
www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Toprak kokulu bir dünyayi 
Yüreğine sağdarmaş 
içine umutlan derli-toplu 
koymuş 
Göz kapaklan gözlerine sevdah · . 
Her biri diğerine vurgun 
Bir tutarn saç 

. Bir sözcükte buluşmuş 
Ağ1z dolusu bir sevdadir 
GERiLLA!.. 
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CIWANEN AZAD 

Merhaba gençler ve genç kalanlar! 
Ekim ayı Kürt halkı için uluslar arası 

komplonun başlangıcı olarak bilinen bir 
dönemeçtir. Ekim komplosuyla başlayan ve 
Önderliğimizin imrali'ya esaretiyle biten bu 
karanlık süreç bundan tam 9 yıl önce 
başlamıştı . 

Komployla hedeflenen Önderliğin yok 
edilmesi, Özgürlük Mücadelesi'nin ise 
dağıtılmasıydı. Egemen güçlerin ezilen halk
lar için sürekli gündemde tuttukları bu 
kafayı kopar gövdeyi parçala politikası 

Özgürlük Hareketi içinde tutmamıştır. 
Komplocu güçler Önderliğin imralı'da 
tutulmasıyla yok edeceklerini düşünmüş 

olsalar da bu da olmamıştır. 

Komplocu güçlerin bu taktikleri tut
mayınca en eski ve sinsi bir tutumla direkt 
Önderliğe karşı zehirierne yani fiziki imha 
konseptini yürürlüğe koymuşlardır. 

Bu çağdışı bir siyaseti uygulama 
düşüncesi aynı zamanda bir bakıma egemen 
yürütücü gücün ne kadar aciz duruma 
düştüğünün ve son çırpınışların bir tutumu 
olarak değerlendirile bilinir. 

Bu ise son fınal yılında bizlere daha güçlü 
bir şekilde komplo zincirlerini parçalamak 
ve Kürdistan Özgürlük Hareketi'ni 
başarıyla hedefe ulaştırma gücünü vermek
tedir. Komplo gerçeğini unutmadan, bu 
fınal yürüyüşünde sarsılmaz adımlarla 

hedefe kilitlenmek biz gençliğin temel misy
onu olmuştur . 

Komale Ciwan örgütümüzün bir şiar 

olarak ele aldığı örgütlenme ve örgütlülükle 
hedefe yürüme esprisi tüm özgürlük şahin 

leri olarak hepimizin temel görevi olmak -
durumundadır. Örgütlenen gençlik özgür
leşmeye ilerlemekte, örgütlenen gençlik 
başarıya kilitlenmektedir. 

Gün Kemallerin, Hayrilerin ve de 
Agitlerin direnişçi ruhuyla göreve, amaca 
kilitlenme ve zafer sloganlarını en yüksek 
sesle haykırma günüdür ... 

Amed'de buluşmak dileğiyle ... 
Genç kalın ... 
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Değerlendirme 

Cihan EREN 

"Bunu şöyle düşünelim; 
adamm birinin ismi 
Azad, annesi, babas1 
doğduğu yer ve tarihi 
beli, fakat yol kesen 
Deli Dumrul Azad'a " 
yok senin adm Azad 
değil anneni babam 
yanl1ş biliyorsun" diyor. 
Ve bunda da inat 
ediyor. Bu inatlaşma 
tam Azad'1 inandirmaya 
başilyorken her şeyi 
değiştiren bir ses 
ç1k1yor ve Azad, Azad 
kalmaya devam ediyor." 

Her t&t ji bo azaJiye 

• CIWANEN AZAD 

K ürtler olarak başka bir kimlikle ne 
hep kimlik so- fark eder diyenler 
runlarımızın ol- epey fazlaydı. Gün ol-

duğunu söyleriz. Bu du devran döndü çok 
belirlemeyi halkımız şey değişti. Kolay ol-
üzerinde binlerce yıl- madı kuşkusuz bu. 
dır yürütülen kültürel 
sömürgecilik ve en Yok olmaktan 
çok da Türk sömürge- kultulması gereken 
ciliğinin sonuçlarının bir halk gerçeği 
açığa çıkardığı sorun-
ları ifade etmek için Zorluğu şundandı; 

söylüyoruz. Evet, kendi Kürtlüğümüzü 
halk olarak çok ciddi ispatlamak için öldük, 
kimlik sorunlarımız öldürdük. Kendisini 
vardır. Tarihimizi de- değişik bir toplumsal 
taylı bilmiyoruz. Dili- aşamaya sıçratmak 

mizi konuşamıyoruz . için değil, yok olmak-
Çok önemli halk kül- tan kurtarılması gere-
türel değerlerimiz ken bir halk gerçeği-
hakkında yeterli oran- miz vardı. ilerleyen 
da bilgi sahibi değiliz. süreçte çok daha iyi 
Kısacası kendi kimli- anlaşılacak bu olgu, 
ğimizle yaşamamız dünyanın en ilginç ge-
için bugün de yürü- lişmesidir. Bunu şöyle 
memiz gereken epey düşünelim; adamın 

bir mesafe vardır. Es- birinin ismi Azad, an-
kiden kendine nesi, babası doğduğu 
Kürdüm demek zor yer ve tarihi beli, fa-
gelirdi. Başka adlar kat yol kesen Deli 
altında da yaşanacağı- Dururul Azad ' a "yok 
nı sanmaktan kaynak- senin adın Azad değil 
lanıyordu bu. Ha anneni babanı yanlış 
Kürtlükle yaşamışsın biliyorsun" diyor. Ve 
ha Türklükle veya bunda da inat ediyor. 
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Bu inatlaşma tam 
Azad'ı inandırmaya 

başlıyorken her şeyi 
değiştiren bir ses çıkı-
yor ve Azad, Azad 
kalmaya devam edi-
yor. 

Her yolun sonu 
farklıdır. 

Bazdarmda 
bitiş vardır 

Herkesin gittiği bir 
yolda gerisin geri git-
rnek, yavaş ilerlemek-
ten daha çok insanı he-
defınden uzaklaştırır. 

Bir düşünelim doğuya 
gitmek istiyorsunuz 
ama batıya yönelmişsi-
niz. Amed'e oturuyor-
sun uz Botan' a gideyim 
derkenAfyon'a gidi-
yorsunuz. Nihayetinde 
buda bir gitmektir. Fa-
kat bunun sonu bitmek-
tir. Bunu kabullenmek 
Azadolarak kalma-
maktır. 'Deli Dumrul'a 
inanmaktır. Azad olma-
dığına inandınlaruar 

için bu durum pek ma-
nidar olmayabilir. Bu 
kişiliklerin söylediği gi-
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bi onlar için önemli olan yürüne
cek bir yolun olmasıdır, nereye 
giderse ... Çünkü yön bunlar için 
önemli değildir. Kürtçedeki o gü
zel deyimle bunlar için "her der 
deşt e". 

Kendini erken kaybeden 
çok şey kaybettirir 

Doksanlarla beraber Kürtler 
olarak otuz beş yıl öncesine ka
dar yanlış yönde yürüdüğümüzü 
iyi anlamış durumundayız. Ken
dini fark etmek kimlik sahibi ol
mak için temel bir ilkedir. Kürt 
olup olmamanın pek önemsen
ınediği bir durumdan kendini 
fark etmeye yol almak önemli bir 
aşamayı kaydetmektir. Ancak 
toplumsal yaşamda uzun bir dö
nem kendi farkırıda olmadan ya
şamak, halklaşma özelliklerini 
geliştirmede geç kalmaya sebep 
olur. 

Kendimizi fark etmeye başla
dığırnızda hemen kendimize sor
mamız gereken soru, yanlış gitti
ğim yönde ne kadar mesafe 
geriye gitmişirn sorusu olmak 
durumundadır. Denildiği gibi biz 
yıllarca ters istikamette hem de 
zorla yürütüldük. 
Eğer bunu unutursak kendimizi 

kaybederiz. Öfke ve inat kaynak
larımızı kuruturuz. intikam gülle
lerimiz yuvarlanmaz. Başlayan 
yürüyüş dağların zirvesine kadar 
yükselmez. Geçmişte olduğu gibi 
bu günde içimizde tehlike olarak 
duran bir sorun olarak kendini er
ken kaybetmek çok şey kaybetti
rir. Geçmişte kendini erkenden 
kaybetmek ben de bir şey oldum 
tarzında ortaya çıkardı. 

Her tittji ho aza{)fye 

CI~ANEN AZAD 

İnandıkarı doğrularm 
peşinden ilerleyen milyonlar 

Günümüzde kendini kaybet
mek ise; hedefimize ulaşmış, 
önderliğimiz özgürleşmiş, Kürt 
sorunu çözülmüş artık insanları
mız şehit düşmüyor havasına 

neden olan kandırmaca içinde 
yaşamak biçiminde kendini dışa 
vuruyor. Bu Kürdün en tehlikeli 
hastalığıdır. Çünkü hep bununla 
kandırılmıştır. 

Önderliğimiz Kürdistan'da 
"işler sizin bildiğiniz gibi yürü
müyor" derken bizim hiç ters 
yönde yol almamışız şeklinde 
ortaya çıkan ve her kes gibi ol
mak isteyen yaklaşımlarımızı 
eleştiriyordu. Çünkü çok iyi bil
mekteyiz ki önderlik bizlere 
karşı en büyük savaşı bizlerin 
yanlış yolda gittiğine inandır
mak için verdi. Mücadelenin ilk 
günlerinde önderliğe "biz kuru 
tahtalar gibiyiz bizi yeşerte bilir 
misin" demişlerdi. Kürtler için-

de tüm ispatlamalara rağmen 
halende yanlış yolda oldukları
na inanmayanlar vardır. Fakat 
bunlar için artık "her der ne 
dteşt e". Gittikleri yolları tü
kenmekte ve yerleri giderek 
daralmakta. Çünkü yanlış yol
da olduklarına inanıp bundan 
vazgeçerek herkesten daha hız
lı bir tempo ile birçok kişiyi 
geride bırakıp hedefe ilerle
yenler vardır. Hem de milyon
larcadır bunlar. 
Şimdi bizler için yanlışta ıs

rar edenler temel sorun olmak
tan çıkmışlardır. Temel sorun 
değiller derken bu tür insanları 
ikna etmeyelim demiyoruz. 
Nihayettİn de her şeylerine 
rağmen bizim insanlarımızdır. 
Onları da koştuğumuz yolda 
koşturmaya kendimize katma
ya inandırmak bizi daha erken 
hedefe ulaştırır. Temel değil 
derken bu tür insanlar gelse de 
gelmese de bizler hedefe ula
şacağız. Yürüdüğümüz yolda 
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aldığımız önemli bir mesafe 
vardır. 

Yolumuzu kaybedecek 
kadar uzakmıyız yoksa 
uzaklaşmaktamıyız 

Hedefe, istediğimiz za
man, tempo ve dinçlikte 
ulaşmak için bundan böyle 
belirleyici olacak olan 
yanlışta yürüdüklerini gör
dükten sonra geri dönenie
rin yürüyüşü olacaktır. He
defe ulaşmak için bundan 
böyle bu yürüyüşçülerin 
kararlılıkları önemlidir. 

Kendilerine katacakları
nın sayısı önemlidir. Bu 
yürüyüşçölerin yorgunluk, 
bitkinlik, enerjim kalmadı 
gibisinden görüş ve yakla
şımlarının hedefe ulaşma
yı tümüyle engellemese de 
zorlayacağı bilinmek 
durumundadır. 

Bunun için biz daha çok 
kendimize bakmak durumun
dayız. Bizim durumumuz ne
dir? Bize yol aldıran güç veren 
enerjimizi aldığımız gıdadan -
önderlik ideolojisinden- yete
rince besleniyor muyuz? Yol 
gösteren Reber ' in bizlerin he
defe istenen zaman ve zinde
likte ulaşmasını sağlayacak 
kurallarına hangi düzeyde ria
yet ediyoruz? Reber ile ara
mızdaki mesafede yolumuzu 
şaşmadan gidecek kadar ken
disine yakın yürüyor muyuz? 
Yoksa yolumuzu kaybedecek 
kadar uzak mıyız, uzaklaş
makta mıyız? Avrupa'da on 
beş yıldır yapılan Kürt Kültür 
Festivali öncesi festival gibi 

Her ti1tji bo azMfye 

Wfl CIYIANEN AZAD 

gelenekselleşen genç arkadaş
ların yol yürüyüşü hakkında 
bir yazı yazmak istedim. Bu 
yazıyı tamamlamam için de 
arkadaşların sahneye çıkıp 
mesajlarını verecek ana kadar 
genel hatlarıyla da olsa yürü-

yüşçüleri takip etmem gerekir
di. Görsel de yol yürüyüşleri 
hakkında çıkan haber prog
ramlarını da takip etmeye ça
lıştım. Yansıdığı kadarıyla ar
kadaşlar canlı görünüyorlardı. 

Ne de olsa gençler sözünü 
doğrular bir duruşları vardı. 
Kendi adiarına hitaben oku
dukları mesajlarında da genç 
yüreklerini vermeye çalışmış
lardı. 

Gençlikten başka bir duruşta 
beklenemez. Böyle olmak ge
rekir. Fakat söz konusu olan 
eylem ya da dikkat çekilen so
runlara ilişkin verilmek iste
nen mesajlar Uluslararası Kürt 
Kültür Festivali sahnesinde di-
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le getirildiği için ben daha çok 
işin kültürel yanından bahset
mek isterim. 

Apocu kültürü ne kadar 
yansıtabiliyoruz 

Bu festivalin 
kültür festivali ol
ması, festivalin 
örgütlendirildiği 

dönemde gerilla 
sanatçı Delila 
Meyaser arkada
şın şahadeti hepi
mizin kendi 
kültür ve değerle
rimiz konusunda 
ne kadar duyarlı 
olup olmadığımı
zı bir kez daha 
değerlendirmeyi 

şart koşar. 

"PKK bir kim
lik ve kültür ya
ratma hareketi
dir" diyen Önder 

Apo'nun felsefesiyle demok
ratik uluslaşma yolunda ilerle
yen kadro ve yurtseverlerimi
zin sıkça dile getirdikleri bir 
söz var. "Ne kadar pratikleşti
riyorsun?" Demokratik uluslaş
ma kültürüyle kendi kimlikleri
ni kültürlerini geliştirenler için 
bu söz hem felsefi ideolojik 
hem de toplumsal ahlakilik açı
sından çok önemlidir. 
Asıl yazmak istediğimiz ko

nu işin kültürel noktalarında 
gördüğümüz eksikliklerdir. 
Bunun için yürüyüşçü arka
daşlar şahsında hem Avrupa 
gençliğimizi eleştirrnek hem 
de onlardan beklentilerimizi 
ifade etmek istiyorum. On be-
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şinci festivaliini yapan bir ala
nın bu önemli etkinliği içerik 
olarak ne kadar zenginleştire
rek bu güne getirdiği sorusu
nun detaylı olarak tartışılması 
önemlidir. Bu konuda alışkan
lıklar mı yoksa her yıl bu sene 
ne katabiliriz tartışması mı da
ha hakim bir anlayıştır? 

Gerilla yürümek demektir 

Festivalin ilk gününden so
nuna kadar yer alan genç arka
daşların kendilerini ifade ettik
leri kısımlar da yaratıcılıkları 
ne kadar festivali etkiliyor. Bu 
konu da yeterli bir çaba var 
mı? Olsa da eksik oldukları ke
sindir. Örneğin yürüyüşçü 
genç arkadaşlar geçen yıl ki 
yürüyüşten farklı bu yıl ne 
yaptılar. Bir yenilik olduysa bu 
ne kadar etkili oldu. Mesela bu 
yılki yürüyüş gerilla elbisele
riyle ya da Kürdistan'ın her 
hangi bir bölgesinin kıyafetle
riyle olamaz mıydı? Kürdis
tan'ı boydan boya yürüyen ge
rilla değil mi? Ülkemiz de 
gerilla yürüyor. 

Gerilla biraz da yürümek de
mektir. En azında sahneye daha 
Kurdi olan kıyafetler ile çıkıp 
Kürtçe konuşulamaz mıydı? 
Sahne de sadece okunan metin
le değil değişik yöntemler de 
kendi mesajlarını veremezler 
miydi? Kültür konusunda yara
tıcılık demek kendi değerlerini 
ileri düzeyde tanımak demektir. 
Festivalin zengin geçmemesi 
kültürel değederimizi yeterince 
bilip bilmememizle onları yaşa
yıp yaşamamızla ilgilidir. 
Başkalarından fark1m1zın 

Her ti.jt ji bo azaoiye 

CIWANEN AZAD 

düzeyi, kültürel kimliğimizi 
kişiliğimizde somutlaşbrd1ğ1 

m1z değerlerimiz kadar olur 

Gençler bu tür şeyleri ne ka
dar inceliyor. Yürüyüşçü gurup 
günlerce yol yürüyor. Peki, 
festivalin zenginleştirilmesi 
için de ayrıca bir çaba var mı? 
Sonuçları nedir? 

Gençler olarak sadece pay
laştığımız siyasi düşünceler ile 
kendimizi sınırlandırmamalı
yız. Bu kessin olması gereken 
bir başlangıç ama ülkeye yö
nelmek için yetmez. 

Siyasi kimliğimizi kalıcılaş
tıracak, bizi mücadeleye sevk 
edecek kültür sanat değerleri
mizi de yaşamalıyız. 
Tıpkı Delila yoldaş gibi hem 

silah omuzda savaşçı hem 
mikrofon elinde sanatçı olmak. 
Bugün gençlik sloganı bu ol
mak durumundadır. 
Savaşarak kendini koruyor

sun çünkü işgalci devletlerin 
değerierimize saygıları yok, 
bir de sanatçı olacak düzeyde 
kimliğini yaşıyorsun. Başlayan 

her yürüyüş Delila yoldaşın 
Zilan stranını söylediği yere 
kadar uzanmak durumundadır. 
Yoksa stranlarımızın sesini 
kesrnek isteyenler amaçlarına 
ulaşır. Başkalarından farkımı

zın düzeyi, kültürel kimliğiınİ
zi kişiliğimizde somutlaştırdı
ğımız değerlerimiz kadar olur. 
Örneğin Yurtsever gençler

den kaçı günlük yaşam içinde 
Kürtçe ile konuşuyor, Kürt 
müziği dinliyor? Gelişmesi 
için çaba veriyor? 

Kürt gençliği olarak bizi ül
kemize, manevi ve maddi de-
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ğerlerimize bağlamayan hiçbir 
şeye itibar etmemeliyiz. 
Yurtseverliğimizi zayıftata

cak yaklaşırnlara önce gençli
ğin karşı durma sorumluluğu 
vardır. 

Değişim için bir yürüyüş 
başlam1şsa o yol 
b1rakllmamahd1r 

Çünkü bizde özgürlük müca
delesi içinde şekillenen kesim 
bugün ömürleri otuz kadar 
olanlardır. 

Kuşkusuz genç olmak salt 
bir yaş olayı değildir. 

Genç olmaya en fazla imkanı 
olanlar kendi kimliklerini öz
gürlük mücadelesinin geliştiği 
dönemde tanıyanlar olarak bu
gün gençlik örgütlenmesinde 
olan arkadaşlardır. 

Kürt gençliğinin kendi kültü
rel değerlerini yaşama ve ya
şatmak için geriye gidişe karşı 
çetin bir mücadele vermesi ge
rekir. 

Bu mücadelenin de sıradan 
değil kişiliğin her özelliğini 
değiştirecek kapsamda olması 
gerekir. 

Kişilikte yaşanan her deği
şim insanı farklı bir aşamada 
pratik sahibi yapacak derinlik
te güçlü kılması gerekmekte
dir. Değişim için bir yürüyüş 
başlamışsa o yol bırakılmama
lıdır. 

Ovalarda başlamışsa dağla
rın zirvesinde devam etmelidir. 

Çünkü dağlar sadece coğrafi 
olarak zirveler değildir. 

Özgürlüğün de zirve yaptığı 
yer dağların doruklarıdır. 
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CIWANEN AZAD 

Kültür Sanat, 
Kar ve Pazar konusu olmaktan Çıkmalıdır 
Kültür Sanat 

Mustafa 
KARASU 

"Kürtler gibi köle yaşam 
dan çıkıp yeni bir yaşam 
kurmak isteyen bir halkın 
sanatçılarının böyle 
davranmaya hakkı yoktur. 
Özellikle yüzyıllarca başka 
kültürlerin baskısını 
yaşamış , son yüzyılda 
kültür soykırımıyla 
karşılaşmış bir halkın 
sanatçıları yaptıkları her 
şeyde sorumlu davranmak 
zorundadırlar" 

Her ti1t ji bo azaiJfye 

K ültür bir toplum 
için en önemli 
değerdir. Bir 

toplumun yaşam tarzı-
nı, kişiliğini ve duygu-
larını belirler. Dolayı-
sıyla bir kültür 
insanının, toplum so-
runlarına herkesten da-
ha fazla duyarlı olma 
sorumluluğu vardır. 

Yunan filozofu haklı 
olarak "türkülerin gücü 
yasaların gücünden da-
ha fazladır" demiştir. 
Bunun anlamı toplumu 
yasalardan çok türkü-
ler biçimlendirir olarak 
anlaşılmalıdır. 

Şimdi bazı Kürt sa-
natçılar bu sorumluluk 
duygusunu taşımadan 
sanatı icra etmeye çalı-
şıyorlar. 

Kürtler gibi köle ya-
şamdan çıkıp yeni bir 
yaşam kurmak isteyen 
bir halkın sanatçıları-
nın böyle davranmaya 
hakkı yoktur. Özellikle 
yüzyıllarca başka kül-
türterin baskısını yaşa-
mış, son yüzyılda kül-
tür soykırımıyla 
karşılaşmış bir halkın 
sanatçıları yaptıkları 

her şeyde sorumlu dav-
ranmak zorundadırlar. 
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Günümüz sistemde kabul eden yığınlar or-
sanat ve kültür taya çıkarılmaktadır. 
misyonundan Özellikle Kürt sa-
kopardmıştır natçılarının egemen 

sömürücü sistemin bu 
Bugün toplumları sanat anlayışını be-

sürü gibi yönetmede nimsemesi ve toplumu 
en fazla kullanılan böyle olumsuz etkile-
araçlardan biri sanat mesi sorgulanması ve 
alanıdır. Özellikle mü- karşı çıkılınası gere-
zik bu konuda çok ken çok önemli bir 
fazlasıyla kullanıl- konudur. 
maktadır. Sanat top-
lurnların beğeni ölçü- KültürSanat 
lerini yükseltme alanında 

faaliyeti iken, günü- kaybedenler, başka 
m üzde insanları çev- toplumların 

resindeki olaylara ve etkisinde kalırlar 
daha kaliteli yaşam 
arayışına yabancılaş- Özgürlük ve de-
tırmaktadır. mokrasi mücadelesi 

Sanat ve kültür veren ve iradeli bir 
mevcut yaşamı sorgu- halk yaratmak isteyen 
layan ve daha da kali- Kürt insanının kabul 
teli hale getirmeyi etmemesi gereken en 
amaçlayan misyonun- önemli konu budur. 
dan koparılmıştır. Kültür sanat alanında 
Böylece egemenler kaybedenler, doğru bir 
bugün üretilen müzik yaşam felsefesi ve tar-
ve bunun ortaya çıkar- zı kazanamayanlar 
dığı kişilikle toplum- başka toplumların ve 
ları istediği gibi yö- yaşam tarzlarının etki-
netmektedirler. sinden kurtulamazlar. 

Çünkü duyguları sığ, Şimdi bazıları sade-
beğeni ölçüleri olma- ce Kürtçe söyledikleri 
yan, kendisine bu mü- için Kürt sanatı yap-
zik ürünleriyle dayatı- tıklarını sanıyorlar. 

lan yaşamı olduğu gibi Tabii ki başta müzik 
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olmak üzere kültür sanat faali
yetlerinde Kürtçe'yi hakim kıl
mak yaşamsal önemdedir. Hal
kımızın ulusal demokratik 
mücadelesiyle kendi diliyle 
üretilmiş müzik ve diğer kültür 
ürünlerine talep artmıştır. 

Ancak halkımızın bu talebi
ni, yeni yaşam arayışını körel
ten ve toplumsal sorunlara du
yarsız hale getiren popüler 
ürünlerle sömürmek büyük bir 
ahlaksızlıktır. Halkımızın çek
tiği acılar karşılığında yaratılan 

bu talebe rantçı bir zihniyetle 
yaklaşmak kültür soykırımı ya
panlar kadar suç işlemektir. 

Bu tür müzik ürünleri türk 
özel savaşının kürtçe 
versiyonudur 

Belki inkarcı zihniyet bundan 
1 O yıl önce Kürtçe okunan her 
türküye karşıydı; ancak şimdi 
toplumu duyarsız kılan, özgür
lük ve demokrasi ölçülerini ge
liştirmeyen ve bireyi normal 
yaşamın içine gömen bu tür 
popüler ürünlerin yaygınlaşma
sına itiraz etmemektedir. 

Çünkü bu kültürle şekillenen 
bireyler demokrasi ve özgürlük 
talepli bir yaşam tarzı edinmi
yorlar. Aksine mevcut yaşamı 
kabul edilebilir olarak gören 
bir duygu kazanıyorlar. Dolayı
sıyla bu tür müzik ürünleri bir 
yönüyle Türk özel savaşının 
Kürtçe versiyonu oluyorlar. 

Sözünü ettiğimiz bu sanatçılar 
aslında yaptıklarının ne anlama 
geldiğini de bilmiyorlar. Çünkü 
kültür ve sanatın işlevi nedir, ic
ra ettikleri sanatın duyguda ve 
yaşam tarzında yarattığı sonuç
lar nedir sorusuna cevap vere-

Her tigt ji bo azadlye 
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cek bir alt yapıları yoktur. 
"Türkiye'de ve dünyada mü

zik böyle yapılıyor, bizim de 
böyle yapmamız normaldir" 
düşüncesiyle bu yanlış duruşta 
kalmayı sürdürüyorlar. En teh
likeli düşünce de budur. Bu 
zihniyet, sanatı toplumu uyuş
turmak için kullanan ve kültürü 
de alım satım konusu yapan sö
mürücü sisteme teslim olmak
tır. Daha doğrusu sanatçının 
kendisini pazarlaması ve sat
masıdır. 

Tabii ki sanatçının sosyal ve 
kültürel yaşamı için belli bir 
ekonomik imkanı olabilir. An
cak bu kendini pazarlama biçi
minde ve ürünlerdeki esas kay~ 
gı satış miktarı olursa bu verili 
olana teslim olmak ve toplu
mun değer yargılarını yükselt
me rolünden uzaklaşmak olur. 

Bu sanat yaklaşımını ve 
sanatçı kişiliğini 

reddediyoruz 

Günümüzde egemen sistem
lerin ve kapitalist kültürün ya
rattığı sanatçı tipolojisini red
detmek gerekir. Alternatif sanat 
ve sanatçılığını yaratma günü
müz sanatçısının en büyük ah
laki sorumluluğudur. Sanata 
saygı ancak böyle sağlanır, sa
natçının onuru ancak böyle 
kurtulur. Belki mevcudu kabul 
etme bazılarına ekonomik im
kan ve kapitalizmin ölçülerine 
göre bir yaşam tarzı sunabilir. 
Ama bunun kültür ve sanat in
sanlarının yaşam felsefesini ve 
kişiliğini satın alma karşılığın
da verildiği de bilinmelidir. 

Bu sanat yaklaşımını ve sa
natçı kişiliğini reddediyoruz. 
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Dünyada, Avrupa'da ve Türki
ye'de yapılanın, sanat ve kültü
rün tarih içindeki oluşmuş tanı
rnma ve işlevine aykırı 
olduğunu söylüyoruz. "Herkes 
böyle yapıyor, biz de böyle 
yapsak ne olur?" demenin özrü 
kababatinden büyük olan bir 
yaklaşımdır. Sanatçıların de
mokratik ve özgür toplum he
defli kişilik yaratma mücadele
sinin önderleri olduklarını 
unutmamaları gerektiğini söy
lüyor ve bu yola çağırıyoruz. 

Halkların kültürleri pazar 
konusu olamaz 

Kültür sanat, moral değerler 
başta olmak üzere toplumun en 
temel ihtiyacını karşılayan bir 
olgudur. Kapitalist sistem her 
şeyi kar ve pazarlama konusu 
yaptığı gibi, bu alanı da bu bi
çimde ele almaktadır. Kapita
list dünyada diğer metaları 
üretmede olduğu gibi kültür 
ürünleri için de bir etüt çalış
ması yapılıyor. Daha baştan iti
baren nasıl sunulacağı, nasıl 
pazarlanacağı, hangi duygulara 
hitap edileceği planlanıyor. 

Toplumun duygularını zen
ginleştirme değil de bu sektö
rün cebini zenginleştirme he
defleniyor. Kültür ve sanatın 
bu hale getirilmesi insanlık için 
kabul edilmemesi gereken 
utanç verici bir durumdur. Kül
tür ve sanat, kar ve pazar konu
su olmaktan çıkarılmadan in
sanlığın yozlaşma ve 
tükenişten kurtulması söz ko
nusu olamaz.İnsanlar bu tür 
müziğe rağbet ediyor denile
mez. Bu yönlü talebin nasıl yara
tıldığını sorgulamak gerekiyor. 
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Tecrit Ozgür Insanı 

Ve insanlığı Öldürmektir ·1· 
Değerlendirme 

A. Haydar 
KAYTAN 

Her ti.jt ji bo aztıd'iye 

S 
ürekli tekrarladığı

mız büyük anlam 

içeren bir cümle-

dir: insan toplumsal bir 

varlıktır deriz. Yani başka 

insanlarla bir tür işbirliği

ni kurup geliştirmeden 

yaşayamaz. Yaşamını ida

me ertirmek isteyen her

hangi bir insan, kendini 

dış tehditler ve doğanın 

tehlikelerine karşı savun

mak için olduğu kadar, 

çalışıp üretebilmek için 

de başkalarıyla işbirliği 

yapma ihtiyacı duyar. 

Hepimizin bir çocuk

luk dönemi olduğu için 

de olsa biliriz. istisnasız 
her çocuk başkalarının 

yardımına duyduğu bu 

ihtiyacı en derin şekilde 

yaşar. Bir çocuk yaşamın 

en temel işlevleri bakı

mından kendine bakma 

gücü ve olanağından yok

sundur. Bu yüzden baş

kalarıyla ilişki kurmak ço

cuk için bir ölüm kalım 

sorunudur. Kendi başına 

kalması, bu yapısı nede

niyle varlığı için en ciddi 

tehdidi oluşturur. Top

lumsal gerçekliğin insan 

yaşamındaki bu tayin edi-
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ci rolü daha 

başından iti

baren top

lumsallığın 

gücünü kut

samaya gö

türen ana 

olgudur. 

Dinsel dü

şüncenin çı

kış noktası 

da toplum

sallığı bu 

kutsama 

gerçeğinde 

yatar. 

Toplumsallık insan 
türünün varlık 
koşulludur 

Önder Apo'nun deyi

şiyle "Kutsama kutsalın, 

kutsallık ise toplumun 

gücü" demektir. 

Marks, kapitalist sis

temde değer denilen şe

yin yalıtılmış bireyin 

emeğinden fışkırmadığını, 

bu açıdan sermayeyi an

lamak için toplumsal 

emek kavramından yola 

çıkmamız gerektiğini be

lirtir. Bunun tersini dü

şünmenin, bir arada ya-

şayıp konuşan insanlar 

olmadan dilin gelişebile

ceği ni düşünmek kadar 

saçma olduğunu söyler. 

Bundan hareketle insanın 

son tahlilde dil olduğu 

ifade edilir. Bu belirleme, 

insanın toplumsal bir var

lık olduğu gerçeğiyle bi

rebir örtüşür. 

Başka bir deyişle, top

lumsallık insan türünün 

varlık koşuludur. Bunun 

doğal ve kaçınılmaz so

nucu ise yalnız bireyin 

bulunmaması, insanın tek 

başına yaşamasının im

kansız olmasıdır. Önder

liğimizin sözleriyle ifade 

edersek, "insan türünün 
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güç kazanması tamamen toplumsal 
düzeyiyle kurduğu ilişkiye bağlıdır. 
Bireyi zayıf kılmanın, köleleştirme
nin en vahşi tarzı, ona dayatılan yal
nızlık düzeyidir, yaşadığı tecrittir." 

insan türünün var oluş halini ya
şadığı doğal toplumda, her insan 
üyesi olduğu toplumun organik bü
tünlüğü içinde, onun ayrılmaz bir 
parçası olarak yaşar. Herhangi bir 
üyesinin klan topluluğu dışında var
lığı asla düşünülemez. "Birimiz he
pimiz, hepimiz birimiz için" ilkesi 
esas olarak bu toplumsal yaşam 
tarzı için geçerli bir ilkedir. Henüz 
kavramlaştırılmamış olsalar da, öz
gürlük ve eşitlik dediğimiz temel en 
değerler bu toplumsal yaşam tar
zında kendiliğinden bir biçimde 
vardır. 

Doğal toplumda dayanışma 
esastır 

Toplumun tüm üyelerinin duyuş
ları ve inançları ortaktır. Baskı ve 
sömürü ile bunların kaynağında yer 
alan özel mülkiyetten kavram dü
zeyinde bile söz edilemez. Dostlu
ğun ürünü olan dayanışma esastır. 
Doğal olarak böylesi bir toplumda 
yalnızlık duygusuna da yer yoktur. 
insan türü, toplumsallığın bu muaz
zam gücü ve imkanları sayesinde 
insan olmuştur. 

Ahlak dediğimiz kurallar ve ölçü
ler yine bu toplumsallığın örgüsünü 
meydana getirir ve sürekliliğini sağ
lar. Toplu ma ait olma bilinci ya da 
duyusu, kişiyi bu kurallar ve ölçü
lerle gönüllü bir uyum içinde yaşa
maya yöneltir. Bir yere ait olma ih
tiyacını bu denli önemli kılan bir 
başka unsur da insanın düşünen bir 
varlık olmasıdır. insan süreç içinde 
öz bilinciyle kendisinin doğadan ve 

Her ti1tji bo aza{)lye 
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öteki insanlardan farklılık arz eden 
bireysel bir nesne olarak kendi far
kına varır. Her insan için bu kendi 
farkına varmanın derecesi değişebi
lir. Ancak yine de bu fark ediş, in
sanı tamamen insanca alan bir so
runla yüz yüze getirir. 

Kendini doğadan ve başkaların
dan farklı bir varlık olarak duyum
saması nedeniyle, evrenle ve 'ken
disi' olmayan tüm öteki insanlarla 
karşılaştırdığında, insanın kendini 
küçük görmesi ve kendi önemsizli
ğin i hissetmesi kaçınılmaz olacaktır. 
insan bir yere ait olmadığını, yaşa
mının bir anlam ve yönelime sahip 
bulunmadığını anladığında, bir yaza
rın deyişiyle kendini bir toz zerre
ciği gibi hissedecek ve bu bireysel 
önemsizliğinin altında ezilecektir. 

Kapitalizm ahiakın 
geriletilmesiyle gelişir 

Doğal toplum ve onun klan ya
şam tarzının insanı bu gerçeği de
rinliğine hissetmiş olmalıdır. Dola
yısıyla toplumun organik bütünlüğü 
içinde yer alması, onun için en bü
yük yaşam güvencesidir. Kendi ba
şına kaldığında hiçleştiğini hisset
mesi, toplumun öteki üyeleriyle 
birlikte olduğunda ise mucizeler 
yaratıldığını görmesi, günümüz in
sanının değil, gerçekte doğal top
lum insanının fark ettiği bir gerçek
liktir denilebilir. 

Kapitalizm, kendisinden önceki 
devletçi toplum sistemlerinden 
farklı olarak, gelişmesini doğrudan 
topluma saidırmasına ve bu saldırı
dan sonuç almasına borçludur. 
Toplum özel birikimin, aynı şekilde 
gelişen yeni sistemde oluşacak ser
maye birikiminin önündeki en bü
yük engel durumundadır. Üretimin 
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ve bunun sonucu olan her türlü 
değerin toplumsal bir nitelik taşı
ması nedeniyle, toplumun özel biri
kimi kendisi için bir tehdit olarak 
görüp tavır alması son derece do
ğaldır. 

Hiyerarşik toplumdan beri göze
nekleri olan kapitalizmin gecikmeli 
gelişmesinin en önemli nedenlerin
den biri işte toplumun bu tehdit al
gısıdır. Özel birikim toplumun ah
laki ölçülerine ters düşmektedir. 

Dolayısıyla kapitalizm gelişebil
mek için öncelikle toplumu bir ara
da tutan ahlaki örgüyü parçalamak 
zorundadır. Kapitalizm ancak ahia
kın geriletilmesiyle gelişir. Azami 
kar yasası temelinde saçmalık dü
zeyine varan sınır tanımayan ser
maye birikimi başka türlü sağlana
maz. 

Kapitalizm birey yaratmaz, 
topluma karşı varlıklar yaratır 

Kapitalizmin birey olgusunu ge
liştirdiği ve bireyselliğin kapitaliz
min ürünü olduğu yanılsaması , in
sansızlaşma doğrultusunda 

ilerleyen bu sistemin ömrünü uza
tan en tehlikeli yanılgılardan biridir. 
Kapitalizm birey yaratmaz, tersine 
topluma düşmanlık yapan varlıklar 
ortaya çıkarır. Birey olmak herhal
de kendi türünün kurdu haline gel
mek değildir. 

insanı kendi hemcinsinin kurdu 
haline getirmek üzere kendi siste
mini kuran kapitalizmin, bu temel
de biçimlendirdiği ilginç varlığa bi
rey tanımı nasıllayık görülebilir? 
Birey olmak, doymak nedir bilme
yen obur bir iştahla insan toplumu
na ait tüm değerleri gasp etmek, 
insanın tanrılarından dışkısından ya
ratıldığını vaaz eden Sümer rahibin-
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den çok daha beter bir tutumla 

öteki insanları _hiçleştirip kendini 

yeni bir tanrı-kral haline getirmek 

midir? Birey olmak, "insanla insan 

arasında çıplak öz çıkar ve katı pe

şin ödemeden başka bir bağ bırak

mamak" mıdır? Birey olmak, "kişi

sel değeri bir mübadele değeri 

haline getirmek" ve "bin bir güç

lükle elde edilmiş sayısız özgürlük

lerin yerine o biricik ve acımasız 

özgür ticareti koymak" mıdır? 

Birey olmak, sağlamlığı ve sürek

liliği olan ne varsa eritip buharlaş

tırmak, kutsal olan her şeyi mur

dar etmek, insanı "artık kendi 

yaşamının gerçek koşullarını ve 

öteki insanlarla olan ilişkilerini tüm 

çıplaklığıyla karşılamak zorunda" 

bırakmak mıdır? 

Her şeyin gerçek özü kendi 
başlangıcında gizlidir 

Birey olmak öncelikle kulluk zih

niyetinden kopmakla başlar. Kul 

zihniyetinin aşılması, özgür bir zih

niyet kazanmak anlamına gelir. Ye

ni zihniyet yeni özgür kişilik de

mektir. 

Kulluk zihniyetinden kopan biz

zat kişinin kendisi olduğuna göre, 

hakim zihniyetin sorgulanması ve 

bundan kopuş da ilkin kişinin ken

disinde gerçekleşir. Toplumun ha

kim zihniyeti aynı zamanda toplu

ma hakim olan ilişki biçimidir. 

Dolayısıyla zihniyetle çelişki, 

mevcut toplumsal ilişkilerle çelişki

dir. Bu anlamda özgür bir zihniyet 

kazanan birey topluma yeni ilişki 

biçimleri dayatmak durumunda 

kalır. 

Bu nedenle birey olma, hakim 

zihniyetle çatışarak mensubu oldu

ğu topluma yeni ilişki biçimlerini 

Her ti1t ji bo azadiye 
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dayatmayı gerektiren kişilik duru
şu olarak tanımlanabilir. insanın 
anlamı nedir sorusuna yetkin ce

vap vermek, bu temelde insanı 

doğru tanımlamak, bir bakıma zih

niyet devriminin özünü oluşturur. 

Her şeyin gerçek özü kendi baş

langıcında gizlidir. 

Bu da bizi insanın var oluş hali 

olan toplumsallığa götürür. O hal

de birey olmak, toplumun ana ku

ruluş ilkeleriyle uyumu yakalamak, 

buna bağlı olarak topluma karşı 

sorumluluğunun bilincine varmak 

ve bu sorumluluğun gereklerini 

pratikleştirmektir. 

En tehlikeli kölelik Kapitalizm 
çağının köleliğidir 

Kölelik en genel anlamda hiye

rarşik ve devletçi toplum sistemi

nin, özel olarak da üst toplum de

nilen devletin alt toplum için 

hazırladığı toplumsal statüdür. Kö

lelik devletin ortaya çıkışıyla birlik

te gelişir. 

Başka bir deyişle devlet olmadan 

köleleştirme mümkün değildir. Bir 

bütün olarak devletçi uygarlık sis

temi kölelik üzerinde yükselir. Bir 

'zihniyet ve kurumsal akış' olarak 

devlet olgusunda süreklilik esastır. 

Devlette yaşanan biçim değişik

liği özünün de değiştiğini göster

mez; tersine özün korunması bi

çim değişikliğini zorunlu kılar. 

Devleti alt toplum üzerinde üst 

toplum olarak tanımladığımıza gö

re, devletin varlığı alt toplumun da 

varlığını gerektirir. Kurumlaşan 

devlet, kurumlaşan kölelikle öz

deştir. 

Alt toplumun direnişi sonucun

da kölelikte yaşanan yumuşama 

köleliğin ortadan kalkmasına değil, 
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derinleşmesine tekabül eder. Her 
yumuşatma girişimi köleliği biraz 

daha derinleştirir. Derinleşen kö

lelik içselleşen köleliktir. Feodal 

devletçi toplumda kulluk düşünce

sinin tüm topluma yayılması ve 

kulluğun yaşamın doğuştan hali 
olarak değerlendirilmesi bunun en 

çarpıcı ifadesidir. 

Bu çerçevede kapitalizmi 'derin

leşmiş ve genelleşmiş kölelik siste

mi' olarak tanımlamak son derece 

gerçekçidir. En tehlikeli kölelik ka

pitalizm çağının köleliğidir. Bir bi

linçte derinlik ve tutarlılık durumu 

zihniyet devrimi özgür birey olma

nın önkoşulu ise, o zaman kendi

sinde zihniyet devrimini gerçekleş

tiren birey hiyerarşik ve devletçi 

toplum zihniyetinden tümüyle 

arınmak zorundadır. 

Devletçi ve iktidarcı zihniyetten 

kopuş, bunun tamamlayıcı unsuru 

olarak devlet odaklı uygarlığın ilişki 

ve yaşam tarzından kopuşu da be

raberinde getirir. ikisinin birlikte 

gerçekleştirilmiş olması bize özgür 

bireyin tanımını verir. 

Önder Öcalan'ın "Hiyerarşik 
devletçi sınıf uygarlığından kopuş 
en büyük özeleştiridir" biçiminde

ki sözleri, her birimizin kendimizi 

özgür birey olarak gerçekleştirme

mizin giriş kapısına işaret eder. 

Günümüz açısından bakıldığında 

özgür birey olarak doğuş yapmak, 

komünal var oluş ilkelerinden 

uzaklaştırılan insanlık için elzem 

olan bir doğuşu gerçekleştirmek

tir. 

Bunun temel niteliği ise, "genel 

olarak devlet odaklı" ve "özelde 

kapitalist modern yaşamdan ko

puşla başlamasıdır." Böylesi bir ko

puş, insansal var oluşa dönüş anla

mını taşır. 
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belgeler 

KO M ALEN 
Cİ WAN 

Kendisine güvenen, 
kendisinde partinin 
doğrulannt oturtan bir 
hareket, bir militan kendi 
özgücüne dayantr. 
Gençlik etkilenen değil, 
etkileyici konumda olur. 
Önderliğimiz defalarca 
buradaki örgütü gençliğimize 
emanet ettiğine dair 
belirlemelerde bulunmuştur. 

Yaşanan her o/umsuzlukta 
gençliğimiz zemin olmak 
yerine, bununla mücadeleyi 
kendine esas alacaktir. 

Her tl.jt ji bo aztWfye 

• CIWANEN AZAD 

D eğerli yol?aşlar KOMALEN 
CIWAN II. Özgür 

Gençlik Kurultayımı
zın ardından Avrupa 
Gençlik kongresini 
yaptınız . Başta kongre
nizi selamlıyor başarı 
dileklerimizi iletiyo
ruz. Böylesi hassas bir 
süreçte yapılan iki ça
lışmanın da anlam ve 
önemi kuşkusuz çok 
büyüktür. 
Alınan kararlar, önü

müzdeki sürecin aydın
latıcısı olacaktır. Kon
grenizde kendinizin 
değerlendirdiği çalış
maları burada da gön
derdiğiniz delege yapı
nız ve Kürdistan'ın 
dört parçasından gelen 
arkadaşlarla beraber 
değerlendirdik. İçten 
bir sorgulama önemli 
olduğu kadar, dıştan da 
yansıyan bir o kadar 
önemlidir. 

Avrupa çalışmaları
mızin uzun ve sürekli
leşen bir geleneği var
dır. Gençlik 
çalışmalarımızlll da 
kendi özgünlüğüne da-

ll 

yalı tarihi 1987 ve ön
cesine dayanmaktadır. 
Bu süreçten günümüze, 
mücadelemize katkıları 
tartışmasızdır. Hüseyin 
Çelebi'den Komutan 
Şehit Erdal' a, Şehit 
Nurhak'a kadar sayısız 
ve ölümsüz kahraman
ları olmuştur. Geçmiş
ten günümüze, günü
müzden geleceğe 
devraldığımız zafer 
bayrağımız dalgalan
maya devam edecektir. 

Gençlerimizn 
yaşadıkları sorunlar 
köklüdür 

Değerli yoldaşlar 

Başta çalıştığımız ze
mini iyi tanımlamak 
zorundayız. Kapitaliz
min merkezinde çalış
ma yürütüyoruz. Kapi
talizmin insanlığı ve 
toplumu getirdiği nokta 
ortadadır. Sermaye 
üzerine kurulan siste
min her şeyi çıkara da
yalıdır. Kara dayalı sis
tem, toplumun ve 
bireyin iliklerine kadar 
inmektedir. Öncesinde 

toplumu parçalayarak 
pazarlık konusu yaptı. 
Toplumun adeta suyu
nu sıkarak, posasını çı
kardı. Bir kenara attı. 
Şimdi de bireyi, ka

davralarına ayırmakta

dır. Hücrelerine kadar 
inilen bireyin tüm 
enerjisi, sistemin ka
nallarına akmaktadır. 

Oluşan birey tiplemesi 
ruhsuz, maneviyatsız, 
duygusuz, robotumsu 
bir makineyi andırmak
tadır. 

Değerlerinden boşaltı

lan birey, entegrasyon 
adı altında adeta yeni
den programlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu siya
set en çok da halkımız 
ve gençliğimiz üzerinde 
yürütülmektedir. 

Önderliğimizin ge
liştirdiği kapitalizme 
alternatif sisteme, Av
rupa 'nın sessiz kalma
sını beklemek yanılgı
dır. Avrupa'daki 
halkımız ve gençliği
miz büyük tehlikeler 
altındadır. Gençlerimi
zin yaşadığı sorunlar 
köklüdür. Sistem içeri-
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sinde bir hocalamayı yaşamak
tadır. Ne sistem içersine girebil
mekte ne de kendisini yaşaya
bilmektedir. Evde bir kültür, 
dışarıda, okulda, iş yerinde ve 
farklı zeminlerde, farklı kültür
lerle yüz yüze kalmaktadır. 

Yerele dayalı çalışmalar 
geliştirilmelidir 

Giderek kimliğinden, dilin
den ve kültüründen uzaklaşma 
ve yabancılaşma tehlikesi var
dır. İçine girip salıipienmeyi ya
şamadığımız için düzenin çete, 
fuhuş, alkol gibi yozlaşmaların 
içine sürüklenebilmektedir. 
Gençlerimiz her gün sistemin 
zihniyetine, fikrine ve kültürüne 
karşı bombardıman halindedir. 
Yaşanılan bu duruma karşı 

örgütlenmelerimiz bir daralma
yı yaşamaktadır. Geçmişte ol
duğu gibi halkımızın sorunları
nın kaynağına inememekte, 
çözüm gücü olamamaktadır. 
Gençliğimizin dili yakalanma
makta, bir ayrışmayı yaşamak
tadırlar. 

Var olan örgütlerimiz, halkın 
içine girememekte, bir kadro 
örgütü haline dönüşmüş bulun
maktadırlar. Bunu eylem ve ça
lışma tarzında rahatlıkla göre
bilmekteyiz. Tüm çalışma ve 
eylemler nerdeyse kadrolarımı
zın sırtında yürümektedir. 
Tabanımız buna dahil edile

ınernekte ya da kadronun olma
dığı yerde çalışma yürümernek
tedir. Bundan dolayı da 
örgütlerimizin ağırlığı ve caydı
rıcılığı gün geçtikçe azalmakta
dır. Eskiden kitleye dayalı güç
le ve gençliğimizin eylem 

Her ti.jt }i bo aztUJfye 

CiviANEN AZAD 

tarzıyla, Avrupa'nın kanunları 

dondurulabilinirken özellikle 
'99 sonrası bunda düşüş yaşan
maktadır. Öncesinde, Önderli
ğimizin çizgisinde gelişen ça
lışmadan ürün 
alınabilinmekteydi. Ancak son 
dönemlerde örgütlerimizin, çiz
gide yaşadığı sorunlar bulun
maktadır. 

Yeni yaşam alanları 
oluşturimalıdir 

Avrupa sisteminin, hareketi
mize ve halkımıza dayattıkları
nı çok iyi çözümlernek zorun
dayız. Yukarıda da 
değindiğimiz gibi halkta, enteg
rasyon ve asimile politikaları 
yürütülürken, hareketimiz üze
rinde de kendi sınırlarına ve ya
salarına boğma girişimi bulun
maktadır. "Ya benimle, ya da 
asla" politikasına karşı Önderli
ğimizin "beni kabul ettiğin öl
çüde, seni kabul ederim" anla
yışı dayatılmalıdır. 

Ancak örgütlerimizde bu iddi
ayı gerektiği gibi görememekte
yiz. Özellikle eylem tarzında sis
temi zorlamayan, kaygılı, 
tereddütlü yaklaşımlar eylemle
rimizin caydıncılığında azalma 
olmasına neden olmuştur. 

Gençlik hareketimizin tavrı 
bu konuda net olmalı ve bunun 
için gerekli ideolojik ve kültü
rel mücadeleyi en üst düzeyde 
vermesi gerekmektedir. Son dö
nemlerde özellikle gençlik ta
banımızda değişim ve dönü
şümler yaşanmıştır. 

Çalışmamız mülteci gençlik 
üzerinden, aile gençliğine kay
mıştır. Düzenle derin çelişki ya-
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şayan ve bağları zayıf olan 
mülteci gençliği örgütlernek da
ha kolaydı. Ancak günümüz 
gençliğini örgütlernek fazla ko
lay olmamaktadır. 
Gençliği sistemin etkilerin

den korumak yetmemektedir. 
Yeni bir kültür ve yaşamla ta
nıştınlmadığında sisteme kay
ması kaçınılmazdır. Başlarda 

özellikle yeni yaşam alanları 
oluşturulmalıdır. Bu alanlarda 
gençlik kendi özü, kültürü ve 
diliyle buluşabilmelidir. 

KOMALEN CIWAN 
Gençliğin Konfederal 
sistemidir 

Konfederal sistem, yalnız 
Kürdistan' da değil bu alanımız
da da yaşam alanı bulabilmeli
dir. Avrupa'da ki gençlik çalış
mamız, sadece bir örgüt değil 
ayni zamanda gençliğimizin 
kendi yaşam sistemidir. Bundan 
dolayı da KOMALEN CIWAN 
ismiyle çalışma yürütülmekte
dir. KOMALEN CIWANkendi 
içerisinde gençliğin tüm ihti
yaçlarını karşılayabilen sosyal, 
siyasal, kültürel, sportif, ekono
mik vb. örgütlemelerinden olu
şan gençliğiınİzin kendi konfe
deral sistemidir. 

Bundan dolayı da yapımızın 
sistemin gereklerine göre bir 
örgütlenmeye gitme gerekliliği 
vardır. Bunun ilk ayağı da mec
lis tarzında örgüdenmekten 
geçmektedir. Çalışmalar bu sis
temde tabandan gelişir. Meclis 
içerisindeki komün ve komis
yonlada çalışmalar tabana yayı
lır. Her bölge komün, komisyon 
veya ocakları kendi planlamala-
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nnı yapar. Bu planlama ve ka
rarlaşmalan takip edecek, de
netleyecek ve koordine edecek, 
seçilecek bir yürütmeyle gençli
ğimiz kendi ihtiyaçlarını kendi
si karşılayabilecektir. 

İhtiyaçlar üzerinden görev 
ve örgütlenmelere 
gidilmelidir 

Çalışma bir iki kadronun yap
tığı çalışmadan çıkacak, genel
leşen bir çalışma haline gele
cektir. Ancak bu birkaç kişiyi 
bir araya getirip sonrada meclis 
olarak nitelendirip "hadi yürü" 
demekle gelişemez. Alanlarda, 
bölgelerde kapsamlı bir çalışma 
gerektirmektedir. Ulaşılmayan, 
örgütlenmeyen tek gencimizin 
kalmaması gerekmektedir. 

Bu yürütülürken herkesin 
kendi ihtiyacı iyi tespit edilme
lidir. İhtiyaçlar üzerinden görev 
ve örgütlenmelere gidilmelidir. 
Gelen gence iş , bulunan işe 
genç bulunarak hiç kimse işsiz 
kalmamalıdır. Kuşkusuz bir ör
güt ve sistem için propaganda 
ve ajitasyon çalışması gerekli
dir. Ancak eski tarz yetmernek
tedir. Bunun araçları değişmiş 
ve zenginleşmiştir. 

Propaganda ve ajitasyon kısa 
bir süre için yeni gelen bir bire
yi yürütebilir ancak sonrasında 
bir iş, bir görev verilmezse ge
len genci tutmak zor olacaktır. 
Bu yapılırken de başlarda bire
yin kendi ihtiyacı esas alınmalı
dır. Yaşadığı sorun ve çelişkileri 
giderilmelidir. Kendi sorun ve 
çelişkileri giderilmeyen, kendi 
ayakları üzerinde durmayan bir 
bireyin, topluma katacağı fazla 

Her titt ji bo azaiJfye 

bir şey olmaz. Sistemin yarattı
ğı birey tipinden çıkarıp, Apocu 
felsefeye dayanan kişilik oluşu
munu sağlamak, sanıldığı kadar 
kolay değildir. Kapitalist siste
min hücrelerine kadar indiği bir 
bireyi 10-15 günlük eğitimle gi
dermek mümkün değildir. Çok 
kapsamlı bir bilinçlenme, ay
dınlanma ve ideolojik mücadele 
gerektirmektedir. 

Kapitalist sistemin post 
modern anlayışı, çağa 
ideolojisizliği dayatmaktadır 

İdeolojisizlik, inançsızlık, 
umutsuzluk, moral değerlerin
den yoksunluk, hiçlik, boşluk, 
bunalım, stres, yaşama sevin
cinden koparma, edilgenlik, pa
sifizm, önünü görememe, günü
birlik yaşam anlamına 
gelmektedir. Avrupa 'da yaşanan 
da bunlar olmaktadır. Gençliği
miz siyasetten uzaklaştırılmış, 
ilgilerinin dışına itilmiştir. Bu 
çok bilinçli geliştirilen bir poli
tikadır. "Kendilerini çoban, top
lumu sürü yapma" politikasıdır. 
Geçmişten günümüze kadar 

bu alanın üzerimizde yürüttüğü 
bu politika ancak oluşturacağı
miz sistemle boşa çıkarılabili
nir. Önderliğiınİzin geliştirdiği 
yeni paradigmamız sisteme tek 
alternatif konumundadır. Bunun 
kavranması ve yaşam bulması 
en büyük görevimizdir. 

Bu görevi ancak ideolojik do
nanımlı, örgütsel yönü güçlü, 
militan ve olağanüstü kişilikler 
yerine getirebilir. Partileşme 
bunun için gereklidir. PKK'li
leşmeyi sağlayan kadrolarla bu 
süreç ancak yürütülebilinir. An-

cak partileşmede genelde yaşa
dığımız sorunlar belli özgünlük
leri olsa da Avrupa sahamızda 
da yaşanmaktadır. Avrupa kapi
talist sisteminin zihniyeti, genel 
gençliğimiz üzerinde bulundu
ğu gibi buradaki kadrolarımız 
üzerinde de etkide bulunmuştur. 

Gençlik hareketimiz, 
başkalarının doğruları ile 
hareket edemez 

Kadrolarımız başta yaşam öl
çülerinde bir Avrupalılaşmayı 
yaşamaktadır. Çalışmalara sıra

dan, rutin bir yaklaşım gözlem
lenmektedir. "Olsa da, olur ol
masa da" mantığı hakimdir. 
Örgüt disiplini, örgüt ölçüleri 
hafife alınmaktadır. Bunlar dog
matizmdir, gericiliktir şeklinde 
yorumlara tabi tutularak kadro
lanmız disiplinden, ölçülerden 
uzaklaştınlmaya çalıştırılıyor. 

Canı isteyince çalışan, isteme
yince çalışmayan durumu sıra
dan ve olağan gören ve temelin
de mücadelenin stratejisine 
inançsızlığı yaşayan eskisi gibi 
olmasa da hala varlığını sürdü
ren kimi anlayışlar hakimdir. 
Egemen sistemin sivil toplum
culuk anlayışı diye betimlediği
miz bu anlayış egemen sistemin 
zihniyetidir. 

Özgürlük hareketinin militan
larının tek bir doğrusu olabilir. 
Bu da ancak Önderliğiınİzin ve 
onun örgütünün doğrusudur. 
Gençlik hareketimiz, başkaları
nın doğrularıyla hareket ede
mez. Biraz yanaşıp kol kanat 
geriyor diye başkalarının doğru
larına boyun eğmek, özgürlük 
hareketinin militanlannın tavrı 
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olamaz. Bu zayıflığın bir gös
tergesidir. Kendisine güvenen, 
kendisinde partinin doğrularını 
oturtan bir hareket, bir militan 
kendi özgücüne dayanır. 

Gençlik etkilenen değil, et
kileyici konumda olur. Ön
dediğimiz defalarca buradaki 
örgütü gençliğirnize emanet et
tiğine dair belirlernelerde bu
lunmuştur. Yaşanan her olurn
suzlukta gençliğimiz zemin 
olmak yerine, bununla mücade
leyi kendine esas alacaktır. 

Sistemin, hareketimiz 
üzerindeki politikaları, 
eylem ve çalışma 
politikalarımızıda 

etkilemiştir 

Yine sahamızda yaşanan ör
gütürnüzü sistemin yedekleyi
ci konumuna getiren, sistemin 
çizgisine çeken bunun eylem 
tarzını benimseyen, liberalize 
ve pasifize eden her tür anla
yış ve eğilimle sonuna kadar 
mücadele etme görevi vardır. 

Sistemin, hareketimiz üze
rindeki politikaları , hareketi
mizin çalışma ve eylem politi
kalarını da etkilemiştir. 
Önderliğiınİzin zehirlenrne 
dönemine kadar, gençliğiınİzin 
yaşadığı durum ve gerçekleş

tirdiği eylemler bir sıradanlığı 
aşamamıştır. 

Ancak, zehirlenme dönernin
de içine girilen hareketlilik 
kendisiyle beraber bir kıpır
danma yaratmıştır. İçine giri
len süreçle yeterli düzeyde ol
masa da kendisiyle bir sonuçta 
getirmiştir. Açlık grevi etrafın
da oluşan hareketlilik ilgili ku-

Her ti1t ji bo aza{)fye 

taf CMANEN AZAD 

rum ve kuruluşlarda bir etki 
yaratmıştır. 

Örneğin CPT'den bir heyet 
İmralı ' ya geçmiştir. Ama hala 
sonuçlar açıklanrnamıştır. Ön
derliğimizin durumu ortadadır. 
Önderliğimiz ve halkımız 
üzerindeki imha konsepti 
devam etmektedir. Özellikle 
Önderliğimiz üzerindeki 
herhangi bir müdahale sonu
cunda hareketimiz, gençliğin 
her tür eylemini meşru gör
mektedir. 

Temel amaç Önderliğimizin 
özgürlüğüdür. Bu sağlanınca
ya kadar gençliğiınİzin gözü, 
kulağı İmralı üzerinde olacak
tır. Gençliğimiz özellikle bu 
dönemde Önderliğin etrafında 
kenetlenmesini bilecektir. Son 
dönemlerde özgürlük dağları
na katılırnın artması örgütü
müzde moral yaratmıştır. Te
mel çalışma ve 
görevlerimizden biri özgürlük 
dağlarına katılırnın sağlanma

sıdır. 

Genç kadın örgütlenmeleri 
her alanda geliştirilmelidir 

Yine bu süreçte geliştirilen 
festivaller; kültürel ve sportif 
çalışmalar hareketimiz açısın
dan bir gelişmedir. Bunların 
daha da geliştirilmesi , gele
neksel hale getirilmesi siste
mimizin oluşumu için gerekli 
çalışmalardır. 
Alanımız açısından yapılan 

diğer bir tespit de genç ka
dm çalışmalarının zayıflığı
dır. Kadın özgürlük ideolojisi 
sadece kadın sorunu olarak ele 
alınınayıp bu hareketin var ol-
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ma zeminlerinden biri de kadı
nın içinde bulunduğu durum
dur. Kadının özgünlüğü ve öz
gürlüğü bizler açısından bir 
yaşam biçimi olmalı ve buna 
denk bir kadrolaşma ve örgüt
leşme duruşu sergilenmelidir. 
Aynı zamanda gençliğin ideo
lojik ve örgütsel anlamda bu
luştuğu zemin kadın özgürlük 
çizgisi olmalıdır. 

Genç kadın yapımız her 
meclis ve komün örgütlenme
sinde özgün örgütlenmelere 
gitmeli ve örgüt olmanın ge
rekleri olan eğitim ve eylemini 
de özgün olarak gerçekleştir
melidir. 

Yine kadro ve kitlemiz açı
sından basın yayın araçları

mız; dergi, site ve televizyo
nun en iyi şekilde 
değerlendirilmesi, Önderlik 
ideolojisi ve felsefesinin yay
gınlaştırılması , derinleştiril

mesi konusunda rolünün daha 
güçlü gerçekleştirilmesi gere
kiyor. 

Bu temelde yeniden örgüt
lenme ve ideolojik derinliğe 
ihtiyacı tespiti yapılmıştır. 
Değerli yoldaşlar, 

Alanımızın önünde, bu süreç
te de önemli görevler durmak
tadır. Bu görevleri yerine getir
memiz için her alanda 
örgütlülüğe, eylem ve katılım 
gücüne sahip olmamız gereki
yor. Önder Apo'nun, genç mili
tanları olarak, aldığımız karar
lar doğrultusunda önümuzdeki 
süreçte başarıyı yakalayacağı
mza inanıyor, kurultayımızdan 
aldığımız güçle kongrenizi se
lamlıyor, çalışrnalarınızda üs
tün başarılar diliyoruz. 
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Avrupa Gençlik Harekitine İlişkin 
Kararlar 

Kürdistan'da uygulanan inkar, imha ve asimilasyon politikalarının bir sonucu olarak Av
rupa'ya göç etmek zorunda kalan halkımızın kültürel, sosyal, siyasal ve örgütsel çok 
çeşitli ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Hareketimizin uzun suredir yürüttüğü mücadelenin sonucunda Kürt toplumu Avrupa'da 
önemli bir bilinçlenme ve örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. Avrupa sisteminin her türlü en
tegrasyon, kendi özüne yabancılaştırma, kültürel ve ahlaki değerlerden uzaklaştırma politi
kalarına karşı uzun suren bir mücadele yürütmüştür. 

Özellikle Kürt toplumu içerisinde önemli bir kesimi ifade eden gençliğin sistemin her tür
lü uyuşturan , çeteleştiren , yozlaştıran ve bağımlı kılan uygulamalarını boşa çıkarmak için 
yoğun bir örgütlenme ve bilinçlendirme faaliyetinin yürütülmesi gerekmektedir. Avrupa'da 
gençlik hareketimiz 1987'den beri önemli bir örgütlenme zemini yaratarak Avrupa sistemini 
olumsuz yanlarına karşı Kürt gençlerini örgütleyerek ülke ile olan bağını güçlendirmiştir. 

Gerek meşru savunma güçlerine katılımda , gerekse Avrupa 'nın hareketimizin üzerindeki 
tasfiye, marjinalleştirme, kendi denetimi altına alma politikalarına karş ı etkin bir mücadele 
vermiştir . 

Kazanılmış olan maddi manevi tüm değerlerimizin korunması , geliştirilmesi , ancak ve an
cak ideolojik ve örgütlü bir mücadele ile mümkündür. Liberalizme, bireyciliğe, post moder
nist milliyetçi geri ideolojik eğilim ve davranışlara karşı meşru temelde etkili bir mücadele
nin sürekli olarak yürütülmesi gerekmektedir. Kürdistan gençliğinin demokratik ekolojik 
cinsiyet özgürlükçü paradigma temelinde demokratik ulus anlayışını esas alarak örgütlen
mesi Kürt toplumunun geleceğinin kazanılmasının güvencesi olacaktır. 

Bunun için; 

1. Avrupa'nın hareketimiz üzerindeki baskıcı, kriminalize eden, yasaklayıcı politikaları
na karşı ideolojik örgütsel ve eylemsel bir duruşun hakim kılınması. 

2. Hareketimize karşı örgütlenen her türlü ihanetçi, tasfiyeci , bozguncu ve işbirlikçi ke
simlere karşı sürekli ve kararlı bir mücadelenin yürütülmesi. 

3. Avrupa sisteminin gençliği yozlaştıran, çeteleştiren, bağımlı kılan her türlü anlayış ve 
uygulamalara karşı gençlik hareketimizin alternatif projeler üreterek örgütlü bir mücade
le yürütülmesi 

4. Her türlü milliyetçi, liberal, orta yolcu, post modernist tutum ve eğilimiere karşı 
amansız , kararlı ve radikal bir mücadelenin yürütülmesi. 
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• CIWANEN AZAD 

5. Katılımın ve eylemin önünde engel olan, sınırlandıran, daraltan, pasifize eden anla
yışiara karşı tavizsiz ve radikal mücadele eder. 

6. Kapsamlı ve sürekli bir eğitim politikasının oluşturulması temelinde hareketimize 
yeni profesyonel katilimin sağlanması; bu temelde meşru savunma güçlerin büyütülme
si. 

7. Bir yıl içerisinde 400 gencin kamplarda eğitilmesinin hedeflenınesi ve 80 kişinin 
profesyonel katılımının esas alınması. 

8. Bölge gençlik meclislerinin temel örgütlenme anlayışı olarak benimsenmesi, bunun 
için örgütlü bulunan tüm bölgelerde gerekli alt yapının güçlendirilmesi ve eğitim çalış

malarının en kısa sure içerisinde yapılması. 
9. Bölge gençlik meclisleri içerisinde gençlerin kültürel ilgilerine hitap edecek folklor, 

tiyatro, müzik vb. kültürel, sanatsal etkinlik ve örgütlenmelerin geliştirilmesi 
10. Gençlik hareketimizin tüm kadro, çalışan ve komitelerinin yaşamın her alanında 

anadilimizi kullanması, anadilin yaşam dili olması için Kürtçe dil eğitimlerini örgütler, 
teşvik eder ve geliştirilmesine öncülük eder. 

ll. Uygun bölge ve sahalarda var olan futbol kulüplerinin resmi ya da fiili lig federas
yon ve kulüp çatılan altında örgütlendirilmesi. 

12. Komalen Ciwan Avrupa örgütü , bütün parçalardan Avrupa'ya göç etmiş Kürt genç
lerini örgütlernekten sorumludur. 

Öğrenci Gençlik Hareketine İlişkin 

1. Öğrenci gençlik hareketimizin örgütsel alt yapısını güçlendirmesi için sürekli ve dü
zenli bir eğitim politikasının tüm birimlerinde uygulanması. Bütün çalışmalannda militan 
ve devrimci katılımın esas alınması. 

2. Örgüt sisteminde eğitimin sürekli bir sistem olarak ele alınması. Dönemsel eğitimie
rin yine yaz kamplarının örgütlendirilmesi. 

3. Eğitim perspektifinin örgüt, örgütlenme, yeniden partileşme, demokratik ekolojik 
cinsiyet özgürlükçü toplumun kurucu gücü olan kadrolaşma üzerinden oluşturulması. 

4. Öğrenci gençlik hareketimizin örgütlü olduğu üniversitelerde siyasal, sosyal, kültü
rel, akademik çalışmalar yürütmesi, bunun yanı sıra Kürt kültürünün ve tarihinin tanıtı
mı , halkımızın üzerinde uygulanan saldırı politikalarını teşhir eden panel, seminer, fo
rum vb. etkinliklerinin yapılması 

5. Kürdistan'ın tarihi ve doğal değerlerini tahrip eden her türlü politikaya karşı müca
dele eder. Ilı su-Hasankeyf ve Munzur barajlarının yapımının durdurolmasına yönelik 
şimdiye kadar yürütülen çalışmalann güçlendirilerek sürdürülmesi. 

6. Önderlik üzerinde uygulanan tecrit, izolasyon ve imha politikalarının boşa çıkarıl
masına yönelik üniversitelerde diğer halkların gençlik kesimlerine yönelik bilgilendirme 
faaliyetlerinin yürütülmesi. 

7. Öğrenci gençlik hareketimizin dışımızdaki devrimci, demokrat, anarşist, otonomcu, 
ekolojist örgüt kurum ve şahsiyetlerle_ dostluk ve dayanışma temelinde ilişki sağlaması 
ve geliştirmesi. 

Karar altına alınır 
KOMALEN CİW AN KORDİNASYONU 
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CIWANEN AZAD 

Halkımıza Ve Komuoyuna 
K omalen ciwan Avrupa örgütü ikinci olağan kongresini Eylül ayının ilk haftasında gerçek

leştirdi. Kongreye değişik çalışma alanlarından gelen delegeler katıldı. Kongremiz önce
likle önderliğimiz başta olmak üzere, gerillaya, halkımıza ve hareketimize yönelik imha 

saldırılarını kapsamlı bir biçimde değerlendirdi. Bu saldırılara karşı Kürt gençliğinin örgütlü tav-
rının geliştirilmesi konusunda yaşanan sıkıntıları, hata ve yetmezlikleri tartışarak önemli kararla
ra ulaştı. 

Kaba imhacı, kafatasçı sömürgeci TC. devleti ve onun katHarncı ordusu en barbar ve vahşi yü
zünü günlük olarak göstermekte, mücadele dinamiklerimizi yok etmek için kimyasal gazlar ve 
misket bombalarına kadar her yola baş vurmaktadır. Yıllardır uyguladıkları çıplak şiddet yetme
yince de bu kez AKP'nin kandırmaya ve yalana dayalı iki yüzlü, takiyeci siyaseti temelinde Kürt 
özgürlük mücadelesi adına ne varsa hepsini kökten tasfiye etmeyi planlamaktadır. 

Bir yandan şiddetle yok etmeye çalışırken diğer yandan AKP'nin "ılımlı" söylemi üzerinden 
kardeşlik maskesiyle yoksulluğa mahkum edilmiş halkımızı yanına çekmeye, mücadeleden 
uzaklaştırmaya ve dolayısıyla Kürdistanı adeta yeniden ve bu sefer kalıcı bir biçimde ele geçir
meye çalışmaktadır. 

Geliştirilen kapsamlı konsepte güneyli bazı güçlerinde dahil edilmesi gündemdedir. İran ve 
Suriye gibi güçler zaten tüm güçleriyle TC ile kaderlerini birleştirmişlerdir. Yine TC'nin başını 
çektiği bu kirli ittifak Güney Kürdistancia kısmi bazı tavizler karşılığında kuzey kürdistan başta 
olmak üzere diğer tüm kürdistan parçalarını peşkeş çekme noktasında bölgede at koşturan 
uluslarası güçlerle zımni veya fiili bir ittifaka gitmiş görünmektedir. 

Bu konsepte güneyli bazı güçlerde razı edilmiş gibidir. Dolayısıyla kapsamlı bir imha konsep
tinin bütün ayaklarını tamamlayarak askeri, siyasi, ekonomik vs. bütün alanlarda sonuç almak 
için bugünden başlamak üzere daha fazla saldıracak ve sonuç almaya çalışacaklardır. Önderliğe 
yönelik geliştirilen imha amaçlı ve insanlık dışı uygulamalar, gerillaya yönelik amansız saldırı
lar, medya savunma alanlarına yönelik İran bombalaması ve Şengaldeki katliam bu konsept te
melinde geliştirilen ve bir biriyle bağlantılı eylemlerdir. 

Kongremiz bu tespitlerden hareketle önder APO çizgisinde her alanda güçlü bir direniş göste
rilmesi ve Kürt gençliğinin bu kirli planı da direniş ve mücadeleyle boşa çıkarması gerektiği so
nucuna varmıştır. Geçmişte denedikleri hiçbir yöntem kendilerini başanya ulaştıramamıştır. Bü
yük bedeller pahasına da olsa tüm saldırılar boşa çıkarılmıştır. Bundan sonrada geliştirecekleri 
her saldırı öncekinden daha güçlü bir direnişle karşılanacaktır. 
Apoculaşan Kürt gençliği yurt içinde, yurt dışında, dağda, ovada, her alanda bu hunharca sal

dırıları boşa çıkaracak bir irade ve azme sahip olmuştur. Bundan sonrada saldırganların akıbeti 
farklı olmayacaktır. Dolayısıyla gençlik olarak önümüzde kapsamlı bir mücadele süreci ve onun 
örgütlenme görevleri durmaktadır. Yeni dönem geçen süreçten çok daha net bir mücadele ve 
direniş dönemi olacaktır. Tüm kadro, çalışan ve yurtseverlerimizin kapsamlı mücadele görevle
rine sahiplenme temelinde çetin bir direniş sürecini başanya götürecek şekilde azimle ve inanç-
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tel CIWANEN AZAD 

la donanmaları gerekmektedir. Kongremiz mücadele ve zafer kararında Kürt gençliğinin öncü 
örgütünün şehitler, önderlik ve halkla yeniden sözleşmesi anlamına gelmiştir. 

Kongremizde Avrupa alanında yaşayan Kürt gençliğinin sorunları da kapsamlı biçimde tartışıl
mıştır. On binlerce Kürt genci Avrupa sisteminin tükeniş değirmenlerinde öğütülmektedir. Ken
di özünden uzaklaştırılan Kürt gençliği sistemle de bütünleşemeyince gittikçe bir kimliksizliği 
ve bitişi yaşamaktadır. Dolayısıyla gençlik şahsında Avrupada halkımızın geleceği ciddi tehlike
lerle yüz yüze kalmıştır. 
Çarpılmayı ve kimliksizleşmeyi yaşayan gençlerimiz kendi yaşamlarını tükettikleri için ne ken

dilerine nede ailelerine ve çevrelerine faydalı olamamaktadırlar. Ev-okul, aile-toplum arasında 
gidip gelen ve bunalan Kürt gençlerinin yaşamları her gün trajedilerle doludur. Dolayısıyla Kürt 
gençliğinin bu sorunlarına çözüm bulmak öncü örgütümüzün öncelikli görevi olarak ortaya ko
nulmuştur. 

Örgütlenme konusunda geçen bir buçuk yıllık süreçte yaşanan hata ve yetmezlikler tespit 
edilmiş, geçmiş pratiklerio muhasebesi temelinde kapsamlı bir özeleştir yapılmıştır. Geçen sü
reçte yerel iradeye dayanan ve kapsamlı bir perspektife sahip olan konfederal örgütlenme tarzı
nı başarıyla geliştirme gücünü gösteremediğimiz bir gerçektir. Komisyon ve meclis örgütlenme
lerimiz bazı alanlarda gelişmiş ve önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ancak genel Avrupada 
istenen düzeyi yakalayamadığımızdan bir çok alanda Kürt gençliği örgütsüz ve dağınık kalmış
tır. 

Güçlü bir gençlik örgütlenmesi yararılamadığından dolayı halk konseyi çalışmalarında da za
yıflıklar meydana_ gelmiştir. Öncülük misyonu biçilen gençlik örgütlülüğündeki zayıflık genel 
hareketin zayıflığı olarak kendisini göstermiştir. 

Bütün bu nedenlerden dolayı önümüzdeki dönemde daha güçlü ve kalıcı, Kürt gençliğinin 
sosyal, kültürel, sportif ve siyasal alandaki tüm yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak bir örgütlülük 
düzeyinin yaratılması için önümüzdeki yıla dönük kapsamlı bir planlamaya gidilmiştir. Kurum
laşma, soyal, kültürel, sportif vb bir çok konuda kararlar alınmıştır. 

Kongremiz önderlik çizgisinde mücadeleyi zafere taşıma ve özgür ülke yaratma sözü ve şiarı 
temelinde tüm delegelerin coşkusu ve güçlü kararlaşmasıyla sonuçlanmıştır. 

Kongremiz vesilesiyle tüm Kürt gençliğini yeniden kendi özüyle, mücadele değerleriyle bu
luşmaya, her alanda daha güçlü örgütlenmeye ve onuruna sahip çıkarak mücadeleye atılmaya 
çağırıyoruz . 

Apocu gençlik olarak şehirlere, Reber APO'ya ve halkımıza verdiğimiz özgür ülke ve özgür 
yaşamı yaratma sözümüzü bir kez daha yeniliyoruz. 

- Ya Özgürce bir yaşam, ya da asla! 

- Önderliksiz ve onursuz bir yaşama asla! 

- Ülkesiz ve kimliksiz bir yaşama asla! 

- Biji Serok APO! 

16. 09. 2007-
Komalen Ciwan-Avrupa 
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Asrın Komplosu 
Ve 

Yunanistan Davası 
9 Ekim Komplo 

Serhat KONYA 
KCKHukuk 

Komitesi 

"Hukuki olarak bundan 
sonra neler yaptl1r bunu 
zaman gösterecektir, ancak 
Yunanistan'm hukuk 
karş1smda işlemiş olduğu bu 
suçlarm hesabm1 da tarih 
önünde vermesi oldukça 
önemlidir. Onun için de 
duyarli çevrelerin, 
hukukçu/ann, insan haklan 
örgütlerinin bu tablo 
karş1smda sesiz kalmayarak 
gerekli hassasiyeti gösterip 
bu hukuk d1ş1 duruma el 
atmalan gerekir, yoksa tarih 
bu durumu hiçbir zaman af 
etmeyecektir" 

Her ti1t ji bo azadiye 

u luslar arası bir 
komplo sonu-
cu yakalanan 

ve sekiz yıldır tecrit 
koşulları altında im-
ralı kapalı cezaevin-
de bulunan Kürt 
Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan'ın kaçın-
!ışından, yargılanma-

sına ve şu anda 
içinde bulunduğu 
koşulların hukuksal 
boyutuna ilişkin bir 
çok dava açıldı bir 
çoğu sonuçlanması-

na rağmen objektif 
sonuçlar çıkmamış-
tır. 

Bütün insanların 
ırkı , rengi, cinsi, sta-
tüsü ... Ne olursa ol-
sun uluslar arası hu-
kuktan kaynaklı 
haklardan eşit yarar-
!anma hakkı vardır. 

Bütün bu haklar 
uluslar arası sözleş-
melerle garanti altına 
alınmıştır. Hiçbir gü-
cün, kurumun ve ki-
şiierin bu hakları is-
tekleri 
doğrultusunda kul-

!anma hakları yok- dan Kürt halk önde-
tur. Kürt halk önderi rini sınırları dışına 
Abdullah Öcalan'da çıkartmıştır. Halbuki 
bu haklardan yarar- bir Avrupa ülkesine 
lanmak için Yuna- siyasi sığınma tale-
nistan'dan siyasi sı- binde bulunulduğu 
ğınma talebinde zaman, başvuru ya-
bulunmuştur. pılan ülkenin iç hu-

Gerek Yunanistan kukuna ve uluslar 
hükümetinin kendi arası sözleşmelerin 
iç hukukuna göre bu konuya ilişkin 
gerekse de Yunanis- maddelerine göre bir 
tan ' ın AB üyesi ol- iltica süreci başlar, 
masından dolayı si- bazen bu tür başvu-
yasi sığınma talepleri rular yıllarca da sü-
çeşitli kanunlarla ga- re bilmektedir. 
ranti altına alınmış- Mahkeme süreci 
tır. başladıktan sonra 

başvuru sahibi gerek-
Hukuki prosedürler çelerini sunar, ondan 
yerine siyasi sonra yine de başvu-
prosedürler ru kabul edilmezse 

son bir itiraz yapılır 
Ancak Yunanistan ondan sonra son ka-

hükümeti bu insani rar verilir. 
ve hukuki talepleri Eğer başvuru sahi-
hiçe sayarak siyasal binin talebi kabul 
çıkarlarını göz önün- edilmemişse , o kişi 
de bulundurmuştur. ya geldiği ülkeye ya 
Hukuki prosedürler da antlaşma sonucu 
yerine siyasal prose- belirlenen üçüncü bir 
dürler uygulanmıştır. ülkeye gönderilir. İlti-
Hiçbir resmi belge ca başvuru süreci de 
ve karara dayanma- bu şekilde sonuçlan-
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• CIWANEN AZAD 

dırılır . Ancak Kürt halk önderi Abdullah 
Öcalan'a bu işlemlerin hiç biri uygulanma
dı, aksine ülke dışına yasadışı yöntemlerle 
çıkartılması için her türlü hukuk dışı yön
temler devreye sokuldu. Ve sonuçta ortada 
hiçbir hukuki belge olmadan, hiçbir gerek
çe sunulmadan, Kürt halk önderi Yunanis
tan'dan çıkartılmıştır. 

Bu durum aynı zamanda uluslar arası 
komplonun hızlanmasına neden olmuştur. 
Bütün bu yaşananları Kürt halk önderi yaz
mış olduğu savunmalarında uzun bir şekil
de değerlendirmiştir. 

Hukuk dışı yaklaşımlar 
İmralıda daha da ağır bir 
şekile devam etmektedir 

Avukatları ile yapmış olduğu son görüş
melerinde, Yunanistan davasına tekrardan 
değinerek bu davanın öneminden bahset
mektedir. Hukuki olarak bundan sonra 
neler yapılır bunu zaman gösterecektir, 
ancak Yunanistan' ın hukuk karşısında işle
miş olduğu bu suçların hesabını da tarih 
önünde vermesi oldukça önemlidir. 

Onun için de duyarlı çevrelerin, hukuk
çuların , insan hakları örgütlerinin bu tablo 
karşısında sesiz kalmayarak gerekli hassa
siyeti gösterip bu hukuk dışı duruma el at
maları gerekir, yoksa tarih bu durumu hiç
bir zaman af etmeyecektir. 

Kürt Halk Önderine karşı yapılan bu hu
kuk dışı yöntemler İmralı cezaevinde de 
her gün değişik yöntemler devreye soku
larak devam etmektedir. En son yazmış ol
duğu savunmasının avukatlarına verilme
mesi bunun en somut örneklerinden birisi 
olmuştur. 

Türkiye de cezaevinde kalan herkesin 
avukatları ile ilişkileri ve dışarıya neyi 
göndereceği kanunlarla belirlenmesine 
rağmen Kürt halk önderine karşı farklı ka
nunlar uygulandığı için bu haklardan da 
maruz bırakılmaktadır. Bu yaklaşım da ta
mamıyla siyasi bir karardır. 

Her ti1t ji bo azaiJfye 
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özsürlük Ue Bar1ş Serüvenine 
"Dün~adan" 

Cevaben 9 Ekim KomPlosu 
-Bundan 9 yıl önce Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a karşı uluslar arasınca düzenlenen 

9 Ekim komplosunda yer alan devletlerin ne hesaplada bu komploda yer aldıklan hala 
tartışılmaktadır. 9 Ekim 1998 yılında Kürt halk önderinin Suriye'den çıkmasıyla başlayan 
komplonun nasıl yürütüldüğü, komploda yer alan güçlerin planlan, çıkarlan ve komplonun 
birçok aynntısını, o güf11erde Avrupa'da bulunan ve süreci yakından takip eden, dönemin 
PKK Yürütme Konseyi Uyesi Şahin Cilo'dan aldık .... 

Ropörtaj 

KJB Basını 
(Kandil) 

"Önderlik baz1 güveneelere 
dayanarak Yunanistan'a 
ç1kt1. Havaalanmda 
istihbarat üyeleri Önderliği 
karşiiadi ve Yunanistan'da 
kalma imkanmm olmad1ğm1 
aktardliar. Önce söz 
veridiler ve daha sonra 
sözlerine sahip ç1kmadliar. 
Yunanillardan baz1 
güvenceler de almm1şt1, 
hatta baz1 milletvekili ve 
Pangalos gibi bakanlarla 
görüşmelerimiz oldu. Onun 
için Önderlik Yunanistan'a 
gitmeyi tercih etti" 

Her tijtji bo az.aiJlye 

K ürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan'
ın Suriye'den çıkı

şını yakından takip etmiş 
biri olarak o süreci kısa
ca anlatır mısınız? 

Şahin Cilo: 9 Ekim 
öncesi, özellikle Genel 
Kurmaylıkla aramızda 
dalaylı bir ilişkilenme 
vardı. Selim Okçuoğlu 
bizle Genel Kurmay ara
sında aracılık yapıyordu. 

Önderlik 98'deki ateş
kesi bu ilişkilere dayan
dırarak gerçekleştirdi. 

Bu ateşkes içinde dev
letin bazı istemleri vardı. 
Basma yansıyan kimi bil
giler o zaman Önderlik
te doğal olmayan bazı 
şeylerin döndüğüne dair 
hisler uyandırmıştı. Buna 
rağmen 1 Eylül ateşkesi 
gerçekleşti. Bu tek taraf
lı bir ateşkes olmayacak
tl . Karşılıklı olarak ope
rasyonların 
durdurulması gibi bek
lentiler vardı. Buna kar
şın operasyonlar duraca
ğı yerde yönelimler daha 

da arttı. Beklentilerin 
tersi bir yaklaşım ger
çekleşti. Eylül ayının so
nunda Atilla Ateş, Ön
derliğin Suriye'den 
çıkarılması için Şam yö
netimini tehdit ettiğinde 
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Önderlik, neden böyle 
bir yaklaşım sergiledikle
rini sordu. Genel Kur
maylıktan gönderilen 
mesajda; "Taktiksel yak
laşıyoruz, kötü niyetimiz 
yok. Biz Suriye'yi sıkıştı
rıyoruz başka bir şey 
yok" diye cevap verildi. 

Önderlik o zaman du
rumun tehlikeli olduğu
nu fark etti ve komplo
nun olacağını hissettiğini 
"Bunlar bir şeyler yap
mak istiyorlar' diyerek, 
anlatmak istedi. 

Kürt Halk Önderinin 
Avrupa'ya gidiş süreci 
hangi güveneelere da
yandırılarak kararlaştırıl
dı? 

-Önderlik Suriye'den 
çıkmadan önce O dö
nemki Yunanistan tem-

silcimiz Ayfer Kaya üze
rinden bazı güvenceler 
almıştı. Önderlik de bu
na dayanarak Yunanis
tan'a çıktı. Havaalanında 
istihbarat üyeleri Ön
derliği karşıladı ve Yuna
nistan'da kalma imkanı
nın olmadığını aktardılar. 

Önce söz veridiler ve 
daha sonra sözlerine sa
hip çıkmadılar. Yunanlı
lardan bazı güvenceler 
de alınmıştı , hatta bazı 
milletvekili ve Pangalos 
gibi bakanlarla görüşme
lerimiz oldu. 

Onun için Önderlik 
Yunanistan'a gitmeyi 
tercih etti. istihbarat gö
revlileri, başka bir ülke 
bulana kadar havaalanın
dan çıkılmamasını istedi
ler. 
Yapılan bazı görüşme

ler sonucunda Önderlik 
Rusya'ya gitti. Rusya'ya 
gidişi gündemde olmadı
ğı için kimse Önderliğin 
Rusya'ya gideceğini tah
min edemiyordu. Ani bir 
gidiş olduğu için de Rus 
devleti bir süre Önderli-
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ğin orada olduğunu bilmiyordu. 
Önderliğin Rusya'da oluşu Rusya, 
Amerika ve Türk devletleri ara
sında pazarlık konusu yapıldı . Ön
derlik, Rusya' nın kendisine sahip 
çıkacağına inanıyordu. Orada ilti
ca hakkı alması için bazı çalışmalar 
yaptık. Bu talep Duma' da kabul 
edildi. 

Fakat bunun Rusya devlet baş
kanı tarafından onaylanması gere
kiyordu. Rusya hükümetinin Türk 
ve ABD yetkilileriyle yaptığı pa
zarlıklar sonucu iltica hakkı ret 
edildi. O zaman ABD'nin aracılı
ğıyla IMF Rusya'ya 8 milyar dolar 
kredi verdi. Kredinin verilmesiyle 
birlikte Rus devletinin tavrı ani
den değişti ve Önderliğin Rusya'
dan çıkması gerektiğini söylediler. 

Bunun üzerine biz Yunanistan'ı 
tekrar düşündük. Hatta Yunanis
tan hükümetiyle bazı görüşmeler 
başlattık. Yunanistan'ın nasıl olsa 
sahipleneceğini, hükümet sahip
lenmese bile Yunan halkın sahip 
çıkacağını düşünüyorduk. Ancak 
o da olmayınca italya'yı devreye 
koyduk. Önderliğin italya'da oldu
ğunu kimse bilmiyordu. Gizli tut
mak istiyorduk. Böylece iltica iş
lemlerini daha rahat yapabilirdik 

Hatırladığımız kadarıyla Kürt 
Halk Önderinin ltalya' da olduğu 
kısa sürede dünya kamuoyunda 
yayılmıştı. Gizli tutmamza rağmen 
yayılmış olmasını neye bağlıyorsu-
nuz? · 

- Bizim de tam bilemediğimiz 
bir nedenle Önderliğin orada olu
şu ortaya çıktı . Sanırım Avrupa 
hükümetleri arasında ittifak vardı. 
ilk olarak Almanya duydu. Alman
ya yoluyla Türk devleti de haber
dar oldu. italya Almanya'ya, Al
manya da Türk devletine 
bildirmişti. Bunun üzerine Önder-

Her tiftji ho azMfye 
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liğin italya'daki varlığı tüm dünya
da bir bomba gibi patladı . 

ltalya' da iltica hakkı verilmeme
sinde en temel engel neydi? 

- Amerika'nın baskıları öncesine 
kadar durumlar iyiydi. Amerikan'
ın baskılarından sonra italya'nın 
tutumları değişti. Dış baskılar ar
tınca D'AIIema'nın tutumu değişti. 

Yasalara göre Önderliğe direk 
"çık" diyemiyorlardı. Fakat Ön
derliğin italya'dan çıkması için de 
ellerinden geleni yaptılar. D'AIIe
ma yalnız kalmamak ve sorunu 
tüm Avrupa devletleri sorunu ha
line getirmek için Avrupa devlet
leriyle diplomatik görüşmeler 
yaptı. 

En sonunda Almanya'ya geldi. 
Schröder'le görüşmelerinde Kürt 
sorunu üzerinde bir toplantı ya
pılması karırma vardılar. Fakat bu
nun tarihi belirlenmedi. Böylesi 
bir karar her ne kadar alındıysa 
da Önderliğin durumuna ilişkin 
diğer devletlerin desteğini alama
dı ... 

Bundan sonraki süreçte Mahir 
Welat devreye girdi. Rusya ile gö
rüştüğünü ve Önderliğin Rusya'da 
kalabileceğini söyledi. Önderlik, 
D'AIIema hükümetinin Ondan 
dolayı riske girmesini istemediği 
için Rusya'ya gitme kararı aldı . 

Oradan ülkeye gitme planları ya
pıyordu . Rusya'ya gidişinin temel 
sebeplerinden biri de oradan ül
keye gitme planlarıydı. 

Sizce neden Kenya'da sonuçlan
dırıldı? Bunun özel bir nedeni ola
bilir mi? 

-O sırada Kalenderis Önderli
ğe Güney Afrika'da ilticasının ka
bul edileceğine dair garanti aldığı
nı iletti. Fakat oraya gidebilmesi 
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için Kenya'nın üçüncü bir ülke 
olarak kullanılması zorunlu oldu
ğunu iletti. Aslında bunların sebe
bi Önderliği Kürtlerin hiç olmadı
ğı bir ülkede tutuklamaktı. 

Kürt Halk Önderi ile en 
son nerede görüşebildiniz? 

- Konsolosluktan çıktıkları za
man Önderliğin bindiği arabaya 
arkadaşların da binmesine izin 
vermediler. Konvoy yola çıktık
tan sonra Önderliğin bindiği araç 
konvoydan ayrılıp farklı bir yöne 
saptı ve bu ana kadar da Önder
likle ilişkilerimiz vardı. ilişkileri
miz bu andan sonra tümüyle 
koptu ... 
Arkadaşları bazı dost milletve

killeriyle birlikte başbakan Simi
tis'in yanına gönderdim. Simitis, 
yanlarında kimsenin olmadığını 
ve olaydan sonrada haberleri ol
duğunu söyleyince ko~plonun 
sonuç aldığını ve artık Onderli
ğin tutuklandığını anladık. O ana 
kadar da Yunanistan'ın komplo 
içinde parmağı olmadığını düşün
müştük. 

9 Ekim komplosunun 
Avrupa ülkelerinden 
başlayıp Kenya'da 
sonuçlanmasında etkili 
olan nedenleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

- Önderliğin tutuklanmasında 
komplonun bu kadar ulusalar 
arası çapta olabileceğini hiç dü
şünememiştik. Ayrıca içimizde 
de diplomasi faaliyetleri yürüten 
Kani Yılmaz gibi bazılarının dü
rüst olmayışı ve dış güçlere ça
lışması tüm bunlarda önemli rol 
oynadı . Bir diğer etken de en gü
vendiğimiz ülke olan Yunanis
tan'ın komplonun merkezinde 
yer almasıydı. 
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analiz 

Mehmet SÖGÜT 
mehmetsogut_k 
@hotmail.com 

'' Mezoporamya 'mn 
medeniyete beşik/ik 
etmesini Ftrat ve Dicle'nin 
katktsmt yabana atmadan, 
yine kültürlerin iç içe 
geçişme/erinden 

kaynak/andtğtnt rahatltk/a 
görebiliyoruz. Bu anlamda; 
Mardin gibi birçok kültürün 
iç içe yaşadtğt bir yerin 
sanatçtlart, yazariart ve hatta 
her alanda daha büyük 
çtktşlar yapmalart beklenirdi" 

Her ti1t ji bo azaiJI.ye 
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G 
üneşin tüm cö
mertliğiyle yerle 
öpüştüğü, onlann 

güneşi, güneşin de onla
n kutsadığı, san rengin 
hakim olduğu, birçok 
halkın ve dinin iç içe 
geçtiği, manastırlan, ca
mileri, abbara dedikleri 
yer altı geçitleri, evlerin 
üstünde geçen sokaklan 
yine merdivenli sokak
lan, oya gibi işlenmiş 
taşlan, birbirini görme
yen pencereleri, eski ya
pılann pencerelerinde 
baktığınız zaman diğer 
eski yapının duvarlany
la karşılaşırsımz ve tari
hi dokusuyla bizi büyü
leyen, büyüleyici bir 
mekan akla gelir Mar
din denilince. Işığın ve 
kardeşliğin kentidir 
Mardin. Ve bununla da 
bitmez. 

Amacım size Mar
din'i anlatmak değil el
bette. Bırakalım da, o 
ışık deryasında doğup 

büyüyen insanlar bize 
aniatsın Mardin' i. 

Bu yazıdaki amacım 
size Mardinli olupta ta
rihte iz bırakmış Kürt
çe, Türkçe yazan ya
zarlanrun yaşamını ve 
yapıtlanru kısaca anla
tabilmektir. Dünyaca 
bilinen Mardinli de, 
ışığın ve kardeşliğin 
temsilcisi olan Ma
ni'dir. O günün şartla
rına göre herkesin ken
disini içinde bulacağı 
bir din, bir felsefe ge
liştirir. 
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Mani, 14 Nisan 216 
tarihinde Mardin' de 
dünyaya gelmiş. Mani, 
dinler arası hoşgörüsüz
lüğü ortadan kaldırmak 

için Zerdüşt inancının 
aydınlık yüzünü, Bud
hacı ahlakı, Mithra kül
türünün ve Hıristiyan 
öğretisinin bileşiminde 

tek bir din yaratmaya 
çalışmıştır. 

O tarihte bilinen tüm 
dinlerin bir sentezi olan 
Manicilikte öne çıkan 
yan ise, Zerdüşlükte ol
duğu gibi iyi ile kötü
nün yani karanlıkla ay
dırılığın çatışmasıdır. 
Mani veöğretisi öncele
ri kabul edilmesine rağ
men 27 6- 277' de I. 
Behram tarafında Mani 
çarmıha gerilmiş, sonra 
da derisi yüzülmüş ve 
derisine saman doldum
larak kent kapısına asıl
mıştır. Belkide Mardin 
o halklar ve dinler çeş
nisini o günlerden al
maktadır. 
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Işığın ve kardeşiğİn 
kenditİnden yazarlar 

Mardin denilince şüphesiz 
akla tek Mani gelmez. Ama 
Cegexwin ve Ape Musa deni
lince işler değişir. Çünkü, Kürt 
bölgesinde Cegerxwin'i veApe 
Musa'yı tanımıyanların sayısı 

bir elin parmaklarını geçmez. 
Onun içindir ki insanları pek 

güleçtir. Süryanilerin, Kürtle
rin, Ermenilerin, Arapların, Ye
zidi Kürtlerin birlikte yaşadığı 
böylesi tarihi bir kent başka na
sıl olabilirdi ki. Kürtçe'nin ol
dukça güzel konuşulduğu Mar
din birçok yazar çıkarmış. 

Cegerxwin' de bunlardan biri 
ve asıl adı Şehmus 'tur. ı 903 ' te 
Mardin'e bağlı Gercüş'ün He
sare Köyünde dünyaya gelen 
Cegerxwin çileli bir çocukluk 
evresi geçirir. Daha sonra dini 
eğitim görür. ı 928 'de Kürtçe 
şiir yazmaya başlar. 

Musa An ter ise ı 923 'ten son
ra Türkiye sınırlan içerisinde 
ilk Kürtçe yazma ünvanına sa
hiptir. Firat Ceweri, Jir Dilo
van ve Cemil Denli Kürtçe ya
zan yeni neslin Mardinli şair ve 
yazarları. 

Cemil Denli, Agire Jiyan'nın 
''Helin'' adlı parçasının söz ya
zandır. Biri şiir, biri de öykü 
olmak özere iki eseri mevcut
tur. Aynı zamanda ''Heft O 
Heşt'' adlı tiyatro oyunun sah
nelenmesiyle de adında söz et
tirmiş bir yazanmız. Şiir kita
bındaki imgeleri, dil zenginliği 
ve içtenliği hemen sezilebilini
yor. Fırat Ceweri de yıllarca 
Nudem dergisini çıkartarak ve 
öyküler yazarak Kürtçeye çok 

Her ti1t ji bo aza{)fye 
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büyük hizmetler sunmuştur. 
Öyküleri yalın ve içtendir. 
Kürtçeye hakim ve adeta dili
mizi bir kuyumcu inceliğiyle iş
lemektedir. 

Asimilasyona uğrayan 
yazarlarda var 

Asimilasyoncu politkalardan 
dolayı Türkçe yazan Mardinli 
yazarlar da var. Vecdi Erbay' da 
bunlardan biri. Yazarın iki kita
bını okuma şansım oldu. Daha 
önce gazetemizde yazan Vecdi 
Erbay'ın son kitabı olan, 'MA
SALIN ÖLÜMÜ' adlı kitapta 
çocukların yaşadıkları ve ço
cukların kendisi her öyküsünde 
gelip yerlerini almışlar. Kitapta 
Mardin'in büyüleci özellikleri
ne rastlayabiliyoruz. 

Öykülerindeki kurgusuyla ve 
yarattığı atmosferle başarılı bir 
yapıt sunmuş bize. Murathan 
Mungan yine böylesi bir kültür
ler kavşağının ürünüdür. Çıkış 
yaptığı yapıtı da Mardin'le ilgi
li bir tiyatro oyunuydu. 

Mardinli yazarlardan Müslüm 
Aslan'a ve Bedri Adanır'a daha 
önceki yazılarımda yer verdi
ğim için tekrara girmek istemi
yorum. İki Yazarımız için ek 
olarak şunları belirtmekten fay
da var: MüslümAslan'ın "AY
NA" adında bir kitabı var ve 
yakında Kürtçe bir kitabı çıka
cak. Bedri Adanır ise yazmakla 
birlikte Tigris dergisini çıkar
makta. Tam bu noktada Mar
diniilere bir eleştirim olacak; 
Bana göre Mardinli yazarlardan 
daha güçlü yapıtlar beklenirdi. 
Tarihte her zaman birçok kültür, 
kavim, ulus ve dinin iç içe geçti-
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ği yerlerde büyük çıkışların ya
pıldığı görülecektir. Yapılan an
ropolijik araştırmaların da gös
terdiği gibi, Nil vadisinde 
değişik kavimler yaşıyordu. 

Değişik kavim ve halkların 
bir arada yaşamaları büyük 
medeniyetler yaratmıştır 

Bu kabilelerio Libyalılar, Neg
roidlerle ve Sami kabileleriyle 
bir yakınlıkları vardı. Ölü göm
me biçimleri, arkaik dilleri de 
bunu gösteriyor. Buradan hare
ketle şu sonuca vanyoruz: Deği
şik kavimlerin, değişik yaşam bi
çimleri ve bilgileri harmanlanıp 
dönemlerinde güçlü bir medeni
yete ulaşılmıştır. Tabii, Nil nehri
nin de katkısı büyüktür. Yine Ya
hudilerin bilirnde ve değişik 
alanlarda güçlü çıkışlar yapmala
rını, Yahudilerin konumları gere
ği birçok kültürü tanımalarından 
kaynaklandığını düşünüyorum. 

Yine, Yaşar Kemal' in Ahmed 
Arif için söyledikleri de bizi 
doğruluyor: '' Kolay iş değil Ah
med Arif gibi bir şairin çağımız
da yetişmesi. Diyarbakır, büyük 
kültürlerin buluşma yeridir, kav
şağıdır, bileşimidir. Ahmed Arif 
böyle bir kavşaktan çıkıyor, '' di
yor Yaşar Kemal. 
Mezopotamya'nın medeniye

te beşiklik etmesini Fırat ve 
Dicle'nin katkısını yabana at
madan, yine kültürlerin iç içe 
geçişmelerinden kaynaklandığı

nı rahatlıkla görebiliyoruz. Bu 
anlamda, Mardin gibi birçok 
kültürün iç içe yaşadığı bir ye
rin sanatçıları, yazarları ve hat
ta her alanda daha büyük çıkış
lar yapmalan beklenirdi. 
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Güneşsiz Yaşam Olamaz 
H er zamanın perva- kıcıdır. Ama yanmasını seden ise militan yüzler. 

nesinde gecenin bilenler, yaşam verdiği- O An 'ın ses sizliği, ses-
';' 

serin esintisi ya- ni de bilir. Yaşam kare- sizliğin anianıını taşır. 

ratan tüm yıldızlara ve lerine nakşedilen ışınlar Tüm kainat ş aha kalk-

Şehit DELİLA 
ardından koruyucu dağ- yangınlı ve kızgıııdır. mış bu An' a. Ama acı-
lanmızın sırtından göz Bundandır Alev li AŞK. masız, sevgisiz dünya 
kırpan güneşe selam Öyle bir an vardır ki ka- ki kanununa karşı çık-
dururuz. Göz kırpışına nunda, Gece ile Gün 'ün mış bir gerçeklik, kork-
tüm iç 'lerin kahkahalı çok kızgın ve ahenkli muş Günden. Neleri 
yanakta beliren tebes- savaşı vardır. Gökyü- söyleyelim bu suskun-
sümleri eşlik eder. Tüm zünde ki bu kavgaya luğu sessizliğine? As-
çiçekler Geceye kapat- tüm kainat şahittir. lında yansıyan çığlığın, 

tıklan yüzlerini, doğan lanetin lıissiydi. Gözler, 
gün' e şapka atarcas ma Gözler, yüzler bu yürekler, akıllar yaşam 
dönerler. savaşa, dostluğa ve anlamın bakışınday-

Gecede ki güneş'ten dikilmiştir dı. Evet! O an 15 Şubat 
bir parlak bakış yine al- lanetli günün asla GÜ-
mışlardır, tüm zifirilik- Bu anların en ahenkli NEŞ 'İN karartılamaya-
lerine. Şelaleler gecede- melodisidir. Ama cağıydı. Söylenecek söz 
ki hırçınlığını ahenge güneşin kendi melodisi yok ... Ama kanunumuz 
bırakır şafakta. Yaprak- vardır. Kainatta her za- bilir ve böyle yaşar. 

lar, ateşli bekleyişi uf- manın yelkeninde söy- Kızgırılığına, yakıcılığı-

kun serin esintisine kap- lenilir. Tüm rüzgarların na gözünü dikmiş ve 
tırarak, güneşe halaya hırçınlığı tilili çeker gi- kalbini açmıştır. 
kalkar. bi estirir bu melodide. Çetinliği yaşamak is-

Yıldızlar buluşmanın Bu melodide volkanlı ter çünkü. Yaşam çok 
yangınıyla Aydınlığa bir ezgi vardır. serttir. Yaşamdan daha 
Şev baş der ki, Roj baş- O Andır gözlerin, dil- sert olmalısın. Yaşam-
ta el ele tutuşmasını ya- lerin yangınlı suskunlu- dan sert olanlar gerçek-
pm diye. Öyle bir bu- ğu. Sadece haykırma yı ten yaşayanlardır. Söy-
luşma umudu ki, tüm bekler kalpler. Neleri tenilecek değil, 
canlılıklar ve parlaklık- söyler, neleri haykırır? yaşanılan anılar, yani 
lar gökyüzünde böyle Çocuklar iyi bilmişler yaşananların çetin por-
yansır yeryüzüne. Tüm zafer işaretlerinde ve tresi. Yüreklerde gözya-

"Şehit Delila kahkahalı coşkular Gü- ateşli oyunlarında. Bil- şı, akışı vardı. Böyle 
arkadaşın 15 Şubat neş 'e olan aşktandır. mişlerdir Anaların bil- öğrenilmişti ya! 
2007 de yazdığı Tüm Yaşarnlara yaşam geliği. Haykırmıştır GÜNEŞ'SİZ Yaşam 
yazı dır" verendir güneş. Çok ya- volkanlı yürekler. His- olmaz! 
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z bilinci olma- kompleks var bende. yenmeniz için, çok 
yanın ahlakı ol- Ama o teslimiyetçiler önemli çaba harcama-
maz Biz bunu var, bunların ilk yaptık- nız gerekiyor. Sevgi is-

Abdullah ÖCALAN 
böyle ele alıyoruz. Bu- ları, zavallı kadınları ele teyen, ilişki isteyen, 
nu özünden boşaltma- geçirmek ve kullanmak. önce bu utancı kendi 

21 Eylül1998 , yın. Anlamı bana göre Korkunç bir kötülük arasında boğmalıdır. 
Çözümlemelerinden giderek somutlaşıyor. bu tabii. Gerçek bir işte bu, bilinçl i olmak, 

Olumsuzlukların birço- militan buna tenezzül yani özgür o l maktır. Ve 
ğunu yıktık, kadını çek- etmek şurada kalsın, en iyi ahlak, bu bilinçle 
tik özgürlük sahasına. bununla savaşandır. karar vermektir. 
Erkeği de klasik erkek Tutkusu, özgürlüğüdür. Öz bilinci olmayanın, 
olmaktan çıkarıyoruz. Şimdi erkekte de, ka- ahlakı olmaz. Ahlakı 
Savaşın , aşkın , özgürlü- dında da özgürlüğe köledir; işte gelene gi-

"Tüm bunlara rağmen umut ğün zemini doğuyor. böyle yürüme oldu mu, dene kendini kullandır-
her geçen gün daha da Ama zafer daha tam işte ona yol olacaksın, tır. Bu da ahlaksızlıktır. 
büyüyor. Yendik/erimiz var, değil. Kadın daha yeni ona köprü olacaksın . Sistem toplumu, bu 
başard1klanm1z var. Daha kendini buluyor. Onun Önderlik gerçeği bunu açıdan ben ahlaksız ola-
yenmemiz, başarmamiz için diyorum, bu Y AJK yapıyor . rak değerlendiriyorum. 
gerekenler var, düşmamm1z çerçevesi, kadının ken- Ahlak dedikleri, en de-var. Zaten düşmamyla di kendisini bulmasıdır. Toplumlarda ahlak rin ahlaksızlıktır. anlamitea savaşmay1 

Ve bunların hepsi ge- çöküntüsü Çünkü kölelik üzeri-bilemeyen/er, yaşam1 kaza 
namaz/ar. Yani düşman var rekli aşk için. Bunlar ne kurulmuştur. Köle-
diye korkmuyoruz, ama aşkın maddi koşulları- Bazı kadınları bu te- lik üzerine kurulan ah-
yenmernekten korkuyoruz, dır. melde dağa çıkardı , ya- lakın, vatanı yok, gücü 
hata yap1p kötü Mesela benim, zavallı şama çekti , savaşa çek- yok, siyaseti yok, eyle- . 
yeni/rnekten korkuyoruz. bir kadınla olmam ti. Ve bunlar doğru mi, savaşı yok. Sadece 
işte bunu da gidermenin mümkün değil. Siz he- sevmenin maddi zemi- kölelik hukukuna göre 
yolu, buradaki derslerden men "alayım da, bil- nidir, kendisi değil da- bir zavallıyı eline almış. 
geçer. Beni de vurabilir/er. mem ne yapayım" di- ha. Mesela bu kaba er- Burada ahlak, moral Bu teknikle vuru/mak hiçbir yorsunuz. Bende tam kekle, bu zavallı kadınla aramayın bulamazsınız. zaman yenilgi değildir. Ama 
siyasette vuramad1, moralde 

tersidir. Veya bana gö- ne aşk yapılabilinir! Kölelik temelinde cin-
vuramad1, örgütlenmede 

re en büyük ilişki , bü- Hiçbir şey yapılamaz. siyet üzerinde kurulu 
vuramad1, hatta savaşta da yük ölçüleri , ilkeleri Durumunuz utanç veri- namus ve ahlak, aslında 
vuramad1. olan birisi ile olabil- cidir dünya alem karşı- en büyük ahlaksızlık ve 
Hepsi başanit bizde" mektir. Böyle bir sında. Bu utancı bile namussuzluk oluyor. 
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Ve bunu derhal yıkmak gereki
yor. Tartışmalarınız böyle geliş
meli. Herkes önce kendi içinde 
yapmalı. Cinste, cinsellikte ken
dini en azından köleliğin ahlak
sızlığından kurtarıp, özgür insa
nın bilincine kavuşturabilmelidir. 

Devrimin kendisi estetiktir 

Tabii bu 'ilk adım. Daha da bu
nun üzerine çok şey bina ede
ceksiniz. Güzellik ilkesi de bu
nun bir gereğidir. Estetik 
tamamen bir devrim meselesi
dir. Karşı-devrimin çirkinleştir
diğini , devrim güzelleştirir. Veya 
bizde estetik, sanat, ilk defa dev
rimle insan ilişkilerine giriyor. 
Daha önce düşmanın dayattığı 
çirkinliktir. 

Devrimin estetiği vardır, bizde 
çok çarpıcıdır. Devrimin zaten 
kendisi estetiktir, öyle olmak 
durumundadır. Güzellik yaratıcı
sı eylemdir devrim. Onun için 
diyorum, bu yenilir yutulur ol
mayan kişiliklerinizi ne yapalım? 
Yaptığım devrimci tanım, aynı 
zamanda güzellik tanımıdır. O 
devrimci tanımı kendinize uyar
layın , müthiş güzel olursunuz. O 
zaman da sevilirsiniz, seversiniz. 
Kanun böyle diyor. Devrim bu
nu böyle söylüyor, ben icat et
miyorum. 
Sanıyorum konular giderek 

açıklığa kavuşuyor. Ama içini 
doldurmak da sizin işinizdir. Bu
nu ben dayatmıyorum . Bunu 
devrimci yaşam, özgür yaşam is
tiyor. Eskiden derlerdi, yeryüzü 
tanrısı, gökyüzü tanrısı, kadın 
tanrısı . Böyle birçok tanrı yarat
mışlardı. Biz de Özgürlük Tanrısı 
diyelim. Bunu Özgürlük Tanrısı 
istiyor, ben değil. Günümüzde 
buna sosyalizm diyoruz, işte, 
sosyalizm istiyor. Yurtseverlik 
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diyoruz, o istiyor. Başka tanrılar 
da vardır; karanlık tanrısı cehen
neme boylattırır, karanlığa götü
rür. Bu da var. Bunlar da düş
mandan kaynaklanan tanrılardır. 
Onlar da hükümlerini icra eder
ler. Hayat böyle, tarih de hep 
böyle der. Ben bunları tanım di
ye dayatmıyorum. Açın tarihi ; 
bunun korkunç mücadelesi ile 
doludur. Ve bu mücadele günü
müzde daha da şiddetlenmiştir. 
Adına bilimsellik denilen bir 
tarzla daha da amansız kılınmış
tır. 

Doğrularla yürüyen en büyük 
devrimcidir 

Bizim durum yürekler acısı . 
Bir an önce biz de bilimsel, fel
sefi olarak kendi savaşımıza ce
saret etmeliyiz. Başka bir çare
miz yok. Nasıl ki kanserin çaresi 
yoksa, devrimin dışında başka 
türlü sizi bu hastalıktan kurtara
cak bir ilaç yoktur. Çaresi, etkin, 
yetkin, çerçevesini çizdiğimiz 
devrimciliktir. Bu konulara da 
böyle bir açıklık getirmiş bulunu
yoruz. 

Madem çok istediniz buraya 
gelmeyi, işte size buranın anlamı! 
Biz bunun öğretmeniysek, siz de 
bunun öğrencisi olun. Yaşamın 
en iyi öğrenciliği bu çerçevede 
gelişebilir. Bütün bunlarda yalnız 
söz benim değil, sizindir de. Ben 
sadece tartışma ortamını açıyo
rum, inandığım doğruları söylü
yorum. Ve hep şunu da söylemi
şim ; doğrular hep inatçıdır, 
doğrular en büyük devrimcidir, 
doğrular yenilmez. 

Kendimi doğrularla o kadar iç 
içe yürüttüm ki, bütün dünya bir 
oldu halada kendilerine göre be
ni çözemediler. Gerçekten böy
ledir. Doğrularla yürüyen, en 
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büyük devrimcidir. Bir ki şi ne 
kadar doğrularla yürürse, hele 
hele doğruları çeşitlendirerek 
yürürse, o kişiyi kimse yenemez. 
Bir kişi doğrularla ne kadar oy
narsa, cambaz bile olsa en kötü 
ölüm ona gelir. Ben dünyanın en 
zayıf, çocukluktan beri belki de 
en çaresiz kişiliğiydim. Ona bul
duğum çözüm, inanılmaz bir öğ
renme tutkusu ve "doğrular ne
rede ben orada" yaklaşımıyla hiç 
kimsenin ilgi göstermediği doğ
rulara amansız yaslanma, onlarla 
yürümeyi bir tarz haline getir
me; işte bunlar önderlik gerçek
liğini yarattı. 

Zorlansanız da doğrularla 
yürüyün 

Siz zayıflığın en temelinde yer 
almışsınız. inanılmaz ölçüde yan
lışlarla yaşıyorsunuz. Benden 
çok daha güçlü yönleriniz var. 
Bunlar şimdi zarar veriyor size. 
Çünkü yanlışların egemenliği al
tındasınız. Bu kadar yanlışların 
egemenliği altında olan bir kişilik 
mahvolur ve oluyorsunuz da. Ne 
yapıp yapıp, çok zor da gelse, 
zorlanın ve doğrularla yürüyün. 

Hele doğrular size egemen 
oluncaya kadar, onları yaşam 
tarzı haline getirinceye kadar bir 
yürüyün, göreceksiniz yeneme
yeceğiniz bir hedef, aşamayacağı
nız bir engel, yenemeyeceğiniz 
bir düşman yoktur. Ama o doğ
rularla yürüme gücü var mı? 
Doğrularınızı çoğaltacaksınız ve 
onlara egemenlik hakkı tanıya
caksınız. Kendinizden önce doğ
ruların egemenliği! 

Çok sayıda doğruların ege
menliği olursa, gerçek bir komu
tan, gerçek bir yöneticisiniz, her 
konuda gerçek bir savaşçısınız. 
Böyle sonuçlandırıyorum. 
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Bunun yanın~a belki diyalogla- hepsi fasa fisodur. Boşa can- de yanar, kavrulurlar. Oluyorlar 
rınız olabilir. Bizim sistemimizde mal-kan kaybeder". Bu ne de- da nitekim. Suç onların eksikli-
diyaloglar da önemli bir yer tu- mektir? ğinde, onların anı anına bu ger-
tar. Daha iyi anl_aşılmaya yol aça- Diğer bir deyişle, biz başarılı çeği yaşayamamalarında. Savaşa, 

bilir diyaloglar. Iyi bir diyalog, iyi çalışıyoruz. Düşmanın eşi ben- onun her aracına dökememele-
bir eğitime götürebilir. Ozellikle zeri görülmemiş ordu gücüne, rinden kaynaklanıyor. Büyük fa-
işlediğimiz hususlarda eksik ve dünyadan aldığı her türlü tekni- cia, trajedi bu temelde doğuyor. 
hatta karşı olduğunuz yanlar ğe rağmen biz başarılıyız. Bu, Bu da değerlidir. Çok değersiz 
varsa, beni yere ser.~cek kadar bunu gösterir. Onun için diyo- demiyorum, ama yine de facia, 
sorgulayabilirsiniz. <_?zgür tartış- rum; bunu kendinize mal etme- trajedi çok acıklıdır. Basit yaşam 
ma ortamımız var. Once söylem niz gerekiyor. Bu ortama geldi- ise aldatıcı yaklaştığındandır. Se-
düzeyinde birbirimizi yanlışlık- niz, bu ortamın büyüklüğüne fil oluyor, rezil oluyor, onun da 
larda yere sermeli, d_~ğrularda inanın. Büyüklüğüne layık olarak, sorumlusu kendisidir. Zavallı, 
ayağa kaldırmalıyız. Oyle ahbap- kendinize, yenecek bir gücü ka- çok utanılası, gülünesi durumun-
çavuşça benim yanlışlarıma kafa zandırmanız gerekiyor. Bir füze da ısrar ediyorsa, ben ne yapa-
sallamayın ve yine doğrularımı gelip size vursa, ben ne yapayım! yı m! 
da uyuyormuş gibi dinlemeyin. Tehlike somut. Onun için günle- Tüm bunlara rağmen umut 

rin kıymetini çok iyi bilmek, bir her geçen gün daha da büyüyor. 
Bu çalışmayı kendinize mal an önce eğitimini zafer kişiliğin- Yendiklerimiz var, başardıkları-
etmeniz gerekiyor de tamamlamak, herhalde bu mız var. Daha yenmemiz, başar-

düşmana vereceğiniz en etkili mamız gerekenler var, düşmanı-
Düşmanın en son yönelimi şu karşılıktır. mız var. Zaten düşmanıyla 

temelde; güya olduğumuz yeri anlamlıca savaşmayı bilemeyen-
füzeyle vuracakmış, güya öyle Tüm bunlara rağmen umut ler, yaşamı kazanamazlar. 
bir eğilim beliriyormuş. Şunu da her geçen gün daha da Yani düşman var diye kork-
söylüyor, "askerimiz demiş ki büyüyor muyoruz, ama yenmernekten 
'Doğuda işi hallettik. Bizden bu korkuyoruz, hata yapıp kötü ye-
kadar'. Fakat asker rahat değil. Evet, kısaca bizde düşünme sı- nilrnekten korkuyoruz. işte bu-
Hükümetimizin ekonomik-sos- nırsız, irade sınırsız, çözüm sı- nu da gidermenin yolu, buradaki 
yal paketler açması gerek". Onu nırsız da; sorun, sizin ne kadar derslerden geçer. Beni de vura-
da denemişler, bu da yeterli de- bunları kendinize mal edeceği- bilir ler. 
ğil. Aklına ben geliyormuşum, nizdir. Akıllı öğrenciler bunu Bu teknikle vurulmak hiçbir 
"falan yerde ya en etkili teknikle kendine mal etmeyi bilen öğren- zari:ıan yenilgi değildir. Ama siya-
vurmak gerekir ya da oradan çı- cilerdir. Hemen hemen bütün sette vuramadı, moralde vura-
karmak gerekir" demişler. ilginç esasları her gün size çeşitli ör- madı, örgütlenmede vuramadı, 
bir durum. neklerle göstermeye çalışıyo- hatta savaşta da vuramadı. Hep-

Kocaman ordusunu da devre- rum, ama hakkıyla öğrenemez- si başarılı bizde. 
ye sokmuş, "olduğu yeri korku- seniz ben ne yapayım? Bir insanın fiziki varlığı, belli 
talım; ya oradan kaçırtalım, ya Babadan kalma bin defa yenil- bir zaman süresiyle sınırlıdır. -"~\ 

vuralım" diyorlar. Bu bir gerçeği miş, ezilmiş, bitmiş, tükenmiş Tarz, zafer tarzıysa, birçok sa- J 

kanıtlar Buranın önemini çok iyi özelliklerle kendinizi dayatırsa- vaş da bu temelde verilmişse, 
~-

bilmeniz için söylüyorum, çalış- nız, ben n.~ yapayım? Siz buraya sadece yapılması gereken, sizin 
malarımız, kesinlikle düşmana geldini~! Onderlikle yoğunlaş- gibi genç savaşçıların eksik kalan 
başarı şansı vermiyor. S~zde maya, Onderlikle öğrenmeye. veya tam yürünmemiş zafer yo-
ünlü bir türk komutan ZE de ne Ben de size elimden geldiğince lunda üzerine düşeni yapması-
diyordu? "Orada her devre, bi- ortaya koyuyorum. dır. Bu da hem temel göreviniz-
zim bütün yıllık operasyonları- Benimle olmak isteyenler, dir, hem de göz dikmeniz ve 
mızı boşa çıkartır. Dolayısıyla böyle anlamak, böyle yapmayı kendinize mutlaka layık kılmanız 
orası halledilmedikçe bu savaşın bilmek durumundalar. Aksi hal- gereken militanlıktır. 
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Genç Kadm 

Roleda ŞİLAN 

"Bütün bu sorulara evet mi 
demek gerek? Ya da bir 
rüyanm ötesinde yeni 
yaşamiara yelken açmak 
için, kendimizi yeniden mi 
tammak gerek? Bir kadm, 
bir insan ve halklar olarak 
doğanm bütünsel 
diyalektiğinde ç1lgm bir 
parça olmak için: Evet evet 
bütün bu sorulara evet. 
Bir kadm olarak ilk evet" 

Her ti1t ji bo aza.dEye 

ilk Evet 
1
• yi bir kadın, iyi 

bir aile, iyi bir 
vatandaş! Her 

şeyi ile iyi köleler ve 
kullar yığını. Sistemin 
dilediğince davrana
bileceği bir yığın. 
Böyle bir kitle için 
iyi-kötü, şeytan-me
lek gibi kavramlar 
oluşmalıydı. imgeler 
oluşmalıydı bir ressa
mın fırçasında yada 
bir tiyatro sanatçısının 
sessiz oyununda. 

Her şey yerli yerin
de olmalıydı. Her şe
yin bir düzeni ve iste-

31 

nildiği zaman basıla
cağı bir kumanda 
düğmesi olmalıydı. 
Güç önemliydi canlı
ların en zayıf yaratığı 
olan insan için. Güç 
biriktirme savaşı baş
ladığından bu yana 
insana neler yaptır
madı ki. 
Tanrı yerine ne des

potlar yüceltildi. On
ların karşısında kimi
leri şeytan ilan edildi. 
Erkek aklına göre ya
şamaya gelmeyen ka
dınlar kokulması, la
netlenmesi gereken 

cadılar olarak suçlan
dı. Hisler bir kurttu 
kadının bedeninde, 
duygular önemliydi 
yaşam kurallarında, 

ama bir tehditti. Güç 
kumandası elden ka
yabilirdi. Bu yüzden 
serüven güçlü olma
lıydı, düzeni bozan 
cadılan kendi düşün
celeriyle kör bir ku
yunun derinliklerinde 
bağmak için. Her şey 
bu güç oyununun ku
rallarına göre oynan
malıydı. 

Yaşarndaki bütün 
roller egemenler 
tarafından 
belirlenmişti 

Ne tarih iyi bir an
neydi gerçeklerin di
liyle konuşan, ne 
edebiyat sözcük 
oyunlarını iyi oynaya
biliyordu. Bu serü
venle ilerledi zaman 
denen ihtiyar. 
İhtiyarın güç kay

betmemek için yeni 
oyunlar ve yeni figü
ranlar yaratması gere
kiyordu. Oyuncaklar 
artık daha zengin, 
oyunlar ise mitlerle 
birlikte dramlar ve 
öykülerle doldu. 

Oyuncular ise tari
hin sahnesinde hiç in
mediler. Köleleri ka
dınlar oynadı. 

Bedenleri ile pazarla
narak yada iyi aile, iyi 
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toplum edasıyla her akşam 
reytingler kıran dizi filmlerde 
oynadılar rollerini. Kahraman
ları ise kar piyasasının dev şir
ketleriydi. Güç kumandası ise 
tel örgülerini yıkarak özgürlü
ğü vaat eden devlet babanın 
elindeydi. Aktörlerin belli ol
duğu bu oyunun farkı ise izle
yicilerin aynı zamanda bu 
oyunda yer alıyor olmalarıydı. 

Betonlaşan kentler 
içerisinde betonlaşan 
insanlar yığını 

Her şeyin aksamadan yürü
düğü bu oyunda rıza isim ol
maktan çıkmıştı. Rıza onayla
maktı; her şey yolundaydı, 
her şeyin yolunda olduğu 
oyunda, onun dışında kalmak 
ayıptı. Ayıp kavramı rolünü 
oynamalıydı, üzeri birkaç ra
kamla yazılı kağıda sahip ol
mamak ayıp sayılıyordu. 

Oysa insan, tarihin derinlik
lerinde kaybolmuştu, cadılaş
mıştı ve bu ayıp değildi. Kent
ler kuroluyordu her geçen 
gün. Oysa insanlık konuşmayı 
unutmuştu; oda artık bir be
ton yığınıydı. Sadece kitlesel 
görünen ve hareket eden in
san kalabalıkları içerisinde 
kaybolmuştu insana dair ne 
varsa. İsmini buradan almaya 
başladı "kitle yığını" diye. Ya
ni rıza ve kitle ayrılamaz ikili 
oldu. Senaryolar böyle çizil
meye başladı. 

Diller anlamsızlaştı ama 
kavramlar giderek çoğaldı in
sanlığın aç yüreğinde. Moda 
en fazla kullanılan kavram ol
du. Geçerlilik "moda lügati-

Her ti.jt ji bo azadiye 

• CIWANEN AZAD 

ne" göre belirlenmeye başla
dı. Cadılaşan kadın için, gü
zellik-çirkinlik devreye girdi. 
Güzel kadın- çirkin kadın, 
melek-şeytan ikilisi ile yer de
ğiştirdi. Popüler kültürün, ye
rel kültürleri yendiği savaş 
oyunları başladı. Devreye ise 
modernite'nin savunucuları 
olan güç kumandasının sahip
leri girdi. Bu büyük oyun için 
yeni mekanlar arandı. Bekare
tin kadını çekici kıldığı bu 
oyunda, roller değişmişti. Ar
tık bekarlık toprakları, top
lumları çekici kılıyordu. 

Bütün kartlar kurallarına 
göre çekilmişti 

Kadının ilk kaybetmeye baş
ladığı mekanlar, yeni bir film 
için gayet iyi mekanlardı. 

Bütün senaryolar yerli ye
rindeydi ama görüntü gölge
liydi. Bu muhteşem kurguda 
sorun neredeydi? Bütün kart
lar kuralarına göre çekilmişti, 
zaman saatsiz, tarih vicdansız, 
kadın duygusuz, kavramlar 
şeytani, ayıp, sorgusuz ve fi
güranlar iyi bir oyuncuydu. 
Yanlış neredeydi? Neden bu 

oyun bozulmalıydı? Bu da mı 
bir kural dı? Yaşam diyalekti
ğinden koparsa çökmeye 
mahkum muydu? Doğanın 
beddualarına maruz kalan in
sanlıktan; kuşlar iyi bir gezici 
oldukları için mi gördüler bu 
lanetli oyunu? Şimdi intikam 
mı alıyorlar? 

Bu sorular gibi birçok soru
nun, sorunsallıkların dağınık
lığına daldığı bu kurgu, yeni
den mi yazılmalı? İçinde 
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insan olan; yeni bir rüya mı 
olmalı? İçinde sözcük oyunla
rının olmadığı yeni bir dil mi 
keşfetmeli? Tarihi yeniden mi 
yazmak gerekiyor? Gücün 
eşitlik, özgürlük ve adalet ol
duğu, sanatın çıplak ve yalan
sız, edebiyatın korkusuz aşkla 
yoğrulduğu ve doğanın tüm 
renkleriyle büyüleyici bir dan
sa daldığı yeniden mi tasvir 
edilmeli? 

Rüyanın ötesinde yeni 
yaşarnlara yelken açmak 

Yeni bir yarın mı yaratılma
lı? İçinde dünün, bugünün ve 
yarının kardeş olduğu. Kav
ramlar mı üretilmeli? İyi ve 
kötünün, güzelliğin ve çirkin
liğin yeniden tanımlandığı. 

Ya dünün en zayıf yaratığı 
olduğu kadar, bugünün kor
kulu rüyası olan insan yeni 
bir elbise mi giymeli? Kısa 
saçla uzun saçın fark etmedi
ği, rızayla arasını bozan. Ren
garenk yüzler, doğanın zen
gin büyüsünü anlatan dillerin 
gürültüsünde kulakların çatla
dığı ve büyüyen çocuğun 
devlet babadan artık nasihat 
almadığı bir kumaş mı diktir
meli? 

Bütün bu sorulara evet mi 
demek gerek? Ya da bir rüya
nın ötesinde yeni yaşarnlara 
yelken açmak için, kendimizi 
yeniden mi tanımak gerek? 
Bir kadın, bir insan ve halklar 
olarak doğanın bütünsel diya
lektiğinde çılgın bir parça ol
mak için: Evet evet bütün bu 
sorulara evet. Bir kadın olarak 
ilk evet. 
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• CniANEN AZAD 

Ji Newala Azadiye Re 
b iranin 

Beritan 
GULAN 

"Newa/a min 
Te dile xwe bi ava 
Die/eye şuşc 
Awiren xwe bi 
pe/en we tuj kir 
Lewma niha 
Kene te diherike 
çaven min 
Ev/na te di sertare 
dile me de aj dide 
Delala min ... " 

Her titt j i ho azaCYıye 

L i min bibore hevala 
min. Dibe ku ez 
nikaribim bedew-

bOn O xweşikbCına dile te 
bilev bikim. W e tu 
hevok, tu gotin O peyv 
nikaribin tera pesindayina 
te bikin. Ji roja ku ta bOyi 
rewiye azadiye O heta te 
henaseya xwe ya dawln jl 
da, dile te bi behna aza-
diye le dida. 

Hevi, hevalbendi, evin-
dari di newala dile te de 
digihije hev O dile te dibO 
cih o ware tekoşine. Ji 
ber ve yeke bO ku, te 
tekoşina heri dijwar li 
hemberi kesayektiya xwe 
di da. 

Te tim digot, di ve em 
li hember serokati O gel 
karibi n bi bin bersiv. Ji 
lew re di her karl de, di 
her şer O cenge de, tu 
her li peş bO hevala min. 
Di nameyeke xwe de, te 
ji min re digot; "Tiliyen 
zaroken kurd, ji bona 
azadiye nişana serkeftine 
dikin. Bila ji wan tiliyan 
yek tu be, yek jl ez bim 
O em heviyen wan bigihl-
nin serkeftine. Mine ji ku 
zaniba ku te ew qasi zO 
xwe bigihlnl serkeftine O 
min li dOv xwe bihell. 
Ma eze çawa be te bike-
vin govenda Amede, eze 
li stranen ke guhdari 
bikim O eze bi ke re 
pore xwe li ber barana 
payize direj bikim. 

Neb~je şoreşvan bepejn dihele. Rewltiyen 
nagirin me te blra min. 

Dema em diwestiyan 
Dive ez bi dOv çOna te te digot; " Em bigihijin 

ya asimanen şin de, dile noqte, eze hema xwe 
xwe qewln bigirin. Le li direj bikim O razem." Le 
min bibore hevala min, bi dema em digihiştin 
ve xebera kambax, ez bi noqte, te çend stran 
randiken çaven xwe digotin O te reşo datanl 
nikarin O behemdi min ser rivlna egir. 
hesren min diherikin ser Veca westandin, di blra 
rOye min, ser qileşa li ke de d ima, piştl wl 
deste min. Di d de dice- denge te ye xweş. Hevala 
midim. min, fermandara min, tu 

Eze çi bejim bi dO ve nizani be ka be te rewltl 
çOylna bexatir de ... çiqas zehmet o bi eş e. 
Nebeje şoreşvan nagirln, Qidume min dişken , çon-
eze beşerm rOnem O bigl- gen min bi ber min ve 
rlm li ser hevala xwe ya nar.en. 
delal. Ew denge te ye U Zagros ... evlna dile 
bedew ji guhe min nake- te, niha IOtkeyen hemO 
ve O niha strana "çiyayen çiyayen we dipeçe, 
me berfe le kir" dibeje. Avaşin ji dile te diherike 

HemO biranin O serpe- xaka piroz, Olo O 
hatiyen me yek bi yek di Çarçela ~i denge te olan 
ber çaven min re diborin. vedidin. U behna te ji 
o ew şeven ku li ber egir '!ergiz O beybOn O rihan 
me heviyen xwe yen aza- U hemO cure kulllken ve 
diye ji hev re digotin, niha xwezaye te. 
wekl wl egirl dile min Şehadeta te, eşen pir 
dişewitlnin . mezin bide min jl, eze 

Tu dizani ni ha şivane xwedi li ve hevalbendiya 
gundeme pez derxistiye te ya yekta derkevim 
çere, eze hema li ber heta di ve govenda şehi-
denge bilura wl, ku bi dan de bikevim deste te 
tiliyen xwe yi qirej, hes- O milen te re bihejinim, 
ten herl paqij direşine ser h eta di karwana şehldan 
dile min, li demen be te de bibim rewiyek o disa 
derbasbOne poşman bi te re bikevim re, heta 
bibim o eze gewdeye di aslmanen şin de nola 
şermoke, beşerm bigirlm te bibim sterkek O bibir-
disa. Ev çOna te min wekl qinim, eze tebikoşim 
lale gundeme, bedeng O hevala min a delal. 
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esut 
Anma 

Hayri ÇEWLİK 

"Anlatacak o kadar güzel 
şeyler varki, inanki yoldaş 
seni anlatmak gerçekten 
zor. Nerde hangi kelimeler 
bulaytm da seni anlataytm. 
Belki süslü kelimeler bulma 
noktasmda zorlamyorum 
seni yazmakta ama 
yoldaştm, cigerim sen her 
zaman sade ve doğa/dm 
onun için seni sade doğal 
yazmak gerekiyor. Ya 
olduğun gibi görün yada 
göründüğün gibi ol diye 
halk dilinde bir söz varya, 
işte sen öyleydin heval 
Çektar" 

Her ti.jtji bo aza.iJlye 

• crWANEN AZAD 

oldaşlata 
Ş 

ahade~ler yaşanılı
yor ... Ozgurlük 
kavgası sürü-

yor ... Kavga saflarında 
hani o savaş meydanla
rında ayaklarına ip bağ
layıp savaşanlar, birbiri
ne ölümüne sarılanların 
olduğu gibi, yürekleri 
pas, yiğitliği tukenen ki
şiliklerde çıkıyor. 

Her yaşanılan şahadet 
her toprağa düşen bir 
yurek bizlerden de bir 
parça alıp götürüyor. Bu 
Koca yurekli hevaller
den biride 29 Haziranda 
Siirt' e yedi yoldaşıylan 
yurtsever Kürt halkının 
gönlünde insanlık sürdü
ğü muddetce yer kaza
nan Erzurum'un Tek
man ilçesinden 
Fransa, nın 

Marsilya şehrine gelip 
kısa bir sure sonra bu
raları sevmeyip doğup 
buyudugu çocukluk yıl
larını geçirdiği Kürdis
tan'a bu kezde bir geril
la olarak geri dönen, 
Marsilya'nin tek odali 
bir evinde kalan Xalo 
Seyidin'in eviadi Çektar 
hevalde bunlardan biriy
di. Özgürlük kavgasında 
duşman ın her türlü tek
nik üstünlüğü karşısında 

sadece ellerinde bir kleş 
ve kocaman yürekleriy
len sömürge edilen top
raklarında işgalci gene
ralleri ve artıklarını 
temizlemenin kavgasını 
veren Yigit Kürt gerilla
ları. 
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Bedeli ne olursa 
olsun özgürlük 
kavgası devam 
edecek 

Evet sizleri, yazmak 
seni yazmak heval Çek
tar gercektende zor. 
Ardınızdan yazarken, 
sizlere layık olabilmenin 
sorumluluğuyla yaşa

mak bizim tek seçene
ğimizdir. Sizler savaşır
ken, son çatişma anında 
gözlerinizin önünde bir 
film şeridi gibi geride bı
raktığınız yurtsever 
Kürd gençliğinin ardiniı
da silahlarınızı devr ala
cağınızı biliyordunuz. 
Partimiz PKK Kürt 
gençliğine özgürlüğün 

bedeli ne olursa olsun 
kavga etmenin büyüklü
ğünü yuceliğini öğretti. 

işte bu kavgada binler, 
onbinler kanlarıylan su
ladılar Kurdistan topra
ğını. Sizlerde, sende he-

val Çektar bu onur kav
gasında şehitler kervanı

na katıldın. 
Yeni gelmiştin Marsil

ya'ya. T ekman'ı bırakıp 
yollara koyulunca kim 
bilir ne duygular yaşa
mıştın . Kim bilir kaç yıl 
yaşlanmıştın. Bizlere do
ğup büyüdüğümüz yer
leri yaşanılmıyacak bir 
yer olarak gösterip, 
Metropollere ve oralar
dan da Avrupa'lara sür
gün eden guçlerin se
vinçlerini kursaklarında 
bıraktın. Sen özgürlük 
savaşçısı olarak geri 
döndün geldigin yere. 
Orada kavga vardı .. . 
Orada savaş vardı .. . 
Orada yiğitlik vardı .. Bi
zim yaşıtlarımızın kavga 
ettiği savaştığı düşman

lan, dişe diş çarpıştığı ül
kemizde bizlerde bu 
sezsiz ıssız Avrupa'larda 
kalamazdık Bu nankör
lüktü ... Bu kavgada yaşıt
larımızı yanlız bırakma

dın heval Çektar ve 
çekip gittin Nurhak'larin 
Andok"larin Agit'lerin 
ulkesine. Seninlen bura
larda özgürlük saflarına 
katılanlardan bazıları da 
nankörlük ettiler, terk 
ettiler kavga meydanla-
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rını .. Bazılarıda bugun mazlum 
halkımızın özlemlerini ütopyaları
nı gerçekleştirmenin kavgasını ve
riyor Kurdistan dağlarında. 

Tarih sizlerle 
anılanacak 

Kurdistan'da bir yıldız daha kay
dı .. Bu kayan yıldız ardın-
dan yüzlercesi sönmüye
cek, söndürülemiyecek 
yıldızlar doğurdu bu top
raklar, bu yıldızların adı 
Çektar'dır Çektar'lardır. 

Bu kavga alanlarında her 
sıkılan bir kurşun Çek
tar'ların adı ile sıkılacak
tır. Yeni daha guzel ve 
özgürgunler adına sıkıla
caktır. Yeni doğan ço
cuklar ismini alacak, des
tanın dilden dillere 
dolaşacaktır. 

Tarih kitapları seni, 
sizleri sayfalarına yaza
cak. Kurdistan, Tekman 
özgürleşene denk yeni 
Çektar'lar bu süreven 
peşinde kosşacaktır. 

Sönmüyecek bu ateş topu. Şaha
detin le, sahadetlerinizle dahada 
gürleştirdiniz bu ateş topunu. Av
rupa'da bitirilmek istenen hayalle
rimize, özlemierimize sen bir set 
çektin. Reber Apo'nun nasıl yaşa
nılması gerekir sorusuna en iyi 
cevabı sen verdin, sizler verdiniz. 
Onurlu yaşamın özgürlük muca
delesi olduğunu Avrupa yaşamı
nın sahte nankör bir yaşam oldu
ğunu bir tokat gibi suratımıza 
indirdiniz bir kez daha. Avrupa'da 
yaşam mücadelesi veren Kürt 
gençliğine bir değil, bin kez daha 
özgür yaşam uğruna mücadele 

Her ti1t ji ho a.zafJtye 

edilmesinin ögrettin. Haksızlığa 
karşı Hz Ali'nin kıldan daha ince 
keskin kılıcı gibi net duruşun ilen 
seni tanıyanlarda büyük bir üzün
tü ve aynı zaman da mücadele ka
rarlılığını da bir kez daha şahade-· 

tinlen ortaya çıkartın. 
Şahadetlerinizle bizlere, bir kez 
daha bunları hatırlattınız. 

Eğitim devresi 

Bir keresinde egitim devresinde 
iki günlük bir disiplin cezası almış
tın.Yapılan bir haksızlık karşısında 
o baş eğmiyen duruşunlan tavır 
almış, eylem koymuştun. Bunun 
karşısında disiplin cezası almış iki 
gun içinde bir kitap okuyup özeti
ni yapı ile paylaşmanı senden is
tenmişti. Iki gün "gardiyanlik"gö
revi bana verilmişti. Yemeğini ben 
getiriyor seni haber saatinde ben 
tv karşısına getirip götürüyor
dum. Kamp yönetimi konuşmayı
da iki gun boyunca senle "yasakla-

.J5 

mıştı". Hiç aldırış etmedin oku
yup ve çıkarmıştın kitabın özetini. 
Ne zaman ki, yemeğini getirdi
girnde hep o hiç yüzünde eksik 
etmediğin gülümsemeylen beni 
karşılamıştın. Senlen konuşmama
ya özen göstermiştim ama senle 
konuşmamakta elde değildi. Ku
ralsızlık yapıp bir iki dakikada olsa 

her gelişirnde kısık sesle 
konuşmuştuk. 

Değaldın onun için seni 
sade ve doğal yazmak 
gerekir 

Anlatacak ekadar güzel 
şeyler varki, inanki yoldaş 
seni anlatmak gerçekten 
zor. Nerde hangi kelimeler 
bulayım da seni anlatayım. 

Belki süslü kelimeler bulma 
noktasında zorlanıyorum 

seni yazmakta ama yolda
şım, cigerim sen her zaman 
sade ve değaldın onun için 
seni sade doğal yazmak ge
rekiyor. Ya olduğun gibi 
görün yada göründüğün gi
bi ol diye halk dilinde bir 

söz varya, işte sen öyleydin heval 
cektar. 

Burada yazımı sonlandıracağım 
ama sen ve siz mücadele şehitleri 
yaşam sürdükçe sizlerde bu halk 
arasında yaşayacak, anılacaksınız. 

Ölüm sizlere yabancı bir kelime, 
sizler ölümü yendiniz, ölüm bir 
daha Kurdistan topraklarda doğ
mamacasına toprağın en derinlik
lerine gömdünüz. Anılarınız 
önünde saygıylan eğiliyor sizlere 
layık olabilmenin mücadelesini 
vermenin sözünü Avrupa Kürt 
gençlik hareketi adına veriyoruz. 

Şehit Namırın 
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Gerilla Anısı 

Hasan UŞAK 

"Aynı yerden çok gerilla 
uğurlam1ş, ama çoğu 
yüreğinin bir parçasm1 
koparm1şt1. Yüreğinden 

bir parça daha 
kaybetmeye gücü 
kalmamişti. Yaşamak 

istiyordu. Yüksek dağm 
ötesindekilerini de 
kucaklamak istiyordu. 
Swanm başmdan 
başlayarak hepimizin 
yüzüne dikkatlice bakarak 
geçiyordu. Yüz hatlanmiZI 
ayrmtl!arma kadar 
haflzasma aliyordu. 
Veda/aşmayacakt1. Tövbe 
etmişti. S1radan takip etti. 
Gruptan hiç ses 
ç1km1yordu" 

Her tijtji ho ~iYıye 

• CIWANEN AZAD 

B azen hiç tanı- Sınır, Kürtlerin 
madığımız bazı tanunadığı bir 
kavramlar yaşa- kavram dı 

mımıza girer ve her 
şey onlara göre belir- Kürtlerin kulağına 
lenir. 'Nasıl geldi, ne- bunlar hiç de hoş 
reden geldi?' soruları- gelmeyen kavramlar-
nın cevabını daha dır. Ama çok da fazla 
bulamadan yaşamı- dillendirilmiştir. Za-
mızın bizden olma- manla farkında bile 
yan kavramlarla dol- olmadan bu kavram-
durulduğunu ve ona lar kanıksanmıştır . 

göre yaşıyor olduğu- Kendi akrabalarına 
muzu görürüz. Bir 'öte taraftakiler' der 
yabancı gelir, aile ya- ve bu ağırlığı ömrü-
şamımıza kadar her nün sonuna kadar 
şeyi belirler. yaşar. Tarlaların orta-

Görünmez zincirler sından geçen telleri, 
dedikleri bu olsa ge- sınır olarak kabul et-
rek. Kürtler de, bu rnek ona zor gelir. 
zincirlerden fazlasıyla Ama yasaklara tabi 
vardır. Anlam veril- olmak zorunda kal-
meyen yeni bağlar gi- mıştır. 

bi, anlam verdiği ve Sınır, tarih boyunca 
kendisinden olan an- Kürtlerin hiç tanıma-
lamsız bağlar. Kürtle- dığı bir kavramdı. 
rin yuvasına çokça el Onlar hiç kimseyle 
uzatıldığı için , nasıl aralarına sınır koy-
geldiğine anlam veri- mamışlardı. Herkesle 
lemeyen kavrarnlar da kardeşçe yaşamışlar-
çok fazla olur. Bunla- dı. Türklerle, Araplar-
rın bir kısmı kanıksa- la, Farslarla, Ermeni-
nır, bir kısmına uyul- lerle, Asurilerle ve 
mak zorunda kalınır. daha bir çoklarıyla. 
Sınır ve öte taraf! Hep iç içe ve birlik-
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te ... Ama şimdi kendi 
köylerinin ortasına 
sınır çekilmişti. Yıl-
larca beraber yaşadı-
ğı komşusunun evine 
gidemez. Ya da ölü-
mü göze alarak gi-
der. Önce korktu, 
sonra ölümü göze al-
mayı öğrendi. Artık 

sınırlar delik deşik 
edilecekti. Kaçakçılık 
bir meslek halini ala-
cak. Bazıları becerile-
riyle ün salacaklardı. 
"Ünlü kaçakçı" yeni 
bir toplumsal statü 
olacaktı. 

Sonra tedbirler ge-
liştirildi. Teller ikiye 
çıkarıldı. Olmadı ... 
Üçe çıkarıldı. Yeni 
tür teller de çözüm 
olmadı. Mayın tarla-
ları ve iz tarlaları da 
oluşturuldu. Hiç biri 
engel olamadı. Can 
verenlerin sayısı arttı. 
Kahramanlık türküle-
ri ve destanları çoğal-
dı. Artık sınırlar daha 
çok delinecekti. 

"Eskiden hayvan 
ölülerinin kokusun-
dan sınıra yaklaşıl-
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mazdı. Her aile bir can ver
mişti. Köyler sakatlada doluy
du" dedi yaşlı adam, iç çeke
rek. Bir taraftan da bizi 
süzüyordu. 'Yazık olacak' der 
gibiydi. Endişeliydi. Sınırda 
artık gerilla cesetleri de vardı. 
Gerilla kanı da akmıştı. Bunu 
kabullenemiyorlardı. Yaşlı 

ana, son görüşüymüş gibi 
gözlerimize bakıyordu. Ne de 
olsa bir ana. Yüreğinin bir 
parçası olarak görüyor. Hede
fimizi benimsese de yaşama
mızı daha çok istiyor. 

İslahiye ovası gerlllayı yutan 
bir bataklık haline gelmişti 

Bir gerilla vurulduğunda, 

her ananın yüreğinden bir 
parça kopar. Yüreği yanık 
analar, tüm gerillaları öz evia
dı olarak görürler. 

Derinden yüzüroüze bak
ması için fazlaca sebebi vardı. 
En genç olanımıza gözleri ta
kılı kaldı. 'Hiç birisi ulaşama
dı' dedi, ağlamaklı olarak. 
Haklıydı, birçok gerilla grubu 
ya sınırı geçernemiş ya da 
geçtikten sonra ovalık araziyi 
kesmeden vurulmuşlardı. O 
güne kadar hiçbir grup sağ
lam geçememişti. Ve her ge
rilla, yüreği yanık ananın elini 
öperek ayrılmıştı. Sonra uğur
suzluğu elinde aramış ve kim
seyle vedalaşmamaya karar 
vermişti. Bu kararını bize de 
uygulayacaktı. 

İslahiye ovası geriliayı yutan 
bir bataklık haline gelmişti. 
Bizden önce geçen gruplar ya 
tümden ya da yarı yarıya dar
be yemişlerdi. Gerilla için çok 

Her tittji bo azafJtye 
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tehlikeli bir geçiş bölgesiydi. 
O gün itibariyle buradan geç
mek zorundaydık. Sonraları 
birçok seçenek yaratılacaktı. 
Geçişin zorluğunu biliyorduk. 
Grubumuz da buna göre ör
gütlenmişti. Ya bir gecede sı
nırı ve ovayı geçip Amanos
lar'ın zengin ormanıarına 
ulaşacaktık ya da yaşlı ananın 
yüreğinden bir parça daha 
kopacaktı. 

Amanoslann ziıvesi dört 
mevsim kardır 

Her şey bir gecede yapıla
caktı ve ovalık arazi çok ge
nişti. Olağanüstü bir çaba ge
rekiyordu. Biz bu çabayı 
göstermeye kararlıydık, ama 
hesapta olmayan faktörler de 
vardı. Yolumuza çıkacak bir 
engel, bir iki saat zaman kay
betmemize neden olabilirdi. 
Bu da bir felaket olurdu. 

Amanoslar, Akdeniz'den 
başlayarak kuzeye doğru 
yükselir. İslahiye 'ye kadar in
ce bir hat şeklinde yol alır, 
ama sonrasında bir dünya ka
dar genişler. Ordular girse 
kaybolur. Arazideki farklılaş
ma bir kopuşa da neden ol
muştu. Afrin dağları, onun 
küçük bir parçasıydı. 
Aralarına genişçe bir arazi 

yani ovalık girmişti. Bereketli 
bir ovaydı. Teller ovanın bitti
ği yere çekilmişti. Ova, kuzey 
sınırları dahilinde kalmıştı. 
Güney tarafı ovadan çok az 
yararlanıyordu . Bu haksızlık, 
verimli dağ topraklarıyla ka
patılmıştı. Güney dağlık arazi
si engin ve sulaktı. Baştan ba-
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şa Afrin'in sembolü olan zey
tin bahçeleriyle süslenmişti. 
Ağaçlar askeri bir birliğin içti
ınada duruşu kadar disiplinli 
bir şekilde peş peşe sıralan
mıştı. İslahiye köylüleri ise, 
verimli ovayı karış karış işle
mişlerdi. Su kanalları , vücudu 
dolaşan damarlar gibi tüm 
ovayı kucaklamıştı. 

İnsan boyunu aşan bağları, 
çevreyi kıskandırıyordu. Mev
siminde hiç elinizi kullanma
dan, ayakta, doyasıya çekir
deksiz üzüm yiyebilirsiniz. 
Bostanlıkları bir başkadır, pa
muk ve biber tarlaları bir baş
ka ... Kuzeydeki dağlık arazi 
geçit vermez, ormanlıktır. Bir 
tek tarla ve meyve ağacı bula
mazsınız . Amanoslar'ın zirvesi 
dört mevsim kardır. Çevresine 
sürekli hükmeder. Etekleri 
yumuşak, zirveleri serttir. Gü
ney köylüleri bu dağın fırtına
sından hep çekinmişlerdir. 
Bir büyüklük de aramışlardır. 
Gizliden gizliye özenider de. 
Zirvelerindeki karlar nedeniy
le Ak dağ adını vermişler ve 
ötesini hep merak etmişlerdir. 
Meraklarından dolayı bize 

birçok soru soruluyordu. Öte 
taraf, merakları kamçılıyordu . 
Sınır, günlük yaşama bile işle
mişti. Sınırları çok delse de, 
yakındaki köylülerle bile iliş
kisi fazla olmamıştı. Daha ku
zeydeki kardeşleriyle ilişkile
nememiş, yüreği hep onlarda 
kalmıştı. Amanoslar'ın ötesini 
merak eder. Sınırlar bu mera
kı getirmişti. Öte taraftakiler ... 
Öte yaka ... Orada olup biten
ler, yaşananlar bitmeyen, sü
rekli bir meraktı... 
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Tehlikesi yüksekti ama 
başarılmasıcia mümkündü 

Harekete hazırlanan grubu
muıda büyük bir merak ve 
heyecan vardı. Yaşlı ananın 
merakı ve tedirginliği bizi de 
etkilemişti. Tehlikeyi ciddi 
ciddi tartışıyorduk. Oysa ön
cesinde de tehlikeyi biliyor
duk, ama coşkumuz bir 
umursamazlık da getiriyordu. 
Bunun diğer adı, tedbirsizlik
ti. Şimdi diğer uca kayma 
tehlikesi beliriyordu. Aşırı du
yarlılıktan, hiçbir iş yapama
mak Deneyimli kadrolar bu
nu görüyor ve hemen 
dengeliyordu. Zorluğu ve 
tehlikesi yüksekti, ama başa
rılması da mümkündü. Biraz 
da devrimci romantizm lazım . 
Birçok şey göze alınmazsa , 

baştan yenilgiyi kabul etmek 
olurdu. 
Kavramın yerleştiği şekli ile 

'öte tarafta sınıra en yakın 
köyde, bir evde gizlice barı
nırken birçok şey düşünüyor
duk. İlk adımımı attığım ge
rillacılığın 

dönüştürücülüğünü nasıl ya
şayacaktım? Başarılı olacak 
mıydım? Alanıma ulaşabile

cek miydim? Bunlar yalnızca 
benim için değil, grubun 
ağırlıklı bir kısmı için geçer
liydi. Onlar da benim gibi ilk 
adımlarını atıyorlardı. Alışkın 
oldukları kibar kent yaşamı, 
yerini haşin dağ yaşamına bı
rakacaktı. Bazen ayakta kala
bilmek bile ciddi bir beceri 
isteyecekti. 

Bu düşünce ve tartışmaların 
yanında keşif çalışmaları da 

Her ti1t ji bo azaiJlye 

sürdürülüyordu. Gece ve 
gündüz keşif faaliyetleri yü
rütülüyordu. Sınırdaki asker 
sayısı artırılıyordu. Bazı yer
lerde çadırlar kurulmuştu. 
Bahar ile birlikte grupların 
geçiş yapacağı biliniyordu. 
Dönen kuryelerle sürekli tar
tışmalar oluyordu. Kolay geç
mek ve en erkenden Ama
noslar'a ulaşmak için uygun 
nokta aranıyordu. Ben tartış
malara fazla anlam veremi
yordum. Askeri kavramları 
eğitimlerde öğrenmiştim, ama 
pratik şekline ilişkin herhangi 
bir fikrim yoktu. Ancak bir 
süre sonra bu tür konuşmala
ra anlam verebildim. 

Bir ilke başarmak 
istiyorduk 

Teknik hazırlıklarımız da 
sürdürülüyordu. Silah, cep
hane, çanta, elbise vs hepsi 
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benim için yeniydi. Ancak 
tecrübeli bir arkadaşın yardı
mıyla elbiselerimi düzenle
yip, giyinebiliyordum. Aske
ri teçhizat da öyle. 
Çantamızın ağır olacağı an
laşılıyordu . Yayın, cephane 
ve on günlük erzağımızı ta
şıyacaktık. Bu, normal geril
la yükünün çok üstünde 
ağırdı. Tecrübesizler için da
ha da ağır. 

1991 baharının ilk günleriy
di. Tüm hazırlıklarımızın sonu
na gelmişti. 25 kişilik eğitim 
görmüş, ama tecrübesiz bir 
gerilla grubuyduk 4-5 arkadaş 
tecrübeliydi. Zaten işi de onlar 
sürükleyeceklerdi. Ve biz, en 
zor yerden sınırı geçip, en zor 
alana ulaşacaktık Hem endi
şeliydik hem de en zor alana 
seçilen olmakla gurur duyu
yorduk. Bir ilki başarmak isti
yorduk, kalabalık bir grupla 
sınırı sağlam geçmek. Döne-
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mine göre kendi başına ciddi 
bir başarıydı. 

Hareket zamanı geldi. Sınır 
heyecanı belirgin olarak 
kendisini konuşturuyordu. 
Yüküroüzün çok ağır oldu
ğunu tekrardan fark ettik. 
Çare yoktu. Elbisemiz, silahı
mız ve çantamızla odanın 
içindeki aynanın karşısına 
geçiyorduk. Bir arkadaşın 
dikkatsizliği bu lüksümüzü 
kısa ömürlü yaptı. ürozun
dan kayan silahı, duvara da
yanmış aynayı parçaladı. 
Yaş lı ana öteden seslendi, 
" aydınlıktır inşallah" temen
nisini paylaştık. 

Ve hiç unutamadığım an 
A yn1ık vakti 

Evden dışarı çıkmış, evin 
önünü çevreleyen bahçenin 
içinde bir yarım çember 
oluşturmuştuk. İlk akşamdı, 
hafif ışık vardı. Ağır duygu
sal bir atmosfer içindeydik. 
Gözümüz anadaydı. 
Aynı yerden çok gerilla 

uğurlamış, ama çoğu yüreği
nin bir parçasını koparmıştı. 
Yüreğinden bir parça daha 
kaybetmeye gücü kalmamış
tı. Yaşamak istiyordu. Yük
sek dağın ötesindekilerini de 
kucaklamak istiyordu. Sıra
nın başından başlayarak he
pimizin yüzüne dikkatlice 
bakarak geçiyordu. Yüz hat
larımızı ayrıntılarına kadar 
hafızasına alıyordu. Vedalaş
mayacaktı. Tövbe etmişti. Sı
radan takip etti. Gruptan hiç 
ses çıkmıyordu. 

Her şey durmuştu. Ananın 

Her ti1t ji ho azafJtye 
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toprağa takılan ayak sesleri 
vardı yalnızca . Yaşlı ana ve 
toprak. Belki de bizi görmü
yordu. Bize bakarken aynı 
yerden uğurladığı nicelerini 
hatırlıyordu. Grubumuzdaki 
iki bayan arkadaşın yanına 
gelince daha yavaşladı. Daha 
çok vakit ayırdı. Elif ile Cahi
de'nin gözleri yaşardı. Ana, 
öte yüzü gören bakışlarını 
sürdürüyordu. Grubu ta
mamladı. 

Sonra bir makas çıkardı ve 
sıranın başına geçti. Tek tek 
saçımızdan bir parça keserek 
avucunda topladı. Elif ve Ca
hide'den daha çok kesti. 
Eliyle 'gidin' işareti yaptı. 
Zorlukla ağzından bir iki 
sözcük çıktı. "Damın üstün
den sabaha kadar sizi izleye
ceğim, sağlam geçerseniz sa
bahla birlikte güneşe ayna 
tutacağım" 

Ayrıldık Hiç bu kadar duy
gulanmamıştım . Hepimizin 
gözleri yaşardı. Nasıl yürü
düğümüzü anlayamamıştım. 
"Sınıra çok yakınız" komutu 
ile kendime geldim. Artık 
çok duyarlı olmak gerekiyor
du. Tedbirlerimizi almıştık, 
geçiş noktası en ince ayrıntı
sına kadar izlenmiş ve her 
olasılık hesaba katılarak ted
bir geliştirilmişti. 

Yalnız teller de değil, erte
sinde pusulanmış alan da 
geçilecekti. Zikzaklı bir hat 
b elir 1 enmişti. 
Eğilerek sessizce ilerliyor

duk. Silah elde, ayaklardan 
hiç ses çıkmıyordu. Tellere 
ne kadar yakın olduğumuzu 
anlamaya çalışıyordum ki, 

39 

önümdeki arkadaşın sürüne
rek tellerin altından geçmeye 
çalıştığını gördüm. İki kurye 
telleri yükseltmiş, altından 
geçiş sağlanıyordu . Sonra is
tikametimiz sola doğru de
ğişti. Aynı şekilde bir süre 
daha ilerledik. 

Gelen komutla hızımız art
tı. Artık ayak sesleri çıkıyor
du. Tehlikenin azaldığını an
ladım . Bir süre sonra 
tamamen uzaklaşmıştık. Sınır 
başarıyla geçilmişti. 

Am.anoslann eteklerine 
varmıştık 

"Bu kadar kolay mı?" diye 
düşündüm. Acemiliğimden 

öyle geliyordu, çünkü işi 
başkaları yürütüyordu. Ben 
sadece arkalarından yürü
yordum. Çok sonra bunları 
iyi öğrenecektim. 
Şimdi hızla ilerlemek gere

kiyordu. Ova tehlikeliydi, 
dağa ulaşmalıydık. Hiç bu 
kadar yürümemiştim, zorla
nıyordum. Grubu tehlikeye 
düşürmernek için elimden 
geleni yapıyordum . 

Hava henüz aydınlanmıştı 
ki, Amanoslar'ın eteklerine 
vardık. Biraz daha yükseğe 
çıkmak gerekiyordu. Uygun 
bir konurolanma noktasına 
ulaştığımızda güneş doğu

yordu. 
Sırtımızı çantamıza daya

yıp, sigaramızdan derin ne
fes çektiğimizde öte tarafta 
bir aynanın güneşe turuldu
ğunu gördük. Bir hüzün bas
tı, yorgunluğumuzu unuttuk, 
kararlılığımız bilendi. 
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Bıt l<ay6olma yküsü 
Gerilla Amsı 

Sıl av 

"Sanki ytllard1r 
arkadaşlardan 

kopmuşçasma ince bir 
umutsuzluk sarm1şt1 içimi. 
Ya arkadaşiart bir daha 
göremezsem kayg1s1 
düşüncelerimi işgal ediyor, 
yoldaşl1ğm ne anlama 
geldiğini çok daha iyi anla 
yabiliyordum. Arkadaşiann 
kald1ğ1 yerleri ararken, her 
an için bir arkadaşm, 'ew ki 
ye?' diye bağ1rmasm1 ne 
kadar da istiyordum. Biz de 
'em in heval' diye bağ1racak 
ve hemen arkadaşa doğru 
koşacakt1k" 

Her ti1t ji bo a.ztUJEye 

S. ~~~şın k~tmerleş~ 
tıgı ve duşman yo-

. uelimlerinin hem 
kırsalda hem de köyler
de yoğunlaştığı bir yıl. 

Bir yandan imha amaçlı 
saldırılar, diğer yandan 
köylerin boşaltılması 
çok planlı bir şekilde 
yürütülüyor ve bu yolla 
halk ve gerillanın bir bi
rinden kopartılarak mü
cadelenirı daraltılması 

amacı güdülüyordu. 
1994 yılının Eylül 

ayında düşmanın saldı

rılarını kırmak ve onla
rı geri püskürtrnek için 
beş arkadaş mayınlama 

grubu olarak görevlen
dirilmiştik. Mayınlaya

cağımız yer, Hakkari 
ve Van'ı birbirine bağ
layan yol olarak belir
lenmişti. 

Bu görev için gerekli 
hazırlıklarımızı yaptık

tan sonra, arkadaşlarla 

vedalaşarak eylem ye
rine doğru harekete 
geçmiş ve uzun bir yü
rüyüşten sonra belirle
diğimiz yere varmıştık. 

İlk günümüzü keşif ça
lışmaları ve nasıl hare
ket edeceğimize dair 
planlamalarla geçir
miştik. Eylem günü, 
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gündüz saatleri daha 
çok gizliliği esas ala
rak akşama kadar hare
ket etmemiş, güneşin 
batmasıyla birlikte ha
rekete geçerek eylem 
noktasına doğru yak
laşmıştık Görünürde 
her şey normaldi. 

Bir an önce oradan 
ayrılmamız 

gerekiyordu 

Mayınımız bir arka
daşın sırtında, sessizce 
ilerliyorduk. Saat onu 
geçiyor, ay ışığı hafif 
bir aydınlık saçıyor ve 
asfalt cadde parlıyor
du. Artık mayını döşe
me zamanı gelmişti . 

Daha önce planladığı
mız gibi, Kahraman ar
kadaşla birlikte mayını 
döşemek için arkadaş
lardan ayrılarak cadde
ye doğru ilerlemeye 
başladık. 

Diğer üç arkadaş ise 
bizim savunmamızda 
kalmıştı. Kahraman ar
kadaşla beraber çok 
sessiz bir şekilde hede
fimize doğru yaklaşı
yorduk . Yaklaşık yirmi 
dakika devam eden sü
rünme boyunca mayı-

nımızı da kendimizle 
beraber sürüklemiş, 
büyük bir dikkatle iler
ledikten sonra cadde
nirı üzerine varmış ve 
bir süre etrafımıza ba
kındıktan sonra yanı
mızda getirdiğimiz ka
saturayla caddenin tam 
ortasını kazmaya baş

lamıştık. Mayının bü
yüklüğünde bir çukur 
açmamız gerekiyordu. 

Bir süre uğraştıktan 
sonra tam bitirdiğİrniz 
esnada, çok yakimmız
da bir mermi patlamış 
ve biz daha ne olduğu
nu anlayamadan mer
miler yağmur gibi üze
rimize yağmaya 
başlamıştı. Bir an önce 
oradan ayrılmamız ge
rekiyordu. 
Mayınımız çok ağır 

olduğundan caddeden 
çekilirken, yanımıza 
alamamış , ay ışığının 
altında dümdüz ovada 
koşmaya başlamıştık 

O hengamenin içinde 
savunmadaki arkadaş

larla da birbirimizi 
kaybetmiştik. Bizi ta
kip etmeye başlayan 
askerlerle o kadar ya
kındık ki, seslerini du
yabiliyordum. "Tutun 
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onları, iki kişiler, yakalayın" di
ye bağırıyorlar, bu sesler bizi 
daha da hızlandırıyordu. Kan ter 
içinde kalmıştık, etrafımızdan 
vızır vızır geçen mermiler değil, 
durmadan koşmak kesmişti ne
fesimizi. Haykırışlarından bizi 
sağ ele geçirmek istediklerini 
anlıyorduk ve sağ ele geçme dü
şüncesi bizi daha da ürkütüyor
du. 

Kendimi maraton koşucusu 
gibi hissetmiştim 

Sonuçta sonu Paraşin yayıası
na açılan bir vadinin ağzına 
ulaşmıştık Kar, ay ışığında ade
ta vadinin içine bir yığın kristal 
dökülmüşçesine parlıyordu. Yıl

lardır yağan kar birikmiş, her yıl 
bir katman daha eklenmiş ve bu
zullaşmıştı. Vadi ay ışığındaki 
bu gizemliliğiyle güzel ve farklı 
bir görüntü oluşturuyordu. Ayrı
ca ovadan kaçmamız mümkün 
olmadığından, o an bizim için 
tek çıkış kapısıydı da. 

Bu yüzden hiç durmadan va
diden yukarı doğru çıkmaya 
başlamıştık Yüzümden ateş fış
kırıyordu, çok yorulmuş, nefes 
nefese kalmıştım. Bir buz parça
sına tutunarak derin nefes alıp 
vermeye başladım. Elimin sı
caklığı buza değince içim serin
liyor, yürümek için güç toplu
yordum. Öyle ki, tutundoğum 
buz parçası eriyordu. Bu esnada 
birden kendimi yerde bulmuş
tum. Koluma öyle bir sancı gir
mişti ki, kendimi yere bırakıver
miştim. Ama düşmanla 
aramızdaki kısa mesafe aklıma 
geldikçe ürperiyor, bir an önce 
hareket etmeye çalışıyordum. 

Her ti1tji bo aza{)fye 
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Ne olursa olsun önümde ilerle
yen Kahraman arkadaşa yetiş
mem gerekiyordu ve artık düş
manın sesi çok daha yakındaydı. 
Bütün gücümü toplayıp yeniden 
tırmanmaya başlamıştım. Kah
raman arkadaş yukarıdan bana 
sesleniyor; "Haydi Heval Sılav, 
haydi!" diye bağırıyor, moral 
vermeye çalışıyordu. O an ken
dimi bir maraton koşucusu gibi 
hissetmiştim. 

Kısa bir süre sonra Kahraman 
arkadaşa ulaşmayı başarmış, 

ona kolumun kırıldığını söyle
miştim. Fakat o an tartışmayı bı
rakıp yolumuza devam etmemiz 
ve oradan hemen uzaklaşmamız 
gerekiyordu. Kolumun ağrısı sü
rekli artıyordu ve şişmeye de 
başlamıştı. 

İki gün boyunca arazide arka
daşları aramış, eski noktaları tek 
tek kontrol etmiş, ama ne bizim
le gelen arkadaşların ne de baş
ka arkadaşların izine rastlama
mıştık. Sanki yıllardır 
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arkadaşlardan kopmuşçasına in
ce bir umutsuzluk sarmıştı içi
mi. Ya arkadaşları bir daha göre
mezsem kaygısı düşüncelerimi 
işgal ediyor, yoldaşlığın ne anla
ma geldiğini çok daha iyi anla
yabiliyordum. Arkadaşların kal
dığı yerleri ararken, her an için 
bir arkadaşın, 'ew ki ye?' diye 
bağırmasını ne kadar da istiyor
dum. Biz de 'em in heval' diye 
bağıracak ve hemen arkadaşa 
doğru koşacaktık. 

Günler geçiyordu ve artık gez
mediğimiz çok az nokta kalmış
tı. Gündüz, düşmana görüntü 
vermemek için bir yerde sakla
nıyor, akşam ise tanıdığımız es
ki noktaları dolaşıyorduk. 

"Heval Kahraman sanki Kür
distan boşalrnış, niye kimse 
yok?" diye dert yanıyordum ba
zen. Arkadaşları öyle özlemiştim 
ki, artık isyan ediyordum. "Heval 
biraz sabırlı ol, arkadaşları mutla
ka bulacağız" diye cevap veriyor
du Kahraman arkadaş. 
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Uzaktan bir ışık 
görünüyordu 

Beşinci günümüze girmiştik. 
Aç susuz arkadaşların izini arı
yor, ama bulamıyorduk. Sanki 
yer yarılmış içine girmişlerdi. 
Kolum artık davul gibi olmuştu 
ve bu durum beni oldukça zor
luyordu. 

O gün de, hava kararmak üze
reydi ve yeni bir umutla, yeni 
bir geceye giriyorduk. Yorgun
luktan, açlıktan ve arkadaşları 
aramaktan hitap düşmüştük, 
ama duramazdık, arkadaşları 
buloneaya kadar aramak zorun
daydık. Bir tepenin başına var
dığımızda, dinlenrnek için biraz 
oturmuştuk. Aşağıda çok derin 
bir vadi alabildiğine uzanıyor
du. 

Birden Kahraman arkadaş he
yecanlı bir sesle, "Heval Sılav 
ışık var, bak ışık yanıyor!" de
miş, bense "ya düşmansa?" diye 
karşılık vemıiştim , umutsuzca. 
Bu umutsuz sorumu Kahraman 
arkadaş da inatçı ve ısrarlı tav
rıyla, "peki ya arkadaşlarsa?" 
sorusuyla yanıt vermiş ve so
nuçta ne olursa olsun oraya git
memiz gerektiği kararına var
mıştık. Zaten başka hiçbir 
seçeneğimiz de yoktu. Belirsiz 
de olsa küçük bir umut doğmuş
tu içimize. Kahraman arkadaşa, 
ışığa ne kadar zamanda ulaşaca
ğımızı sorduğumda, kendinden 
emin bir şekilde "iki saatte ula
şırız" yanıtını vermişti. Büyük 
bir hız ve heyecanla ışığa doğru 
yürümeye başlamıştık Gözüm 
sürekli ışıkta olmasına rağmen, 

sanki biz gittikçe ışık da bizden 
uzaklaşıyordu. 
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Artık gerçeğe daha yakın 
tahminler yürütüyorduk 

Gerçekten de ışık bizden çok 
uzaktaydı, çünkü üç saat yürü
rnemize rağmen, o bize yakın 
görünen ışığa ulaşamamıştık. 
Sonunda ara verdiğimiz bir yer
de Kahraman arkadaş orada ka
lıp ertesi gün keşif yaparak iler
lememizin daha uygun 
olacağını söylemişti. Karanlığın 

içinde sırtımızı birer ağaca da
yayarak havanın aydınlanması
nı beklerneye koyulmuştuk. Ka
ranlık geceden yavaş yavaşa 
mavi sabaha çıkıyorduk ... 
Sabahın serin rüzgarı yorgun 

yüzlenınizi okşayıp geçiyordu. 
Hava tam aydınlanınca yerimiz
den yavaşça hareket etmeye 
başladık, fakat bütün gece hare
ket etmeyen ayaklarımız uyuş
muştu. Eğilerek ve sessizce iler
liyorduk. Etrafımızdaki 
boşaltılmış köyler görünmeye 
başlamıştı. Ama köyler öylesine 
canlı ve yeşildi ki, sanki boş , 

sahipsiz değillerdi. 
Gece boyunca ateşin yandığı 

yeri keşfediyorduk. Yamaçta ko
numlanrnış, etrafı yemyeşil tek 
başına bir ev di, ateşin yandığı 
yer. Kimseler görünmüyor ya da 
biz göremiyorduk. Gündüz gö
züyle bakıyor, gerçek mesafemi
zi tespit etmeye çalışıyorduk. Ar
tık gerçeğe daha yakın tahmin 
yürütebilİyor ve bir saat çeker di
yorduk. Ama akşam olmasını 
beklemek zorundaydık. Daha ön
ceki yerimize dönüp sırtımızı yi
ne aynı ağaçlara dayamış ve ak
şamı beklerneye koyulmuştuk. 
Kısa bir süre sonra Kahraman 

arkadaş, istersem uyuyabileceği-
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mi, kendisinin nöbet tutacağım 
söylemiş, fakat ben uykumun 
gelmediğini söyleyince, arkadaş
ları mutlaka bulacağımızı söyle
yerek bana moral vermeye çalış
mıştı. Bense, daha çok 
duygulanıyar ve her geçen daki
ka kendimi daha güçsüz hissedi
yordum. 

Ağlayan bir çocuk sesi 

Hiç bitmeyecek gibi gelen o 
günü de bazen tartışarak, bazen 
farklı hayallere dalarak geçirmiş 
ve akşam kararılığını kucakla
mıştık. Kolumu kefiyeyle iyice 
sabitleştirdikten sonra yola ko
yulmuştuk. Günlerdir hep yeşil
lik görüyordum, ama burası fark
lıydı. İnsan eli, insan emeği 
değmişti buralara. 

Köye yaklaştıkça gözümüze 
daha fazla çarpan yeşilliklerin or
tasında durarak, etrafımızı kon
trol etmiştik. Işık yine yanıyordu, 
özellikle de ışığın geldiği yeri 
dirıliyorduk, pür dikkat kesilmiş
tİk. Bir ara bir çocuk sesi duydu
ğumu zannedip bunu hemen 
Kahraman arkadaşa söyleyince, 
bana, olduğum yerde kalmamı, 
kendisinin kontrol etmeye gide
ceğini söylemişti. Fakat ben, be
nim de onunla gideceğimi söyle
yince, tartışmanın büyünıesinden 
korkmuş olacak ki, sonunda bir
likte gitmemize razı olmuştu . Ya
vaşça kapıya yanaşmış, içeriyi 
biraz dinledikten sonra burada 
gerçekten çocuk olduğuna emin 
olmuştuk. Tahta kapının aralığın
dan içeriye baktığımızda fakir ve 
sömürge bir aile tablosu gözü
müze çarpmıştı. Bu tablo bizi bi
raz rahatlatmıştı. 
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Sıcak bir karşılama 

Kapıyı çaldığımızda, kim oldu
ğumuzu soran ev sahibine, "He
val" olduğumuzu söylediğimiz
de, hemen kapıyı açarak bizi çok 
sıcak bir karşılama ile içeriye al
mışlardı. 

Kadın bizimle ilgUenirken, ko
cası da, aç olduğumuzu anlamış 
olacak ki, yemekle uğraşıyordu. 
Bize nasıl yardımcı olacaklarını 
bilemiyorlardı. Kahraman arka
daş hemen müdahale edip her şey 
için teşekkür etmiş ve balon gibi 
şişen kolumu göstererek bu ko
nuda yardımcı olmalarını istemiş
ti. Adam hemen koluma bakmış 
ve biraz inceledikten sonra kemi
ğin çıktığını söylemişti. Sıcak su 
ile ovaladıktan sonra, kolumu 
tekrar yerine yerleştirmiş, fakat o 
ana kadar ağnmadığı kadar ağrı
mıştı kolum bu yerleştirme esna
sında. 

Bu arada dışandan sesini duy
duğumuz çocuk utangaç utangaç 
ortalıkta dolaşıyordu. Çocuğun 

isminin Jiyan olduğunu öğrendi
ğİrnde bu ailenin yurtsever oldu
ğuna kanaat getirmiştim. Niçin 
geldiklerini sorduğumda, cevizle
rini toplamak için geldiklerini ve 
geri döneceklerini söylemişlerdi. 

Bu arada Kahraman arkadaş 
adamla, sanki yıllardır tanışıyor
larmışçasına hoş bir sohbet geliş
tirmişti. Bu arada ben de uzun bir 
süreden sonra yaralanını temizle
miş, rahatlamıştım. 

Kahraman arkadaş, "Heval Sı
lav, bu arkadaş bizim eski mili
simiz, geçenlerde arkadaşları 
görmüş, noktalarını biliyormuş" 

dediğinde, "öyle mi!" diye hay
kırmıştım birden. Heyecandan 

Her ti1tji bo azadıye 
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içim içime sığ
ınıyor, sabırsız

lanıyordum. Ar
kadaşları ne 
zaman görece
ğimizi sordu
ğumda Kahra
man arkadaş 
"yarın" cevabını 

vermiş ve bir 
şeyler yazmaya 
başlamıştı. Mi
lisle göndermek 
üzere arkadaşla
ra bir not yazı
yordu. 

Heyecandan 
evin içinde vol-
ta atıp duruyordum. Kadın bir 
ihtiyacıının olup olmadığını sor
muş, olmadığını söyleyince de 
yatmaya gitmişti. Bense gece 
yürümeye, gündüz ise uyumaya 
alıştığım için bir türlü uyuyamı
yordum. Ayrıca evin içinde ra
hat da değildim, kendimi zin
danda hissediyordum. 

Bütün gece boyunca arkadaş
larla buluşma anımızı canlandır
mıştım. Kahraman arkadaşsa, 
son birkaç günün yorgunluğu 
ağır basınca uykuya dalmıştı. 
Artık sabah oluyordu ve sabahın 
durgunluğunda daha da sabırsız
lanıyordum. 

Sabahın o ilk saatlerinde, 
utangaç çocuk, çapak tutmuş 
gözleriyle etrafına şaşkın şaşkın 
bakıyor, kadın ise tabak çanak
lan birbirine çarpıp duruyordu 
ya da bana öyle geliyordu. Ar
kadaşları görme düşüncesi beni 
heyecanlandınyor, nihayet arka
daşlara kavuşacağıma bir türlü 
inanamıyordum. 

Sonunda arkadaşlara doğru 
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harekete geçmiştik. Köyden na
sıl ayrıldığımı, yaklaşık iki üç 
saat nasıl yürüdüğümü hiç fark 
etmemiştim bile. O an benim 
için tek önemli olan yoldaşlar ve 
onlara tekrar kavuşmaktı. Attı
ğını her adımda arkadaşlara bi
raz daha yaklaştığıını hissedi
yordum. 

Onca günlük hasretten sonra 
yoldaşlarıma tekrar kavuşmuş
tum. Ömrümde hiç bu kadar 
mutlu olmamıştım. Bir saniye 
bile yoldaşlardan ayrılmak iste
miyordum. Kavuşmanın ilk he
yecanından sonra pusu esnasın
da koptuğumuz arkadaşları 
sormuş, onların da iyi oldukları 
bilgisini aldığımda mutluluğum 
iki katına çıkmıştı. 
Yoldaşlığın bu sıcak ortamını 

bir daha tadamama, yaşayama
ma kaygısının yüreğimde ya
rattığı bulutlar dağılmış, yerle
rini emeğin ve insana dair olan 
bütün güzelliklerin en yücesi
nin yaşandığı, yaratıldığı bu 
ortama kavuşmanın mutluluğu 
doldurmuştu. 
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Religion Als Politischer Zweck 
Arjin Rioret 

Baran 

Alexandra 
Schadlich 
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w ie wir wahrend 
der letzten Ere-
ignisse in der 

Türkei wieder mal vor-
trefflich sehen konn-
ten, ist das Land nicht 
nur in üst und West, 
das heist Kurden und 
Türken, gespalten, 
sondem es zieht sich 
auch ein tiefer Spalt 
durch die türkische Be-
völkerung - Islamisten 
und Kemalisten, und in 
diese Spaltung werden 
auch die Kurden mit 
hineingezogen. 

Das gröste Hinder-
nis, dass eine Einheit 
der Kurden aufhalten 
kann, sind nicht die vi-
elen verschiedenen Di-
alekte innerhalt der 
kurdischen Sprache, 
sondem es ist die Reli-
gion. 

Genau diesen Tatbes-
tand benutzt der tür-
kische Staat und die 
türkisehen Oppositi-
onsparteien für ihre ei-
genen Zwecke. 

Der momentane Pre-
mierminister Recep 
Tayyip Erdoğan appel-
liert geschickt an das 
religiöse Bewusstsein 
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der sunitischen Kurden ist hi er sein muslimisc-
und versucht sie darnit her Glauben Sieht die-
auf seine Seite zu zie- ser nicht angeblich vor, 
hen, um Wahler- s- Kinder und Frauen zu 
timmen zu fangen. schützen oder unange-

Der Glaube: Wir sind tastet zu lassen? Wie 
alle Muslime und da- wir sehen können, sind 
mit gleich, hört sich seine Reden nur eine 
erst einmal gut an. In einzige Farce - Stim-
der Theorie hebt es die menfang, mehr nicht. 
Kurden, die in der Doch leider fallen viele 
zweiten Klasse des Ge- Kurden immer noch auf 
sellschaftsdenkens der ein solches Gerede he-
türkisehen Bevölke- rein und macht sie für 
rung leben, empor. die Tatsachen in der 

Doch die Wahrheit, Praxis blind. 
die Realitat, sieht ganz Das wahre Ziel der 
anders aus. W ar es nicht türkisehen Regierung 
Erdoğan, der vor gut ei- i st nicht nur der S tim-
nem Jahr den Freibrief menfang un ter der kur-
unterschrieb, als es kurz dischen Bevölkerung, 
nach den Newrozfeier- sondem auch eine Spal-
lichkeiten in Amed zu tung der Kurden, um ei-
Aufstanden der kurdisc- ne mögliche Einheit 
hen Bevölkerung in von vornherein zu ver-
Nordkurdistan kam, hindem. Genau aus die-
auch auf Frauen und sem Grund wurde auch 
Kinder zu schiesens damals die türkisehen 
War es nicht auch Erdo- Bizbullah vom Staat 
ğans Regierung, die das gegründet. Mit ihrer 
ne u e Anti-Terrorgesetz Hilfe wollte man die 
einführten, nachdem PKK im Untergrund be-
erst 2003 einer der kampfen und eher reli-
schlimmsten Paragrap- giös denkende Kurden 
hen in den türkisehen von den anderen separi-
Gesetzgebung endlich eren und unter Kontrol-
abgeschafft wurde. Wo le bringen. 
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Anhanger dieser Gruppe 
sehen sich als Muslime, 
nicht als Kurden 

Ieh frage mieh, was ist das 
für eine Identitat, die nur eine 
Religion beherrbergt aber keine 
Traditionen oder Kulturelemen
te des eigenen Volkes. Es ist le
diglieh nur eine Seheinidentitat! 

Es wird von keinem verlangt, 
seine Religion aufzugeben, aber 
man sollte diese nieht in den ab
soluten Vordergrund ste11en. 
,Akzeptanz des Anderen' so11te 
ein Slogan hei?en. Aber in der 
Türkei, wo a11es gleieh sein 
muss, und a11es fanatisiert wird, 
ist es his zu dieser Einste11ung 
noeh ein sehr sehr langer Weg. 

Auf der anderen Seite des 
politisehen Parketts der Türkei 
stehen die kemalistisehen Op
positionsparteien. Wie wir ge
rade erleben, haben sie zwei 
Mal erfolgreieh die Wahlen 
zum Staatsprasidenten boy
kottiert, indem sie einfaeh 
nieht ersehienen und sornit die 
Wahl ungültig wurde, darnit ist 
diese Wahl nun erstmal been
det. 

Doeh würden am Ende diese 
Parteien gewinnen, kiimen die 
Kurden vom Regen in die Tra
ufe. Denn diese Parteien sind 
gerade dabei, das Militar, die 
eigentliehe Maeht in der Tür
kei, auf ihre Seite zu ziehen, in 
dem sie ihnen Verspreehungen 
maehen, harter gegen die Kur
den vorzugehen, die offen ihre 
Reehte fordern. 

Zum Dank dafür polterte be
reits am ersten geseheiterten 
Wahlabend der Generalstabs-

Her ti1tji bo azadiye 
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ehef Büyükanıt noeh eine War
nung dureh die Medien und für 
eine Sekunde horehten die 
sonst so politiseh ignoranten 
Türken kurz auf. 

Am naehsten Tag gab Herr 
Abdu11ah Gül süffisant im 
Fernseh-Interview bekannt, 
das s die AK Partei eigentlieh 
auf die Wahl bestehen könne, 
aber da man ja nur ,das beste' 
für den türkisehen Staat und 
dessen Bevölkerung wo11e, 
wurden Neuwahlen beantragt -
im Hinterkopf hatten sie sehon 
den naehsten Coup geplant: 
Die Wahlen wurden für Ende 
J uli angesetzt. 

Ende Juli!!!- Urlaubszeit 
in der Türkei. 

Die meisten Türken sitzen 
zu dieser Zeit in ihren Ferien
hausern am Meer und werden 
es sieh zwei Mal überlegen, in 
ihren gemeldeten Wohnort zu 
fahren, um dort ihre Wahlers
timme abzugeben. Und tausen
de von Kurden, die vor allem 
in den Gebieten N ordkurdis
tans wohnen, gehen zu dieser 
Zeit in den türkisehen Urlaubs
gebieten ihrer Arbeit naeh und 
können es sieh sehon aus fi
nanzie11en Gründen nieht leis
ten, in ihrem gemeldeten Woh
nort zur Wahl zurüekzukehren. 

(Man so11te dabei wissen, 
dass in der Türkei hisher eine 
Briefwahl nieht angeboten 
wurde, und jeder nur am Wahl
tag in seinem gemeldeten 
Wohnort wahlen darf). Die 
Wahlbeteiligung könnte darnit 
sehr niedrig ausfa11en, was am 
Ende der AKP wieder zu Gute 
kommen könnte. 
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Zwischen diesen beiden 
Fronten steht nun die 
kurdisch gepragte DTP 

Wahrend die kemalistisehen 
Parteien hunderte von kostenlo
sen Bussen zur Verfügung stel
len, um ihre Anhanger zu tau
senden zu den Demos ,für den 
sekularen Staat' zu ehauffieren, 
um der W e lt zu zeigen, w as die 
Türken doeh für ein ,fortsehritt
liehes' V o lk sin d; w erden zur 
gleichen Zeit weiter viele DTP
Ortsvorsitzende und DTP-Bür
germeister aus N ordkurdistan 
unter fadenseheinigen Gründen 
verhaftet und inhaftiert. 

Wie so11 diese Partei unter di
esen Bedingung einen gerechten 
Wahlkampf führen, dessen Wahl 
noch vorgezogen wurde? 

Da Islamisten und Kemalisten 
sehon gegenseitig genug Prob
leme haben, will man die dritte 
Kraft - die kurdische DTP -
schon vorher aus den Weg rau
men, und dies ist wohl auch der 
einzige Punkt, worin sieh Ke
malisten und Islamisten einig 
sin d. 

Wenn man mal dieser Situati
on klar in die Au gen bliekt, 
könnte man sehon hier von 
Wahlmanipulation sprechen. 

Man so11te sich.dieses Spiel 
wirklieh mal vor Augen führen. 
Das ware ungefahr so, als wür
de in Deutschland die 
CDU/CSU die Regierungspartei 
stellen und sich mit der SPD ei
nigen, a11e Ortsgruppenvorsit
zenden der Grünen zu verhaf
ten, um diese sehon vorab vom 
Wahlkampf zu elminieren. Es 
würde ein Aufschrei durch ganz 

Cotmeh 2007 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Europa gehen, würde so etwas 
durchgeführt werden. 

Aber was in der Türkei 
passiert, interessiert in 
Europa anscheinend 
niemanden 

Der neu gewahlte franzö
sische Prasident Nicolas Sar
kozy hat es offen zugegeben, 
er möchte die Türkei nicht in 
der EU haben, um das Kurden
problem nicht nach Europa zu 
transferieren. Das zeigt deut
lich, dass die Mehrheit in Eu
ropa nur an wirtschaftlichen 
Aspekten interessiert ist, aber 
Menschrechte unbeachtet bl ei
ben. 

Doch kommen wir zum Aus
gangspunkt dieses Artikel zu
rück - der Religion. Bisher ha
ben wir eine entscheidende 
Gruppe au?er Acht gelassen, 
die kurdischen Aleviten. 

Da diese von Islamisten als 
unakzeptable Muslime oder als 
Unglaubige angesehen wer
den, entstand auch hier ein tie
fer Spalt in der kurdischen Ge
sellschaft. 

Leider haben auch gerade 
fanatisierte sunnitische Kurden 
kurdische Aleviten immer wie
der attaekiert 

Diese Ereignisse lie?en 
manche Aleviten den türkisc
hen Aleviten naher bringen, 
die ebenso unter den sunnitise
hen Muslimen ihres Volkes lei
den und deshalb oft eber den 
kemalistisehen Parteien vertra
uen, die sie natürlich erfreut 
aufnehmen. 

N atürlich ni c ht weil diese 
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Parteien so offen oder gar kur
denfreundlich sind, sondem 
weil sie Wahlerstimmen sam
meln wollen. 

Ein ahnliche Ereignis spielte 
sich schon einmal vor genau 
70 J alıren in Dersim ab. Auch 
damals glaubten einige Zaza
Stamme der Regierung in An
kara vertrauen zu können. 

Wie wir alle wissen, erlebten 
auch sie eine bittere Enttausc
hung, dennder Dersim-Geno
ziod und die anschliesende 
Deportierung der Überleben
den und die Zerstörung hun
derter Zaza-Dörfer machte 
auch vor Regierungstreuen 
nicht halt. 

Dieses Ereignis sollte nie
mals vergessen werden und die 
schreckliche Erinnerung sollte 
gerade die Aleviten warnen, 
nicht noch einmal den gleic
hen Fehler zu begehen.Des
halb möchte ich noch einmal 
an den Slogan ,Akzeptanz des 
Anderen' erinnern. 

Egal welcher Religion, ob 
Sunnit, Alevit, Yezidi oder 
Christ, man angehört; 

Egal mit welcher politischen 
Richtung man sympathisiert, 
zuallererst ist nur eines wich
tig - eine Einheit unter den 
Kurden, denn nur so können 
ihre Rechte durchgesetzt wer
den. 

Den von der türkisehen Re
gierung gesteuerten Keil, der 
die Kurden spalten soll, starkt 
nur den türkisehen Staat und 
schwacht das kurdischen Volk. 

Wahrend die Kurden aus 
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Gründen von unterschiedlic
hen politischen Ansichten, die 
meist aus anderen Religions
zugehörigkeiten herrühren, au
seinandertrifften, lachen sich 
die Türken ins Faustchen. 
Denn dieser Riss innerhalb des 
kurdischen Volkes macht die 
Türken starker und sornit kön
nen sie ihre faschistische Ideo
logie weiterhin durchsetzen. 

Man mag zur PKK stehen 
wie man will - doch gerade sie 
haben genau das erkannt. Das 
grö?te Hinterniss für die Bin
beit der Kurden ist die Religi
on. Und jeder auch noch so re
ligiöse Kurde sollte dieser 
Partei dankbar sein! Denn 
würde es sie nicht geben, ware 
die kurdische Kultur und 
Sprache auch heute noch in 
der Türkei verboten und darnit 
vergessen. 

Deshalb Freunde - seid nicht 
so dumm und lasst es zu, dass 
die Feinde von au?en euer 
Volk spalten. Man benutzt nur 
die Religion, um auf Stimmen
fang zu gehen - in der Realitat 
sind weder islamistische noch 
kemalistische Parteien an einer 
Lösung des Kurdenproblems 
interessiert. 

Sie sehen die Lösung nur in 
der Eleminierung der kurdisc
hen Sprache und Kultur - aber 
ihr wahres Gesicht werden di
ese Parteien natürlich erst nach 
den Wahlen zeigen! 

Arjin Rioret Baran 
Alexandra Schadlich 

Agit Bingöl 
www.agitheval.de.tl 
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Wahrheit ist die 
frfindung eines 
lügners ... 

analiz 

Hevidar 
KOBANİ 

Her tijtji bo azafJtye 

D
iese 
Behauptung 

· sprach der 
deutsche Philosoph 
und Physiker 
Heinz von Foerster 
in einem Interview 
aus. Doch was 
genau wollte er mit 
dieser Aussage 
sagen? Darnit war 
gemeint, dass sich 
Wahrheit und Lügen 
gegenseitig bedin
gen. 

Die Diskussionen 
von Wahrheit resul
rieren katastrophal 
und zwar weltweit. 
Die Folgen der 
gewalttatigen 
Durchsetzung der 
Wahrheitsidee sind 
Glaubenskriege, 
Folterungen, 
Verstümmelungen 
und Tötungsdelikte. 

Die Kategorien 
Wahrheit, Lüge, 
Objektivitat und 
Subjektivitat stören 
die Beziehungen 

. von Mensch zu 

Mensch, ob in einer 
kleinen 
Gemeinschaft, in 
einer Gesellschaft 
oder zwischen 
Religionen und 
Nationalitaten, sie 
erzeugen ein Klima, 
in dem andere über
redet, bekehrt und 
gezwungen werden. 
Es entsteht sornit 
Feindschaft. 

Schauen wir uns 
den Konflikt zwi
schen den zwei afri
kanischen 
Völkerstammen Hutu 
(85o/o) und der Tutsi 
(15o/o) an, der 1994 
stattfand. Innerhalb 
von nur 100 Tagen 
ermordeten Hutu
Milizen und 
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Helfershelfer ca. 
800.000 bis 1 Million 
Tutsi und oppositio
nelle Angehörige der 
eigenen 
Volksgruppe. 

Die ehemaligen 
Kolonialmachte 
Deutschland, 
Belgien, vor allem 
Frankreich, das die 
Hutu-Milizen ausge
bildet hatte, griffen 
nicht ein. Für die 
einzig verbliebene 
Supermacht USA war 
Ruanda offensichtli
ch nicht wichtig 
genug, um aktiv zu 
werden. Die Clinton
Regierung missachte
te Warnungen ihrer 
Afrika-Experten und 
unterstützte den 
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Abzug der UN-Einheiten aus 
Ruanda. Der ehemalige 
General der kanadischen 
Armee Romeo Dallaire for
derte vergeblich eine starke 
UN-Eingreifstruppe. In sei
nem Buch schrieb er: "]eder 
Mensch zahlt. Kein Mensch 
auf der Welt ist mehr wert 
als ein anderer. In Ruanda 
wurde das vergessen". 

In der Philosophie ist die 
Wahrheit eine Rechtspflicht 

Wenn die Wahrheit 
Konflikte auslöst, was ist 
dann mit der Lüge? Ist es 
rechtfertigbar zu lügen? 
Wenn ja, aus welchem 
Grund? Gelogen wird aus 
Höflichkeit, aus Scham, aus 
Angst, zum Schutz anderer 
Personen oder um die Plane 
des Gegenübers zu verei
teln. 

Meistens geschieht dies, 
um einen Vorteil zu erian
gen oder einen Fehler zu 
verdecken, um so Kritik 
oder Strafe zu entgehen. 
Ethisch wird das Lügen im 
Allgemeinen als unmoralisch 
empfunden. Auch in der 
Philosophie ist die Wahrheit 
eine Rechtspflicht und die 
Lüge ein Fleck in der men
schlichen Natur. 

Lügen können rechtfertig
bar sein, wenn sie lebensret
tend sind, doch trotzdem 
weichen die Menschen nicht 
vom Lügen ab und denken, 
sie würden sich besser füh
len oder sich selbst beruhi
gen. Dabei schwindeln sie 

Her titt ji ho azadfye 
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nicht nur ihr Gegenüber an, 
sondem auch sich selbst. 

Toleranz führt zur 
Konfliktvermeidung 

In dem Ideendrama von 
Gotthold Ephraim Lessing 
"Nathan der Weise", der zur 
Zeit der Kreuzzüge spielt, 
kommt eine Ringparabel 
vor. Ein Mannder drei 
Söhne hat, liebt alle drei 
gleicher MaK 

Dieser Mann besitzt ein 
wertvolles Familienerbstück: 
einen Ring, der über die 
magische Eigenschaft 
verfügt, seinen Trager "vor 
Gott und den Menschen 
angenehm" zu machen. 
Dieser Ring wurde über 
viele Generationen hinweg 
vom Vater an jenen Sohn 
vererbt, den der Vater am 
meisten liebte. 

Doch nun 
tritt der Fall 
ein, dass der 
Vater keinen 
der Söhne 
bevorzugt. So 
lasst er drei 
weitere Ringe 
schmieden und 
bei keinem 
Sohn wirkt die 
magische Kraft. 
Sie treten vor 
den Richter, 
darnit der ent
scheidet 
welches der 
wahre Ring ist. 

Es ist keiner 
von den drei 

48 

Ringen, da der wahre Ring 
verloren gegangen sein 
muss. In diesem Fall ist der 
Vater Gott, die drei Ringe 
stehen für die drei mono
theistischen Religionen 
(Islam, Christentum, 
Judentum), die Gott glei
cherma:fSen liebt und keine 
Religion ist die Beste. Aus 
diesem Akt wird erkannt, 
dass Toleranz zur 
Konfliktvermeidung führt 
und das zur Toler'anz auch 
Gerechtigkeit, 
Meinungsfreiheit und das 
Recht auf freie Entwicklung 
der Identitat und der 
Sprache gehört. Es sollte 
weltweit möglich sein, seine 
"eigene" Wahrheit auszu
drücken und zu bilden, 
ohne dass psychische oder 
physische Gewalt angewen
det wird. 
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kur di 

Siyamed Sipan 
UGURLU 

Her tigt ji bo aztUYıye 
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H 
elbestvan ı1 
Feylezofe 
mezin Ehme

de Xane wusa goti
ye: 

Ger hebaya me 
fttifaqek 
Lekra min bikira 
fntfqadek 
Rom u ecem bi 
temamf 
Hemuyanji mere 
dikir xulamf 
Bele min xwest 

bi çend risten ji Di
wana Ehmede Xa
ne dest bi nivisa 
xwe bikim. Ji ber 
ku di van çend reziken 
helbesta şaire nernir de 
rnirov dikara bi hesani 
hivine ku di diroke de 
kurd qet di bin kone 
netewi de rı1neniştiye ı1 
li hev kom ne bOne. 

Bi hevre stranen 
dengbejiya kurditiye 
nestrane. Bi hevre xwe 
bera newalen bedewiya 
welate agir ı1 roje neda
ne. Ev ji sederne ku he
ta niha ne dewletek 
kurd heye ı1 ne ji zirna
ne kurdi wek zimane li 
elliane yen din peşketi-
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ye. BOye sedem ku 
kurd bi salan neçariye 
eş-kişandine hatiye hiş
tin, neçariye bindestiye 
hatiye hiştin. BOye se
dem ku heta niha bi de
han kornkuji di sere 
kurdan re derhas bive, 
bi dehan serbildan tek 
biçe. Kurdan herdem 
kişandiye, herdem di 
bin şert ı1 mercen zah
met de neçar maye za
roken xwe mezin bike, 
bi tirs ı1 xof. 

Bel e wek ku te zanin 
di demen dawi de he
valbendi ya netewi 

malıra xwe li hemı1 ba
bet ı1 mijaren axaftina 
xistiye. Min ji xwest di 
nivisa xwe ya ira de bi 
zirnaneki wejeyi ye hı1-
nandi ve pevrati ye ve
bikim ı1 vebejim, li go
ra çaven ramanen xwe. 

Derbare ve mijare de 
hemı1 rexistin ı1 partiye 
siyasi yen kurd nezika
tiya xwe ya di derheqe 
ve rnijare de xı1ya kirin. 
Mirov bi kefxweşi di
kare beje ku ev nezikati 
hemı1 ereni ye ı1 sede
me kefxweşiye ye. 
Lewra min ji xwest li 
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ser ve babete hest u rama
nen xwe vebejim u bi were 
parve bikim. Dema mirov 
xwe bera nav rupelen ku 
şerm dike mirov w an ji na va 
we jenga diroke veke u fedi 
dike mirov bixwine temaşe 
dike u xwe bera nav wan di
de, mirov dikare bi hesani 
bivine ku di diroka gele 
kurd heta niha qet li xeta ne
tewi li hev kom nebuye u li 
hev ne civyaye. Di her ro
pele diroke de aliyeki kurd 
buye ambfirine dijmanan u 
hiştiye ku keda bi sedan an 
ji bi hezaran kesan vala der
keve u bi sedan qad bive go
laxwine. 

Erişen li ser gele kurd 
ewe ji aliye hezen netewi 
ve were bersivdayin 

Le iro ev guheriye, iro 
kurd guheriye, iro kurd buye 
xwedi fikrek netewi, buye 
xwediye tegihiştina nasna
ma netewi. Di diroke de ge
le kurd qet wek roja me, ne 
bu ye xwedi hesten netewi. 
Lewra ewe wek di demen 
bori de zfi zfi neye leystiken 
dijmin u neyaran. 

Di roja iro de hernil parti
ye kurd xwe neziki xeta ne
tewi dike u li ser konferan
seke netewi dixwaze heza 
xwe bike yek. 

Di hernan deme de difiki
re ku hezek parastine ku 
ewe bive arteşa gele kurde 
her çar perçeyan ava bike, 
ku mirov dikare di bin bane 
Hezen Parastina Gel de bine 
cem hev. Ev hez ewe di bin 
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parastina rewa de gele kurd 
bipareze. Erişen li ser gele 
kurd ewe ji aliye hezen ne
tewi ve were bersivdayin. 

Di demek mijara gotine de 
kurd ewe bive xwedi otorite 
di rojhilata navin de, ewe bi
ve xwedi hezek ku tii dewlet 
ewe nikaribe bi ser wan de 
b içe. 

Tene ku dema hernil kurd 
di konferansek netewi de 
were cem hev, ewe bikiribe 
bi tipen zerin li ser rupelen 
diroke binivisine. 

Rupelen ku heta niha te
ne bi tipen xwini li ser hati
ye nivisandin. Da ku rupe
len diroke ji ber vekirina 
xwe fedi u şerm neke. 

Ku em dixwazin zaroke 
me bi hevre siruda netewi 
"Ey Raqib" li dibistanen 

Ger hebuya m~]iitfaqek; 
Lekra miıi bıkıia intiqadek 
Rom ı1 Ecem temami 
Hemhuyan Jimere dıkır 
xulami 

kurdi bixwine dibe em li Tekmil dikirme din' u dewlet 
hev kom bibin u heza xwe Tehsil dikir mew}u hikmet 
bike yek, dibe em ittifaqek Temur dibum jı biz tı 
netewi çebikin, dibe em he- melaqet 
valbendiyek be dawi saz Mumtaz dibum xularn 
bikin. kemalet 

We deme wek helbestvan 
u feylezofe mezin Ehmede Kurmanc ne pir dibe 
Xane ji gotiye "Rom u kemaletin 
ecem bi tamami. Ewe hernil Ema dı yetim ı1 oexwedanin 
jimere bike xulami." BiFcumle ne cahil u neianin 

Bele we deme de des ni- B'elki be sefil ı1 bexwedanin 
karibe re li ber destgirtine 
kurdan bigre, de kes nikari- Gerde hebuya me inqiyadek 
be kurdan mina amburinan Alikerernek lati fedanek 
bi kar bine. Di dawiya ni vi- Min de elema ilme :aliman 
se de dibejim tene; Alibikira livane gerdun 

ittifaqa netewi, 
pevratiya netewi, 
hevalbendiya netewi, 
ewe her çar perçeyen 
welate agir u roje bigihi-

ne sev hev. 
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Binave ruha,melaye ciziri 
Pe hey bikira e11 heriri , 
Keyfek bida feqiye teyran 
Heta bi evends du mayaheyran 

AhmedeXANE 
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Le Nouveau Gouvemement Turc 
politic 

Ahmet 
DERE 

"ll convient d' effacer /es 

mauvaises traces de la 
constitution de 1982, et 
pour cela le dialogue est 
absolument nıkessaire. 
Par des mesures prıkises 
et justes, le gouvernement 
turc peut montrer qu'il est 
de nouveau sur un rythme 
serieux de reformes. Le 

so/utionnement de la 
mauvaise situation en 
T urquie ne peut pas 
attendre des annees. ll faut 
que /es choses se reglent le 
plus vite possib/e" 

Her ti4tji bo azadfye 

s uite aux electi-
ons legislatives 
turques realisees 

le 22 Juillet 2007, le 
parti au pouvoir, l' AKP, 
a obtenu 47% des voix. 
Avec les resultats de 
ce s elections, 1' AKP est 
devenu la premiere for-
ce politique du pays et 
est, de ce fait, en capa-
cite de realiser des 
changements conside-
rables. 

En ce qui conceme le 
processus des negociati-
ons Turquie-Union Eu-
ropeenne, le nouveau 
gouvemement a la capa-
cite de repondre aux 
exigences de l'Union 
Europeenne. Faire des 
changements et des re-
formes democratiques 
en Turquie et poursuivre 
la route de 1 'adlıesi on a 
l'Europe n'est plus im-
possible. 

Si les dirigeants de ce 
parti le veulent, ils peu-
vent le faire, et cela cor-
respondrait aux interets 
du pays. Mais, quand on 
regarde la pratique des 
dirigeants de ce parti, on 
voit bi en qu' au cours 
des deux demieres an-
nees, ı 'une des erreurs 

que les dirigeants de l '- de voir ce que le nouve-
AKP ont comınise a ete au gouvemement va fai-
de penser qu'ils pouvai- re dans les prochains 
ent releguer la question mo is. 
europeenne a 1' arriere- D' ap res mo i, 1 'AKP 
plan. On peut dire que se trouve dans des con-
cela a degage un espace ditions favorables pour 
aux militaires pour se montrer les preuves des 
renforcer et lancer des progres accomplis. La 
operations au Kurdistan. Commission europeen-

Ainsi que certains Eu- ne prepare son rapport 
ropeens l'analyse, je annuel d' evaluation po-
pense que les militaires ur debut novembre 
auraient fait de meme, 2007. Je crois que le 
mais, neanmoins, ils se commissaire europeen 
sont dit que si 1 'Europe Olli Rehn et ses collabo-
n'etait plus derriere I'- rateurs attendent des no-
AKP, alors la voie etait uvelles positives pour se 
li bre. C' est pourquoi il prononcer au su jet de la 
est desormais dans l'in- situation en Turquie 
teret de 1' AKP, etant dans leur rapport. 
donne sa position majo- J e sais que ce ne so nt 
ritaire dans le paysage pas seulement des dec-
politique turc, de conti- larations d'intentions 
nuer a faire ces refor- positives qui sont atten-
m es. dues par I 'Europe, mais 

Avant tout, il faut sa- des reformes constituti-
voir que, pour la stabili- onnelles ainsi que leur 
te de la Turquie, le solu- mise en place effective. 
tionnement de la Dans les cinq demie-
question kurde constitue res annees, les dirige-
une clef de reponse. ants du gouvemement 
Cancemant la politique d'Erdogan ont eu tout 
du nouveau gouveme- leur temps pour faire les 
ment nous n' avons pas reformes necessaires. Je 
encore d'elements con- pense, pour les dirige-
crets permettant de 1' ap- an ts de 1' AKP, que les 
precier. Il faut attendre perspectives des refor-
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mes sont pretes, a condition de 
ne pas les laisser dans le tiroir. 
Une fois qu'ils auront pris la de
cision, je pense que ces sujets po
urront etre traites assez facile
ment et rapidement. Nous savons 
que ces sujets sont sensibles pour 
les Europeens. Notamment les 
sujets cancemant les droits del'
homme et la liberte d'expression 
sont pour eux tres importants. Si 
le nouveau gouvemement fait 
ces reformes, il pourra convain
cre les Europeens de sa volonte 
d'aboutir. 

D'apres notre experience poli
tique, les seuls progres techniqu
es ne seront pas probants pour les 
dirigeants et I' opinion publique 
enEurope. 

Un nouveau gouvernement 

Nous savons que le nouveau 
gouvemement de I' AKP prepare 
une nouvelle constitution. Dans 
le projet de cette derniere, il faut 
que les restrictions a ı 'utilisation 
des langues autre que le turc, soi
ent totalement supprimees. Ainsi, 
il faut que la realite de la questi
on kurde soit reconnue au niveau 
constitutionnel. 

L' arrive d' Abdullah Gul, a la 
presidence de la republique tur
que, doit provoquer 1' arrivee, 
conjointement a l'election, d'un 
nouveau parlement. Ainsi, pour 
que la nouvelle constitution soit 
acceptee par tous, il faut que s'
etablisse un veritable dialogue 
entre tous les groupes au Parie
ment et les ONG du pays. 

Il convient d'effacer les mau
vaises traces de la constitution de 
1982, et pour cela le dialogue est 

Her tijt ji bo aza{)fye 
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absolument necessaire. 
Par des mesures precises et jus

tes, le gouvemement turc peut 
montrer qu'il est de nouveau sur 
un rythme serieux de reformes. 
Le solutionnement de la mauvai
se situation en Turquie ne peut 
pas attendre des annees. Il faut 
que les choses.se reglent le plus 
vite possible. 

La mise en pratique effective 
de nouvelles reformes en Turquie 
peut ouvrir la voie a de nouvelles 
discussions de la part des dirige
ants europeens. Je n' attends pas 
de M. Sarkozy qu'il change d'
avis, il continuera de rester fıxe 
sur son idee que la Turquie ne fa
it pas partie de 1 'Europe. Mais, 
nous savons tous que messieurs 
Brown, Prodi et Zapatero n'ont 
pas la meme position que M. 
Sarkozy. Done, en ce qui concer
ne la position de I 'UE co n cemant 
la Turquie, nous ne savons pas 
encore ce qu'elle est exactement 
po ur I' instant. 

La presidence d' Abdullah 
Gul 

Le 28 Aofit 2007, le Pariement 
turc a designe le ministre des af
faires etrangeres, M Abdullah 
Gul, comme le nouveau chef de 
1' 'Etat. C' e st le premier president 
issu de la mouvance religieuse 
islamiste en Turquie. Il a irnme
diatement prete serment et est 
entre en fonction. Je pense que 
cette election d' Abdullah Gul pe
ut etre consideree comme un pas 
de la Turquie en directian de 1'
Europe. M. Abdullah Gul est re
connu comme un grand partisan 
de l'Union Europeenne. Desor-
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mais il peut prouver que la pen
see islamiste conservatrice est 
compatible avec l'idee de de
mocratie. Cela devrait avoir des 
consequences positives pour les 
Turcs d'Europe. 

C'est un choix qui va renforcer 
l'acceptation et l'integration des 
Turcsen Europe aussi. Nous ne 
pouvons pas dire que I' armee 
turque, qui voit cette eleeti on d'
un reil critique et craint pour la 
lai'cite du pays, va rester silencie
use. Mais nous ne pouvons pas 
deviner ce que va faire cette ar
mee la. 

Les Kurdes esperent que M. 
Abdullah Gul est conscient que 
le non-solutionnement de la qu
estion kurde represente une en
trave a un rapprochement de son 
pays av ec I 'Europe. 

Rappelons que le parti politi
que pro-kurde, le DTP, est toujo
urs considere comme un danger 
pour la Turquie. Deja, de nom
breuses plaintes font etat des en
traves mises a la campagne elec
tarale des candidats du DTP en 
commençant parlamise en exa
men preventive et l'incarceration 
de cadres de ce parti. 

La Turquie va-t-elle continuer 
a nier toujours la realite de la 
question kurde et refuser d'
ouvrir des negociations avec to
us les representants de la cause 
kurde? Peut-elle continuer a ig
norer leurs nombreux appels a 
une paix negociee qui accorde
rait aux Kurdes des dröits cultu
rels et politiques dans le respect 
des frontieres existantes? Ce 
sont des questions tres impor
tantes pour lesquelles nous at
tendons les reponses. 
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os 

ok küçük Ç kapasiteye 
sahip olan 

ve oldukça basit 
işlemler gerçek
leştiren BIOS'ta 
en ufak bir sorun 
yaşanırsa 

bilgisayarınız devre 
dışı kalabilir. 

Bilgisayar ile ger
çekleştirilen her türlü 
işlemde, işlemcinin 
önemli bir görevi 
vardır. İçerisinde 
milyonlarca transisto
m barındıran ve ana 
işlevi kendisine veri
len komutları işleme 
dönüştürmek olan 
işlemci, bu esnada 
en çok bellek ile veri 
alışverişinde bulu
nur. Tüm verileri 
depolama görevini 
üstlenen sabit disk, 
bu veriyi öncelikle 
belleklere yollar. 
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Driver 

Bellekler ise aynı 
şekilde veriyi işlem
ciye gönderir. Bu 
döngü sürekli olarak 
sürer ve veri, sabit 
disk, işlemci ve bel
lek arasında gidip 
gelir. Ancak bilgi
sayarlar için öyle bir 
an vardır ki işlemci 
için gereken veri, 
doğrudan elde edile
mez. Bu olay bilgi
sayarın ilk açıldığı 
anda karşımıza çıkar. 
İşlemci sistem açılışı 
anında sabit diske 
erişmek ister. 

Sabit diske erişimin 
gerçekleşebilmesi 

için bilgisayarın sis
temle ilgili ana bilgi-

Controllers 
on motherboard 

Controllers on 
peripheral cards 

leri elde etmesi 
gereklidir. Bu bilgiler 
ise sabit diskte 
saklıdır. Yani bu 
durumda sistemin 
açılması için gerekli 
olan bilgi sabit diskte 
bulunmasına rağmen 

sistem bileşenleri 
aktif hale geçmediği 
için sabit diske 
erişim mümkün 
değildir. Bu durumu 
anahtarı içinde saklı 
olan bir kasaya ben
zetebiliriz. Anahtara 
erişim olmadığı için 
kasa 
açılamamaktadır. 

Kasa açılamadığı için 
de anahtara erişile
memektedir .. İşte bu 
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sorunu aşmak için sis
temi tanımlamaya 
yarayan ve oldukça az 
yer kaplayan bilgiler 
başka bir ortamda 
tutulmalıdır. Bu ortam 
BIOS yongasıdır. 

BIOS'un görevi 

BIOS (BASIC Input
Output System) keli
mesinin anlamı 'Ana 
giriş-çıkış Sistemi' dir. 
BIOS içerisinde siste
min ilk açılışını ger
çekleştirmek için 
yeterli derece bilgi yer 
alır. Açılış sırasında 

BIOS tarafından 
yapılan ilk iş CMOS 
bilgilerini kontrol 
etmektir. 

CMOS belleğinin görev 
yapabilmesi için çok zayıf 
elektrik akımı yeterlidir ve 
bu akım ana kartlar üzerinde 
yer alan saat pilleri 
tarafından karşılanır. Bu 
enerji ihtiyacı o kadar 
düşüktür ki bir pil herhangi 
bir sorun olmadığı sürece 
beş yıl bile yeterli olabilir. 

CMOS içerisinde BIOS 
tarafından saklanamayan 
bellek gecikme süreleri gibi 
bazı değişkenler yer alır. 
Bildiğiniz gibi bu değişken
ierin otomatik olarak algılan
masını seçebileceğiniz gibi 
kendimiz de manuel olarak 
girebiliriz. Yaptığımız 
değişikliklerin kaybolma
masını bu pil sağlar. 

Bazen kullanıcılar bilgi
sayarlarının saatinin ve tari-
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hinin sürekli sıfırlandığından 
şikayetçi olur. Bu olayın 
sebebi ana kart üzerindeki 
pilin bitmesi ya da bitmek 
üzere olmasıdır. 

Saat ve tarih bilgileri silin
se de ana kart bileşenleri ile 
ilgili pek çok diğer bilgi 
silinmez. Çünkü bu bilgiler 
CMOS altında değil BIOS 
yongasının esas belleğinde 
bulunmaktadır. BIOS altında 
yer alan bu esas belleğin 
değişimi ancak BIOS güncel
lernesi sırasında gerçekleşir. 
Örneğin kullanmış 
olduğunuz ana kart, yapılan 
bir BIOS güncellernesi son
rasında en yeni işlemcileri 
tanır hale gelebilir. BIOS 
güncellemesinin son derece 
riskli olmasının altında yatan 
neden de budur. 
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Güncelleme sırasında 
oluşabilecek elektrik 
kesintisi gibi bir sorun ya 
da başka bir ana karta ait 
olan güncelleme 
dosyasının yüklenmesi 
ana kartı kullanılmaz 
hale getirebilir. Bunun 
sebebi BIOS içindeki ana 
belleğin hasar görmesi
dir. Böyle bir sorun 
oluştuğunda bilgisayar 
hiçbir şekilde açılmaz. 

Açılış sırasındaki 
adınılar 

CMOS altındaki tüm 
değerler yüklendikten 
sonra güç yönetim özel
likleri aktif hale geçer ve 
görüntü kartı tanımlanır. 
Günümüzdeki görüntü 

kartlarının kendilerine ait 
birer BIOS yongası bulun
maktadır . 

BIOS görüntü kartını 
bulduğu anda kartın içerisin
deki BIOS bilgisini okuyarak 
özelliklerini hızlı bir şekilde 
öğrenir ve ekrana yansıtır. 

Bu nedenledir ki bilgi
sayarınızı açtığınızda ekrana 
gelen ilk görüntü, ekran 
kartının modeli ve belleği ile 
ilgili bilgi satırıdır. Daha 
sonraki aşama POST (Power 
On Self Test) olarak 
adlandırılır. POST sırasında 
ana karta bağlı PS/ 2 ve USB 
tipindeki klavye ve fareterin 
taraması yapılır. Hemen 
ardından tüm PCI yuvaları 
taranarak mevcut kartlar lis
telenir. Eğer CMOS ayarları 
altında 'Quick Power On 
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Self Test' yani 'Hızlı POST' 
aktif hale getirilmemişse bel
lekler denetlenir. Denetleme 
sırasında sistem belleği ya da 
bellekleri okuma ve yazma 
testine tabi tutulur. 

Bu işlemler sırasında bilgi
sayardan gelebilecek sesli 
uyarı sinyalleri donanımsal 
bir sorun olduğunu belli 
eder. Çünkü henüz işletim 
sitemi ile ilgili hiçbir dosya 
yükleomemiştir 

POST işlemi başarılı şekil
de sonuçlandığıncia IDE 
cihazları kontrol edilmeye 
başlanır. Cihazıarın kontrol 
edilmesi her bir IDE kablo
suna sırayla sinyal gönderile
rek yapılır. 

Sinyal geri dönmediğinde 
bu kanalın boş olduğu var
sayılır. Sinyal döndüğü tak
di~çle türüne bağlı olarak 
cihazın modeli, markası, 
kapasitesi ve özellikleri ile 
ilgili bilgiler elde edilir. 

Yanlış BIOS ayarlan 
sisteme zarar verebilir mi? 

BIOS altındaki bazı ayarlar
da değişiklik yapılması sis
tem bileşenlerinin zarar gör
mesine sebep olabilir. 
Özellikle yeni nesil anakart
larda yer alan işlemci ve bel
lek gerilim ayarları, son 
derece tehlikeli sonuçlar 
doğurabilir. Örneğin bu 
değerlerin 0.5 Volt 
arttırılması bile işlemcinin 
yanmasına sebep olabilir. 
Bunun yanında yüksek fre
kanslarda çalışan ve oldukça 
fazla ısınan işlemcilerin ısı 
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değerleri çok iyi şekilde 
takip edilmelidir. Çoğu ana
kartta yer alan ısı kontrolcü
leri BIOS altındaki ayarlada 
denetlenmektedir. 

Bu ayar sayesinde ısı 
değeri belli bir değeri 
aştığında sistemin kapanması 
sağlanabilir. Bu ayar 
bölümündeki eşik sınır 
değeri 70 C iken değişiklik 
yapılıp tamamen devre dışı 
kalması sağlanırsa işlemcinin 

ısınarak yanması ihtimali 
doğabilir. Elbette bu sonu
cun doğması için işlemci 
fanının arızalanması ya da 
yerinden aynaması gereklidir 

Boot işleminin detaylan 

Tüm anlatılan aşamalar 
atıatıldıktan sonra işletim 
sitemi yüklenmeye başlanır. 
Elbette bu aşamada açılış 
için kullanılan sıralama dik
kate alınır. Eğer açılış sırası 
'A, C, CD-ROM' şeklinde ise 
ilk önce disket sürücü yuvası 
kontrol edilir. Sırasıyla açılış 
sırasındaki tüm cihazlar 
işletim sistemi için gerekli 
dosyaları içermiyorsa bu 
durumda ekrana hata uyarısı 
gelir. 
İşletim sistemi açıldıktan 

sonra BIOS'un devre dışı 
kaldığını sanıyorsanız 
yanılıyorsunuz. Belli bir 
uygulama, işlemciyi devreye 
sokmak istediğinde özel bir 
sinyal gönderir. İşlemci BIOS 
bilgisini inceleyerek veri 
göndermekte olan bir 
bileşen olup olmadığını kon
trol eder. Örneğin veri girişi 
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olduğu sürece klavyeden 
gelen sinyaller de bu şekilde 
iletilir. İşlemci ve bellek bu 
sayede veri iletişimini sağlıklı 
şekilde gerçekleştirir 

Güncelleme dikkat ister 

Bilgisayarınızdaki ana 
kartın BIOS bilgilerini gün
celleyebileceğinizi ama bu 
işlemin riskli olduğunu söy
lemiştik. 

Bu durum bazen şart ola
bilir. Örneğin 3 - 4 yıllık bir 
bilgisayar yeni almış 
olduğunuz 80 GB kapasiteli 
sabit diski tanımayabilir. 

Bu durumda anakara üreti
cisinin İnternet sitesini kon
trol edip yeni bir BIOS 
sürümü olup olmadığını kon
trol etmelisiniz. 
Bilgisayarınızla ilgili bir soru
nunuz olmadığı sürece BIOS 
güncellernesi yapmayı dene
meyin. 
Bazı ana kartlarda BIOS'un 

güncellenmesini engelleyen 
bir jumper bulunur. 

Bu jumper'ı farklı bir konu
ma getirmediğiniz sürece 
güncelleme mümkün olmaz. 
BIOS bilgilerini silme 
özelliğine sahip bazı virüsler
den bu şekilde rahatlıkla 
korunabilirsiniz. 
Diğer yandan Gigabyte fir

masının kullandığı Duai
BIOS teknolojisi de oldukça 
faydalı bir özellik. 

Bu teknoloji BIOS'un bire
bir kopyasını içermekte ve 
bir sorun olduğu anda diğer 
kopya devreye girerek ana 
kartı korumakta. 
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Bu Kentte Her Gece Büsran Var 

Bu kentte her gece yalnızlığında 
Şiirlerim doğuyor, küçük bir çocuk ağlayışıyla 
Taze çiçekler açıyor beyaz kağıtlarımda 

Buram buram hasret var 
Bir türkünün hüsranında, sazında 
Bir çocuk yüzü gözümde canlanıyor 
Duvarımda düşen gölgelerde hüzün var 

Sevdalıyım belki de, kim bilir 
Yarları dökülmüş yaşlı bir Çınar 
Gözlerindeki umutları sönmüş 
Alacakaranlıklara gömülmüş 

Doğmayan bir güneş gibiyim 

Bu kentin köftenmiş sokaklarında 
Her şeyini kaybetmiş 
Nefreti, kederi yüklenip 
Aynaya baktığımda 
Bin asrı devirmiş gibiyim 

Bu kentte gençliğimi bıraktığımda 
Sılarndan kovulmuş bir mahkum gibiyim 
Kuşların kanatiarına konup 
Dünyada göç etmek gibi 

Bu kentte doğup doğup öldüğümde 
Pas lı zincirlerde çürüttüğüm ömrüm 
Y üreğime vurduğum kilitli kapıların ardından 
Töre/ere kurban edilmiş 
Mahsum bir çocuk gibiyim 

Korkmaz Yılmaz(Verviers) 
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Kürdistan 

Topraklarım bölüm börtük 
Talana uğramış 

Rüyalarımın ülkesi 
Kürdistan 

Savaşım insanlık adına 
Keleşimin ucunda 
Karanfil fışkırıyor 

Barışı doğursun diye 

Dağlar benimdir 
Geleceğimi kurmam içindir 

Başımı koyduğum 

Yarim, sevdam, sevincim 
Başına taş yaptığım yastığım 

Türkülerim gebedir 
Amansız da olsa 
Gabarda geceler 

Sanadır özlemlerim sanadır 

Mutlu, özgür 
Sevgiyi doyasıya 

Sarılacağım göz yaşı döken 

Anamın nasırlı ellerine 
Ben geleceğim, bitince savaşlar 

Sinan Mahir 
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Bir deliyi nasıl tanırsınız 

Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, 
adamın biri sorar: 
Bir insanın akıl hastanesine yatıp yat
mayacagını nasıl 

belirliyorsunuz'? 
Doktor: 
Birküveti su ile dolduruyoruz. Sonra 
hastaya üç sey 
veriyoruz. 
Bir kag;ık, bir fincan, ve bir kova. Sonra 
da kig;iye küveti nasıl 
bog;altmayı tercih ettigini soruyoruz. 
Siz NE yapardınız'? 
Adam: 
000 ! Anladım . Normal bir insan kovayı 
tercih eder. Çünkü kova 
kag;ık ve fincandan büyük. 
Hayır, der doktor. 
Normal bir insan küvetin tıpasını çeker. 

TERLEMEK iÇiN 

Sınavda tıp ögrencisine sordular: 
- Hastayı hangi yöntemlerle terletirsin'? 

Öğrenci bildiklerini söyledi. 
- Bafka'? 
Belleğini yokladı, anımsadığı bag;ka yön
temleri de anlattı. 
- Bag;ka'? 

Ter içinde kalan öğrenci: 
- Bütün bu yöntemlerden sonuç 
alınmazsa, dedi, buraya get irir, huzuru
nuzda s ı nava sokarımı 

Her tl.jt ji bo azaiJZye 

%ıs'i insan olan koyun üretildi ... 
Profes&r! Türkler tamatrtı 
insan k~n üref/Y\işler! 

Anlamış değiliz 

Donemin amerika ingiltere 
ve Turkiye Başbakanlan 
biraraya gelmiş ve toplantı 
sonunda basının sorulannı 
yanıtlıyorlarmış 

Gazeteci sormuş: 
- ülkenizde 4 kişilik bir aile 

ne kadar gelirle rahat bir 
hayat 

sürebilir siz onlara ne kadar 
ödüyorsunuz? 

amerika başbakanı: 
- amerikada 4 kişilik bir 

aile 5000 dolar ile rahat bir 
yasarn sürebilir, biz onlara 
6500 dolar ödüyoruz geri 
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kalan 1500 dolan napartar 
bilmiyorum. 

ingiltere başbakanı: 
- ingilterede ayni aile 4000 

pound ile rahat yasar, biz 
5000 

veriyoruz 1000 pound 
nereye gidiyor bilmiyoruz 

Türkiye Basbakani: 
- Türkiye de ayni ailenin 

açlık siniri 800 000 000 TL 
dir. Biz onlara 

300 000 000 TL veriyoruz 
geriye kalan 500 000 000 TL 
yi nereden buluyorlar bizde 
anlamış değiliz 
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düşman 

gelseydi bir de 
onlarla kartopu 

, oynasaydik 
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BU KAROA 

~~t1f~ 
AN LAYIŞI 

VAR 
GERçEKTEN .. 

düşmanın başına 

birşey mi geldi. 
gelmediler heval??? 
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1- Can Welat parçasıyla 
tanınan ve geçtiğimiz günler 
de onbir arkadaşla şehit 
düşen sanatçı bayan gerilla -
Can Welat parçasını söyleyen 
şehit gerilla 
2- Bütün bitkilerin genel adı -
ingilizcede kısıt anlamına 
gelen kelime - Tarihte bir 
uygarlık 

3- Norveç'in resmi plaka imi -
Kuzey Karadeniz'de bir ülke 
4- Kürtçede horoz- Türkçe'de 
zevi - Bir müzik notası 
5- Kabaca sesieniş -
Sahiplenme - Birinci, tek 
6- Vucütta kas olarak bilinen 
insan içindeki incecik doku -
Alfabedeki son ikinci harf -
Bir renk 
7- Yükseklik, ilerilik, şerefli
lik- Kışın yenilen ve cadı bay
ramında sembol olan ünlü bir 
sebze - Alfabenin ilk harfi 
8- Kırmızı renk - Birini suçsuz 
yere suçlamak 
9- Güzel bir bitki - İridyumun 
simgesi 
10- Hemen olması gereken 
vakalara denir - Kaçak 
ll- Grup, Kom- Ölen kişile
ren kalan 
12- Değerli bir taş - Küçük 
mağara- Kayak 
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8 9 10 ll 12 

1- Süt ürünleriyle yapılan sağuk bir tatlı- Soy, Cet 
2- Önemli bir besin maddesi - Şehir, Vilayet - Boçlunun 
karşısındaki alacaklı 

3- Kendini zeki sanan kimse, bilmişlik- Özentili kişilik durumu 
4- Birinci olma durumu - Mısır'ı besleyen en önemli nehir - Sağuk 

ve sıcak arası bir durum 
5- Bir para birimi - Türkü, şarkı 
6- Önderliğin doğup büyüdüğü köy - Kuru Fasulyenin kısaltılışı 
7- Fransızca kökenli girikenlilik durumu 
8- Arapça'da bir erkek adı - Unite 
9- Ulaşım araçlarının durak yerleri olarakda bilinen, merkezi ista
syonlar - Kuş tüyü 
10- Kürtçe'de öküz- Askeriike tümen düzeyindeki birlik- Su yolu 
ll- İlave -Bir erkek adı- Türk Sanal Havacılık Akademisi 
12- Suriye'nin başkenti - Birdenbire 
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