaflan kan
periflan durumunu daha da kat-
merlefltiriyordu. 

Civar›ndaki kar k›pk›rm›z› gö-
rünüyordu. Karfl›tlar›n›n tepeye
ç›kamayaca¤›n› çok iyi biliyor ol-
mal›yd› Serhat. Komutan Diyar,
arkadafl›n›n tahmin gücüne ve
zekili¤ine bir kez daha hayran
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kald›. Birlikte kald›klar› dönem-
deki karfl›tlar›n›n flifreli konufl-
malar›n› birkaç dakika içinde na-
s›l çözdü¤ünü, kitleler aras›ndaki
itibar›n› ve savafltaki ustal›klar›n›
hat›rlad›. “O, gerçek bir kahra-
man” diye m›r›ldand›. Ayn› za-
manda bir çocuk kadar saf ve
masumdu. 

Bugüne kadar elinde geldi¤i
kadar öldürmemeye çal›m›flt›.
Karfl›tlar›n›n onca zalimliklerine
tan›k olmas›na ra¤men az insan
vurarak çat›flmalardan ç›kmaya
çal›flm›flt›. Ama nereye kadar bu
merhametimizi sürdürebiliriz, di-
ye düflündü. Karakol bask›nlar›n-
da bile bu kural›n› bozmak iste-
mezdi. Ona göre ulusal haklar›n›
vermeleri ve zulumün bitmesi
için silahlar› kullanmak zorunda
kalm›flt›lar. Baflka alternatifler
olsayd› ölümüne direnerek o
yöntemi örgütüne kabullendirir-
di. Serhat, bu düflüncelerini de-
falarca Komutan Diyar’a anlat-
m›flt›. “Savafl y›k›m ve kan
demekti”

ÖÖllüümmlleerree  ddiirreenneerreekk  aayyaakkttaa  
kkaallaabbiillmmeekk

Durufluyla insana güven veren
koca ç›nar solmufltu. Bu kadar
k›sa bir süre içinde bir insan›n
böylesine de¤iflebilece¤ini tah-
min bile edemezdiler. Y›k›lm›fl
bir hali vard› ve keflmekeflli¤ini
güneflin apakl›¤› daha da belirgin-
lefltiriyordu. Havada as›l› duran
toz afla¤›s›n› pek etkilememifl,
kar›n flavk›yla yere i¤ne koysan
görünebilirdi. Tek bafl›na karfl›t-
lar›na defalarca kan kusturan
Serhat gitmifl yerine bir baflkas›
gelmiflti. Uzakta da olsa çok tu-
haf görünüyordu. Serhat’›n gö-
rüntüsü Komutan Diyar’›n yüre-

¤ini atefl düflmüflcesine s›zlatt›. 
Dizinin dibinde can çekiflen

sevdi¤i insanlar› görmek hiçte
kolay olmasa gerek. Ölümün
kahrolas› ürkütücü çirkinli¤ini
gören, yüre¤i vicdanl› birisinin
silaha tapmas› olmayacak fleyle-
rin bafl›ndan gelirdi. Düflüncele-
rinde s›yr›lmak istesede baflara-
m›yordu. F›rsat kollayarak bini
bin yerde oklar›n› f›rlatmaya de-
vam ediyordu. Ani bir dalg›nl›k
çok fleye mal olabilirdi.

Koca Serhat’›n hastal›kl›ym›fl
gibi sarar›p solmas› ve yorgun
bir hale dönüflmesi arkadafllar›n›
flafl›rtsa da sayg›ng›nl›¤›n› milyon
kat fazlalaflt›rd›. Baflkas›n›n tek
bafl›na bunca belaya dayanama-
yaca¤›n› çok iyi biliyorlard›. ‹ra-
desi, bilinci, inanc› olmayan birisi
olsayd›, o f›rt›nadan çoktan can
verirdi. Ama o, ölümüne direne-
rek ayakta kalabilmiflti iflte! Ge-
rillalar›n inanc› pekiflti. 

Dünyan›n tüm güçleri de gelse
art›k, gerillar›n oluflturdu¤u
inanç topunun önünde duramaz-
d›. Serhat’› görmek bile inanc›n
katbe kat büyüyüp doruklaflma-
s›na sebep olurdu. Yine öyle ol-
mufltu; Komutan Diyar’›n ve ar-
kadafllar›n inançlar› e¤ilmez bir
çeli¤e dönüflmüfltü. Gerekti¤in-
de hiç çekinmeden kendilerini
ölüme bile yat›rabilirlerdi.  

SSaavvaaflfl››nn  sseeyyrrii  ddee¤¤iiflfleecceekkttii..

Tarifi imkâns›z ac›lar›n yaflan-
mas›na sebep olan dünya siya-
setcileri onlara istedikleri kadar
ölüm fermanlar› ç›kars›nd›lar, v›z
gelir de t›r›s geçerdi. Komutan
Diyar, aras›ra dönüp bakt›¤› ge-
rillalar›n h›rsl› çarp›flmalar›nda
bunu anlayabiliyordu. ‹nsan gü-
cünün atom bombas› kadar etkili

olabildi¤i böylesi süreçler, ayn›
zaman da dramatik süreçlerdi
de. Baz› insanlar böyleydi, onla-
r›n varl›¤› mutlululu¤un, gücün
ve güvenin kayna¤› olurdu hem
de kendili¤inde. Böylesi insalar›n
bu özellikleri do¤ufltand›r, diye
düflündü. Sihirli bir de¤nekleri
varm›flcas›na bulunduklar› yerde
herkesi etkileri alt›na al›rlard›.
Hele Serhat, halk›na verilmifl bir
arma¤and›. Dünyalar iyisi...

Serhat, Komutan Diyar ile
gerillalar› görünce flahland›. A¤z›
kulaklar›ndayd›, sevincini bin
metre ötede bile hissedebilirdin.
Unutmufltu ac›mas›zca kendisine
sald›ran ac›lar›. Arkadafllar›na
bak›p gülümsüyordu. Yan›nda
duran yiyeceklerle dolu çantalar›
kald›r›p gösterdi. Komutan Di-
yar, giderken indir onlar›, ben
götürürüm biçimde iflaretler
yapt›. Herkes uygun mevziler
bulup yerleflti. Komutan Diyar,
Serhat’›n yak›n›nda mevzilendi.
‹liklerine kadar güvenle doldu.  

Gerillalar›n silahlar› kusmaya
bafllad›. Gaipten gelecek gücü
bekleyen aymazlar, üstünlü¤üne
inananlar küçük dillerini yutmufl
olmal›yd›lar. Karfl›tlar› aniden bir-
kaç yerden gelen atefle flafl›rm›fl
olmal›lar ki atefllerine ara verdi-
ler. Kafalar›n› dahi sakland›klar›
kayalar›n arkas›nda ç›karam›yor-
lard›. Biri karfl›tlar›n› atefl alt›na
al›rken, di¤erleri de h›zla ormanl›-
¤a do¤ru ilerliyordu. 

Serhat, kayadan kayaya sekerek
tepeye do¤ru t›rmanmaya bafllad›.
Gören onun hiç kurflun yaras› al-
mad›¤›na yemin billah edebilirdi.
Topallam›yordu bile. Eski atikli¤i
olmasa da, yine keçi gibi t›rman›-
yordu tepeye. Serhat, fleytan›n
ayaklar›n› k›rabilmiflti nihayet. 

Savafl›n seyri de¤iflecekti.

CIWANÊN AZAD
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Ardınızdan 

Ağustos sıcağında
Sıcaktı gece ve de namlu

Tetik hüzünlü
çünkü donmuştu parmak
Emir vermiyordu artık

İntikam kusmaya, öfke taşmaya
Çakır gözlü bir yiğit Şoreş

Ve yiğitliğin komutanı Zafer
Umutla donmuştu gözler

Ama umut donmamıştı, donamazdı da
Beden soğuktu belki yürek cehennemi

Yürek bir lav sıcağında
Patlamıştı volkanlar dağ dağ

Ülkemin kara bağrında
O gece sıra Xokan’daydı

Çiyareş’teki 49’ların ruhu
Nebirnave’de yücelmişti

Ve şimdi de dorukta and içilmiş sonra
Kan esirgenemez uğruna kutsal özlemin

Kızıllaşmalıydı toprak, aklanmalıydı tarih
İhanetlerin, kahpeliklerin, alçakların tarihi 

Ve aklanıyordu nihayet
Çok ağırda olsa bedeli 

Ödenmeliydi şimdi ve bedel yiğitlerdi. Ödendi.
Ne ilkti, ne de son olacaktı

Savaş tanrısına sunulan kurbanlar
geliyoruz peşinizden

Sözümüz bir çünkü, ahdımız bir, yolumuz bir çünkü
Geri gelmez belki gidenler

ama, kayan yıldızlar iz bırakır gökyüzünde
Fark etmezse bile astronomi

Her boşluğa baktığında
Gelecekteki ülkemin şen çocukları sizi anacaklar

Çünkü ben,
parıltılı gözlerinde geleceğimizin 

Şimdiden
Şoreş’in Zafer’ini görüyorum.

Botan Bırcela
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“Düşünün ki kendinize 
tanım koymanız birilerini 
bölmek olarak algılanıyor. 
O zaman siz diye bir 
gerçeklik olur mu? O 
zaman kendinize tanım 
koyabilir misiniz? O zaman 
kendinize getirdiğiniz 
tanımın bir anlamı olabilir 
mi? Ben yanımdakilere 
tanım koyamadan kendime 
tanım koyamadım. 
Yapmaya çalıştığım tüm 
tanımlar bir tanımsızlıktan 
ibaret kaldı”

ldum olas› insan
olgusunu anla-
maya çal›flm›-

fl›md›r.  ‹nsan nedir?
Sorusu hep bir cevap
bulmaya çal›fl›r. Belki
de tüm zamanlar›n en
can al›c› sorusudur
insan nedir sorusu.
Yani biz neyiz? Aristo
insan› düflünen hay-
van olarak niteler.
Shakspeare “insan
düfllerin malzemesi-
dir” der. 

Hubert Reeves “y›l-
d›zlar›n malzemesi”
demifl. Düflünen hay-
van, düfllerin malze-
mesi ya da y›ld›zlar›n
malzemesi tan›mla-
mas›na nas›l vard› bu

düflünürler. Herkes
neden bir yönüyle ta-
n›mlad› insan›. Oysa
bir yönüyle aç›klan-
maya çal›fl›lsa da in-
san bir baflka yönüyle
eksik bir tan›ma ka-
vuflmufl olmayacak
m›yd›? 

KKeennddii  ggeettiirrddii¤¤iimmiizz  
ttaann››mm››  bbaaflflkkaa  
iinnssaannllaarr  iiççiinn  
kkuullllaannaabbiilliirrmmiiyyiizz

Peki siz sordunuz
mu kendinize biz ne-
yiz diye? Yani kendi-
mizi, kendi türümüzü
tan›yor muyuz? Etten,
kemikten ve kandan
yarat›lm›fl düflünen

bir yarat›k m›? Yara-
t›m yetisi olan akl›n›n
yan›nda birde duygu
dünyas›na sahip bir
varl›k m›? Nas›l tan›m-
layaca¤›z insan›. Kar-
mafl›k bir sonsuzluk
mu? Kültürel bir tür
mü? Yoksa hepsi mi?
Belki de sonsuza dek
sürecek bir felsefe
konusu. Kolay olmaz-
sa gerek insan› çöz-
mek. Sizlerde düflün-
müflsünüzdür insan›n
ne oldu¤unu. Yani
kendinizin ne oldu-
¤unu. 

Gerçekten kendimi-
ze her birimiz ayr› ay-
r› ne tan›mlar getiri-
yoruz. Tüm fen

CIWANÊN AZAD
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bilimlerinin getirdi¤i tan›mlar
d›fl›nda nedir insan?

Gerçekler evreninde kendi
yerimizi bulmam›z, kendimi-
ze, birbirimize tan›m getirme-
miz neyle olacak, malzeme-
miz ne olacak? Astronomimi,
arkeoloji, etnoloji, antropoloji
ve di¤er tüm bilimlerin hangi-
sinden faydalanaca¤›z. Yoksa
hepsinin bileflkesinden bir ta-
n›m m› bulaca¤›z kendimize
dair. 

Peki farkl› yerlerdeki insan-
larla ayn› malzemeleri kulla-
narak ortak tan›mlara ulaflabi-
lecek miyiz? Yani
durdu¤umuz yerden farkl› so-
nuçlara ulaflma ihtimalimiz
var m›? insan›n ne oldu¤una
getirilmeye çal›fl›lan bilimsel
tan›mlar bir yana dursun, gü-
dülenmifl bir ça¤da insanili¤e
getirilen tan›mlar nelerdir
acaba. Herkesin herkes için
“öteki” tan›m› ald›¤› bir hayat-
ta kendimize getirdi¤imiz ta-
n›m› baflkalar› içinde kullana-
bilecek miyiz? 

Bence insan›n ne oldu¤una
yönelik bilimsel düzeyde ge-
tirilen tan›mlar› da aflan
önemde olan bu yönlü getire-
ce¤imiz tan›mlar olacakt›r.‹flte
öyle bir yerde durup insan ol-
gusuna bu yönlü tan›mlar ar›-
yorum. Herkesin ulaflmas› zor
bir yer. Kimileri için kutsal,
kimileri için d›fllanmas› gere-
ken. Yine kimileri istenme-
yenlerken kimileri için ulafl›l-
mas› gereken kutsal insanlar
aras›nday›m. Ama bu yer her
yönüyle insan olanlar›n yafla-
d›klar› bir yer. 

Da¤larday›m. Yani sarp ka-

yal›klar›n ve derin vadilerin
kol kola verdi¤i, renga renk
çiçeklerin, çeflit çeflit hayvan-
lar›n yan yana yaflad›¤›, zirve-
lerin zirvelere selam tafl›d›¤›
yerlerdeyim. Gazeteciyim.
D›fltan birisinin gözüyle bak›-
yorum. Zorda olsa bu insan-
lara bir tan›m getirmeye çal›-
fl›yorum. Asl›nda onlar
benden önce kendilerini ta-
n›mlam›fllar. 

“Da¤›n insanlar›” diyorlar
kendileri kendilerine. Ben
onlara sadece insan diyorum.
Her fleyleri ile insan olan in-
sanlar.

OOllmmaakk  yyaa  ddaa  oollmmaammaakk  
ssöözzüü  hheepp  yyaannkk››llaann››rr  
bbeeyynniinniizzddee

“Da¤larda gerilla olmak da-
ha bir düflündürüyor insan›
kendisinin ne oldu¤una dair.
Bazen getirdi¤iniz bir tan›m
bir dakika sonras›nda anlam
yitimine u¤rayabiliyor. Bazen
kendinizden çok emin olur-
ken bazen varl›¤›n›z konu-
sunda öyle cevaps›z kal›yor-
sunuz ki... 

Daha birkaç ay önce yada
birkaç gün önce birlikte gül-
dü¤ünüz, oynad›¤›n›z hatta
gelecek üzerine koyu tart›fl-
malara girdi¤iniz insan›n bir-
den yok olup gitti¤ini haber
al›yorsunuz. Ya da gelece¤e
dair sonsuz ütopyalar› olan
bir insan›n diflini t›rna¤›na ta-
karak yaflama tutundu¤una
flahit olabiliyorsunuz. Hem de
o insan›n ütopyalar› için çok-
tan kendisini ölüme yat›rd›¤›-
n› bilerek. Her fley bir ikilem

olarak kal›yor önünüzde. “Ol-
mak ya da olmamak sözü
hep yank›lan›r beyninizde”
diyor yan›mdaki gerilla.

Geçen bir grup gerillayla
öylesine bir sohbette bulufl-
tuk. Hem de bir intiflar›n orta
yerinde. Her yerde havan
toplar›, katyuflalar, obis topla-
r› üzerimize ya¤›yorken. Evet
intiflar yerinde, yani her daki-
kas› barut kokan, ölüm ko-
kan bir intiflar an›nda gelece-
¤e dair tart›flmalar alm›fl
bafl›n› gidiyordu. Hangisinin
hangi dakikada bir parçaya
hedef olup yitip gidece¤ini
kestiremeden gelece¤i güzel
ütopyalarla süslediler. Öyle
hayaller kuruyorlard› ki, o an-
da tüm insan tan›mlar›n›n
yüksek bir yerden düflen bir
kristal tanesi gibi paramparça
oldu¤unu hissetim.

OOnnllaarr››nn  ggeelleecceekk  
hhaayyaalllleerriinnddee  hheeppiinniizzee  
hheeppiimmiizzee  yyeerr  vvaarr

Dünyan›n kaç yerinde insan
yaflam› s›rt›n› yaslad›¤› bir ka-
ya parças›na bu kadar ba¤l›.
Tafl yerinde kay›p gitse belki
de yerinden kay›p giden bir
yaflam olacak. Belki de yaz›n
kavurucu s›cakl›¤›na kan kar›-
flacak. Belki gelecek hep ge-
lecek olarak kalacak. Ama
öyle de olsa onlar kendilerini
gelece¤e adam›fllar. Onlar›
bedeli a¤›r olan gelece¤e gü-
lücüklerle yürüyorlar. Ve on-
lar kendilerini adad›klar› gele-
ce¤in hayalini kuruyorlar. 

Sadece hayalini kurmak m›,
onlar o gelece¤i kurmak için
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mücadele ediyorlar. Kendi de-
yimleriyle asl›nda onlar haya-
lini kurduklar› gelece¤i bu-
günden yaflayarak tüm
insanlardan farkl› olarak bir
yaflam› böyle yarat›yorlar. Bel-
ki de biz onlar›n yaflayarak,
yaflamsallaflt›rarak kurmak is-
tedikleri gelece¤i belirsizlik
olarak görüyoruz. Ama onlar
bizim belirsizlik olarak tan›m-
lad›¤›m›z›n gerçek olaca¤›na
ölümüne inanarak s›rt›n› yasl›-
yorlar o tafllara. 

Ve onlar yaflamlar›nda ger-
çeklefltirdikleri ütopyalar›n›n
bir gün mutlaka herkes tara-
f›ndan kabul görece¤ine ina-
n›yorlar. Ve onlar›n ütopyala-
r›nda tüm insanl›k yer al›yor.
Onlar›n dünyas›nda “öteki”
anlam yitimine çoktan u¤ra-
m›fl. Onlar›n gelecek hayalle-
rinde hepinize, hepimize yer
var. Ya sizin, ya bizim insan
tan›mlar›m›zda, gelecek ütop-
yalar›m›zda onlara yer var m›?

SSuuçç  iiflfllleeyyeenn  kkeennddii  yyaarrgg››cc››  
oolluurrssaa  ddüünnyyaa  ssuuççlluullaarr  
ddüünnyyaass››nnaa  ddöönnüüflfleecceekkttiirr

fiimdi siz sorun kendinize
yapt›¤›n›z insan tan›mlar› için-
de bu insan duygular›, ütop-
yalar› var m›? Gezdi¤iniz so-
kaklarda onlara yer
ay›rabiliyor musunuz? Ya da
yaflam›n›z›n s›rt›n›z› yaslad›¤›-
n›z bir kaya parças›na teslim
oldu¤unu düflündünüz mü
hiç? Ve o kaya parças› kadar
size özgürlük alan›n›n tan›nd›-
¤›n›, ondan öte yaflam›n size
çok görüldü¤ü buna ra¤men
insana dair güzel ütopyalar

kurdu¤unuz, kendinizi aflarak
bu ütopyalar›n›z için ölmeyi
göze ald›¤›n›z oldu mu hiç? 

Bir gece ans›z›n tüm sokak-
lar›n›z›n karanl›¤a büründü-
¤ünü düflünün. Sadece siz siz
oldu¤unuz için evlerinizin
bafllar›n›za y›k›ld›¤›, isminizin,
dilinizin size yasak oldu¤u bir
yaflam› düflünün. Bir yaflam
düflünün ki gitti¤iniz her yer-
de katlinize fermanlar kesilir,
kellenize paralar koyulur. Dü-
flünün ki kendinize tan›m
koyman›z birilerini bölmek
olarak alg›lan›yor. O zaman
siz diye bir gerçeklik olur mu? 

O zaman kendinize tan›m
koyabilir misiniz? O zaman
kendinize getirdi¤iniz tan›m›n
bir anlam› olabilir mi? Ben ya-
n›mdakilere tan›m koyama-
dan kendime tan›m koyama-
d›m. Yapmaya çal›flt›¤›m tüm
tan›mlar bir tan›ms›zl›ktan
ibaret kald›. 

Ben onlar karfl›s›nda suçumu
aklayamad›m. Yapabiliyorsan›z
siz kendinize tan›mlar koyun
ve birilerini tan›ms›z b›rakmak-
la suç iflledi¤inize inanm›yorsa-

n›z kendi suçunuzu da aklay›n.
Ama unutmay›n ki suç iflleyen
kendi yarg›c› olursa dünya suç-
lular dünyas›na dönüflecektir.
O zaman neden kendi dünya-
m›za hepimizin üzerinde uzlafl-
t›¤› bir insan tan›m› olmas›n.
Ve biz bu dünya da neden öy-
le yaflamayal›m. ‹flte onlar böy-
le yafl›yorlar. 

OOnnllaarr  ggeelleeccee¤¤ee  ttaann››mm  
kkooyymmaann››nn  kkaann  vvee  bbaarruutt  
kkoonnaann  ssaavvaaflfl››nnddaallaarr

Onlar tan›ms›z kalan bir dün-
yada kendilerine ve insanili¤e
tan›m koyuyorlar. Kendilerini
de içine s›¤d›rd›klar› ama gere-
kirse kendileri içinde olmasalar
da yaflanan, yaflanacak olan,
yaflanmas› gereken bir gelecek
için ölmeyi göze alm›fllar. Yani
onlar tan›ms›z b›rak›lmak iste-
nen bir gelece¤e flimdiden ta-
n›m koyuyorlar ve bunu sizler-
le, bizlerle yapmak istiyorlar.
Ötesinde onlar gelece¤i kesin-
likle tan›ms›z yaflamak istemi-
yorlar. Ve onlar gelece¤e tan›m
koyman›n kan ve barut konan
savafl›ndalar.

fiimdi bir kez daha sorun
kendinize nedir insan? Nedir
gelecek? Bunu yapt›ktan bir
dakika sonra s›rf bunu yapt›¤›-
n›z için katlinize ferman ç›ka-
r›ld›¤›n› düflünün. Hissedebili-
yorsan›z bunu hissedin. O
zaman insan›n ne oldu¤unu ta-
n›mlay›n tan›mlayabiliyorsan›z.
Sonra onlar› düflünün ve onla-
r›nda içinde yer ald›¤› insanili-
¤e tan›m koymaya çal›fl›n. Ama
getirdi¤iniz tan›mlar sizi akla-
maya yönelik olmas›n!
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“Gücü olmayan kadın ve 

erkek, hiç olmazsa kendini 

ajanlık zemini olmaktan 

çıkarsın, “ben zafer, aşk 

kişiliğine ulaşamıyorum, 

ama kuru ve yenilgili 

kişiliğe de alet olmam” 

desin. Yani olumlusuna 

ulaşamıyorsa, olumsuzuna 

da zemin olmamalı. Bu 

anlamda kendini korumaya 

almalı. Bunlar sizin 

devrimciliğinizin abc’sidir, 

kadının içimizdeki 

kalışının temel esaslarıdır. 

Benim bunları söylemem 

sadece kelime düzeyinde 

değildir.”

rkekle yaflayay›m,
yaflayabilirim de-
nilemez. Adam›n

ülkesi yok, adam›n öz-
gürlü¤ü yok, adam›n sa-
vafl› yok, varsa da hepsi
baflar›s›z. Adam›n kalbi
de yok, adam›n bir gü-
zelli¤i de yok, adam›n
bir yoldafll›k gücü de,
ba¤l›l›¤›, sevgi gücü de
yok. O zaman ne yapa-
caks›n›z? 

“Ajan gibi kendimi sa-
tar›m, onu sat›n al›r›m”
yaklafl›m›, herhalde bir
orduda, bir partide en
büyük suçtur. Ben deli
miyim bu yafla, bu kadar
yaflam›ma büyük bir sa-
vaflç›l›¤› s›¤d›rmaya çal›-
fl›yorum? Neden? Kabul
edilebilir bir erkeklik öl-
çütü yaratmak için, ka-
bul edilebilir bir kad›n
ölçütü yaratmak için. 

Benim fark›m flu; sizin
gibi düzeyi düflürmedim,
sizin gibi yalvarmad›m,
sizin gibi “kad›ns›z-er-
keksiz yaflan›lam›yor”
deyip boyun e¤me süre-
cine girmedim. ‹nad›na
direndim. Ulusall›k ad›-

na, özgürlük ad›na, ordu
ad›na direndik, sonuçta
baz› geliflmeler ortaya
ç›kt›. Ve hatta büyük ka-
d›n kahramanl›¤›, özgür
kad›n gerçe¤i ortaya
ç›kt›. Bu bir zaferdir.
Bunu arkadafllar taslakta
son maddede de söyle-
mifller; “kad›n, aflk, za-
fer” ba¤lant›s›. ‹yi. Bun-
lar› madem yazm›fls›n›z,
hadi bakal›m, kad›n, aflk,
zafer nas›l oluyormufl
bana göstermelisiniz.
Gücü olana “bravo” de-
rim. Tabii ajanl›¤a bafl-
vurmadan, yalanc›l›¤a
baflvurmadan. 

ZZaaffeerrii  oollmmaayyaann››nn  
aaflflkk  yyoollddaaflfl››  oollaammaazz

Do¤rudur; savaflta za-
fer, iliflkide aflk demektir.
Ama öyle sizin sand›¤›n›z
gibi, “bir eylem yapal›m
da kad›n› kand›ral›m, er-
ke¤i kand›ral›m” biçimin-
de de¤il. Bu rezalet! Za-
fer farkl› bir fleydir.
Zafer, düflman› tüm stra-
tejik, taktik hususlarda
yenme gücünü gösteren

kiflilik demektir. 
Aflktan önce zafer ge-

rekiyor; zafer kiflili¤i, za-
fer yürüyüflü, zafer vuru-
flu. Aflk onun yan›s›ra
gelir. Aflk, bu anlamda
zaferin yoldafl›d›r. Aflk,
zaferin aflk›d›r. Dolay›s›y-
la zaferi olmayan›n, aflk
yoldafl› olamaz. Ondan
sonra kad›n gelir. 

Önce aflk kavram›, aflk
kiflili¤i, zafer kiflili¤i. On-
dan sonra içine bir erkek
koy, bir kad›n koy, mü-
him de¤il. Somutlaflt›rabi-
lirsin. fiimdi kendinize
uyarlay›n bunu: Zaferle
hiç alakas› olmayan, aflk
gerçe¤i ile hiç alakas› ol-
mayan kifliliklersiniz. 

Zaferli, aflkl› kad›n-er-
kek de nerede? Ç›ks›n
bakal›m bir tanesi ortaya.
Ama gerekli, hatta sava-
fl›n son amac› zaferdir.
Zaferin en bay›laca¤›
özellik, aflk özelli¤idir ve
o da flüphesiz bir kad›nda
somutlaflabilir. Bir erkek-
te de somutlaflabilir, yani
burada cins o kadar
önemli de¤il. Her iki
cinste de somutlaflabilir.
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Buna gücünüz varsa, kan›tlamal›s›-
n›z. Terbiyeliyseniz, namusluysan›z,
hadi kan›tlay›n bakal›m! Önce ko-
nuflun, savafl›n. 

ÇÇookk  ççaarrpp››cc››,,  ççookk  zzeennggiinn,,  
rreennkkllii  bbiirr  üüttooppyyaa  ddee¤¤eerrlliiddiirr

Özellikle biliyorsunuz kad›n ve
iktidar sorunu çok önemli. Böyle
olabilmek için, kad›n ve iktidar so-
rununun çözülmesi laz›m. “Kad›n,
önderlik ve siyaset” deniliyor, do¤-
rudur. Böyle bir sonucun al›nabil-
mesi için, kad›n›n, önderliksel çizgi-
de ve tabii onun siyasetinde
militanlaflmas› gerekiyor. Yine bu-
nun gerçekleflebilmesi için, erkek-
ten ve erke¤in de kad›ndan do¤ru
kopufl esaslar› gerekiyor. ““KKaadd››nn  vvee
aasskkeerrlliikk”” deniliyor; askerlik ordu
ve savaflt›r. Kad›n›n da ordu ve sa-
vafl içindeki konumunu amans›z il-
keli ve çok pratik k›lmas› gereki-
yor. “Kad›n ütopyas›” deniliyor.
Gayet tabii, ütopyas› da gerekir.
Çok çarp›c›, çok zengin, renkli bir
ütopya de¤erlidir. 

Parti Önderli¤i’nin kad›nda ya-
ratmak istedi¤i bir özgürlük dün-
yas› var. Ki, erkek de bunun içine
al›nabilir. Bu hem genel, hem be-
nim özel gelifltirmek istedi¤im bir
dünyad›r. Hem bir ulus için, hem
kendim için, hatta insanl›k için. Ve
kendimi de bunun örnek kiflili¤i
olarak görüyorum. Özgür olan,
aflk-zafer ba¤lant›s›nda istedi¤ine
ulafland›r. Özgürlük istedi¤ine ulafl-
makt›r, ama zafer ve aflk gerçe¤in-
de bu kan›tlan›rsa özgür oldu¤unu
söyleyebilirsin. O zaman da istedi-
¤in güzellikle yaflayabilirsin. Çok
zor bir mesele. 

Tabii özgürlükte, özgür geliflimde
bireysellik müthifl bir engel. fiu an-
da kad›nda incir çekirde¤ini bile
doldurmayan bireycilikler var. Yani

bence kad›n›n akl› incir çekirde¤i
etraf›nda dolafl›yor. Bu akl› çöp ku-
tusuna atman›z gerekiyor. 

GGüüccüü  oollmmaayyaann  kkaadd››nn  vvee  
eerrkkeekk,,  hhiiçç  oollmmaazzssaa  kkeennddiinnii  
aajjaannll››kk  zzeemmiinnii  oollmmaakkttaann  
çç››kkaarrss››nn

Kad›n›n kendi kurtulufl savafl›m›-
n› çok güçlü yürütmesi laz›m. Kad›-
n›n s›n›f› fazla belirleyici de¤il bana
göre. Cins-s›n›f iliflkisinde cins ezil-
mesi daha belirleyicidir. S›n›f›n etki-
si de vard›r, ama esasta cins özel-
liklerindeki düflüfl, savafl ve örgüt
olay›na çok tehlikeli yans›r. Ajanl›k
gibidir. Çok netlefltirmeniz gereki-
yor. Tabii de¤erli kad›n militanlar›-
m›z›n flehadetleri var. En son, Fara-
flin yaylas›nda dört de¤erli
militan›m›z›n, teslim olmamak için,
bombayla gerçeklefltirdikleri fleha-
detleri var. Zilan, Sema gibi böyle
çok say›da flehitler var. Fikri Bay-
geldi de okunabilir. 

Buna benzer birçok hususlarda
yo¤unlaflabilirsiniz. Ama gerçekten
çok zor bir konu. Gücünüz varsa
u¤rafl›n. Gücü olmayan kad›n ve
erkek, hiç olmazsa kendini ajanl›k
zemini olmaktan ç›kars›n, “ben za-
fer, aflk kiflili¤ine ulaflam›yorum,
ama kuru ve yenilgili kiflili¤e de alet
olmam” desin. Yani olumlusuna
ulaflam›yorsa, olumsuzuna da ze-
min olmamal›. Bu anlamda kendini
korumaya almal›. Bunlar sizin dev-
rimcili¤inizin abc’sidir, kad›n›n içi-
mizdeki kal›fl›n›n temel esaslar›d›r.
Benim bunlar› söylemem sadece
kelime düzeyinde de¤ildir. 

Bütün bir partileflmeyi, ordulafl-
may› bu temelde yürütüyorum.
Yürütmek zorunday›m. “Keyfimiz
var, bireycili¤imiz var, geriliklerimiz
var” diyorsan›z, ben bunlar›n hep-
siyle savafl›yorum. Hatta di¤er

yönlü de savafl›yorum. Yaln›z
olumsuzluklarla u¤raflm›yorum;
“neden olumlu yanlar geliflmiyor?
Aflkl›, zaferli kiflilikler neden gelifl-
miyor?”, bunlar› da sorguluyorum.
Bu da gereklidir. Varsa gücünüz siz
de u¤rafl›n. Ama gerçekten birçok
alan›m›zda ortaya ç›kt›¤› gibi, kendi-
nizi bitirici temelde de¤il. Yani
CIA’n›n “vur” emrine göre de¤il,
bizim “kurtulun” emrimize göre
yürütmeniz gerekiyor. 

KKaadd››nn  ZZiillaannllaarr››nn  ssööyylleeddii¤¤ii  
ggiibbii  ççookk  aannllaammll››  vvee  eeyylleemmllii  
yyaaflflaamm  ddeenniilleenn  oollaayyaa  cceevvaapp  
oollaabbiillmmeelliiddiirr

Ay›p de¤il. Kad›n burada tabi ki
zafer ve aflk tac›na yak›n bir tac› gi-
yebilmeli. Yani kiflili¤ini böyle olufl-
turabilmeli. Fizi¤inden tut hitab›na
kadar, bak›fl›ndan tut al›ml› yürüyü-
flüne kadar, emirden tut çok ak›ll›
savaflç›l›¤›na kadar, hepsi tüm bu
temel hususlarda Zilanlar’›n söyle-
di¤i gibi çok anlaml› ve eylemli ya-
flam denilen olaya yan›t olabilmeli-
dir. Mümkün mü? Tabii mümkün.
Bana göre hep buna öykünmek,
özenmek, ulaflmak gerekiyor. Er-
kek de bu noktada e¤er kendisine
bir flans verdirmek istiyorsa, onun
için de buna benzer bir ç›k›fl gerek-
li. 

Kaba erkek gücüyle, kaba erkek-
likle, hatta partinin yönetim, komu-
tanl›k yetkilerine dayanarak bir za-
vall›, hatta çaresiz bir kad›n› yan›na
al›rsan, seni özgürlük ad›na yarg›-
larlar. 

“Bu, egemenlerin diliyle namu-
suzluk yap›yor, bu düflkündür” de-
nilir. Bu suç bile o adam› bitirmeye
yeter. Hem morali, hem ilkeyi,
hem bizzat güzelli¤i, birçok çabayla
yarat›lmak istenileni sen iflgal et-
miflsin. 

CIWANÊN AZAD
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Yani nas›l ki bir aile k›z›n›n
evine gidip “k›z› ald›m, kaçt›m,
tecavüz ettim” dersen ve ailenin
öz savunmas› bile seni ölüme
kadar götürürse; sen partinin
yetkisiyle, partinin olanaklar›yla
gelen k›z› düflürürsen veya k›z
da kendi basit kad›nl›¤›yla bizim
fukara, zavall› erke¤imizi düflü-
rürse, bu en büyük suçtur. Bu-
nun cezas› idamd›r. Çünkü en
temel ilkeleri, en temel savafl-
ç›l›¤› öldürüyor. Hem ilkede,
hem pratikte bofla ç›kar›yor. Bir
ajan bu kadar yapamaz. O aç›-
dan zordur. 

Partinin gücüyle, ne kad›n üze-
rine hakimiyet kurulabilinir ne
de kad›n “erkeklerde hakim güç
güdüsü durdurulamaz bir fleydir,
ben de kendimi ona göre ayar-
larsam istedi¤imi elde ederim”
biçiminde yaklaflabilir. Bu, tam
bir ajanl›kt›r. Egemen sömürgeci
s›n›flar›n yüzy›llarca uygulad›¤›
bir ajanl›kt›r. Bunun da tabii ki
affedilemeyece¤i aç›kt›r. Moral
olarak da affedemeyiz, siyasi
olarak da, eylemsel olarak da. 

BBiitteenn  eerrkkeekk--kkaadd››nn  hheemmeenn  
aall››pp  bbiirrbbiirrlleerriinnii  kkaaçç››yyoorrllaarr

Onun için diyorum “iliflki çok
zordur bizde”. Neden zordur?
‹flte aflk-zafer ba¤lant›s› nedeniy-
le çok zordur. Neden ben bu
yafla kadar böyle davranmak zo-
runda kal›yorum? Aflk-zafer ba¤-
lant›s›ndan kopmak istemiyo-
rum. Aflk-zafer u¤runa bu kadar
yapt›m, kad›nla iliflkilerim daha
çok s›n›rl›. Kad›n›n kendisi zaten
s›n›rl›, onunla öyle aflk-zafer faz-
la gerçeklefltirilemez, onunla öy-
le yaflayamazs›n. Objektif olarak
bu böyledir. Yani ortada kad›n
çok, ama aflk-zafer iliflkisine ters

düflersen istedi¤in gibi yaflayabi-
lirsin. Yani ço¤unlukla yapt›¤›n›z
gibi, kendinizi kand›r›rsan›z ya-
flars›n›z, ama yaln›z her fley bi-
ter. 

Yatars›n›z örne¤in, sabaha ka-
dar lefliniz o odadan ç›kar. “Ey-
lem, savafl, örgüt gitsin, ölsün”
derseniz, bir de güdülerinizin
tam etkisine girerseniz, ancak
sizi ipe çekmek gerekir. Zaten
sizin yapaca¤›n›z bir fley de kal-
maz. Nitekim bizde böyle de¤il
mi? Biten erkek-kad›n hemen
al›p birbirlerini kaç›yorlar. Bir
oda bulurlar, iflte bitti onun ifli!
Bu, iyi bir fley midir? Hay›r, bu
bir bitifltir. Dolay›s›yla burada
aflk-zafer ba¤lant›s› müthifl. 

‹flte Zilan, Sema, bu konuda aflk
ba¤lant›lar›na somutta ulaflamad›-
lar, ama direniflte bir sembol ol-
mak istediler. Anlam› bu. Bu çok
zor, ama ne yapal›m! Gerçeklik,
zafer gerçekli¤i, baflka tür davran-
ma f›rsat› vermiyor. 

AAflflkkaa  üüllkkee,,  üüllkkee  ddee  öözzggüürrllüükk  
ddeemmeekkttiirr,,  aaflflkk  öörrggüüttttee  bbaaflflaarr››  
ddeemmeekkttiirr

Önderlik nedir burada? Ön-
derlik, direnme, dayanma gücü
oluyor biraz. Hem olumsuzlu¤a
karfl› savafl gücü, hem de aflk› ve
zaferi zorlama gücü oluyor. Ka-
d›n› bu temelde yaflam, özgür
yaflam gerçekli¤ine dönüfltürme
anlam›na geliyor. Bunun için gü-
zellikten tutal›m, yeniden, tüm
yönleriyle yarat›l›fla kadar de-
¤erlendirme. Tabii Önderlik bu-
rada büyük bir hassasiyette ola-
cak. Dikkat edilirse baflkalar›
diyor, “Önderlik flöyle yaflar,
böyle yaflar”. Hay›r, yaflam›yo-
rum, çünkü ölçüler bana göre
de¤il. 

Ama unutmay›n ki, sizi bir ka-
d›nla yaln›z bir odaya koysalar,
hele biraz da hoflunuza giderse,
sabaha kadar kim bilir neler ya-
pars›n›z! Ama ben yapam›yo-
rum. fiimdi bütün Kürdistan’dan,
hatta bütün dünyadan k›zlar gel-
se de, ölçülerime uymad›kça sa-
bahlayamam bir kad›nla. Ölçüle-
rim var benim, ölçülerime
ba¤l›y›m. Hepiniz kendinize bu-
nu uygulay›n; böyle bir gücünüz
var m›? Ölçü gücünüz, estetik
gücünüz, savafl gücünüz, zafer
gücünüz var m›? Yoksa, senin
aflk›n da, zaferin de olmad›¤›
için, senin için kad›nl›k da, er-
keklik de beflpara etmez. PKK
gerçe¤inde, PKK savafl tarz›nda
bu böyledir. Onun d›fl›nda iste-
di¤inizi yapabilirsiniz. 

PKK’de iyi bir komutan, iyi bir
militan olmak istiyorsan›z bunlar
gerekli. Bunlar olursa ne olur?
Aç›k söyleyeyim, yani bir kad›nla
bir erkek birbirini istedi¤i gibi
sevebilir. Zaten o kifli sevilir,
“sevebilir” demeye de gerek
yok. O, sevmesini bilir, aflk-za-
fer ba¤lant›lar›n› kurmufltur. Dü-
rüsttür, ilkelidir, yaman bir
adamd›r. K›saca o kifli fazla hata
yapmaz. Çünkü ilkeleri var, fel-
sefesi var, çünkü o bizzat savafl
tanr›s›d›r. 

Aflk eflittir ülke demektir; aflk,
ülke de özgürlük demektir; aflk,
örgüt demektir; aflk, örgütte ke-
sin baflar› demektir; aflk, savafl
demektir; aflk, savaflta zafer de-
mektir. Aflk› böyle anlayacaks›-
n›z. Yoksa karasevda gibi bir aflk
ihanettir, aflka ihanettir. Böyle
kad›n, böyle erkek olmak çok
de¤erli bir fley. Ne mutlu böyle
olmaya kendinizi yat›rabilirseniz!
Bu temelde kendinizi kurtarabi-
lirseniz, büyük bir geliflme olur.
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“Das Kurdische Volk 
erwartete von Den DTP
Politkern das sie die Jahre 
lange anhaltenden Krieg in 
Kurdistan endlich stoppen 
und das der Druck der 
Türkischen Armee endlich 
aufgehoben wird, dies sind 
einige der wichtigsten 
Punkte die Die Pro 
Kurdischen Politiker 
während ihrer Amtszeit 
beim Namen nennen 
müssen.”

ie Türkische Regie-
rung versuchte die
Kurden in ihrem

Land so gut wie möglich
Mund tot zu machen in
dem sie z.B. die 10 %
Hürden bei den Wahlen
einführten. Die Türkische
Regierung versuchte die
Kurden in ihrem Land so
gut wie möglich Mund tot
zu machen in dem sie z.B.
die 10 % Hürden bei den
Wahlen einführten.

Vor etwa 12 Jahren
aber schafften die DEP-
Politiker es die 10 % Hür-
de zu überwältigen und
kam so mit ihren 5 Abge-
ordneten ins Parlament.

Die Parlementaria der
DEP wurden weil sie bei
ihrem Amts eintritt ihren
Eid auf kurdisch abhielten,
zu 15 Jahren haft in einem
Hoch Sicherheits- Ge-
fängnis in Ankara verurte-
ilt. Nach 9 Jahren und 3
Monaten wurden die DEP
Politiker frühzeitig entlas-
sen.

Auch beiden Wahlen im
Jahre 2002 versuchte die
Regierung ihr bestes um
den Eintritt der Kurden ins
Parlament zu verhindern. 

Und die Maßnahmen
waren wie so viele Mahle
auch vorher Erfolgreich,
da die Pro Kurdische Par-
tei DEHAP die 10 % Hür-
de nicht erreichen konnte.

Genau 12 Jahre zurrük
ist es, das ein Volk das auf
20 Millionen in der Türkei
geschätzt wird, nicht im
Parlament vertreten wird.

Beiden diesjährigen
Wahlen jedoch schaffte
die DTP ( Demokratische
Geselschafts Partei) die
nachfolgende Partei der
DEP, DEHAP, HADEP den
Staat auszutricksen, in
dem sie Ihre Politiker als
Parteilos in die Wahlen
schickte, weil Parteilose
Politiker keine 10 % Hürde
meistern müssen.Und Der
Plan der DTP ging auf ,
die DTP schaffte es 23
Politiker die als Parteilos
kandidierten ins Parla-
ment zu schicken. 

Seitdem die Türkische
Republik als offizieller Sta-
at bekannt geworden ist,
hatt die DTP es geschafft
das erste mahl so viele
Politiker die das Kurdische
Volk Representierren ins
Parlament zu schicken.

Die Erwartungen an 
Die Politiker der DTP

Da die Politiker das ers-
te Mahl es geschafft ha-
ben ins Parlament zu
kommen, und das Kur-
dische Volk viel leiden
musste und leid ertragen
musste, sind die Erwar-
tungen an die Politiker de-
mentsprechend hoch, den
es liegt also eine Sehr
große last auf den Schul-
tern der Politker.

Das Kurdische Volk

Das Kurdische Volk er-
wartete von Den DTP
Politkern das sie die
Jahre lange anhaltenden
Krieg in Kurdistan end-
lich stoppen und das der
Druck der Türkischen Ar-
mee endlich aufgehoben
wird, dies sind einige der
wichtigsten Punkte die
Die Pro Kurdischen Poli-
tiker während ihrer Amt-
szeit beim Namen nen-
nen müssen.

In der Hoffnung Sie in
AMED wiederzutreffen
Viel Erfolg Serkeftin He-
valno

CIWANÊN AZAD
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“Restreindre la démocratie 
pour la laïcité ou 
“oublier” la laïcité pour 
favoriser la démocratie??  
La Turquie ne parvient pas 
à concilier les deux termes. 
Elle échappe donc à la 
volonté du père fondateur 
qui espérait une 
République démocratique 
fondée sur le principe de 
laïcité. Cette laïcisation 
sera d’ailleurs quelque peu 
difficile à établir, la 
majorité de la population 
souhaitant un espace 
public religieux.”

as un lieu sans son
portrait. De la Ré-
sidence présiden-

tielle (Cankaya/ Ankara)
au domicile d’un citoyen
fidèle; de l’Hémicycle à la
maternelle; de la porte
d’Istanbul au pied du
Kurdistan... Partout, le
buste d’Atatürk. Les lie-
ux officiels, les restau-
rants, les magasins, les
hôtels. Dessiné, sculpté,
photographié, taillé. Sur
tous les supports et sous
toutes ces formes. Le
père est là. Que ses en-
fants se rassurent... 

Tel un gourou, il les
protège, les console, les
réconforte. Leur donne
du courage et de l’espo-
ir. Quelque fois, leur
montre le chemin. Au-
tant dire que le travail
est de titan. Mais qu’im-
porte, ses fidèles le lui
rendent bien. Tout du
moins en ont-ils l’air. En
apparence, une surabon-
dance, une exubérance...
l’hommage est aussi
“grand” et “démesuré”
que le personnage. Mais
le père en attendait-il au-
tant? Ou plutôt était-ce
ceux qu’il voulait vrai-
ment? Voulait-il faire l’-
objet d’un simple culte
de personnalité?? La qu-
estion est à se poser sé-

rieusement.

UUnnee  ffoorrmmee  
rreecchheerrcchhééee  ppoouurr  uunn  
ffoonndd  ccrreeuuxx........

Car enfin, cette fasci-
nation des Turcs pour
Mustafa Kemal n’est pas
sans poser quelques
problématiques. 69 ans
déjà- il est mort en
1938- et la machine à
propagande continue. Le
discours est incessant, la
politique est la même.
Dans un monde en per-
pétuel changement, la
Turquie est un cas de fi-
gure. Figée dans le
temps, elle refuse toute
forme d’évolution, se
contentant d’afficher un
profond attachement à
Atatürk. Mais l’affichage
ne semble être que si-
mulacre. Trop superfici-
el. Pas authentique. 

Il y a comme une exa-
gération du côté de nos
“amis” Turcs. Pourquoi
une telle surenchère??
Sans doute pour dissi-
muler une vérité qu’il le-
ur est difficile d’avaler.
Une vérité qui reste, po-
ur beaucoup, en travers
de la gorge: le Kémalis-
me est depuis longtemps
oublié. Car si l’applicati-
on du kemalisme était

encore d’actualité, nul
doute, les Turcs se serai-
ent contentés d’un hom-
mage beaucoup plus
soft, se limitant à une
commémoration ou à
une célébration du jour
de proclamation de la
République turc, par
exemple. Il n’en est pas
pour l’instant. 

Les Turcs n’ayant ef-
fectivement pas compris.
Ils n’ont pas encore
compris qu’il n’y avait-
pour un “leader”-  pas
plus grand hommage que
celui de voir son con-
cept ou son idée appli-
quée, demeurée et fleu-
rie. Tout le reste n’étant
que futilité. Parmi celle-
ci, le culte de la person-
nalité. Car c’est au tra-
vers de l’application des
principes Kemalistes se-
ulement que les Turcs
parviendront à faire viv-
re le père fondateur,
qu’ils donneront sens à
son combat, à son idée. 

De cette manière seu-
lement qu’ils pourront
prétendre le respecter
et le porter à la victoire.
Il n’y aurait alors nul be-
soin d’imposer le per-
sonnage puisque - l’appli-
cation de l’idéologie
réussie- il serait naturel-
lement acceptée par la
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population. Mais en Turquie, l’-
hypocrie est aussi grande que le
fond est creux... Il faut bien le dis-
simuler par une forme recherchée
- LA PROPAGANDE. 

LLee  KKéémmaalliissmmee......  jjeettéé  
aauuxx  oouubblliieetttteess??

Le fond est effectivement bien
creux. Le concept du père fonda-
teur n’étant pas réellement mise
en oeuvre. La laïcité, la Démocra-
tie... Ce ne sont, en Turquie, que
des termes illusoires, qui ne font
pas commun accord. Souvent op-
posés. Schématiquement, le princi-
pe de laïcité est défendu par l’Ar-
mée. 

Celui de la démocratie par les
partis religieux. Jean Paul Burdy et
Jean Marcou disait ainsi: “ force est
dès lors de constater qu’au cours
du XX ème siècle, la laïcité en
Turquie a le plus souvent été im-
posée ou rétablie par la force et
par l’intervention répétée de l’Ar-
mée (en 1913, 1923-1924, 1971,
1980) alors que les avancées de la
démocratie représentative se sont
plutôt traduites par un retour de
la tradition religieuse (en 1950 et
1983 notamment). 

Restreindre la démocratie pour
la laïcité ou “oublier” la laïcité po-
ur favoriser la démocratie??  La
Turquie ne parvient pas à concilier
les deux termes. Elle échappe
donc à la volonté du père fondate-
ur qui espérait une République dé-
mocratique fondée sur le principe
de laïcité. Cette laïcisation sera d’-
ailleurs quelque peu difficile à étab-
lir, la majorité de la population so-
uhaitant un espace public religieux.
Quant à la Démocratie et à l’occi-
dentalisation du pays- autres prin-
cipes fondamentaux initiés par le

père- elles semblent suivre le mê-
me chemin, parce que loin d’être
appliquées. Raison pour lesquelles-
entres autres- la Turquie se voit
refuser l’entrée à l’Union Europé-
enne. 

Que reste-t-il alors du Kemalis-
me ?? Le concept est-il réelle-
ment jété aux oubliettes??  Pas
tellement... Car il ne reste de cet-
te idéologie que ce qu’il y a de pi-
re: son ethno racisme, sa concep-
tion du nationalisme. Ataturk
l’avait idéalisé...  N’est Turc que
celui qui pratique la langue et la
culture TURC. Ceux qui refusent
donc de satisfaire aux critères du
père sont des “traîtres” à la Nati-
on et devront s’accommoder
très rapidement à la culture do-
minante, faute de se voir relayer
au citoyen de seconde zone ou
purger une peine de prison ridi-
cule. 

La Turquie étant un pays multi-
ethnique, c’est là une conception
des moins démocratiques et des
moins réalisables. Pourtant, c’est
celle à laquelle les Turcs se rat-
tachent le plus. Celle à laquelle ils
se bornent le plus. Pourquoi?
Sans doute est-ce le fruit de la
propagande... Celle qui consiste à
revendiquer le Kemalisme, à dire
““vviivvrree  AAttaattuurrkk””... sans expliquer
un mot de l’idéologie, sans incul-
quer les notions de ““ddéémmooccrraattii--
ee””, de ““llaaïïcciittéé””. 

Tout juste se contentent ils de
mettre en place un culte de la
personnalité, d’afficher l’image de
Kemal lorsque selon eux la Nati-
on est mise en péril, lorsque les
enfants sont en dangers. Rien de
plus, rien de moins. Ce faisant, ils
ont réduit l’idéologie du père à
un concept purement totalitaire,
lui qui était en faveur de la dé-

mocratie. Ils ont réduit leur ““lleeaa--
ddeerr”” à un personnage purement
raciste, n’ont laissé du Kemalisme
qu’une bien mauvaise image.

Pourtant, ils auraient pu en fai-
re un grand personnage en sui-
vant la voie qui leur avait été indi-
quée... Celle de la marche vers la
démocratie, vers la laïcité, vers
une ““oocccciiddeennttaalliissaattiioonn”” du régi-
me. Ils auraient pu appliquer tous
ces grands principes, les enrichir,
les développer et corriger l’erre-
ur commise par Ataturk. 

Ils auraient pu changer le con-
cept de nationalisme et se cal-
quer à certaines démocraties
européennes, elles aussi concer-
nées par la pluralité ethnique. Ils
auraient pu... mais ils n’ont rien
fait. Ils ont décidé de ne rien fai-
re, pensant que ce serait une
trahison à l’égard de leur père.
Sans s’en rendre compte, en re-
fusant l’évolution, les Turcs ont
fait pire... Ils ont asphyxier le
Kémalisme dans un concept to-
talitaire. Ils ont par conséquent
assassiner le père. Un des plus
grands crimes qu’ils aient pu lui
faire. 

Alors il serait temps que la
Turquie mette fin à cette hypoc-
risie. Qu’elle cesse de justifier
certaines politiques à tendances
racistes, qu’elle cesse de se “cac-
her” derrière le concept de Ke-
malisme... pour refuser les droits
culturels et ou politique aux mi-
norités ethniques, pour établir
une zone d’urgence, pour appa-
uvrir une bonne partie de la po-
pulation. Qu’elle cesse de vouloir
continuer la guerre au nom d’un
mythe qui n’est plus depuis fort
longtemps. Un mythe qu’elle a,
elle même, entérinée. Alors
hypocrisie quand tu nous tiens.
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“Elbette ki Türk devletinin 
örümcek beyinlileri birçok 
defa sitemize üye olup 
üyelerimiz ile özelden 
diyalog kurmaya çalıştılar. 
Fakat yabancı bir cismi ve 
dokuyu kabul etmeyen bir 
bünye gibi, üye kitlemiz 
tarafından kısa bir sürede 
bunlar deşifre edilip 
uzaklaştırıldı.” 

ojaciwan’ı gençli-
ğin güneşi yapan
ne?

Kürt gençliği, içinde
biriktirdiği enerji ve tep-
kiyi belirli bir hedefe de-
ğil de, savruk bir şekilde
harcamaya hızla sürük-
lenmekte idi. Bu da ör-
gütlülüğün gençlik için
ne kadar acil bir ihtiyaç
olduğunu gün yüzüne
çıkarıyordu. Tek başına
“bir” olmanın her alanda
yenilgi olduğu, binlerin
gücünü birleştirip “bir”
olması gerektiği, tekno-
lojik arenada ağırlığını
tüm şiddetiyle hissettir-
meye başlamıştı. Bu
yüzden dünyanın dört
bir tarafındaki Kürdis-
tanlılara ulaşılması ge-
rekiyordu. 

Apocu felsefe ve terbi-
yenin internet dünyasına
da bir disiplin ile bir giriş
yapmasının zamanı gel-
mişti. 2004 yılında
www.rojaciwan.com te-
meli atıldı. Doğrusunu
söylemek gerekirse, bir
tartışma platformu oluş-
turulması ve haber por-
talı planlanmıştı. Kısa
bir sürede Kürtler (her
şeyde olduğu gibi tekno-
lojiden de mahrum bıra-
kılmaya çalışılan insan-
lar) sitemizi, daha
doğrusu, kendi sitele-
rini keşfettiler. 

Günden güne sayı ar-
tarak, katlanarak çoğaldı
ve nihayetinde bugün 50
bini aşkın üye sayısıyla
Kürdistanlıların en büyük
ve vazgeçilmez sitesi ha-

line geldi. Rojaciwan bir
sene içinde bilgiye ve
paylaşıma hasret insan-
ları bünyesinde toplaya-
rak bir “akademi” gibi
hizmet vermeye başladı.
Tabi ki bu durum PKK’nin
ilk hamlesinden hemen
sonraki süreç gibi oldu.
Devletin “üç-beş çapul-
cu” diye nitelediği örgüt-
sel yapı öylesini büyük
bir hız ile yayıldı ve kök
saldı ki, devlet artık bu
örgütlü oluşum ile başa
çıkamaz oldu. 2004’ten
2005’e kadar ne devlet,
ne de faşist Türk hacker-
ları (daha doğrusu la-
merları) durumun vaha-
metinin farkında
değillerdi. 

Tabi dünyanın dört bir
yanındaki Kürtler kendi
sitelerine büyük bir öz-
veriyle, her biri adeta bir
admin (yönetici) duyar-
lılığıyla çalışarak büyü-
yen bu değere sahip
çıktılar. Artık bir haber
duyulduğunda “dur bir
rojaciwan.com’a baka-
yım, doğrusunun onlar
yazıyor” diye tepki ver-
meye başladı insanları-
mız. Elbette bunun ver-
diği sorumluluk daha da
ağırlaştı, çünkü üye
olanların haricinde mil-
yonlarca izleyicisi var.
İşte bu dönemlerde Türk
devleti, devlet olma
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avantajlarını kullanarak ve zavallı
lamerlarını kullandırarak, bizlere
baskı uygulamaya başladı. 

Fikren engel olamıyorsan, 
fiziken yok et

Rojaciwan’a haftada birkaç defa
kalabalık gruplar halinde saldırılar
gelişti. Tabi gerek kodlama güvenli-
ği, gerek site kurucusunun keskin
algılayışı ve Kürt programcıların
sayesinde www.rojaciwan.com
Türk devletine ve zavallı sığınmacı-
larına çok ter döktürmüştür. Bu ne-
denledir ki adı geçen devlet, zihni-
yet olarak yüzlerce yıl önceki
vahşetini tekrar gün yüzüne çıkar-
maya başladı: “fikren engel ola-
mıyorsan, fiziken yok et!”. Evet,
binlerce Kürt yurtseverini fikren en-
gelleyemediği için, onları fiziken or-
tadan kaldırmaya yönelen ve faili
meçhul cinayetlere imza atan bu
despot zihniyet sitemize de aynı
şekilde saldırmıştır. 

Tabi devlet bu, boş durur mu?
Rojaciwan’ın popülaritesini ortadan
kaldırmak için bir saldırı planladılar.
Senaryo şu idi: Türk hacker’lar(!)
tarafından www.rojaciwan.net adlı
sahte bir domain alınacak (hostingi
www.turkticaret.net olacak) ve adı
geçen güruh tarafından hacklene-
cek (ele geçirilip çökertilecek) ve
bir entrika ile psikolojik savaş bo-
yutlanacak, www.rojaciwan.com
yenilgiye uğratılmış olacaktı! 

Bu köylü kurnazlığı tutmadı. En
son örneği, kendi sitelerinde “Ro-
jaciwan’ı halen çökertemediniz,
yazıklar olsun sizlere, kendinize
hacker diyorsunuz, bu kadar be-
ceriksizlik olmaz, adamlar dim-
dik duruyor hala!” şeklindeki ya-
zışmalarından ve nasıl bir hüsran
yaşadıklarından belli oldu. Bu olay
üzerine, hangi mahkemeden, hangi
sayı ve karar ile verildiği bile bilin-

meyen (belki de bu mahkeme hiç
olmamıştır) bir karar(!) ile Kürdistan
ve Türkiye’den sitemize girişleri de-
falarca engellemiştir. Bizler de Ro-
jaciwan olarak, www.komalenci-
wan.com adı ile halkımızın
ekranlarına ve beyinlerine ulaşma-
ya devam ettik. 

Yetişen yeni kadrolar ile her gün
biraz daha zenginleşen ve güçle-
nen Komalenciwan, Kürdistanlılara
şunu öğretmiştir: “internette imkân-
sızlık diye bir şey yoktur, eşitliği ya-
ratabilirsin”.

Dışardan bitiremeyince
içerden koparmaya çalıştılar

Site adminleri olarak çoğu kez ge-
cenin bir yarısı uyanıp, sitedeki son
durum için yazılanları, tartışılanları
gözden geçirdiğimiz olmuştur (bir
nevi nöbetçi adminlik demek ye-
rinde olur). Çünkü artık Türk faşist-
lerinin yapabildiği tek şey siteye üye
olup, küfürlü ve seviyesiz yazılar
yazmak olmuştur. Bunun yanında,
Mezopotamya ruhunun temizliği ile
kişiliğini süslemiş üyelerimizin sevi-
yeli ve geliştirici tartışmaları Koma-
lenciwan sitesinin internette kirlen-
meden, pırıl pırıl kalmasında çok
büyük bir rol oynamıştır. 

Elbette ki Türk devletinin örüm-
cek beyinlileri birçok defa sitemize
üye olup üyelerimiz ile özelden di-
yalog kurmaya çalıştılar. Fakat ya-
bancı bir cismi ve dokuyu kabul et-
meyen bir bünye gibi, üye kitlemiz
tarafından kısa bir sürede bunlar
deşifre edilip uzaklaştırıldı. 

Bütün bu gelişmelerin yanında,
devlet artık mahkeme kararı olmak-
sızın (hatta mahkemeler ile alay
edercesine) Türk Telekom’a dilediği
siteye erişimi engelleme yetkisini
verdi. Bu yetkinin aslında Genel
Kurmay’ın “Halkla Savaş” dairesi
kontrolünde olduğu ayyuka çıkmış-

tır. 
Tüm bunlar yaşanırken, üyeleri-

mizin duyarlılığı, paylaşım ruhu,
özverisi ve yeni bir şeyler öğrenme
arzusu sitemizi farklı arayışlara it-
miştir. Bunların başında bir radyo
ve TV kurmak, video/resim payla-
şım sitesi, e-kitaplar ve online Kürt-
çe müzik arşivi oluşturmak geliyor.
Perde arkasında geceli gündüzlü,
durup dinlenmeden çalışan emek-
tar adminlerimiz halkımızın gönlün-
de taht kuran bir siteye/akademiye
kattıkları güzellikleri belirtmeden de
geçemeyiz. 

İnternette imkansız diye 
bir şey yoktur

Bu arada Komalenciwan’a tam
alışan onbinlerce üyemiz tekrar bir
yasakla karşı karşıya kaldılar: Bin-
lerce askerini ölüme gönderirken,
kendileri içki masalarından kalkma-
yan Genel Kurmay’ın “teneke ge-
nerallerinin” keyfi kararıyla ve Tele-
kom’un eliyle bu siteye erişim
engellenmiştir!

İmkansız denen bir şeyin internet
dünyasında var olmadığını bir kez
daha ispatlayan site yöneticileri da-
ha güçlü bir kadro ve altyapı ile
www.ciwanenroje.com adıyla tek-
rar parçası olduğu Kürt halkına
merhaba dedi. “Beni öldürmeyen
her darbe, beni daha da güçlü kı-
lar” şiarını özümseyen her çalışanı-
mız ve üyemiz birbirine daha da
kenetlenmektedir.

Son olarak şunu belirtmekte fay-
da var; engellenen sitelere erişim
www.ronahi.net adresi üzerinden
yapılabilmektedir. Ayrıca http://ra-
pidshare.com/files/45633310/ya-
saksiz.rar.html adresinden indirilen
minik bir program ile (özellikle in-
ternet cafelerden erişen üyelerimiz
için) tüm yasaklı sitelere erişim ola-
bilmektedir.
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“In Süleymanya 
(Südkurdistan) und 
Umgebung haben sich 
nach Angaben der 
zuständigen 
Gerichtsmedizin zwischen 
dem 9. und 16. Juli 2007 
vierzehn Frauen im Alter 
zwischen 13 und 30 
Jahren selbst angezündet. 
Sieben von ihnen konnten 
mit schweren 
Verbrennungen gerettet 
werden. Laut eines vom 
Gesundheitsministerium 
der Regionalregierung in 
Süleymanya 
veröffentlichten Berichtes 
haben sich in den letzten 
14 Monaten 831 Frauen 
selbst angezündet. In den 
ersten sechs Monaten 
dieses Jahres waren es 
schon 467 Frauen, die 
sich selbst verbrannt 
hatten.”

ch habe Anlass

genug darüber

nachzudenken,

wie schwer es ist, Kur-

din und zugleich eine

Frau zu sein. Ebenfalls

habe ich Anlass genug,

hierauf stolz zu sein.

Dennoch gibt es viele

Momente, in denen ich

mich hinterfrage, ob

ich wirklich begreife,

was es heißt, KurdIn

zu sein. Ich spüre, in

diesen Momenten ein

´Gefühlskaos` ganz ti-

ef in mir. Freude, Trau-

er, Stolz, Wut, Zorn,

Mut, Glück, Entschlos-

senheit, Kampfgeist

und vieles, vieles

mehr... 

Es sind die Momen-

te, in denen ich mir

die Realität erneut vor

Augen halte und ein-

fach nur versuche zu

verstehen. Manchmal

jedoch kommt man an

einen Punkt, an dem

das ´Verstehen` nicht

mehr möglich ist. Da-

zu sind die Emotionen

viel zu stark. Es wird

unmöglich etwas auf-

zugreifen oder gar zu

verarbeiten. 

Genau dies passiert,

wenn ich aus der kur-

dischen Presse entneh-

me, dass Frauen aus al-

len vier Teilen

Kurdistans täglich

Selbstmord begehen. 

Die Rate der

Frauenselbstmorde 

in Kurdistan steigt 

von Tag zu Tag 

Die Selbstmordquote

von Frauen und Mädc-

hen steigt weiter. Als

Gründe hierfür können

einerseits innerfamiliä-

re Probleme, patriarc-

hale Unterdrückung

genannt werden sowie

bisher noch unbekann-

te Ursachen. Insbeson-

dere junge Frauen und

Mädchen sind oftmals

hilflos dem Druck ih-

rer eigenen  Familien

ausgesetzt und sehen

den einzigen Ausweg

im Suizid. 

Es vergeht kaum ein

Tag in Kurdistan, an

dem keine Frau Selbs-

tmord begeht. In den

beiden jüngsten Fällen

ist es das Alter, das die

Aufmerksamkeit

weckt. Während die ei-

ne Frau 70 Jahre alt

war, handelt es sich bei

der anderen um ein

zwölfjähriges Mädc-

hen. Die 70-jährige

Fatma H. aus der Ost-

kurdischen Stadt Ma-

habad beendete ihr Le-

ben aufgrund von

innerfamiliären Proble-

men durch Gift. Die

zwölfjährige R.D. aus

Mardin / Derik erhäng-

te sich. Der Grund ist

unbekannt. 

Einerseits beschäftigt

mich die Frage warum

Frauen Selbstmord be-

gehen. Andererseits je-

doch auch die Methode

des Suizides. Manche

Frauen erschießen

sich, manche stürzen

sich von Abgründen in

die Tiefen. Manche

Frauen jedoch verbren-

nen sich...

Selbstverbrennung 

als Methode zum 

Selbstmord

In Süleymanya (Süd-

kurdistan) und Umge-

bung haben sich nach

Angaben der zuständi-
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gen Gerichtsmedizin zwischen

dem 9. und 16. Juli 2007 vier-

zehn Frauen im Alter zwischen

13 und 30 Jahren selbst ange-

zündet. Sieben von ihnen konn-

ten mit schweren Verbrennun-

gen gerettet werden. Laut eines

vom Gesundheitsministerium

der Regionalregierung in Süley-

manya veröffentlichten Berich-

tes haben sich in den letzten 14

Monaten 831 Frauen selbst an-

gezündet. In den ersten sechs

Monaten dieses Jahres waren es

schon 467 Frauen, die sich

selbst verbrannt hatten. 

In der Türkei kam es im Jahr

2006 zu 466 Frauenselbstmor-

den und 8553 Fällen von Selbs-

tmordversuchen. Im Jahr 2006

haben 52 Frauen durch Selbs-

tverbrennung Selbstmord be-

gangen. In den letzten fünf Mo-

naten (Januar - Juni 2007) sind

es 15 Frauen gewesen. Frauen

sind oftmals gezwungen, Ge-

walt zu ertragen. Wenn sie vor

ihren gewalttätigen Männern zu

ihren Familien flüchten, werden

sie häufig entweder zurückgesc-

hickt oder ermordet.

Halise Tastekin (24) wurde am

22. 7. 2007 in Urfa mit einer

Kugel im Kopf in einem Müll-

container aufgefunden. Die 24-

jährige Halise war seit acht Mo-

naten verheiratet und vor drei

Monaten in das Haus ihrer El-

tern zurückgekehrt, weil es mit

ihrem Mann zu Unstimmigkei-

ten gekommen war. 

Alle 24 Stunden verbrennt 

sich eine Frau in Kurdistan

Die Hälfte aller Frauen in al-

len vier Teilen Kurdistans wer-

den nicht gefragt, wenn es um

die Wahl des Ehemannes und

die Heirat geht. Die Heirat ab-

zulehnen, kann den Tod bedeu-

ten. Viele Frauen sind davon

überzeugt, dass der Mann das

uneingeschränkte Oberhaupt der

Familie ist. In ländlichen Gebie-

ten glauben viele Frauen, dass

sie physische Strafe verdient ha-

ben. In der Türkei ist alle drei

Minuten eine Frau von Gewalt

betroffen. 

Laut einer Meldung des Radi-

osenders ´Nawa` hat sich im

Mai 2007 in der Region Süley-

manya im Durchschnitt alle 24

Stunden eine Frau selbst ver-

brannt. Insgesamt seien im Mai

164 Personen aufgrund von Ver-

brennungen in die Krankenhäu-

ser der Region eingeliefert wor-

den. Bei der großen Mehrheit

davon handele es sich überwie-

gend um Frauen zwischen 15

und 45 Jahren aus ländlichen

Gegenden um Süleymanya.

Insbesondere der Fall der jun-

gen Ezidin Xatu Dua, die am 7.

April 2007 in Behzan (Südkur-

distan) von Hunderten von

Menschen gesteinigt wurde, hat

die Aufmerksamkeit erneut auf

die Verletzung von Frauenrech-

ten in der Region gelenkt. Am

12. Mai wurde in Dokan bei Sü-

leymanya die neunzehnjährige

Shewbo Raif Ali gesteinigt,

nachdem ihr zuvor die Hände

gebrochen worden waren, weil

der ´Verdacht auf Ehebruch`

bestanden haben soll. Xatu Duas

´Schuld` war es, sich mit einem

sunnitischen Mann einzulassen,

Shewbos ´Schuld` bestand le-

diglich aus einem Verdacht.

Nach Angaben der Internatio-

nalen Kampagne gegen Ehren-

morde (ICAHK) sind in den an-

derthalb Monaten zwischen der

Ermordung Duas und der Sew-

bos in Kurdistan mindestens

zwölf Frauen ermordet worden.

Es wird vermutet, dass die tat-

sächliche Anzahl viel höher ist.

Nach UN-Angaben haben sich

2003 bis heute allein in der
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Stadt Hewler 358 Frauen selbst

verbrannt. 218 Frauen überleb-

ten Selbstverbrennungen. 

Nur meine Asche soll 

euch bleiben

Es ist offensichtlich, dass es

sich um eine undenkbare Aus-

weglosigkeit handelt, die zu der

Ergreifung dieser Methode

führt. Was sind die Beweggrün-

de hierfür? Um welche ausweg-

losen Situationen handelt es

sich, die Frauen dazu bewegen

das Leben zu beenden? 

Um welche ausweglose Situa-

tion handelt es sich, die Frauen

dazu bewegen die Methode der

Selbstverbrennung zu benut-

zen? Warum so schmerzvoll? Ist

es eine Botschaft an uns? Ist es

ein Schrei und Aufruf an die

Gesellschaft? Ist es das Symbol

des Widerstandes oder gar des

Kampfes? Was wollen die Frau-

en uns damit sagen? Welche

Botschaft ist es, die sie uns ge-

ben möchten? 

Ich bin davon überzeugt, dass

wir alle die Aufgabe haben, die-

se Selbstmorde zu hinterfragen.

Was waren die Gründe dafür?

Wie können wir den Frauen hel-

fen, um Selbstmorde zu verhin-

dern? Wie können wir diese

“Selbstmorde” begreifen? 

Wir alle haben uns in der ei-

nen oder anderen Weise beim

Kochen mal den Finger ver-

brannt. Oder als wir mit dem

Feuerzeug spielten, haben wir

uns sicherlich mal verbrannt

und wissen daher was für ein

Schmerz es ist. Könnt ihr also

nachvollziehen, mit welch ei-

nem Schmerz die Frauen das

Ende des Lebens suchen, wo

es doch auch Schmerzfrei

möglich ist?

Es ist offensichtlich, dass der

Gedanke von Selbstmord in ei-

nem Moment auftaucht, in

dem der Kampf gegen die täg-

lichen Probleme und/oder

Schwierigkeiten keinen Sinn

mehr zu heben scheint. Wenn

man denkt, dass der äußerliche

Druck nicht mehr auszuhalten

ist, oder wenn man von den

täglichen Schmerzen befreit

werden möchte. Wenn wir alle

äußerlichen Faktoren, Schwie-

rigkeiten, Druck und Probleme

als Schmerzen bezeichnen,

dann ist es nicht falsch zu sa-

gen, dass Selbstmord begehen-

de Personen, dies als die Bef-

reiung von Schmerzen

definieren.  Stellt dies denn im

Bild der Frauen, die sich täg-

lich anzünden nicht ein Para-

dox da? Warum Schmerzen er-

tragen, um den Schmerzen zu

entkommen? 

Ich bin davon überzeugt,

dass der  erste Wunsch der

Frauen, die sich verbrennen,

genau der ist, dass wir uns die-

se Frage stellen. Denn verste-

hen geht über Hinterfragung.

Solange wir uns nicht die Fra-

ge stellen ´was muss es sein,

das die Frauen dazu gebracht

hat...` werden wir niemals in

der Lage sein, diese Frauen

nachvollziehen zu können.

Eben diese Frage habe ich mir

gestellt. Und bin auf folgendes

gekommen: 

Sie befreien sich von aller

Last, in dem sie ihren innerlic-

hen Schmerz, ihre innerliche

Kritik an der Gesellschaft, ihre

innerliche Kritik an der unzu-

reichenden Frauensolidarität

nach außen tragen. Sie möch-

ten auf die verzweifelte Lage,

in der sie sich befinden, auf-

merksam machen. Die Ver-

brennung muss meiner Mei-

nung nach als ´Aufruf`

verstanden werden. 

Als ein Schrei an uns alle. Als

eine Aufforderung die gesells-

chaftlichen Moralwerte zu hin-

terfragen, die gesellschaftlichen

Rückständigkeiten zu kritisie-

ren. Ihr Tod soll Anlass zur Ver-

besserung der Situation von

Frauen sein. Ihr Selbstmord ist

einerseits als Niederlage des

Kampfes gegen das ´Schlechte`

zu sehen, aber andererseits auch

als Opferung. Als Opferung für

eine Gesellschaftshinterfra-

gung. Zugleich ist es aber auch

ein Wutausbruch. Sie möchten,

dass alle Menschen erfahren,

dass sie ihr Kampf gegen das

Ungerechte nicht mehr weiter-

führen kann. Sie sind wütend

auf die ganze Gesellschaft, die

sie zu diesem Punkt gebracht

hat. Sie möchten, dass alle mit-

fühlen. Sie sprechen in dem

Moment ihren Hass gegenüber

dieser ungerechten Welt aus, die

es nicht zuließ, dass sie ihre

Träume erleben konnten. Ihr

Hass ist so groß, dass sie den

Tod garantieren möchten. 

Aber ihre Wut ist so groß,

dass auch der Tod nicht ausre-

icht... nur noch ihre Asche soll

übrig bleiben... nur noch Ihre

Asche soll auf dieser ungerech-

ten Welt weilen... (2. Teil folgt)
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“Belki bir çok kişi, neden 
Önderliği bu kadar 
sevdiğimize anlam 
veremiyor. Neden ondan 
kopamadığımıza anlam 
veremiyor. Bir çok nedeni 
var. Ama bu nedenler 
içinde bir tanesi var ki her 
şeyin önündedir. Buna vefa 
diyoruz. Bu en güzel 
yoldaşımız hep bizi 
yüreğinde taşıdı. Biz de 
O`nu hep yüreğimizde 
taşıdık. Biz hep ölümüne 
ölümüne savaşmak için 
geldik dağlara. Bir 
çoğumuza kalsaydı, üç 
aylığına, beş aylığına 
savaşıp ölecektik. O, bütün 
gücünü, yeteneğini bizi 
yaşatmak için harcadı. Hep 
bizi korudu.”

oyumsuz geziler

diyorum gezme-

lerime. Gittiğim

her yer her seferinde

bir başka yer oluveri-

yor. Yem yeşil bırakıp

gittiğim bir vadiye bir

ay sonra döndüğümde

orayı sonbaharın kendi-

ne has renkleri içinde

buluveriyorum. 

Sonbaharın son gün-

lerinde sararan otları,

sarının bütün tonları

içinde bırakıp gittiğim

bir gerilla kampı yeri-

ne, bir hafta sonra dön-

düğümde orayı tek ren-

ge, beyaza bürünmüş

buluyorum. Üç gün ön-

ce ayrıldığım bir gerilla

bölüğüne, üç gün sonra

döndüğümde oradaki

gerillaların bir çoğunun

değiştiğini görüyorum. 

Tanıdıklarım, tanış-

tıklarım başka bir alana

gitmişler. Yeni yüzler

tanıyorum her seferin-

de. İki gün önce hüzün

içinde bırakıp gittiğim

bir gerilla, iki gün son-

ra kahkahalarla karşılı-

yor beni. Sessiz, sus-

kun, içine kapalı bir

insan birden bire nere-

deyse... 

Gezmelerimde hep

bir şeyler taşıyorum bir

yerlere. Çoğunlukla da

haber. Bir yerlerden ha-

ber alıp, bir yerlere ha-

ber taşıyorum. Bu, be-

nim severek yaptığım

işim. Bir gerilla kam-

pından diğer bir gerilla

kampına her gittiğimde

etrafıma toplanıp “Hoş
geldin gazeteci! Bize
son haberleri aktar ba-
kalım” diyorlar. Ben de

aktarıyorum. Bu haber-

ler çoğunlukla birbirle-

riyle ilgili konularda

yoğunlaşıyor. Bütün

dünya ile ilgililer. Sa-

vaşları, siyaseti, sanatı,

kültürü hatta sporu bile

büyük bir merakla ta-

kip ediyorlar. Ama en

çok da birbirlerini soru-

yorlar. 

Dünyanın 

akıllılarına inat, 

dağlı deli olmalı 

insan diyorum.

Gittiğim her yerin fo-

toğraflarını çektiğimi

bildikleri için gittiğim

her yerde hemen tez-

gahı kuruyorum. Çekti-

ğim fotoğrafları bilgi-

sayara aktarıyorum.

Hangi mangadaysam

bir bakıyorum, merak-

lıları damlamaya başlı-

yor. Günlük olarak

içinde oldukları, yaşa-

dıkları her şeyi bir de

bilgisayar ekranında

tekrar tekrar izlemek-

ten büyük bir zevk alı-

yorlar. 

Hangi görüntü çıksa,

“Way be! Ne güzel!”

diyorlar. “Bak dünya-

nın neresi bu kadar

güzel olabilir? Bu fo-

toğrafları herkese gös-

ter. Görsünler nasıl bir

cennette yaşadığımızı.”

diyorlar. Haklılar. Bir

gerilla araya girerek,

“Bak, bunları mutlaka
yayınla. Birileri bu
cennet yerlere ‘çürüme
alanı’ diyorlar. Bu fo-
toğrafları görüp de, bu
adamlara yalancı desin
herkes. Bir de dağdan
inmemizi istiyorlar.
Sanki biz dağda yaşa-
maktan bıkmışız, yorul-
muşuz da, o kirli insan
yoksunu, insansız top-
luluklara, şehirlere in-
meye çok meraklıymışız
gibi. Kusura bakmasın-
lar ama, bu çok ahmak-
ça bir şey. Gerçi biz
‘deli’ adamlarız ama
onlara ‘akıllıca’ bir
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önerim var: Herkes dağlara
çıksın.” diyor. 

Bir diğer gerilla, “Yaw heval”
diyor. “Böyle tehlikeli öneriler
yapma. Bizim Kürtler ‘delidir’.
Bir bakarsın binlercesi çıkıp
gelmiş. Ondan sonra işin yoksa
her mangaya 15-20 kişi sıkış-
tıkış. İşin yoksa kamp yap, man-
ga yap. Vallahi buralar da şehir
olur, çekilmez olur.” diyerek

kaygılarını belirtiyor. Herkes

gülüyor. Ben de gülüyorum. Ba-

na delice bir fikir gibi geliyor.

Dünyanın akıllılarına inat,

dağlı deli olmalı insan diyo-

rum. Akıllıca...

Vefalı olmak önemlidir

gerilla için 

Gittiğim her yere sadece ha-

ber taşımıyorum. Belki de ha-

berden daha çok, selam taşıyo-

rum. Nereden çıksam beni

gören her gerilla, nereye gittiği-

mi sorar önce. Gideceğim yeri

söyleyince, hemen başlar isim

sıralamaya. “Orada falan, fa-
lan, falan arkadaşlar var. Çok
çok selamlarımı söylersin. Ser-
keftin dileklerimi iletirsin. Eğer
geri gelirsen ve imkan olursa
sana zahmet onların birer fo-
toğrafını getir.” der hepsi an-

laşmış gibi. Ben de hep selam

taşırım. Bazen unutmamak için

not alırım. Bir selamın neden bu

kadar değerli olduğunu her ge-

çen daha iyi anlıyorum. Çünkü

ben de çok selam almaya başla-

dım, çok kişiden. 

Hatta bazen “Yaw heval, sen
dışarıyla haberleşiyorsun. Belki
tek tek herkese ulaşmazsın ama
herkese selamlarımızı söyle.”

diyorlar. “Olur” diyorum. Se-

lamlarını herkese iletiyorum.

Merak ediyorum. Yaşlı bir geril-

laya soruyorum. “Arkadaşlar

birbirlerine niye bu kadar çok

selam gönderiyorlar?” diyorum.

Gülümsüyor. “Vefa” diyor.

“Vefalı olmak dostlukta, arka-
daşlıkta, hele hele yoldaşlıkta
çok önemsenen bir şey bizde.
Ahlaki bir yaklaşım. Herkes sa-
nır ki bizim ilişkilerimiz sadece
ideolojik, siyasal, örgütsel çıkar
ilişkileri. Genelde siyasal orga-
nizasyonlarda gerçekten de pro-
fesyonel ilişkiler biraz böyledir.
Ancak bu tarz ilişki biraz batı
tarzı ilişki oluyor. Ve özünde
karşılıklı çıkar yani ticaret var. 

Oysa bizim toprak gerçeği-
mizde ilişkiler çoğunlukla çıka-
ra değil de birbirini tamamla-
maya ve dayanışmaya dayanır.
Kendini birileriyle birlikte var
ederek tamamlama diyoruz bu-
na. Bu ilişki canlı-organik bir
ilişki tarzıdır. Selam gönderme,
bir nevi ilişkilerin kan damarı
oluyor. Ve bu ilişkiler hayatidir.
Buna vefa diyoruz. Ahlaki bir
şey. Toplumu toplum yapan bir
değerdir bizde vefa. Vefasız in-
sandan çok korkarız. Toplum
karşıtıdır. Toplum karşıtı, insan
karşıtıdır. Biz ise ne mutlu ki
hala insanız. İşte selam budur.”

Önderlik derken hep bir

burukluk var yüreklerde

Bugün internette e-mail hesa-

bıma baktım. Dünyanın bir çok

yerinden, bir çok insandan se-

lam gelmişti. Ne kadar çok se-

vindim. Selamın değerini gittik-

çe daha iyi anlıyorum. Bunu

sohbet ettiğim yaşlı gerillaya

söylüyorum. Çok seviniyor.

“Yaw hevalê min” diyor. “Sen

bayağı bayağı dağlı olmaya

başlamışsın.” diyor. Daha çok

seviniyorum. 

Vefalı olma üzerine sohbetle-

rimiz gittikçe farklı boyutlar ka-

zanmaya başlıyor. Her zaman

olduğu gibi söz dönüp dolaşıp

O`na geliyor. Zaten onsuz hiç

bir şey ne düşünülüyor, ne de

konuşuluyor. “Önderlik” di-

yorlar. “Güneşimiz” diyorlar.

“Başkan” diyorlar. Ama hep

aynı duyguyu yaratıyorlar. On-

dan bahsederken hep bir buruk-

luk duygusu oluşuyor insanda.

Kırk yıllık hayali dağ olan in-

sandan bahsederken dağlılar,

kendilerini hep daracık bir hüc-

rede tek başına hissettiklerini

duyuyorsunuz yüreğinizin bir

yerlerinde. 

Önderlik bizi hep 

yüreğinde taşıdı bizde 

O’nu yüreğimizde 

taşıyoruz

Dağı, dağ yaşamını çok sevi-

yorlar. Ama hep bir eksiklik ve

eziklik duyuyorlar. Gönderdik-

leri her selam aslında O`na

gönderilmiş sayılıyor. Çoğu

zaman radyonun kendileri için

hazırladığı “Hêviya Gel” prog-

ramına gönderdikleri mesajla-

rını taşıyorum. Bütün mesajlar
da başta O`na gönderiliyor en
sıcak, en duygulu, sevgi dolu se-
lamlar. Yaşlı gerilla, “Biliyor
musun heval?” diyor. “Biz,

O`nu hiç bir zaman yeterince

anlayamadık. Yoldaşlığımız hep

yetersiz kaldı. Ama hiç bir za-
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man ondan kopmadık. Çünkü O

bizim en harika yoldaşımız. Bel-

ki bir çok kişi, neden O`nu bu

kadar sevdiğimize anlam vere-

miyor. Neden ondan kopamadı-

ğımıza anlam veremiyor. 

Bir çok nedeni var. Ama bu

nedenler içinde bir tanesi var ki

her şeyin önündedir. Buna vefa

diyoruz. Bu en güzel yoldaşı-

mız hep bizi yüreğinde taşıdı.

Biz de O`nu hep yüreğimizde

taşıdık. Biz hep ölümüne ölü-

müne savaşmak için geldik dağ-

lara. Bir çoğumuza kalsaydı, üç

aylığına, beş aylığına savaşıp

ölecektik. O, bütün gücünü, ye-

teneğini bizi yaşatmak için har-

cadı. Hep bizi korudu. Biz dost-
luğu, arkadaşlığı, yoldaşlığı,
sevgiyi, saygıyı ve en önemlisi
de vefayı O`nun gözlerinde gör-
dük, tanıdık. Bunlar insanı in-
san yapan değerler. O`nu gören-

ler, bilenler iyi bilirler. Hep

O`nun yanında insanın kendini

daha fazla insan hissettiğini an-

latırlar. Doğrudur. 

Vefasız insan ahlaksız 

insandır, selamlarımızda 

vefanın, vefalı olmanın 

selamlarıdır

O her şeyden önce ve her şe-

yiyle çocuk saflığında bilge bir

insandır. O`na vefa insana ve-

fadır. Vefa, zor zamanda insa-

nın insanla dayanışması eksik

kaldığında insanın birbirini

tamamlama duygusudur. Bili-

yor musun, O en zor zamanla-

rını yaşıyor şimdi. En güçlü za-

manlarında O`na en çok alkış

çalanların, bugün küfre yönel-

melerinin lanetini belki de biz-

den daha iyi O`nun yarattığı

halk görüyor. Bir vefasızlık var

bu işte. Sen halkın içinden geli-

yorsun. Halkın içine gideceksin.

İyi izle, bu halkta en lanetli du-

ruş vefasızlık, en güzel duygu

ise vefadır. Vefasız insan, ahlak-

sız insandır. Selamlarımız da ve-

fanın, vefalı olmanın selamları-

dır.” diyor. 

Bir sigara sarıyor. Derin bir ne-

fes alıyor. Sonra sigarasını bana

uzatıyor. “Bak, ekmeğimizi, siga-
ramızı paylaşıyoruz. Bunlar dost-
luğun işaretleridir. Dostlar vefalı
olmalıdır. Sen iyi bir dost olabi-
lirsin. Hatta belki de bizden daha
fazla. Çünkü hep selam taşıyor-
sun. Haberlerine hep selam ekle.
Dostlara, yoldaşlara. Ya da sade-
ce selam söyle herkese. Bizden
verebileceğin belki de en güzel
haber budur.” diyor. 

Gezmelerim doyumsuz gerçek-

ten. Hep yeni şeyler öğreniyo-

rum. Hep güzel şeyler öğreniyo-

rum. Öğrenmenin güzelliğini

öğreniyorum. Bu yazıyı yazarken

yazımın orta yerinde gece jenera-

tör kapanma saati geldiğinden

elektrik kesiliyor. Yanımdaki ge-

rillaların çoğu uykuya dalmışlar.

Ben bilgisayarın şarjında yazımı

bitirmeye çalışırken, bizim genç

bir gerilla kalkıp fanusu yakıyor.

“Kolay gelsin” diyor. “Sağ ol”
diyorum. “Bu dağ acayip bir yer
heval” diyor. “Gecenin on ikisin-
de fanus ışığında son model bilgi-
sayarla yazı yazıyorsun. Dağ ba-
şında dünyanın bilmem neresine
internet üzerinden haber gönde-
receksin yarın. Acayip ki ne aca-
yip! Birden Ahmet Arif`i hatırla-
dım, ‘uzay çağında bir
ayağımız,ham çarık olsa da di-

ğer ayağımız’ mı ne diyordu?
Bak, senin de dizinin üstünde
uzay teknolojisi, ayağının yanı
başında gerilla fanusu. Hadi biz
de biraz türkü diliyle söyleyelim.
Ne diyordu rahmetli Ahmet Kaya,
‘Bu ne yaman çelişki anne!” Ben

gülüyorum. O da gülüyor. 

Gerilla dediğin vefalı olur

Şerevdin yaylalarını hatırlı-

yorum. Çocukken fanus ışığı

etrafında oturmuş cemaati ha-

tırlıyorum. Diğer zomlardan;

Qıcimêrg, Qereqawiş, Sıncık,

Qendil, Gaxuran, Navro zom-

larından bizim Kelo zomuna

gelmiş misafirleri hatırlıyorum.

Zaman yine iç içe geçiyor. Da-

lıp gittiğimi gören gerilla

“Ha” diyor. “Bizim radyo is-
teklerini gönderdin mi?” diyor.

“Evet” diyorum. “İyi” diyor.

“Bir sürü arkadaşa selam

yazmıştım. Umarım bizim

radyo hepsinin tek tek ismini

verir. Vallahi bazı arkadaşla-

ra iki ay selam göndermez-

sem ‘vefasız’ diyecekler. Olur

mu hiç? Gerilla dediğin ve-

falı olur.” diyor. 

Ürperiyorum. Sanki düşüncele-

rimi okumuş. Şaşırdığımı görün-

ce o da şaşırıyor. Biraz bakıyor.

“Gazeteye mi yazıyorsun?” di-

yor. “Evet” diyorum. “Selamla-

rımızı söyle” diyor. “Olur” di-

yorum. “Şevbaş” diyor.

“Şevbaş” diyorum. Nöbeti

varmış. Uyuyor. Benim de yarın

bu yazıyı diğer gerilla kampına

götürüp internet üzeri gönder-

mem gerekiyor. Onun için uyu-

malıyım. “Şevbaş” diyorum. Her-

kese selamlarımı gönderiyorum...
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“Özellikle Almanya başta 
olmak üzere diğer Avrupa 
ülkelerinde yaşanan 
yozlaşmanın en önemli 
faktörlerinin bunlar 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Özgürlüğün ne anlama 
geldiğini bilmeyen 
Kürdistan gençliği bu tür 
tuzaklara çabuk 
kanabiliyor. Gençliğin bu 
tür tuzaklardan uzak 
durması ve yüzü hep 
Kürdistan dağlarına dönük 
olması gerektiğini 
belirtmek istiyoruz. Gerçek 
özgürlük Botan’da, 
Dersim’de, Amed’tedir.”

ürdistan’da 30 y›-
l› aflk›n bir özgür-
lük mücadelesi

sürmektedir. Düflman›n
her türlü yöntemi uy-
gulad›¤› bu kirli savaflta
flüphesiz bundan en
çok Kürt halk› zarar
görmüfl, gerek sosyal,
siyasal olsun, gerekte
ekonomik olsun, tüm
özgürlükleri k›s›tlanm›fl
ve her konuda sömü-
rülmekte bask› alt›nda
tutulmaktad›r. Halk›m›z
senelerdir aç b›rak›l-
makta; iflkencelere ma-
ruz kalmakta; her gün
faali meçhul cinayetler-
le yüz yüze, katliamlar-

dan geçmektedirler. 
Kürdistan’da savafltan

tüm halk›m›z nasibini al-
maktad›r; baz›lar› flidde-
te maruz kalmakta, baz›-
lar› ise ekonomik olarak
terbiye edilip geri b›ra-
k›lmaktad›r. Baz›lar› tüm
bunlara boyun e¤erek
ajanlaflt›r›lm›fl, korucu-
laflt›r›lm›flt›r, baz›lar› ise
onurunu çi¤netmeyip
Kürdistan özgürlük da¤-
lar›na çekilip kahraman-
ca direnmektedirler. Sa-
vafl›n giderek
fliddetlenmesi ile birlikte
Avrupa’ya yo¤un bir
Göç yaflanm›flt›r. 90li
y›llarda zirveye ulasan

göç dalgas› fliddetten
kaçan Kürt halk›n› Av-
rupa’da bu seferde en-
tegrasyon politikalar›
adi alt?nda Asimilasyon
bekledi¤inin fark›na var-
madan ak›n ak›n gelmifl-
lerdir. Say›lar› flimdi yüz
binlerce...

AAvvrruuppaa  ddaa  ÖÖrrggüüttssüüzz  
oollmmaann››nn  yyaarraatt››¤¤››  cciiddddii  
ssoorruunnllaarr

Kapitalist Sistemlerin
içinde yaflamak bafll› ba-
fl›na bir Yasam mücade-
lesidir. Çünkü bunlar
fliddetle de¤il de; ince
politikalar üreterek; in-
sani zihinsel olarak tes-
lim almay› hedefliyorlar.
‹nsanlar›n güdülerini, za-
af ve zay›f noktalar›n› iyi
bir flekilde analiz ede-
rek; ona göre araç gelifl-
tirerek; kendi sistemine
hizmet edecek flekilde
bir robotlaflm›fl insan ti-
pi yaratmaya çal›flmakta-
d›r. Peki mevcut sistem-
ler hangi araç ve
gereçleri kullanarak
gençli¤i örgütlüyorlar?
Çok basit olarak s›rala-
yabiliriz. 

Kapitalist Sistemler
gençleri örgütlemek için
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üç tane F harfi kullanmaktad›rlar.
Bu F harflerinden bir tanesi spor
dallar›n en önemlisi en zevklisi
futboldur. Bilindi¤i gibi gençli¤in
büyük bir bölümü futbola yo¤un
ilgi oldu¤u görülmektedir. Tabii il-
ginin yo¤un olmas› sistemlerin ifl-
tah›n› kabarmaktad›r ve gençleri
örgütlemede en önemli faktörler-
den biridir. 

Sistemler futbolu cazip k›lmak
için milyonlarca Dolar para har-
camaktad›r. Lig maçlar›, kupa
maçlar›, UEFA ve fiampiyonlar Li-
gi,  Avrupa fiampiyonlu¤u, Dünya
kupas›’yla gençlere baflka fleylerle
u¤raflma f›rsat›n› vermezler ve bu
flekilde çekmenin, onun enerjisini
ve yeteneklerini sisteme hizmet
edecek tarzda kullanman›n bir
arac› haline getirmektedirler. 

Spor ahlak›ndan uzak, holiganl›-
¤a, fanatizme dayal› bir kültür gi-
derek gençler içerisinde çetelefl-
meye ve yozlaflmaya neden
olmaktad›r. Yerleflik spor anlay›fl›
gençlerde fliddet anlay›fl›n›n aç›¤a
ç›kmas›na yol açt›¤› gibi tüm top-
lumsal ve ulasal de¤erlerin de göz
ard› edilmesini sa¤lamaktad›r.
Sporla gençler bir nevi mücadele-
den uzak tutulmak, amaçs›zland›-
r›lmak, farkl›l›klar› kabul etmeyen
toplumsal mücadeleye ve siyasete
ilgisiz bir gençli¤in yarat›lmak is-
tenmektedir. 

Her türlü uyuflturucu ve yozlafl-
maya karfl› dostlu¤u, kardeflli¤e,
halklar aras› bar›fla, dayan›flmaya,
ulusal birli¤e dayal› bir spor anla-
y›fl›n›n en iyi örne¤ini Avrupa’n›n
birçok kentlerinde May›s Ay› fie-
hitleri’ni Anma Turnuvalar›nda ve
son olarak Mazlum Do¤an festiva-
linde görülmüfltür. 

Mevcut Sistemlerin en etkili si-
lahlar›ndan bir tanesi ise fuhufl ol-
maktad›r. Çok ola¤anüstü bir

araflt›rmaya gerek yok, Avrupa’da
yasayan her insan bunlar görmek-
tedir. Gençlik ergenlik ça¤›na gel-
di¤inde vücut yap›s› bak›m›ndan
geliflmektedir. Bu geliflme ile bir-
likte baz› zaaf ve zay›fl›klara yol
açmaktad›r. Bu aç›dan sistemler
cinselli¤i çok yayg›nca kullanmak-
tad›r. Buna örnek olarak da basta
genelevler olmak üzere TV, gaze-
teler, dergiler, telefon ile bu süre-
ci h›zland›rmak içinde moday› iyi
kullan›yor.

ÜÜççüünnccüü  FF  hhaarrffii  ffeessttiivvaallddee  ffuuttbbooll  
vvee  ffuuhhflfluunn  ççookk  öönneemmllii  bbiirr  
ppaarrççaass››,,  vvaazzggeeççiillmmeezz  aarraacc››dd››rr..

Avrupa’daki gençlerimiz hafta
içi günlerini yo¤un stres alt›nda
kan ter içerisinde hamal gibi çal›fl-
maktad›r. Modern köle denilebili-
niz belki a¤›r oldu ama hiçbir fark›
görmedi¤im için bu kavram› kul-
lanmay› istedim. Bilim tekni¤in ge-
liflti¤i bir ça¤da yafl›yoruz. Eski
ça¤daki kölelerin ve flimdiki kapi-
talizmin merkezinde yaflamlar›n›
sürdüren çal›flanlar›n fark›, eski-
den sadece kar›n toklu¤u için çal›-
fl›l›rken, simdi zamanda %60’›n›
devlete ödemek zorundalar. Tüm
bu stresten, çabadan sonra e¤len-
mek gençli¤in hakk›d›r. 

Kürt gençleri en güzel fleylere
lay›kt›r ve en çok onlar›n hakkidir
e¤lenmek. Festivalin anlam›, ge-
nellikle yerel bir topluluk taraf›n-
dan belirlenmifl ve geleneksel gün
ve tarihlerde kutlanan, yap›ld›¤›
yörenin imgesi hâline gelmifl et-
kinlikler bütünüdür. Festival keli-
mesi Latince festa kelimesinden
gelir. ‹lk kez 1200’lü y›llar›n bafl›n-
da kullan›ma girmifl ve yerleflmifl-
tir. Festivaller genelde doyas›ya
yemeklerin yendi¤i, çevrenin en
güzel flekilde süslenip, temizlendi-

¤i olgulard›r. yani tamamen kültü-
rel amaçl›d›r normalinde. 

FFeessttiivvaalllleerr  ggeerrççeekk  aannllaamm››  
dd››flfl››nnddaa  kkuullllaann››llmmaakkttaa

Avrupa’daki festivallere bak›ld›-
¤›nda ise manzara bambaflka olu-
yor. Yüksek sesli müzik, alkol, es-
rar ve dans eden yari ç›plak
kad›nlar ve buna benzer disko,
gazino, batwin, at yar›fllar›, köpek
yar›fllar› gibi genleri düflürücü,
zevkine düflkün, iradesizlefltirme,
böcekleflen, özünden uzaklaflan,
kültürüne yabanc›laflt›ran bir bi-
rey yaratma peflinde olan sistem-
ler maalesef ailelerimizde buna bi-
linçsiz bir flekilde alet
olabiliyorlar. 

Gençlerimizin bu tür oyunlara,
tuzlara gelmesinde ailenin önemli
rolü vard›r. Kürdistanl› ailelerimi-
zin kendi çocuklar›na düzenli bir
flekilde kültürlerini aktarma, örf
ve adetlerini anlatma gibi sorum-
luluklar› vard›r. Gençler ile aileler
aras›nda diyalog kopuklu¤u oldu-
¤u bir gerçektir. Engelleyece¤ine
o¤lum veya k›z›m da¤lara gider
kayg›s›yla kendi çocuklar›n›n gö-
zünü kapatarak disko ortamlar›na
göndermeye teflvik etmelerinin,
onlar› kendi elleriyle batakl›¤a sü-
rüklediklerini bilmemektedirler

Özellikle Almanya baflta olmak
üzere di¤er Avrupa ülkelerinde ya-
flanan yozlaflman›n en önemli fak-
törlerinin bunlar oldu¤unu söyle-
yebiliriz. Özgürlü¤ün ne anlama
geldi¤ini bilmeyen Kürdistan gençli-
¤i bu tür tuzaklara çabuk kanabili-
yor. Gençli¤in bu tür tuzaklardan
uzak durmas› ve yüzü hep Kürdis-
tan da¤lar›na dönük olmas› gerekti-
¤ini belirtmek istiyoruz. Gerçek
özgürlük Botan’da, Dersim’de,
Amed’tedir.
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Tu yekem car bu Zerdeflt
Û fikrên azad ji nav diranê
Zilmdar û hovan ava dikir
Û te nigê xwe li sofraya

Pir xwedayan dixist
Te nigê xwe li koletiya li ser
Sofraya hatîye pêflkêflkirin

Û li pê wê tu dibû baz
Û te singa xwe li ezmanên refl

Ewrên baranî dixist
Û tu berbi rojên azad

Berbi xwezaya welatê min
Warê dîroka flaristaniyan ve difîriya

Li pê wê te agir jî û roj jî
Ji mirovahiyê re tanît
Û te navê xwe li ser
Sînga rojê dinivîsand

Te agir di dilê xwe de mezin dikir
Tu dibû ronahî ji flevên tarî û hiflk re

Tu dibû germahî ji flevên sar û dirêj re
Te hêvî li ser rûyê

Kulîlkên li ber hiflkbûnê ye tanît
Te ji nûve bi ken dikir

Rûyê beybûnên welatê min
Te hêvî ji nûve diçand di

Kokên darên mazî de
Tu dibû mizgîniya rojên

Di nav azadiyê de
Tu dibû mizgînî

Ji rûyên serhemî re
Te evîna xwe berdida

Nava deryayan
Û te li ber pêlên xwe dixist

Kefltiyên zilmê
Lîmanên xirabiyê
Te ji nûve hêvî li

Çemên mîna firat û dîcle
Belav dikir

Hesretiya ava zelal
Hesretiya te bû

Li pê wê tu dibû bilbil
Û te dilorand axîna gelên bindest

Te distra stranên evîndariya azadiyê
Te baskê xwe li bayê

Bêdengiya rojên sar dixist 
Û tu dibû hêlîn ji bêkes û sêwiyan re

Û tu berbi rojê ve difirîya
Tu dibû xwezaya welatê min

Û te di rehên xwe de
Hêviya jîyanek azad

Te hêviyê hezar salan di rehên
Xwe de mezin dikir
Û te pelê xwe li ber
Bayê dîrokê ve dixist
Û berbi rojên azad ve

Te difland hêviyên azadiyê
Te Împaratoriya berxwedanê dikir

Li hemberî xwedayên derewîn
Li hemberî ewrên refl

Li hemberî ezmanên bê rehm
Mîna xwedawend Prometheus

Dil tijî hêvî
Çav tijî hêrs

Û mejî tijî girêdan
Tu berbi ezmanan ve difiriya

Berbi ezmanên azadiyê
Berbi rojê, dil tijî evîn

Te xwe dikir sîî
Di flewata havîna germ de
Tu dibû hesretiya welat

Û tu berbi welatê hêviyan ve diherîkî
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“Kürdistan’da sanat 
örgütle yapılıyor. Devlet 
bütün kurum ve 
yapılanmalarıyla bunu 
yapıyor. Karşısında ise 
özgürlük hareketi, özgür 
iradeyi, demokratik bilinci 
esas alan kurumsal 
yaklaşımla sanat yapıyor. 
Özgürlük hareketi sanatı 
halkı köleleştirmek 
isteyenlere karşı özgürlük 
eylemi olarak ele alıyor 
ve yapıyor.”

oplum içinde
insanlar, ortak
araç-gereçlerle

ortak bir anlay›flla
ürettiklerinde kendi
yaflad›klar› toplumsal
sisteme özgü bir kül-
tür yaratm›fl oldular.
Do¤al bir toplum içe-
risinde nas›l do¤al
bir davran›fl ve dü-
flünceyle kültür üreti-
yordular ise, devletçi-
iktidarc› bir sistem
geliflmeye bafllad›¤›n-
da da do¤al topluma
yabanc›laflm›fl, özün-
den kopmufl bir kül-
tür üretildi. 

Her sistem kendi
kültürünü yarat›r ve
üretir. Örne¤in do¤al
toplumun düflünce
yap›s›na bakt›¤›m›z-
da ortakç›, dayan›fl-
mac›, kad›n eksenli
ve ilkel de olsa de-
mokratik-komünal-
dir. Bu nedenle onun
kültürü de öyledir.
Do¤al toplumun kül-
türü milyonlarca y›l-
da oluflmufl bir kül-
türdür. Bugün bu
kültürün kayboldu-

¤unu söylemek öz-
den kopma ve kendi-
ne yabanc›laflman›n
ta kendisidir. 

DDoo¤¤aall  ttoopplluummuunn  
kküüllttüürrüü  bbiirr  kkaadd››nn  
kküüllttüürrüüyyddüü  aassll››nnddaa,,  
sseevvggiiyyee,,  kkaarrddeeflflllii¤¤ee,,  
ddaayyaall››

Do¤al toplumdan
sonra hiyerarflik ve s›-
n›fl› toplumun baflla-
mas›yla beraber ko-
münal kültürün inkar›
ve üstünü örtme ça-
bas› da bafllam›flt›r.
Çünkü; devletçi ve ik-
tidarc› anlay›fl ortakç›-
l›¤›n yerine ç›karc›l›¤›,
dayan›flman›n yerine
bencilli¤i, bereketli
tanr›çalar›n yerine
korkulan ve tüketen
tanr›lar› koymufltur. 

Do¤al toplum ((nnee--
oolliittiikk  aa¤¤››rrll››kkll››)) kad›n
eksenli ve kad›n hu-
kukuna dayal› bir sis-
tem oldu¤u için do-
¤al toplumun kültürü
bir kad›n kültürüydü
asl›nda, sevgiye, kar-
deflli¤e, dayal›... Bu

kültürde talan, sömü-
rü, rant yoktur. 

Kad›n toplumda
düflürülünce ((iillkk  öözzeell
vvee  ggeenneelleevv  SSüümmeerrlleerr--
ddee  kkuurruullmmuuflflttuurr)
onun flahs›nda de-
mokratik komünal
kültürde düflürüldü.
Yerine ‘uygarl›k’ de-
di¤imiz s›n›fl› toplu-
mun kültürü yay›lma-
ya bafllam›flt›r. 

Ç›karc›l›k, kurnaz-
l›k üzerine kurulu bu
erkek egemen kültür,
do¤al toplumun ve
kad›n›n duygular›n-
dan koptukça sadece
analitik düflünen bir
toplum yaratm›flt›r.
Devlet, kad›n kültü-
rüne karfl› yeni bar›-
naklar, yeni eflyalar,
ziguratlar (ilk devlet
modeli) üreterek top-
lumu kad›n eksenli
kültürden koparmak
istemifltir. 

Yeryüzünde oldu-
¤u gibi gökyüzünde
de; tanr›çalar öldürü-
lerek, kendi tanr›sal
sistemini kurmufllar-
d›r ama do¤al top-
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lum kaybolmam›flt›r, özgürlük
aray›fl› ve istemlerinde her za-
man var olmufltur.

YYaapptt››¤¤››mm››zz  ssaannaatt››nn  nniitteellii¤¤iinnii  
bbeelliirrlleeyyeenn  flfleeyy  hhaannggii  
kküüllttüürrddeenn  bbeesslleennddii¤¤iimmiizzddiirr

“Kültür bir halk›n, toplumun
yaflad›¤› zaman ve mekanda
çeflitli araçlarla ortaya ç›kard›¤›
yaflam tarz› ve üretimlerin top-
lam›d›r. Do¤al toplumda kültür
tüm toplumun kültürüdür. Da-
ha sonradan kültürel farkl›lafl-
malar ortaya ç›kt›. Bir taraftan
devletçi sistem ile onu yeniden
üreten kültür di¤er taraftan
Önderli¤in belirtti¤i demokra-
tik komünal yaflam kültürü.”
Dolay›s›yla hangi kültürü üre-
tece¤imiz önemlidir.

Sanat tan›mlar›ndan biri de
toplumsal kültürün insandaki
yans›mas› ise bizim yapt›¤›-
m›z sanat›n niteli¤ini belirle-
yen fley hangi kültürden bes-
lendi¤imizdir. E¤er sanatç›
kiflilik demokratik -komünal
kültürden besleniyorsa sanat›-
m›z demokratik- komünal sa-
nat olur. Do¤al topluma ve
davran›fllar›na yaklaflt›ran ya-
banc›laflmay› üzerinden atma-
ya çal›flan bir eylem olur. Ya
da karfl› kiflilikte isek ((eeggee--
mmeennlliikkççii,,  çç››kkaarrcc››,,  rraannttçç››,,  ddeevv--
lleettççii,,  eerrkk--eekkççii)) yapt›¤›m›z sa-
natta o kültürün sanat› olur.
Yap›lan sanata kiflilik yans›r
çünkü sanat› kiflinin duygusu
ve düflüncesi yarat›r. 

Sanat›n oluflumunda top-
lumsal etkilerde vard›r. Bu et-
kiler sanatla tekrar topluma
döner ve toplumu etkiler. Na-

s›l etkiledi¤i ise hangi kültü-
rün sanat›n› yapt›¤›m›za ba¤-
l›d›r. Sanat›n bu etkileyici gü-
cü kimin üretti¤ine ba¤l›
olarak bir istila hareketine de
dönüflebilir, bir demokratik
serh›ldana da dönüflebilir.
Do¤ru ve gerçekçi olan nas›l
bir sanat yapaca¤›m›zd›r.

NNaass››ll  bbiirr  ssaannaatt

Binlerce y›l öncesinden bu-
güne kadar sanat ad›na bir çok
fley yap›ld›. Do¤al toplumda
taklit ile bafllayan sanat, toplu-
mun ortak kültürünü yeniden
üretiyor, bir moral de¤er veri-
yordu. Bayram havas›nda top-
luma dönüyor, ac›lar›n›, se-
vinçlerini birbirleriyle paylaflan
insanlar, do¤ay› taklit ederek
uyum içinde yaflamay› gelifltiri-
yorlard›. 

Kaya resimlerine deneyim-
lerini çizerek insanlara aktar-
ma, jest ve mimikleriyle an-
latarak yaflam›n zorluklar›
karfl›s›nda insanlar› güçlü k›-
l›yorlard›. Demokratik-ko-
münal kültürün sanat› ço-
cuklar›n hayal gücüyle
kurduklar› eflit-özgür ve pay-
lafl›mc› oyunlara benziyordu.
Devletçi kültürün sanat›n›n
bafllamas›yla beraber bu öz-
gür ve eflit dünya bast›r›lma-
ya-yozlaflt›r›lmaya bafllanm›fl
esir al›nm›fl. Çocuklar›n
oyunlar› bencillefltirilmifltir.

Bir bask› ve sömürü arac›
olan devlet, zoru ve tahakkü-
mü kullan›r. Bu bask› zulûm
ve sömürü insanl›¤a büyük
ac›lar vermektedir. Egemen
anlay›fl›n sanat› kullanma flekli

bu ac›lar› dindirmeye yönelik-
tir. Sanat› denetimi alt›na ald›k-
ça toplumlar›n özgürleflmesi-
nin önü kesilmektedir.
Ziguratlarda denetim alt›na al›-
nan sanatç›lara devletin felse-
fesi ve ideolojisi alt›nda, çeflitli
formlarda da ((kköölleeccii--ffeeooddaall--kkaa--
ppiittaalliisstt  vvbb..)) olsa ayn› mant›kla
sanat yapt›r›lmaktad›r. 

DDeevvlleett  bbiirreeyyii  kkeennddiissiinnee  
bbeennzzeettmmeekk  iiççiinn  ssaannaatt››  
kkuullllaann››rr

‹ktidara ba¤lanan sanat ar-
t›k sadece ç›kar ve para için
yap›l›r hale getirilmifltir. Sana-
t›n para için yap›lmas› onun
ideolojisiz oldu¤unu göster-
mez. Paran›n kendisi günü-
müzde tanr› kadar kutsal ve
ulafl›lmazd›r. Devlet kendi sa-
natç›s›n› yaratmak ister, dev-
let sanatç›l›¤› kavram› da bu-
na denk düfler, devlet bireyi
kendine benzefltirmek için
kulland›¤› sanatla özden
uzaklaflt›rmaya çal›fl›r bunu
da kurnazl›¤› ve bencilli¤i ya-
yarak yapar. 

Devletin kurumlar›nda çal›fl-
mak ve onun anlay›fl› ölçü-
sünde sanat yapmak özden
uzaklaflt›r›r. Do¤al toplumun
alternatif sistemi olan devlet
ve onun iktidarc› sanatç›s›n›n
sanat› özgür olamaz. Do¤al
toplumda yaflamsal nefes ka-
dar de¤eri olan sanat, devle-
tin eline geçtikten sonra sade-
ce kullan›l›r. Devlet;
efsanelerde (Sümerlerde) er-
kek egemen kültürün mitolo-
jisini, feodal dönemde dini fi-
gürleri, kapitalist dönemde

CIWANÊN AZAD

51
‹lon  2007Her tiflt ji bo azadîyê

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ise milliyetçili¤i sanat›n te-
mas› yapm›flt›r. 

Bugünde; arabesk kültür ve
onun sanat› ad› alt›nda; kader-
ci, iradesiz, kullaflm›fl, karam-
sar ve çaresiz ruh hali olan bir
kiflilik yarat›lmak istenmekte-
dir. Popüler kültürde ise bu,
tek tiplefltiren, tüketimi yay-
g›nlaflt›ran, üretimden yoksun
b›rakan, içinde sistem karfl›t›
bir duruflu olmayan, ezen ile
ezileni ayn› gösteren, yürekleri
ve beyinleri iflgal eden bir
bak›fl aç›s› vard›r ve onun kifli-
li¤i yarat›lmak istenir. 

Do¤al toplumun yüce ka-
d›n ise; cinsellik arac›na dö-
nüfltürülmüfl, reklam ve ma-
gazin programlar›n›n
vazgeçilmesi k›l›nm›flt›r. Ka-
pitalist sistem ile birlikte ka-
d›n ‘etkileyici’ bir metaya dö-
nüfltürülmüfltür.

Günümüzde de sanatç›lar
halen denetim alt›na al›nmak
istemektedir, devletin kültür
merkezleri, büyük bankalar›n
sanat ve yay›n evleri, patron-
lar›n müzeleri ile sanat elit-
lefltirilmektedir. 

KKüürrddiissttaann’’ddaa  hhaannggii  kküüllttüürr

‹lk devlet oluflumunun orta-
ya ç›kt›¤› co¤rafyada yani Me-
zopotamya’da bugün bir çok
halk ve kültürü vard›r, bunlar-
dan biride Kürtlerdir. Kürt top-
lumunun Mezopotamya halk-
lar› ile ortak yanlar› oldu¤u
gibi onlardan ayr›lan özgün-
lükleri de vard›r. Komünal
toplumun ilk yarat›c› halkla-
r›ndan olan Kürtler kendi dev-
let sistemlerinin olmamas›n-

dan kaynakl› komünal de¤er-
lere, oldukça yak›nd›r.

Kürtleri son iki yüz y›ll›k
tahrip edilmifl kültürleriyle
de¤il özgürlükçü ve dayan›fl-
mac› köy kültürü ile de¤er-
lendirmek gerekir. Köyler flu-
anda ki gibi geri, a¤a
kültürünün oldu¤u bir yer
de¤il, ilk sistemli yaflam›n ol-
du¤u üretim ve paylafl›m›n
yap›ld›¤› yerlerdir. 

KKüürrtt  kküüllttüürrüünnüünn  öözzüü  
flfleehhiirrlleerrddee  ddee¤¤iill  kkööyylleerrddeeddiirr

Kürt halk›n›n gerçekli¤ine
bakt›¤›m›zda köy kültürüyle
binlerce y›l yaflam›fl, devletli
sistemlerin ortas›nda olsa bile
kendi kültürünü hala koru-
mufltur. Ne zaman ki devletin
en büyük  sistemi olan flehir-
lere gelmifl, kendini kapt›rm›fl
ve yaflam flekilleri flehirli
((ddeevvlleettllii)) kültüre göre de¤ifl-
mifltir. Köyün dayan›flmac› ve
ortakç› anlay›fl›, flehirde ç›-
karc›, yabanc›laflm›fl bireye
dönüflmüfltür. Bu yüzden
Kürt kültürünün özünü flehir-
lerde de¤il;

-Tar›m ve hayvanc›l›kta ((bbuu
üürreettiimmii  vvee  ppaayyllaaflfl››mm››  ggeettiirriirr..))

-Eski yerleflim yerlerinde ve
da¤l›k co¤rafyas›nda

-Din ve mezheplerin zen-
ginli¤inde (Zerdüfltlük,mani-
cilik, huremiler, mandeizm,
H›ristiyan, Yahudi, ‹slam,ale-
vi,flia,Sünni, nakfli)

-Dil ve lehçelerin zenginli-
¤inde (Kürtçe ve lehçeleri
Zazaca, Goranice, Soranca,
Kurmançca ve di¤er diler ,
Arapça, Ermenice, Süryanice

vb.)
-Müzik, dans ve destanlar-

da, çirokbejlerde, dengbejler-
de aramak gerekir. 

Binlerce y›lda oluflmufl bu
kültürün yan› s›ra son otuz
y›lda ortaya ç›kan özgürlük
mücadelesinin kültürüne de
bakmak gerekir. Binlerce y›l-
l›k dayan›flmac› köy kültürü
özgürlük hareketi flahs›nda
yaflam bulmufltur. Sümerler-
den bu yana bereketli Kür-
distan co¤rafyas›na devletle-
rin ak›n etmesi ve bu
co¤rafyay› ele geçirmek iste-
mesi, beraberinde egemen
kültürlerini de getirmesi Kür-
distan kültürünün tahrip ol-
mas›na neden olmufltur. 

ÖÖzzggüürr  bbaass››nnaa  ssaalldd››rr››llaarr  
hhaallkk››nn  kkeennddii  kküüllttüürrüünnüü  
öö¤¤rreennmmeessiinnii  eennggeelllleemmeekk  
iiççiinnddiirr

Günümüzde bunun çok so-
mut örneklerini görüyoruz.
Devlet; TV, e¤itim sistemi,
arabesk ve popüler kültürü
ile Kürdistan’›n demokratik
özgür köy kültürünü tahrip
etmek için büyük bir çaba
harcanmaktad›r. Buna karfl›n
Özgürlük mücadelesi de neo-
litik de¤erleri, yeni de¤erlerle
bezeyip-buluflturup canlan-
d›rmaya çal›flmaktad›r. 

Özellikle Devlet, TV kültürü-
nü, kendi kültürünü yayma
arac› olarak kullanmaktad›r.
Diziler, özellikle son dönem-
lerde yay›nlanan, gerici-feodal
afliret a¤alar›n› öven ve Kürtle-
ri böyle tan›tan diziler tesadüf
de¤ildir. Fakat önemli bir hu-
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susta fludur ki Kürdistan’da en
çok izlenen diziler bunlard›r. 

Kapitalist, egemen, inkarc›,
imhac› devlet halk›n üzerin-
deki etkisini art›rabilmek için
Kürdistan’da ki özgür bas›n
emekçilerine ((RRoojj  ttvv,,  GGüünnddeemm
vvbb)) pervas›zca sald›rmaktad›r.
Bu bask›lar halk›n kendi kül-
türünden beslenmesinin önü-
ne geçebilmek içindir. 

E¤itim ad› alt›nda yürütü-
len asimilasyoncu politikalar›
da bu çerçevede görmek ve
de¤erlendirmek gerekir.
Kendi dili ve kültürü ile e¤i-
tim alamayan çocuklar, ken-
dine yabanc›laflan bireyler
olarak ortaya ç›k›yor, kendi
dilini ve kültürünü unutarak
özünü yitiriyor. 

Öz yitirilince devletçi sistem
her yönden Kürdistan co¤raf-
yas›n› egemenlik alt›na alarak
kendine göre birey yetifltirir.
Yedi yafl›nda bafllayan e¤itim-
le yaratt›¤› Kürt çocu¤u yirmi-
sinde askere al›narak sistemin
içine daha fazla girmesi sa¤la-
n›yor. Bunu kabul etmeyen
Kürt gençleri de kendi kültü-
rünü yaflayabilmek için tarihi
boyunca yapt›¤› gibi özgür
alanlara yönünü çeviriyor.

KKüürrddiissttaann’’ddaa  nnaass››ll  bbiirr  ssaannaatt

Kürdistan’da iki sanat var-
d›r. Biri Özgürlük Hareketinin
demokratik- komünal de¤er-
lerle buluflan sanat› di¤eri
devletin, inkarc›, rantç›, ege-
men kültürle oluflan sanat›d›r.
Bu iki anlay›fl iç içe mücadele
ediyor. Devletle demokrasi-
nin diyalektik iliflkisi gibi biri

büyüdükçe di¤eri küçülüyor.
Peki Kürdistan’da kim sanat

yapabilir? Burada yap›lan sa-
nat hangi ihtiyac› karfl›laya-
cak? ‹deolojisiz sanat müm-
kün mü? Amaçlar›, hedefleri
ne olacak? Örgütlü mü örgüt-
süz mü olacak? Ba¤›ms›z ola-
bilir mi? Sanat ad›na yap›lan
her fleye sanat eseri diyebile-
cek miyiz?

ÖÖzzggüürrllüükk  hhaarreekkeettii  ssaannaatt››  
hhaallkk››  kköölleelleeflflttiirrmmeekk  
iisstteeyyeennlleerree  kkaarrflfl››  öözzggüürrllüükk  
eeyylleemmii  oollaarraakk  eellee  aall››yyoorr  
vvee  yyaapp››yyoorr

Sanat yapmak yüksek bilgiyi
ve coflkuyu gerektirir. Dolay›-
s›yla felsefesiz ve kimliksiz sa-
nat olamaz. Bu de¤erlerden
yoksun biri sanat yapamaz.
Köleli¤in a¤›r yafland›¤› bu
topraklarda özgürleflebilmek
için örgütlü olmak gerekir, ör-
gütlü yaflam coflkunun, eme-
¤in, üretimin, felsefenin oldu-
¤u bir disiplin hareketidir. 

Kürdistan’da sanat örgütle
yap›l›yor. Devlet bütün kurum
ve yap›lanmalar›yla bunu yap›-
yor. Karfl›s›nda ise özgürlük
hareketi, özgür iradeyi, de-
mokratik bilinci esas alan ku-
rumsal yaklafl›mla sanat yap›-
yor. Özgürlük hareketi sanat›
halk› kölelefltirmek isteyenlere
karfl› özgürlük eylemi olarak
ele al›yor ve yap›yor.

Devlet bir a¤a için yüzlerce
türkü yapt›r›yor. Filmini çeki-
yor, dizilerini yap›yor. O ya-
flam› benimsetebilmek için sa-
nat› kullan›yor. Buna karfl›n
yak›lan binlerce köy, ac›lar

var, tecavüzler, intihar eden
kad›nlar›n dram› var, ve bunla-
ra karfl› toplumun direnifli,
ödenen bedeller var bunlar›n
halka sanatsal aktar›m› yok. 

Kürdistan’da sanat yapabil-
mek için özgür toplumun , öz-
gür bireyi olmak laz›m. Bu sa-
nat halk ad›na yap›lmak
isteniyorsa milliyetçilik ile öz-
gürlü¤ü birbirinden ay›rabile-
cek bir bak›fl aç›s› gerekiyor.
Ayn› zaman da içinde bulun-
du¤u toplumun çarp›kl›klar› ve
bozukluklar›na karfl› elefltiri
getirebilmelidir. 

Kürdistan’da  sanat kolektif
olmal›, bireyci olmamal›,
nesnel gerçekli¤i esas alma-
l›d›r. Tüketen , tek tipleflti-
ren sanat anlay›fl›na karfl›
halk› savunan ve gelifltiren
bir sanat yapmal›d›r. Bizim
kurumlar›m›zda bile olsa
arabesk ve popüler kültürle
beyinlerin istilas›na izin ver-
memeliyiz. Kolektif çal›fl-
may› esas alan sanatç›lar aç›-
¤a ç›kar›lmal›y›z. Bir
düflünce ve ideoloji onu ya-
yan kadrolar› yoksa erimeye
mahkum olur yok olup gi-
der. O yüzden kültür hare-
ketinin de kendi özgün kad-
rolar› olmas› gerekir, bu
kadro o halk›n sanat›n› cid-
diye ald›r›r. 

Sanatç›-kadro halk ile iç içe
olmal›, derwifl gibi gezmelidir.
Halkla yaflamal› ve onlarla
üretmelidir. Aflk ve tutku sahi-
bi olmal›d›r, paylaflmal›d›r. Pet
flifle ile su içenle da¤›n kaynak
suyundan beslenmesi aras›n-
daki fark gibi, kayna¤›ndan
beslenmelidir sanatç›.
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“Kürdistan gençliği 95’ten 
sonraki kadın ve gençlik 
çözümlemelerinin ışığında, 
99’lu yıllarda bazı yeni 
alanlarda örgütlenmeye 
başladı. Nasıl parti halk 
oldu, halk örgütlenmesine 
dönüşüp, geliştiyse, 
gençlikte siyasal alanda 
genişlemeye başlayan 
örgütlenmesini, sanatsal, 
akademik alanda daha da 
yaygınlaştırarak, 
örgütlenerek toplumsal 
sorunların çözülmesinde 
öncü olacak duruma 
geldi.”

ençlik ve kad›n.
Demokratik
Ekolojik Cinsi-

yet Özgürlükçü Top-
lum’un yarat›lmas›n-
da stratejik önemi
olan iki öncü güç,
demokratik sosyaliz-
me ve özgür komün-
lere giden yolda, ikti-
dar taraf›ndan,ezilen
halklar ve tahrip edi-
len do¤a gibi bask›
alt›nda tutulan iki
toplumsal olgu. 

Demokratik top-
lumlarda; iktidarc› ve
devletçi ideolojilerin

tam tersine gençlik
ve kad›na yaklafl›m
stratejiktir. S›n›f bak›fl
aç›l› gençli¤e ve ka-
d›na taktik düzeyde
yaklaflan sistemlere
karfl›, özgürlük hare-
ketleri gençli¤e ve
kad›na taktik yaklafl-
maz, onu ideolojik
bir kimlik olarak gö-
rür ve özgün yaklafl›r.
“‹deoloji laf de¤ildir”

Gençlik hem ken-
disi bu taktik yakla-
fl›mlara düflmemeli
hem de kendine tak-
tik yaklaflanlar› tefl-

hir etmeli. Baflar›n›n
bafllang›c› buras›,
gençli¤in ve kad›n›n
baflar›l› olmas› de-
mek, iktidarc› ve
devletçi güçlerin ba-
flar›s›z olmas› de-
mektir. Kad›n ve
gençli¤in baflar›s›z
oldu¤u dönemlerde
ise sadece d›flsal
egemen, devletçi an-
lay›fllara de¤il içsel
egemen, devletçi an-
lay›fllara da tav›r al-
mak gerekir. Söze
gelince gençlik ve
kad›na yönelik en
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keskin de¤erlendirmeleri ya-
pan kifliler pratikte onlar için
k›l›n› bile k›p›rdatmayabili-
yorsa (bu gençlik hareketi
içinde dahi olsa) o kiflilerin
devrimcili¤inden ve demok-
ratl›¤›ndan flüphe etmek ge-
rekir. Bu kifli veya kurumla-
r›n iktidarla olan ba¤›n›
ortaya ç›karmak gerekir.

NNee  kkaaddaarr  öözzggüürrllüükkççüü  bbiirr  
öörrggüüttlleennmmee  oollssaakk  oo  kkaaddaarr  
ddeemmookkrraatt  ggeennççlliikk  yyaarraattmm››flfl  
oollaaccaa¤¤››zz

Gençlik neden kaybediyor?
Bizim gençlik örgütlerimiz
neden büyümüyor? (Anadil-
de e¤itim kampanyas› ve
canl› kalkan giriflimi hariç)
örgütlerimiz daral›yor, insan-
lar bizden kaçma noktas›na
geliyor. Bunun için sadece
gençleri ve sistemi suçlamak
yetersiz kalacakt›r. Ne kadar
büyük gençlik örgütümüz ol-
sa o kadar az yoz yaflam o
kadar az uyuflturucu kulla-
nan genç olacakt›r. Ne kadar
özgürlükçü bir örgütlenme
olsak o kadar demokrat
gençlik yaratm›fl olaca¤›z.

Kürdistan ve Türkiye genç-
li¤i bugün sosyal, siyasal,
kültürel, ekonomik akade-
mik vb. alanlarda bir çok so-
runla bo¤uflmakta, sald›r›lara
güç getirememekte. Bunca
sorun nas›l çözülecek; tabi ki
her alanda ç›¤ gibi büyüye-
rek, örgütlenerek. Her alan›n
özgünlü¤üne göre mücadele
çizgimizi, paradigmam›z› ya-
flamsallaflt›rarak. Siyasal par-
timizin oy potansiyeline bak-

sak, oy veren bir milyon kifli
genç diyebiliriz, metropolle-
re ve Kürdistan’da da yakla-
fl›k on milyon Kürt genci var,
birde duyarl› k›labildi¤imiz
Türk gençlerini saysak! Bu-
gün ki örgütlülük durumu-
muzun ne kadar zay›f ve ye-
tersiz oldu¤u rahatl›kla
görülebilir. 

Önderlik ‘‘ççaall››flflmmaayyaannaa  ssee--
llaamm  ggöönnddeerrmmiiyyoorruumm’’ dedi.
Bunun nedeni çok aç›k onca
ifl, çal›flma ortada, gençlik ör-
gütlerimiz birbirini tüketmek-
te. Devlet bir genci tutuklar-
ken bu flu yap›dand›r, flu, bu
gençlik örgütündendir diyor
mu? Demiyor!

DDeemm--GGeennçç  ssiisstteemmiinnee  hheemmeenn  
ggeeççiillmmeellii

E¤er ortada ideolojik bir so-
run varsa oturulup tart›fl›lmal›,
iktidarc› yaklafl›mlar teflhir
edilmeli, ifl yapmayan, çal›fl-
mayan elefltirilmeli. Dem-genç
sistemine hemen girilmeli.
Belki gençlik örgütlerinin za-
man› var y›llar› harcayabilir
ama Kürdistan ve Türkiye
gençli¤i’nin hiç zaman› yok.
Gençlik bunu kabul etmez,
hele yurtsever halk›m›z hiç
kabul etmez. Önderlik ‘sen
halk› seversen halkta seni se-
ver’ dedi. Halk›n çocu¤unu
örgütlemezsen, sistemin kuca-
¤›na atarsan halk seni-bizi ni-
ye sevecek.

Dem-genç gençli¤in top-
lumsal sistemi ise art›k dar si-
yasal bak›fl aç›s›n›, örgüt feti-
flizmini terk etmek gerekir.
Siyaset, sanat, spor, ekoloji,

ekonomi, akademi vb birçok
alan var. ‹lgisi olan› sisteme
dahil edersin örgütlersin, eflit-
özgür yurttafll›k temelinde
gençlik meclisini kurars›n ça-
l›fl›rs›n alanlar›nda da kurum-
lafl›rs›n ama ortada bir tane
bile meclisimiz-komünümüz
yok. Nas›l arkadafl olaca¤›z.

Hepsi bana dahil olsun, ba-
na ba¤l› olsun, benim örgütü-
mün içinde olsun dersen,
kendini be¤enir hiç kimseyi
be¤enmezsen, kimse sana
gelmez kimse seninle bütün-
leflmez, b›rak milyonlar› ör-
gütlemeyi iki kurumu bile yü-
rütemezsin. Tabi bir avuç
de¤il milyonlar da olsak güç-
süzü ezmez, her alanda örgüt-
lenirsek kimse seni-bizi dur-
duramaz, eskilerin deyimiyle
tafl› s›ksak suyunu ç›kart›r›z.

DDeemmookkrraattiikk  ssiiyyaassaall  ggüüçç  
ddeemmookkrraattiikk  bbiirr  kküüllttüürrllee  
bbiirrlleeflfliirrssee  eettkkiilleemmee  vvee  
ddee¤¤iiflflttiirrmmee  ggüüccüü  aaçç››¤¤aa  
çç››kkaarraabbiilliirr..

Kürdistan gençli¤i 95’ten
sonraki kad›n ve gençlik çö-
zümlemelerinin ›fl›¤›nda, 99’lu
y›llarda baz› yeni alanlarda
örgütlenmeye bafllad›. Nas›l
parti halk oldu, halk örgütlen-
mesine dönüflüp, gelifltiyse,
gençlikte siyasal alanda genifl-
lemeye bafllayan örgütlenme-
sini,sanatsal-akademik alanda
daha da yayg›nlaflt›rarak, ör-
gütlenerek toplumsal sorunla-
r›n çözülmesinde öncü olacak
duruma geldi. 

Kültürel- sanatsal alandaki
geliflim bir bak›fl aç›s› bir kültür
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yaratabilirse di¤er alanlara da
bunu yans›tabilirse gençli¤in
toplumsallaflmas›, halklaflmaya
denk bir örgütlenme yaratabi-
lir. Demokratik siyasal güç de-
mokratik bir kültürle birleflirse
etkileme ve de¤ifltirme gücü
aç›¤a ç›karabilir. 

Günümüz için bu kültürün
olufltu¤unu söylemek zor.
Demokratik kültürü aç›¤a ç›-
karmay› sadece kültür kurum-
lar›n›n bir ifli olarak görülürse
flimdiden yanl›fl bafllam›fl ola-
ca¤›z. Demokratik kültürü
aç›¤a ç›karmak herkesin gö-
revidir. Nitelik ve nicelik so-
runlar› olsa da, say›m›z arts›n
sonra nitelik kazanal›m ile ni-
telikli birey yarat›p toplumu
etkileme ayn› anda olmad›kça
ne özgüven kazanabiliriz ne
de kitleselleflebiliriz. Olma ile
bilmenin ayn› anda gerçeklefl-
mesi gerekir. 

GGeennççllii¤¤iinn  öörrggüüttlleennmmee  
aallaannllaarr››

Kitleselleflmek için bekle-
mekte, ben birfley bilmiyorum
demekte yetersizlik olur. ‘Bana
kat›l, bana benze yaklafl›m›’
yaklafl›m› ortadan kald›r›lacak-
sa ilk olarak gençlik içerisinde-
ki sanat çal›flmalar›na yakla-
fl›mda ortadan kald›r›lmal›,
çünkü; siyasal alan d›fl›nda ör-
gütlenmeye çal›flt›¤›m›z tek
alanbu alan ve bu pratikten ç›-
karaca¤›m›z sonuçlar› akade-
mi, ekonomi, ekoloji, spor vb.
alanlarda uygulamak gerekir.
””ÇÇüünnkküü  aannllaammaakk  uuyygguullaammaakk--
tt››rr”” dedi Önderlik.

Genel hareket içerisinde na-

s›l gençli¤e özgün yaklaflmak
gerekiyorsa, gençli¤in tüm ör-
gütlenme alanlar›na özgün
yaklaflmak gerekir. Gençli¤in
örgütlenme alanlar› kültür,
ekonomi, ekoloji, siyaset,
spor vb. alanlar oluyor, yoksa
klasik siyasete kurban edilen
alanlar de¤il. 

Bu alanlarla siyasetin ba¤›n›
do¤ru kurmak kadar ayn›lafl-
t›rmamakta önemlidir. ‹ktida-
r›n sanat› kullanma flekli gibi
sanata yaklaflamay›z. Sanat›
ideolojisi ile birlikte toplum-
sal sorunlar›n çözümünde bir
alan olarak görmek gerekir
ve örgütlü yapmal›y›z.

GGeennççlliikk  hheerr  zzaammaann  aammaattöörr  
bbiirr  rruuhhllaa  ççaall››flflmmaallaarr››nn››  
yyüürrüüttmmeellii

Sanat nedir? Kültür nedir?
Sanatç› kimdir? sorular›na De-
mokratik sanat anlay›fl› ile ya-
n›t olarak, bunu özümseyerek
kapitalizmin para odakl› sanat
anlay›fl›ndan kopmal›, özgür
sanat›n kap›s›n› aralamal›y›z.

Gençlik her zaman amatör
bir ruhla çal›flmalar›n› yürüt-
meli, burada bir yanl›fl anla-
may› engellemek için, ama-
törlü¤ün, becerisizlik,
baflar›s›zl›k, disiplinsizlik de-
¤il, kad›nca, ana gibi, yapmak
oldu¤unu belirtmek gerekir.
Amargi nas›l anaya dönüfl -
özgürlük-oluyorsa amatörde
toplumca,kad›nca demektir
do¤aya uyumlu demektir. 

Amatör sanat›n toplumsal-
laflmas›nda eflit-özgür yurttafl
hareketi içerisindeki yerini iyi
görmek gerekir. Bizden po-

püler çok tan›nan çok alk›flla-
nan sanatç› de¤il sanat› anla-
yan ve onu yapan bir toplum-
birey yaratmak istenmeli.
Yurttafll›k edimleride böyle
bireylerle olur. 

Elitleflmeden, toplumsalla-
flarak sanat yapan gençlik ça-
l›flmalar›nda baflar›ya böyle
ulafl›labilir. Tabii bu yaz›y› bir
perspektif yaz›s› olmaktan ç›-
kar›p bir özelefltiri yaz›s›na
dönüfltürmekte, içinde bulun-
du¤um gençlik-kültür çal›fl-
malar›n› gelifltirme-güçlendir-
me-örgütleme
sorumlulu¤undan geçiyor,
bunu da bilmekteyim.

BBiizziimm  iiççiinn  kkaavvggaa  yyeennii  
bbaaflflll››yyoorr

Genç-kültür çal›flmalar›nda
kadro-sanatç› anlay›fllar›m›z-
dan tutal›m,genç sanatç›lar›
aç›¤a ç›karma çabam›za, ku-
rumsal, örgütsel sorunlar›-
m›zdan, halklaflamamam›za
kadar pek çok sorun ve çe-
liflki ile içiçeyiz. Asl›nda bi-
zim aç›m›zdan kavga yeni
bafll›yor. Demokratik bir
ulus ve yeni özgür bir insan
yaratma hedefindeyiz. 

Kendini bilmek ve sorunlar›
çözüp, aflmakla bafllayacak ge-
liflimimiz, yeni dönem çal›flma-
lar›m›z› bu bak›fl aç›s›na uygun
yapmaya çal›fl›yoruz, ulusal
düzeyde bir gençlik-kültür
konferans›, genç edebiyatç›lar›
ve foto¤rafç›lar› aç›¤a ç›kara-
cak bir etkinlik,kal›c› çal›flma
ve kadro yarataca¤›m›z ku-
rumsallaflmalar bu dönemin
çal›flmalar›, iflleri olacak.
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“MP3’lerinizi farklı 
kaynaklardan derliyorsanız 
ve dosyalarınızı yönetmek 
için bir veritabanı 
kullanmıyorsanız, elinizde 
bazı şarkıların ikişer 
kopyasının bulunması 
muhtemeldir. Bu sorun 
genelde MP3 dosyalarının 
isimlerinde kullanılan 
farklı biçimlerden 
kaynaklanıyor. Elinizdeki 
dosyalar albüm adı, şarkı 
adı ya da sanatçı adıyla 
başlıyor olabilir. Kendinize 
uygun bir dosya adı 
formatı belirleyin 
(örneğin ‘şarkı-
sanatçı.mp3’) ve tüm 
dosyalarınıza bu şekilde 
yeniden adlandırın.”

istemindeki dijital
çöplüklerden kur-
tulman›z› ve sis-

tem performans›n›z› art-
t›rman›z› sa¤layacak befl
yöntemi aç›kl›yoruz.

Bilgisayar›m m› yavafll›-
yor yoksa bende mi bir
sorun var? Bu bilgisayar›
yeni ald›¤›mda sanki da-
ha h›zl› çal›fl›yordu gibi
yakar›fllarla s›k s›k karfl›-
lafl›yoruz. Sizde bir so-
run olup olmad›¤›n› bile-
meyiz ama sisteminizde
her geçen gün büyüyen
bir dijital çöplük oldu¤u-
nu ve bu yüzden perfor-
mans›n›z›n zamanla dü-
flece¤ini söyleyebiliriz. 

Dijital çöplük dedi¤i-
miz fleyse ihtiyac›n›z ol-
mayan verilerden, dos-
yalardan, gereksiz
programlardan ve siste-
minizden kald›rd›¤›n›z
programlar›n art›klar›n-
dan oluflur. 

Silindikten sonra re-
gistry’nizde oluflturdu¤u
anahtarlar› kald›ramayan
beceriksiz programlar
ve sisteminizden silin-
memek için elinden ge-
leni yapan haysiyetsiz
spyware’ler elbette sis-
teminizin s›n›rlar›n› zor-
layacakt›r. Fakat bunla-
r›n tümünden
kurtulman›z mümkün.
Anlataca¤›m›z yöntemle-
ri uygulayarak PC’nizi

temizledikten sonra sis-
teminizin ferahlad›¤›na
ve gözle görülür bir h›z
art›fl›na flahit olacaks›n›z.
Bu yöntemleri al›flkanl›k
haline getirmeniz ve ya-
z›m›zdaki s›raya göre uy-
gulaman›z da yararl› ola-
cakt›r. 

GGöönnddeerriilleenn  öö¤¤eelleerr  
kkllaassöörrüünnüüzzüü  bbooflflaalltt››nn

Neredeyse tüm e-pos-
ta istemcileri gönderdi-
¤iniz her mesaj›n bir
kopyas›n› saklar. Eposta
mesajlar›n›n boyutlar›
ço¤unlukla küçük olsa
da toplam› düflündü¤ü-
müzde bu boyut h›zla
artar. S›k s›k e-posta ile
büyük dosyalar gönderi-
yorsan›z durum daha da

vahim hale gelebilir. Sak-
lanan bu mesajlar›n sabit
diskinizdeki kopyas›n›
veya e-posta mesaj›n›
gönül rahatl›¤›yla silebi-
lirsiniz. Gönderdi¤iniz
dosya art›k iflinize yara-
m›yorsa her iki dosyay›
da silmenizi öneririz.

Gönderilen Ö¤eler
(Sent Items) klasörünü
aç›n ve boyut sütunun
göründü¤ünden emin
olun. Outlook Express’-
te Görünüm > Sütun-
lar’› açarak Boyut’u ifla-
retlemeniz yeterli.
OOuuttllooookk’’ttaa  iissee  GGöörrüü--
nnüümm  >>  GGeeççeerrllii  GGöörrüü--
nnüümm  >>  GGeeççeerrllii  GGöörrüünnüü--
mmüü  ÖÖzzeelllleeflflttiirr’’i seçin ve
Alanlar butonuna t›kla-
y›n. Art›k e-posta istem-
cimizde gördü¤ümüz
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Boyut sütununa t›klayarak mesaj-
lar›n›z›n boyuta göre s›ralanmas›-
n› sa¤layabilirsiniz. Mesajlar›n›z›
bafltan afla¤› taray›n ve fazla yer
kaplayan gereksiz mesajlar› silin.

Outlook’un gönderdi¤iniz
epostalar› belli bir süre sonra sil-
meye yarayan bir özelli¤i de bulu-
nuyor. Bunu kullanmak için Araç-
lar > Seçenekler’e girin. Di¤er
sekmesini seçin ve Otomatik Ar-
fliv dü¤mesine t›klay›n. Burada es-
ki mesajlar›n›z› tamamen silmeni-
zi ya da arflivlemenizi sa¤layacak
seçenekleri bulabilirsiniz. Farkl›
bir e-posta istemcisi kullan›yorsa-
n›z, eski mesajlar›n›z› tarihe göre
s›ralayarak 30 günden eski mesaj-
lar› seçmeyi ve toplu olarak sil-
meyi deneyebilirsiniz. 

MMeeddyyaa  ddoossyyaallaarr››nn››zz››  aazzaalltt››nn

Hiçbir fley sabit diskinizi medya
dosyalar› kadar h›zl› dolduramaz.
Dijital foto¤raflar, MP3 ler, DVD
rip’leri ve ev yap›m› MPEG filmle-
riyle dolacak bir disk için günü-
müzde 80 GB bile yetersiz kal›-
yor. ‹flte medya
koleksiyonunuzun sabit diskinizi
iflgal etmemesi için kullanabilece-
¤iniz birkaç yöntem: 

DDiijjiittaall  mmeeddyyaa  ddoossyyaallaarr››nn››zz››  bbiirr  
kkllaassöörrddee  ttooppllaayy››nn  

Windows XP taraf›ndan oto-
matik olarak oluflturulan Belge-
rim alt›ndaki Müzi¤im ve Resim-
lerim klasörleri bu ifl için
uygundur. Videolar›n›z, tarad›¤›-
n›z resimleriniz veya di¤er dos-
yalar›n›z için farkl› klasörler de
oluflturabilirsiniz. 

Tüm medya dosyalar›n›z tek bir
yerde toplan›rsa kontrol alt›nda
tutulmalar› ve yedeklenmeleri da-

ha kolay olacakt›r. Windows’la
birlikte Belgelerim klasörünüzün
de bulundu¤u disk bölümü h›zla
doluyorsa ve baflka bir diskiniz da-
ha varsa, Belgelerim klasörünüzü
tafl›yabilirsiniz. Bunu yapmak için
Belgerim’e sa¤ t›klay›p Özellikler’i
seçin ve yeni bir hedef girdikten
sonra Tafl› butonuna bas›n. 

FFoottoo¤¤rraaff  aarrflfliivviinniizzii  kküüççüüllttüünn  

Dijital foto¤raf makinesiyle
çekti¤imiz foto¤raflar› sabit dis-
kimize aktard›ktan sonra genel-
de kötü çekilmifl veya neredeyse
birbirinin ayn›s› olan pozlar› da
saklar›z. Makinen çözünürlü¤ü
artt›kça bu foto¤raflar›n her bi-
rinin boyutu da artacakt›r. Bun-
lardan kurtulman›n en kolay yo-
lu bir küçük resim izleme arac›
kullanmakt›r. Thumbnail da de-
di¤imiz küçük resimleri görmek
için Windows Explorer yeterli-
dir. Foto¤raflar›n›z›n bulundu¤u
klasörde Görünüm > Küçük Re-
simler’i t›klayarak tüm foto¤raf-
lar›n›z› görebilirsiniz. Böylece
baflar›s›z çekimleri kolayla ele-
yebilir ve benzer foto¤raflar
aras›ndan en iyisini seçebilirsi-
niz. Foto¤raflar›n›z›n hiçbirini
silmeye k›yam›yorsan›z, en iyi
çözüm hepsini bir CD’ye ve
DVD’ye yazmak olacakt›r. 

ÖÖnneemmssiizz  vviiddeeoo  ddoossyyaallaarr››nn››  
ssaakkllaammaayy››nn  

Dijital video dosyalar› çok faz-
la yer kaplar. DV kay›t cihaz›n›z-
daki dosyalar› sadece ifllenmek
üzere sabit diskinize aktar›n.
Dosya üzerinde gerekli ifllemleri
yapt›ktan sonra hemen DVD’ye
veya CD’ye yazmay› ve diskiniz-
deki kopyay› silmeyi al›flkanl›k

haline getirin. 
MP3’lerinizi farkl› kaynaklardan

derliyorsan›z ve dosyalar›n›z› yö-
netmek için bir veritaban› kullan-
m›yorsan›z, elinizde baz› flark›la-
r›n ikifler kopyas›n›n bulunmas›
muhtemeldir. Bu sorun genelde
MP3 dosyalar›n›n isimlerinde kul-
lan›lan farkl› biçimlerden kaynak-
lan›yor. Elinizdeki dosyalar albüm
ad›, flark› ad› ya da sanatç› ad›yla
bafll›yor olabilir. 

Kendinize uygun bir dosya ad›
format› belirleyin ((öörrnnee¤¤iinn  ‘‘flflaarrkk››
--  ssaannaattçç››..mmpp33’’))  ve tüm dosyala-
r›n›za bu flekilde yeniden adlan-
d›r›n. Windows ayn› klasörde
ayn› isimde dosyalar›n bulunma-
s›na izin vermedi¤inden, Paint It
Black, Aftermath - Rolling Sto-
nes.mp3 gibi bir flark›n›n Rolling
Stones - Paint It Black.mp3 ad›
alt›nda zaten var oldu¤unu fark
edebilirsiniz. Bunu yapmaya üfle-
niyorsan›z, dosyalar› boyuta gö-
re s›ralay›p boyutu ayn› görünen
flark›lar› kontrol etmeyi deneye-
bilirsiniz. 

OOlluuflflttuurrdduu¤¤uunnuuzz  ddoossyyaallaarr››nn  eesskkii  
ssüürrüümmlleerriinnii  ssiilliinn  

Bilgisayar›n›zda çizim yap›yor,
animasyon haz›rl›yor veya grafik
iflleriyle u¤rafl›yorsan›z üzerinde
çal›flt›¤›n›z belgenin birçok eski
sürümünü ayr› ayr› kaydetmifl
olabilirsiniz. Eski sürümlerde kay-
bolmas›n› istemedi¤iniz farkl› bir
teknik yoksa bunlar› gönül rahat-
l›¤›yla silebilirsiniz. 

RReekkllaamm  aajjaannllaarr››nnaa  ssaavvaaflfl  aaçç››nn

Spyware ve adware ad› verilen
küçük uygulamalara karfl› dik-
katli olmal›s›n›z. Bunlardan kur-
tulma ve korunma konusunda
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detayl› bilgi için geçen ayki kapak
konumuzu incelemenizi tavsiye
ederiz. Burada sadece konuyla
ilgili önemli noktalara de¤inece-
¤iz. ‘Bedava’ oldu¤u iddia edilen
birçok yaz›l›m, internet al›flkan-
l›klar›n›z› çeflitli reklam kurulufl-
lar›na ileten küçük programlarla
birlikte kurulur. K›sa süre içinde
sisteminizde reklam pencereleri
açmaya bafllayan bu programlar
sisteminizi yavafllat›r, registry’ni-
zi fliflirir ve bant geniflli¤inizi kul-
lan›rlar. 

Genelde çok küçük uyar›larla
yüklenen bu programlar›n hiçbir
uyar› olmaks›z›n sisteminize yer-
leflerek silinmemek için tüm gü-
cüyle savaflan baz› alçak versi-
yonlar› da bulunuyor. ‹çinde
spyware oldu¤unu bildi¤iniz bir
program› yüklemeyin ve bilginiz
yoksa lisans anlaflmas›n› dikkatle
okuyun. Ayr›ca Google’da ‘prog-
ram ad› spyware’ fleklinde bir
arama yaparak bu programdan
dert yanan web sitelerinin olup
olmad›¤›n› görebilirsiniz. 

Spyware’ler programlar›n yan›
s›ra web siteleri üzerinden de
da¤›t›labilirler. Aniden aç›lan bir
pencere sisteminize herhangi bir
fley kurmak isteyip istemedi¤inizi
sorarsa asla Evet’e t›klamay›n.
Web taray›c›n›z›n güvenlik ayar-
lar› yetersizse baz› web siteleri
izninizi almaks›z›n sisteminize
spyware kurabilir. Bunu önle-
mek için Internet Explorer 6’da
kapatman›z gereken iki ayar bu-
lunuyor. 

IIEE’’yyii  aaçç››nn  vvee  AArraaççllaarr  >>  IInntteerrnneett
SSeeççeenneekklleerrii’’nnee  ggiirriinn..  GGeelliiflflmmiiflfl
sseekkmmeessiinnee  tt››kkllaayy››nn,,  TTaarraammaa  bbööllüü--
mmüünnddee  ggöörreeccee¤¤iinniizz  ‘‘‹‹sstteennddii¤¤iinnddee
YYüükklleemmee  ÖÖzzeellllii¤¤iinnii  EEttkkiinnlleeflflttiirr
((DDii¤¤eerr))’’  vvee  ‘‘‹‹sstteennddii¤¤iinnddee  YYüükklleemmee
ÖÖzzeellllii¤¤iinnii  EEttkkiinnlleeflflttiirr  ((IInntteerrnneett

EExxpplloorreerr))’’  sseeççeenneekklleerriinnddeekkii  iiflflaa--
rreettlleerrii  kkaalldd››rr››pp  TTaammaamm’’aa  tt››kkllaayy››nn..
Sisteminize spyware veya adware
bulaflt›ysa, bunlardan kurtulman›z
için tasarlanm›fl yaz›l›mlar› kulla-
nabilirsiniz. Bizim favorilerimiz
ücretsiz olmas›yla dikkat çeken
SpyBot Search & Destroy ve üc-
retli alternatifi Spy Sweeper. Sis-
teminize hiçbir ajan›n s›zmad›¤›n-
dan emin olmak için bu
programlardan birini düzenli ola-
rak çal›flt›rman›z› öneririz. 

KKaayy››tt  ddeefftteerriinniizzii  tteemmiizzlleeyyiinn

Windows Kay›t Defteri’ndeki
(registry) geçersiz, yanl›fl veya
hasar görmüfl anahtarlar da diji-
tal çöplük listemizin üst s›rala-
r›nda yer al›yor. Windows’la ilgi-
li en önemli bilgilerin sakland›¤›
Kay›t Defteri’nde yap›lacak yan-
l›fl bir de¤ifliklik sisteminizin aç›l-
mamas›na sebep olaca¤› için ge-
nelde Kay›t Defteri’yle
u¤raflmaktan korkulur. Fakat sis-
teminize yeni programlar kur-
dukça, güncelledikçe ve kald›r-
d›kça Kay›t Defteri’nize yeni
veriler eklenir. Kay›t Defteriniz
geniflledikçe Windows’un geçerli
anahtarlar› aray›p bulma süresi
uzar ve sisteminiz yavafllar. 

Kay›t Defteri’ni temizlemenin
en güvenli yolu bu ifl için haz›r-
lanm›fl yaz›l›mlardan yararlan-
makt›r. Fix-It Utilities paketine
dahil olan RegistryFixer veya
Rose City Software taraf›ndan
haz›rlanan Registry First Aid ifli-
nizi görecektir. Registry First
Aid herhangi bir ifllem yapmadan
önce registry’nizin yede¤ini al›-
yor ve Windows’unuza zarar
vermeyece¤ini tespit etti¤i anah-
tarlar› siliyor. 

Bu programlardan birisini kul-

lanarak belli aral›klarla kay›t def-
teri temizli¤i yapman›z› öneriyo-
ruz. Daha önce bu yöntemler-
den birini veya birkaç›n›
uygulam›fl olabilirsiniz. Fakat sis-
tem temizli¤iniz için önemli olan
tüm bunlar› al›flkanl›k haline ge-
tirmek ve düzenli olarak uygula-
makt›r. Böylece sisteminizin her
zaman ilk günkü gibi sa¤l›kl› ça-
l›flt›¤›ndan emin olabilirsiniz. 

DDiisskkiinniizzii  tteemmiizzlleeyyiipp  bbiirrlleeflflttiirriinn

Windows Disk Temizle arac›
sabit diskinizde önbelle¤e al›n-
m›fl ve daha silinmemifl dosyalar›
ve geçici internet dosyalar›n›z›
siler. DDiisskk  TTeemmiizzlleemmee’’yyii  ççaall››flfltt››rr--
mmaakk  iiççiinn  BBaaflflllaatt  >>  PPrrooggrraammllaarr  >>
DDoonnaatt››llaarr  >>  SSiisstteemm  AArraaççllaarr››  >>
DDiisskk  TTeemmiizzlleemmee’’yyii  tt››kkllaayy››nn..  SSiill--
mmeekk  iisstteeddii¤¤iinniizz  kkaatteeggoorriilleerrii  sseeççiipp
TTaammaamm’’››  tt››kkllaammaann››zz  yyeetteerrllii..  DDiisskk
TTeemmiizzlleemmee’’yyii  kkuullllaanndd››kkttaann  ssoonnrraa
ssaabbiitt  ddiisskkiinniizzii  bbiirrlleeflflttiirriinn..  WWiinn--
ddoowwss  22000000  vvee  XXPP’’nniinn  kkeennddii  ddeeff--
rraaggmmaannttaassyyoonn  aarraaççllaarr››  vvaarrdd››rr..  YYii--
nnee  SSiisstteemm  AArraaççllaarr››  mmeennüüssüünnee
ggiirreerreekk  DDiisskk  BBiirrlleeflflttiirriicciissii’’nnii  ssee--
ççiipp  iiflfllleemmee  bbaaflflllaayyaabbiilliirrssiinniizz..  FFaakkaatt
DDiisskkeeeeppeerr  88..00  vveeyyaa  PPeerrffeeccttDDiisskk
66..00  ggiibbii  bbuu  iiflfl  iiççiinn  öözzeell  oollaarraakk  ggee--
lliiflflttiirriillmmiiflfl  yyaazz››ll››mmllaarr››  kkuullllaann››rrssaann››zz
ddaahhaa  vveerriimmllii  ssoonnuuççllaarr  eellddee  eeddee--
bbiilliirrssiinniizz..  

Windows yeni oluflturdu¤unuz
dosyalar› daha önce sildi¤iniz dos-
yalar›n oluflturdu¤u boflluklar›n
üzerine yazar. Dosyan›n hangi
parças›n›n diskin neresinde bulun-
du¤u Windows taraf›ndan kesin
olarak bilinir, fakat bu parçalara
ayr› ayr› ulaflmak do¤al olarak za-
man alacakt›r. Diskinizi birlefltir-
di¤inde dosyay› oluflturan parça-
lar bir araya getirilerek verilere
daha h›zl› fiziksel eriflim sa¤lan›r.
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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›

KKüürrttlleerr,,  yyaannii  bbiizz,,  ttaarriihhii  ggeellee--
cceekk  zzaammaannddaa  oollaann  bbiirr  hhaallkk››zz..

SSaaddeeccee  üüllkkeessiinnii  ddee¤¤iill,,
ddüünnyyaayy››  kkeennddii  yyuurrdduu  bbiilleenn

bbiirr  hhaallkk..  
SSaaddeeccee  üüllkkeessiinnii  ddee¤¤iill  eevvrreenn--

ddee  oolluuflflaann  bbiirr  hhaallkk..  
BBuu,,  ggeelleeccee¤¤iinn  flflaaffaa¤¤››  oollaann  bbiirr

hhaallkktt››rr..  VVee  hheerr  bbiirriimmiizziinn,,
bbeenn,,  sseenn  vvee  öötteekkiilleerr,,  bbuu
ggeerrççee¤¤iinn  eeyylleemmcciissiiyyiizz,,

EEyylleemmiimmiizz  zzoorrdduurr,,  hhaattttaa
ggeenneelllliikkllee  iimmkkaannss››zz››  aammaaççllaarr..
AAmmaa  ttaamm  ddaa  bbiizzee  ggöörreeddiirr..
YYaallaannddaann  aarr››nnmm››flfl  bbiirr  ttaarriihhii

kkuurrmmaakk  iiççiinn..
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* Bir futbolcunun topa her kafa vuruflunda,
beyninden 1000(bin) hücrenin öldü¤ünü...

* Ortalama bir insanda 30.000-100.000 adet
saç oldu¤unu, hergün yaklafl›k 100 tanesinin
döküldü¤ünü...

* ‹nsan vücudunun her 7 y›lda -ölen hücre-
lerin yerine yenisi gelerek- tamamen yenilen-
di¤ini...

* Amerikan halk›n›n %60’›n›n ülkelerini,
dünya haritas›nda bulamad›klar›n›...

* Dünyaya her y›l düflen ya¤›fl miktar›n›n eflit
oldu¤unu...

* Befliktafl kulübünün kuruluflundaki K›rm›z›-
Beyaz renklerinin, Baflkan savafl›ndaki malubiy-
etten sonra Siyah-Beyaz olarak
de¤ifltirildi¤ini...

* Galatasaray kulübünden, y›llar önce bir
grubun ayr›l›p ‘Güneflspor’ u kurdu¤unu...*
Fenerbahçe Kulübünün ilk ad›n›n ‘Siyah
Çorapl›lar’ oldu¤unu...

* ‹bni Sina’n›n göz ameliyat› yapt›¤›n›...
* Kirpiler suda yüzer. 
* Salatal›¤›n yüzde 96’s› sudur.
* Sivrisineklerin 47 tane difli vard›r. 
* Coca-Cola’n›n orijinal rengi yeflildir.
* Çocuklar baharda daha fazla büyüyor.
* Sigara çakma¤› kibritten önce bulundu.
* Sümüklüböceklerin dört tane burnu

vard›r.
* Uranüs ç›plak gözle görülen bir gezegen-

dir.
* Dünyadaki tavuk say›s› insanlardan fazlad›r.
* Salyangozlar›n 25.000 civar›nda difli vard›r. 
* Bir do¤umda yaflayan en çok çocuk say›s› 6.
* Bir kad›n›n sahip oldu¤u en fazla çocuk

say›s› 69. 
* ‹lk kule saati 1404 y›l›nda Moskova’da

yap›lm›flt›r.

* Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulun-
maktad›r.

* Timsahlar daha derine batabilmek için tafl
yutarlar. 

* Bukalemunlar›n dilleri,vücutlar›ndan iki kat
uzundur. 

* Dünyadaki ›s› 1900 y›l›ndan itibaren 0.7
derece artt›.

* Uzaya ilk uçan kad›n Valentina
Tereflkova’d›r. (1962)

* Günümüzde, evlenenlerin yüzde ellisi
boflanmaktad›r.

* Dünyada insan bafl›na düflen kar›nca say›s›
1 milyondur. 

* Pisagor sokak dövüflü spor dal›nda olim-
piyat flampiyonu olmufltur.

* Kedi ve köpekler de insanlar gibi solak
yada sa¤ak olabilirler. 

* “Düello” uygulamas› hala Uruguay ve
Paraguay’da devam etmektedir.

* (fluan yaflayan) 135 yafl›ndaki Ali
Muhammed Hüseyin, yeryüzünün en yafll›
insan› olarak biliniyor.

* Atlar›n k›r›lan kemikleri geri kaynamaz.
Aya¤› k›r›lan atlar›n hayat› da biter.

* Sa¤ elini kullananlar sol elini kullananlardan
ortalama 9 y›l daha uzun yafl›yor.

* Uyurken, TV izlerken oldu¤undan iki kat
daha fazla kalori harcar›z.

* Stockholm kraliyet kütüphanesinde muha-
faza edilen “fieytan ‹ncili” kitab›n›n a¤›rl›¤› 350
kg.d›r.     

* Taze kakao içinde bulunan s›v›, kan plaz-
mas› yerine kullan›labilir.

* ABD’de Coco-Cola floförlerinin kimyasal
madde tafl›ma lisans› olmas› gerekiyor.

* Dünyan›n uydusu ay›n hacmi, Pasifik
Okyanusu’nun hacmi ile ayn›d›r.

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

Adam›n biri yeni ulaflt›¤› otele

kayd›n› yapt›r›r. 

Odas›na girdi¤inde masada bir

bilgisayar görür ve kar›s›na e-

mail atmaya karar verir. 

Fakat yazd›¤› mesaj› fark›nda

olmadan yanl›fl bir adrese gön-

derir.

Tam bu s›rada farkl› bir yerde

kad›n, kocas›n›n cenaze töre-

ninden evine yeni dönmüfltür ve

bilgisayar›ndaki maili görür,

arkadafllar›ndan geldi¤ini

düflündü¤ü maili okuyunca

oldu¤u yere y›¤›l›p kal›r. Odaya

giren annesi yerde yatan k›z›n›

ve ekrandaki mesaj› görür. 

-Kime : Sevgili kar›ma
Konu : Yeni ulaflt›m. 
Tarih : 16 May›s 2004 Benden

haber ald›¤›na flafl›raca¤›ndan

eminim. Burada bilgisayar var

ve sevdiklerimize e-mail gönde-

rebiliyoruz. Buraya yeni ulaflt›m

ve kayd›m› yapt›rd›m. Her fley

yar›n senin buraya gelece¤ini

düflünülerek haz›rlanm›fl.

Seninle buluflmay› dört gözle

bekliyorum. Umar›m benim gibi

sorunsuz bir yolculuk geçirirsin. 

Not : Buras› çok s›cak

Ben polisi bekleyece¤im! 

Bir kad›nla bir adam ayr› ayr› arabalar›nda
giderlerken çarp›fl›rlar. ‹kisinin de arabas›
mahvolur ama flans eseri ikisi de hiç yara
almadan kurtulur. Arabalar›ndan sürüne-
rek ç›karlar ve kad›n adama bak›p: 
“Çok ilginç! Sen erkeksin ben de kad›n.
Arabalar›m›z mahvoldu ama ikimize de hiçbir
fley olmad›. Bu belki de tan›fl›p, dost olup,
hayat›m›z›n sonuna kadar huzur içinde birlik-
te yaflamam›z için bir iflarettir” der. 
Müthifl heyecanlanan adam “Evet, galiba
hakl›s›n” diye cevap verir. Kad›n flaflk›nl›kla
“Bak, arabam hurdaya döndü ama bir flifle
flarap sapasa¤lam. Bu kesin bir iflaret. Bu
flarab› içip sans›m›z› kutlamal›y›z” derken,
flarap fliflesini adama uzat›r. Adam flifleyi
al›r, açar ve yar›s›n› içip kad›na verir. Kad›n
hemen fliflenin mantar›n› kapat›p adama
geri uzat›r. Bunun üstüne adam sorar: 
“Sen içmeyecek misin ?” 
Kad›n cevap verir: 
“Hay›r, ben polisi bekleyece¤im!”
...

Birlikten güç do¤ar

Bir ‹ngiliz: holigan
‹ki ‹ngiliz: kavga
Üç ‹ngiliz: savafl
Bir Frans›z: afl›k
‹ki Frans›z: duel
Üç Frans›z: Paris komünas›
Bir Zenci: basketçi
‹ki Zenci: basket tak›m›
Üç Zenci: günefl tutulmas›
Bir Kayserili: sat›fl noktas›
‹ki Kayserili küçük bir pazar
Üç Kayserili: Hiper market

Yanl›fl e-mail
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1.Evli erkeklerin psikolojisi ar-

kadafllarla lokantaya gitmeye

benzer. ‹stedi¤in yeme¤i siparifl

edersin sonra yan›ndakinin is-

tedi¤i yeme¤i görüp “Keflke onu

isteseydim” dersin. 

2.Bir davette bir han›m arka-

dafl›na sorar:”Alyans›n› yanl›fl

parma¤›naTakm›yor musun?

“Di¤er han›m cevap verir:”Evet

yanl›fl adamla evliyim de ondan” 

3.Bir adam evlenene kadar

eksik say›l›r evlenince tam bit-

mifl olur. 

4.Bir genç babas›na sorar

“Baba evlenmek kaça mâl olur? 

Baba cevap verir “Bilmiyorum

o¤lum, ben hala ödüyorum.” 

5.Adam anlat›yormufl:”Evlenene

kadar mutlulu¤unun ne oldu¤unu

bilmezdi, sonra da geç oldu.” 

6.Yeni evlenmifl bir adam

mutlu ise nedenini hemen anla-

r›z. On y›ll›k bir adam mutlu ise

nedenini merak ederiz.

7.Evlili¤in ilk y›l›nda adam ko-

nuflur kad›n dinler, ‹kinci y›l›nda

kad›n konuflur adam dinler,

Üçüncü y›l›nda her ikisi de konu-

flur, komflular dinler. 

8.Bir kavgadan sonra kad›n

kocas›na ba¤›r›r: 

“Seninle evlendi¤imde tam bir

aptalm›fl›m.”

Adam cevap verir:

“Evet çok âfl›kt›m fark edeme-

dim.” 

9.Bir adam gazeteye ilan

vermifl:”Efl ar›yorum “Ertesi

gün yüzlerce mektup alm›fl.

Hepsi ayn› fleyi söylüyormufl

“Benimkini alabilirsin.” 

Evlilik Üzerine

Bir uçakta 5 kifli varm›fl. Uçak

çak›lmak üzereymifl. Uçakta 4 tane de

paraflüt varm›fl. 

1. kifli ben çok ak›ll›y›m Türkiye’nin

bana ihtiyac› var demifl atlam›fl. 

2.de ayn› fleyi demifl paraflüt al›p o

da atlam›fl. 

3. Ben Baflkan Bushum çok ak›ll›y›m

demifl oda bir paraflüt alm›fl atlam›fl.

2 kifli kalm›fl bunlardan biri papa biri

de çocukmufl. 

Papa ben 80 yafl›nday›m sen atla

kurtul demifl. 

Çocuk da gerek yok demin ben çok

ak›ll›y›m diyen Amerikal› adam paraflüt

yerine benim okul çantam› al›p atlad›

yani ikimize de yetecek paraflüt var iki-

mizde kurtulabiliriz demifl

Ak›ll› Bush
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Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya

11-- 14 Temmuz Büyük Ölüm
Orucu eylemine girerek Eylül
1984’te flehit düflen PKK’nin
unutulmaz kahraman› - Havada
beyaz biçimine donarak ya¤an
su buhar›
22-- Yüce - Geri verme -
Kürtçe’de dinamik
33-- “Azadiya .....” (Türkiye’de
Kürtçe yay›n yapan günlük bir
gazete) - Ant
44-- Gözleri görmeyen - ‹nsan-
lar›n kan›n› emdi¤ine inan›lan
yarat›k
55-- Küçük sermaye ve zanaat
sahibi - Kamer
66-- “Nane”nin ünsüzleri - En
küçük zaman birimi - M.Ö.
600’lü y›llara kadar hüküm
sürmüfl tarihteki bir krall›k
77-- Gerçeklefltirilmesi çok zor
olan büyük ideallerden oluflan
düflünce - Çok bilmifllik tas-
layan kimse
88-- “... Chomsky” (Amerikal› dil
bilimci ve anarflist yazar) -
Küçük ma¤ara
99-- Mektep - Çok anlay›fll› ve
sezgili kimse - Utanma
1100-- Bir fleyi belirli bir noktadan
baflka bir yere transfer eden
kifli - Uzun hava (k›salt›l›fl›) -
Bir say›
1111-- Tümör - Futbolda top ayak-
tan ç›kt›¤›nda forvet
eleman›n›n defans oyuncusun-
dan kaleye yak›n olmas›
1122-- Fransa’da bir flehir -
Kürtçe’de ordu

11-- “Demirci ...” (Kürt mitolojisinde Newroz bayram›n›n bafl kahra-
man›) - Ç›plak - Okuyan kimse, okuyucu 2- Kimyasal çözümlemeyle
ayr›flt›r›lmayan veya birleflim yoluyla elde edilmeyen madde - En az
iki aday aras›nda yap›lan seçenekleri çekiliflle belirleme yöntemi 3-
Mu¤la’n›n tarihi bir ilçesi - Haysiyet 4- Bonapartizmin kurucusu olan
Kostarika kökenli, 18. yüzy›la yaflam›fl ünlü Frans›z askeri ve siyasi
devlet adam› 5- Avrupa’da bir ülke - Ege’de eskiden silahl› ve yörenin
güvenli¤ini sa¤lamaya çal›flan, bazen eflkiya olan, da¤a ç›km›fl kimse
6- Eski dilde ayak - Ba¤›fllama - Bir ba¤laç - Nazi subay›
7- Ölüm cezas› - ‹skambilde papaz 8- Bir nota - fieyh Sait isyan›nda
önemli rol oynam›fl Elaz›¤’›n bir ilçesi - Diriltme, yeniden canland›rma
9- Uluslararas› Af Örgütü - ‹tifak eden, tutkun, kendini bir fleye
adayan -  Türkiyenin plakas› 
10- Savaflta veya kritik durumlarda yararl›l›k gösteren yi¤it 
11- Hatay’da bir ›rmak - Osmanl› döneminde bir para birimi 
12- Yol güzergah› - “... Durmufl” (PKK’nin kurucu flehitlerinden
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