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HHaannggii  zzaalliimmiinn  zzuullmmüünnüü
hhaannggii  ssuullttaann››nn  hh››flflmm››nn››
hhaannggii  iimmppaarraattoorruunn  
zziinncciirrlleerriinnddeenn  bbooflflaannmm››flfl
zzuullmmuunn  ss››nn››rrss››zzll››¤¤››nn››

hhaannggii  ddiillllee
mmaassaallllaa
ööyykküüyyllee
rroommaannllaa
ttüürrkküüyyllee
aa¤¤››ttllaa
ddeessttaannllaa
flfliiiirrllee
aannllaattaayy››mm  bbiillmmeemm  kkii
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hhaannggii  nnaass››rrll››  yyüürreekk  
ddaayyaann››rr  bbiillmmeemm  kkii......
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MMeerrhhaabbaa  ggeennççlleerr  vvee  ggeennçç  kkaallaannllaarr!!

So¤uk k›fl aylar›na s›cak bir gündemle
girdi¤imiz bugünlerde dergimizin Aral›k sa-
y›s›yla tekrar sizlerleyiz. 

Karanl›k güçlerin umutlar›m›z› karart-
mak için k›talar aras› tezgahlar kurmaya ça-
l›flt›¤› bugünlerde halk›m›z›n umut fidanlar›
özgürlük da¤lar›ndan tüm gericili¤e meydan
okuyor. Halk›m›z›n özgür gelece¤ini canlar›
pahas›na ilmek ilmek örüyor gerilla. Tarihi-
mize alt›n harflerle yeni zaferler s›¤d›r›yor.
Halk›m›z›n boyun e¤meyece¤ini tüm dünya-
ya gösteriyor. Gelece¤imizi karartman›n
hayallerini iflkalcilerin kursaklar›nda b›rak›-
yor. Oramar ve Gabarla bafllayan, Dersim
ve Botanla süren destans› direnifllerle kan
emicileri karanl›k emellerinde bo¤uyor. Bi-
zim ulusal onurumuzu, fleref ve haysiyeti-
mizi bir kez daha yüceltirken, karanl›k
emellerin sahiplerini h›rs ve kinlerinde yeni
yenilgilerle bafl bafla b›rak›yor. Faflizm ve
›rkç›l›¤› kahrediyor. Azg›n “faflist sürülerini”
öfkelerinde kudurtuyor. Dünümüz ve bu-
günümüzü yaratan direniflimizin gelece¤imi-
zi de özgürlükle taçland›raca¤›n› tüm dost
ve düflmanlar›m›za bir kez daha en güçlü bi-
çimde kan›tl›yor.

Edi bese! fiiar›yla ç›kan dergimizin bu
say›s›nda tüm bu konular› bulabilirsiniz.
Oramar›, gabar› yazd› kimi yazarlar›m›z.
Geliflmeleri ve gençli¤in tavr›n›, olas› sald›-
r›lar ve sorumluluklar›m›z› ele alan pers-
pektifler var. Yine halk›m›z›n en güzel evlat-
lar›ndan, gerilladan an›lar var. Ayr›ca
almanca ve frans›zca yazan genç arkadaflla-
r›m›z gençli¤in sorunlar›n› ve görevlerini,
sürece iliflkin genç bak›fl aç›s›n› ifllediler.
Konfederalizm, kürtçe fliir gibi bir çok ko-
nuyla zengin bir içerik sunan Aral›k say›m›z
dopdolu bir içerikle elinize ulafl›yor. 

Oramar ve Gabar Ruhuyla önderlik et-
raf›nda kenetlenmek, özgür bir gelecekte
önderlikle özgür bir ülkede buluflmak için
Edi bese! diyoruz. Hepinize iyi okumalar
deilerken,

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

E-mail: ciwanenazad@yahoo.de
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“Avrupada kürt gençli¤i ve 
onun örgütlü gücü olan 
gençlik  hareketi olarak son 
bir kaç y›ld›r ilk defa bu 
düzeyde geliflebilmenin 
olanaklar›n› yakalam›fl 
bulunuyoruz. Avrupa 
çap›nda ortaya ç›kan yeni 
yurtsever, direniflçi gençlik 
dalgas›n› örgütlememiz ve 
örgütlülü¤ümüzü kitlelere 
mal etmemizin olanaklar›da 
aç›¤a ç›km›flt›r. Bu 
çerçevede önümüzdeki k›fl 
süreci kürt gençli¤inin her 
alanda örgütsel olarak 
kendisini  yetkinlefltirmesi 
ve her türlü sald›r›ya 
dayanacak bir düzeye
ç›karmasi için bir f›rsatt›r. 
Her kürt genci “bütün 
hareketin, önderli¤in ve 
halk›n kaderi benim 
yürüttü¤üm çal›flmaya 
ba¤l›d›r” anlay›fl›yla “ben 
baflarmazsam hareket darbe 
al›r” mant›¤›n› esas almak 
durumundad›r”

2007 sonu ittiba-
riyle özgürlük ha-
rektinin gelifltirdi¤i

direnifl etraf›ndaki siyasal
ve askeri geliflmeler bafl
döndürücü bir h›za ulafl-
t›. Son y›llardaki bütün
komplo, tasfiye etme ve
geriletme çabalar›na kar-
fl›n Apocu hareket güçlü
bir direnifl düzeyi ortaya
koymufl, önderlik çizgi-
sinde önemli direnifl
hamleleriyle Türk faflist
ve ›rkç› rejimini ciddi bir
biçimde köfleye s›k›flt›r-
m›flt›r. Bu durum karfl›-
s›nda s›k›flan Tc,  ya çö-
zümle yada topyekün bir
savaflla bu iflin alt›ndan
mutlaka ç›kmak gibi bir
zorunlulukla karfl› karfl›ya
hissetmifltir kendisini.  

Gerilla öncülü¤ünde
gelifltirilen 1 Haziran di-
renifl hamlesi temelinde
PKK’nin son iki y›ld›r ge-
lifltirdi¤i mücadele bütün
karfl›t çevrelerin ve özel-
likle TC’nin tasfiye emel-
lerini önemli oranda bo-
fla ç›karm›flt›r.  2006
sonu itrbariyle Apocu
hareket en h›zl› geliflme
ve büyüme dönemindey-
ken bir kez daha ateflkes
ilan etmifltir. Bu ateflkes
93 y›l›ndaki ateflkesle bir
çok yönüyle benzerlik
tafl›maktad›r. Hareketi-
miz o dönemde de en

h›zl› geliflme sürecindey-
di. Önderlik daha fazla
savafl olmamas› ve kan›n
dökülmemesi, sorunun
bar›flç›l ve demokratik
bir çözüme kavuflmas›
için ateflkes tutumunu
gelifltirmiflti. 

KKüürrddiissttaann  aaddeettaa  yyeennii  
bbaaflflttaann  aasskkeerrii  oollaarraakk  
iiflflkkaall  eeddiillmmiiflflttiirr

Tc devleti o dönemde
kendi içinde ciddi çeliflki-
lere sürüklenmiflti. “Ya
ver kurtul, yada vur kur-
tul” biçiminde iki anlay›fl
geliflmifl ve bilindi¤i gibi
“vur, imha et, kurtul” an-
lay›fl›n› temsil eden savafl
kli¤i çözümle iflin alt›n-
dan ç›kmay› Türkiyenin
ç›karlar›na daha uygun
bulan Özal çizgisini tasfi-
ye etmifl ve halk›m›za
karfl› topyekün bir savafla
giriflmiflti. Kürdistanda
yeni bir iflkal ve katliam
süreci bu geliflmelerin
sonucunda devletin özel
bir politikas› olarak gelifl-
tirilmiflti.

2006 y›l›nda da hare-
ket en güçlü geliflme sü-
recindeyken ateflkes ilan
etmifltir. Ancak ateflkes
devlet içindeki imhac›
kesimi ciddi bir pani¤e
sokmufl, ürkütmüfl ve bu
klik “ülke elden gidiyor”

safsatas›yla ateflkes süre-
cini önderli¤e, halka, ha-
rekete ve gerillaya karfl›
bir linç kampyas›na dö-
nüfltürmeye çal›flm›flt›r.
Bu faflist ve imhac› klik
Büyükan›t flahs›nda ordu-
nun bafl›na geçmifl ve ön-
derlikten bafllayarak ha-
reketimize karfl› bir imha
sürecini bafllatm›flt›r. 

T›pk› 93 lerde Do¤an
Gürefl-Tansu Çiller kli¤i-
nin yapt›¤› ittifak gibi kar-
fl›m›zda imhac›, kelle tas-
ç› bir anlay›flla
örgütlenen Büyükan›t-
Erdo¤an, yada TSK-AKP
savafl ittifak› söz konusu-
dur. Yeniden “vur, imha
et ve kurtul” mant›¤› tüm
Türkiyeye egemen k›l›n-
m›fl ve Kürdistan adeta
yeni bafltan askeri olarak
iflkal edilmifltir. 

Halk kitlelerine yönelik
her türlü bask› gelifltirilir-
ken bir yandan da yalaka,
iflbirlikçi bir ihanet çizgisi
AKP üzerinden Kürdis-
tanda gelifltirilmeye çal›-
fl›lm›flt›r. Buna paralel
olarak önderli¤i bu sefer
fiziki olarak imha etme
giriflimi zahirlenmeyle
bafllat›lm›flt›r. Kat› bir fa-
flizm uygulamas› “tek
bayrak, tek vatan, tek dil,
tek millet” slogan›yla
pompalanarak Kürt hal-
k›n›n kültürel ve kimlik-
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sel varl›¤› bir kez daha bütün dün-
yan›n gözü önünde inkar ve gide-
rek bir imha sürecine sokulmufltur.
Düflman›n sorunu siyasal veya ba-
r›flç›l yöntemlerle çözme gibi bir
niyetlerinin olmad›¤› ve kapsaml›
bir savaflla bizi halk ve hareket ola-
rak imha etmek istedi¤i aç›kça or-
taya ç›km›flt›r. 

BBuu  sseeffeerr  kkoonnsseepptt  bbööllggeesseell  
ggüüççlleerree  ddaayyaann››yyoorr

Bu imha ve tasfiye konsepti ne
ilginçtirki 9 Ekim 2007 günü mec-
listen geçirilen teskereyle resmi-
lefltirilmifltir. Irkç› faflist tc rejimi
Birinci Ekim komlplosunda bafla-
ramad›¤›n› bu sefer kesin biçimde
baflarmak istiyor. Mevcut konsep-
tin birinci Ekim Komplosuyla ben-
zer yanlar›  kadar farkl› yanlar›da
vard›r. Birincisinde TC’nin esas
dayanak ve ittifaklar› uluslararas›
güçlerdi. ABD ve ‹srail bafl› çe-
kerken, Yunan›stan-genelde Av-
rupa- Rusya ve ‹talya gibi güçler
halk›m›z› ve hareketimizi adeta
arkadan vurma görevini gördüler. 

TC buradan ald›¤› güçle bölge
devletlerini destekçi yapmaya çal›fl-
t› ve en az›ndan hiçkimseden karfl›t
bir ses ç›kmamas›n› önemli oranda
baflard›. Önderli¤imizin esareti o
flekilde gerçekleflti ve hareketimiz
büyük bir darbe ald›. Daha sonraki
süreçte harekti tasfiye etmek için
bir çok yol ve yöntem denendi.
Ancak son iki y›ll›k süreç hareketin
tam tersi büyüme sa¤lad›¤› ve yeni-
den güçlü bir mücadele içine girdi-
¤ini gösterdi¤inden flu anda yeni ve
kapsaml› bir konseptle yönelmeye
çal›fl›yorlar. Bu sefer konsept böl-
gesel güçlere dayan›yor.

TC, ‹ran ve Suriyeyi ortak yap›p
uluslararas› güçleride destekçi yap-
maya çal›fl›yor. “düflman›m›n düfl-
man› olmayanda düflman›md›r”

yaklafl›m›n› esas al›yor. Bütün güç-
leri hareketimize sald›rtmaya çal›fl›-
yor. Sald›rmayan›da düflman ilan
ediyor. Bir yandan flantaj, tehdit ve
bask›, bir yandan taviz vs bütün
yollar› kullanarak Güneyli güçleri
de üzerimize sald›rtmaya, bölgede-
ki konumunu flantaj arac› olarak
kullanarak Avrupa ve Ameriky› ya-
n›na çekmeye çal›fl›yor. Önceki
komploda Güneyli güçler uluslara-
ras› güçlerle birlikte esas rol oyna-
m›fllard›. fiimdi onlar›da Amerika
ve Avrupayla birlikte destekçi yap-
maya çal›fl›yor. 

‹‹flflbbiirrlliikkççii  KKüürrttlleerr

Birinci komplo sürecindeki ko-
flullar ile flimdiki koflullar tabi çok
farkl›. Bir kere TC’nin dayand›¤›
bölgesel güçler çok zay›f konumda-
lar ve ABD ile ciddi çeliflkileri var.
Hedef konumunda olan güçlerdir.
Tc bir yandan onlara dayan›yor
ama öbür yandan da ABD’yi yan›na
çekmeye çal›fl›yor. Yani iki z›t uç
aras›nda ikisinden de güç ve destek
almaya, ikisinide bize karfl› savaflt›r-
maya gayret ediyor. Bu anlamda si-
yasal olarak eskisinden daha avan-
tajl› oldu¤umuz belirtilebilinir. 99
y›l›nda Suriye üzerinde gelifltirdi¤i
bask›da oldu¤u gibi, flimdi Güneye
yönelik gelifltirdi¤i bask›da baflar›l›
olmas› bu anlamda daha zordur. 

Nedenlerine gelince, birincisi;
bütün resmi söylemlerine, bizi düfl-
man ilan etmesine, çeliflkilerine ve
zorlanmalar›na ra¤men ABD tüm-
den kürtleri karfl›s›na alacak bir tu-
tum içine girmeyi göze almayabilir.
Kürt halk›na dayand›rd›¤› planlar›n›
tümden gözden ç›kar›p Türkyeyi
bu haliyle kabul etmeyebilir. Hake-
za Güneyli güçler TC’nin sald›r›s›-
n›n esas niyetinin tüm Kürt varl›¤›
oldu¤unu görüp tümden destek ol-
mayabilir. Tabi bunlar politik tah-

minlerdir. Ancak Güneyi tan›mas›
ve orda bir iflbirlikçi kürtlü¤ kabul-
lenmesi karfl›l›¤›nda hareketimize
karfl› yeni bir ittifak ve bu ittifak te-
melinde sald›r› durumuda geliflebi-
lir. Nitakim son süreçle birlikte
Güney yönetimi adeta taraf de¤ifl-
tirmifl gibi görünüyor. 

BBüüyyüükk  zzaaffeerrlleerr  ssaavvaaflfl  
mmeeyyddaannllaarr››nnddaa  ddee¤¤iill,,  öönncceessiinnddee  
yyaapp››llaann  hhaazz››rrll››kkllaarrllaa  kkaazzaann››ll››rr

Bu yaklafl›m›n ileriye götürülmesi
yeniden kürt ihanetinin hortlamas›
anlam›na gelecektir. Henüz tüm
yönleriyle netleflmezsede Güneyli
güçlerin tav›r de¤iflikli¤i bu aç›dan
son derece tehlikeli sonuçlar yara-
tabilir. Bu yönlü olas› geliflmeleride
hareket ve halk olarak hesaba ka-
tarak yaklaflmak yan›lg›lara düflme-
mek ve haz›r olmak için flartt›r.
Her halükarda içinden geçti¤imiz
k›fl süreci bu hususlar›n netleflece¤i
bir süreç olacakt›r.

Bu çerçevede kimi sald›r› ve
operasyonlarda geliflebilir. Yine si-
yasal, ekonomik ve diplomatik ola-
rak önümüzdeki k›fl aylar›nda yo-
¤un bir bask› ve daraltma çabas›
sürdürülecektir. Piskolojik oarak
halka yönelik sindirme, yasal ku-
rumlar› kriminalize etme, daraltma
hatta kapatma, faili meçhuller, faflit
sürülerini halka sald›rtma vb yön-
temleri yo¤unca kullanacaklard›r.
Ama 2007 son bahar›nda gerçek-
leflmeyen büyük hesaplaflman›n
2008 bahar aylar›yla birlikte gelfle-
ce¤i kesin gibi görünüyor. K›fl ayla-
r›n› bu hesaplaflma için bir haz›rl›k
süreci olarak görmektedirler. 

Bizde hareket olarak kuflkusuz
kendimizi, halk›m›z› haz›rlamaya
çal›fl›yoruz. Büyük zaferler savafl
meydanlar›nda de¤il, öncesinde
yap›lan haz›rl›klarla kazan›l›r. Ruh-
ta, düflüncede, piskolojide ve pra-
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tik-teknik haz›rl›k düzeyinde iyi
haz›rlan›lmayan savafllar bafltan
kaybedilmifltir. Dikkat edersek;
TC bu süreçte ald›¤› yenilgileri
piskoloik savafl hamleleriyle orta-
dan kald›rmak için büyük bir u¤-
rafl içindedir. Halk›m›z› piskolojik
olarak sindirmek için bütün gücü-
nü kullanmaktad›r. 

BBuu  ggeerrççeekklliikklleerr  oorrttaaddaayykkeenn  ssiillaahh  
bb››rraakkmmaakk  yyookk  oollmmaayy››  
ggöözzee  aallmmaakk  ddeemmeekkttiirr

Bu temelde son gerilla eylemle-
rinde ald›¤› ölümcül darbelerin et-
kisinden kurtulmak için bütün ola-
naklar›n› devreye sokarak büyük
bir ahlaks›zl›kla s›n›rs›z bir piskolo-
jik savafl yürütüyor. Hareketimizin
elde etti¤i piskolojik üstünlü¤ü k›r-
maya, kendi ordusunda ve faflizan
destekçilerinde yeniden bir moral
yaratmaya çal›fl›yor. Bu amaçla
baflta medya olmak üzere elindeki
bütün olanaklar› kullanarak en ol-
mad›k yalanlara ve çarp›tmalara
bafl vuruyor. .  

Bizim aç›m›zdan 90’l› y›llar› aflan
düzeyde bir mücadele süreci bafl-
lam›flt›r. Düflmanlar›m›z›n “ya tes-
lim olun, onursuzlu¤u kabul edin,
yada imha olacaks›n›z” gibi kor-
kunç bir yaklafl›m d›fl›nda bize reva
gördükleri bir seçenek yoktur. Bü-
tün mücadele alanlar›n› kapatmaya
çal›flmaktad›r. Silahs›z siyaset yü-
rütmeye çal›flan DTP gibi oluflum-
lar› ne hale getirdikleri, nas›l bir
linç kampanyas›yla onursuzlaflt›r-
maya çal›fl›p teslim almak istedikle-
ri ortadad›r. Son olarak kapatmay-
la da yüz yüze b›rakm›fllard›r. 

Bu gerçekler ortadayken silah
b›rakmaktan söz etmek, direniflten
vazgeçmek, halk›mz›n özgür gele-
ce¤ini garantilemeden mücadeleyi
b›rakmak ve yok olmay› göze al-
mak demektir. Demekki düflman

bize halk olarak direnmekten ve
direniflle kendi haklar›m›z› almak-
tan baflka bir seçenek b›rakm›yor.
O halde bizde büyük bir direnifl
gelifltirecek flekilde her alanda
kendimizi haz›rlamak durumunda-
y›z. Bizim haz›rl›k çal›flmam›z›n en
aktif gücü kürt gençli¤idir. 

BBiizz  bbaaflflkkaa  yyeerrddeenn  mmeeddeett  
uummmmaayy››zz

Mücadeleye her alanda öncülük
eden mevcut durumda da gençlik-
tir. Gerilla zaten bir gençlik ordu-
sudur. Ülkede halk öncülü¤ünü yi-
ne gençlik yapacakt›r. Yurt d›fl›nda
da bu sürecin a¤›r yükünü tafl›ya-
cak olan kürt gençli¤idir. O neden-
le bu süreçte her kürt gencinin
kendi sorumluluklar›n› idrak etme-
si flartt›r. En a¤›r mücadele koflulla-
r›na ve görevlerine karfl› her kürt
gencinin bir parti militan›, bir geril-
la gibi kendisini haz›rlamas› bir na-
mus ve onur görevidir.

Mücadelemiz Apocu fedai kürt
gençli¤ine ve onun izinde yürüyen,
kendi evlatlar›n› sahiplenen cefakar
kürt halk›na dayanmaktad›r. Biz
baflka yerden medet ummay›z. Bi-
zim her koflulda direniflle zaferi
ö¤retmifl olan apocu mücadele çiz-
gimiz, ruhumuz olan flehitler ger-
çe¤imiz vard›r. A¤›r sald›r›lara kar-
fl› bu gerçeklerin bilinciyle
donanm›fl, kendisini da¤da, flehir-
de, yurt içi ve yurt d›fl›nda iyi ör-
gütlenmifl kürt gençli¤ini ve onun
öncülü¤ünde yürüyen kürt halk›n›
hiç bir güç yenilgiye u¤ratamad›,
yenmeside mümkün de¤ildir.  

Mevcut aflamada da gerekli olan
moral ve motivasyonu her kürt
genci ve özellikle her kadro ve ça-
l›flan arkadafl›m›z belirtti¤imiz ger-
çeklerden beslenerek kendisinde
yaratmak zorundad›r. Sadece ken-
disiyle s›n›rl› tutmamal›, içinde bu-

lundu¤u gençlik kitlelerinide ayakta
tutacak bir duruflu kendi flahs›nda
yaratmal›d›r. Ki a¤›r bir savafl du-
rumunda olan bir halk ve hareket
olarak kay›plar›m›z ve ac›lar›m›z,
ödeyece¤imiz bedeller geçmiflte
oldu¤u gibi bundan sonrada olabi-
lir. Ama unutmayal›mki bizim öde-
di¤imiz ve ödeyece¤imiz bedeller
bir halk›n ve ülkenin özgür gelece-
¤ini yaratmak gibi bir amaç içindir. 

BBööyylleessii  ssüürreeççlleerrddee  bbiizzlleerr  
kkeenniimmiizzee  yyüükklleenneeccee¤¤iizz

Dolay›s›yla ne olursa olsun ka-
y›plar›m›z› bile bir güç ve direnifl
kayna¤› olarak görece¤iz, onlardan
moral alaca¤›z. Ki nelere kadir bir
hareket oldu¤umuzu bütün dünya
bugün görmekte ve hayranl›kla iz-
lemektedir. Bizim moral gücümüz,
manevi dayanaklar›m›z hiçbir hal-
k›n ve hareketin sahip olmad›¤› ka-
dar güçlü ve köklüdür. Böylesi bir
önderlik, böylesi bir gerillaya sahip
olan bir hareketin kadrolar›, çal›-
flanlar› ve sempatizanlar› olarak
hiçbir piskolojik sald›r›n›n etkisin-
de kalmayaca¤›m›z kesindir. 

Tekrar ediyoruz; böylesi süreç-
lerde bizler kenimize yüklenece¤iz.
Kürt gençli¤i ve onun örgütlü gücü
olan gençlik hareketi olarak müca-
delenin tüm alanlar›n› besleyecek
bir direnifl tutumuyla çal›flmalar›-
m›za yüklenece¤iz. Sürecin Kürt
halk›nda ve özellikle Kürt gençli-
¤inde ortaya ç›kard›¤› muazzam bir
direnifl ve ulusal flahlan›fl gerçe¤ide
mevcuttur. Bizim en büyük gelifl-
meyi katetti¤imiz dönemler bu tür
kritik dönemlerdir. 

Bu uyan›fl›, mücadeleye ak›fl› kü-
çümsememek ve örgütlemek bi-
zim süreci kurtarmam›z aç›s›ndan
en önemli baflar›m›z olacakt›r. Ül-
kenin dört bir yan›nda ve özellikle
Avrupada Kürt gençli¤inde faflist

4
Kanun   2007Her tiflt ji bo azadîyê

CIWANÊN AZAD

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



sald›r›lara karfl› aç›¤a ç›kan muaaz-
zam direnifl ruhunu iyi örgütledi¤i-
mizde sadece dönemsel sald›r›lar›
bofla ç›karmakla kalmayaca¤›z, ayn›
zamanda önümüzdeki bir kaç y›l›
da kurtarman›n olanaklar›n› elde
etmifl olaca¤›z. Bu nedenle içine
girdi¤imiz k›fl süreci boyunca kitle-
sel anlamda daha da büyümek, da-
ha genifl gençlik kesimlerini örgüt-
lemek esas yaklafl›m›m›z olacakt›r.  

TTaarriihhii  ff››rrssaattllaarr››  yyaakkaallaadd››¤¤››mm››zz  
bbiirr  ddöönneemmddeeyyiizz

Birde güçlü bir kadro-öncü ör-
güt yaratman›n olanaklar› var. Her
taraftan mücadeleye kat›lmaya dö-
nük bir e¤ilim ve istem farkediliyor.
Bu e¤ilimi fiiliyata dökmek, Kürt
gençlerini mücadele içinde asli gö-
revleri olan öncülük misyonuna
yöneltmek ve böylelikle sars›lmaz,
güçlü bir öncü örgüt olufltumak bi-
zim en temel baflar›m›z olacakt›r.
Bütün bu aç›lardan tarihi f›rsatlar›
yakalad›¤›m›z bir dönemdeyiz. Bu
f›rsatlar›n fark›na vararak gerekli
sonuçlar› ç›karmam›z gerekiyor.
Aksi taktirde kaç y›lda bir ele geç-
meyen bu f›rsat› kaç›rmam›z halin-
de ciddi darbelere kendimizi aç›k
durumda b›rakaca¤›z. Hakeza gele-
cek süreç aç›s›ndan da zay›f bir ko-
numda kalaca¤›z. 

Avrupada kürt gençli¤i ve onun
örgütlü gücü olan gençlik  hareketi
olarak son bir kaç y›ld›r ilk defa bu
düzeyde geliflebilmenin olanaklar›n›
yakalam›fl bulunuyoruz. Avrupa ça-
p›nda ortaya ç›kan yeni yurtsever,
direniflçi gençlik dalgas›n› örgütle-
memiz ve örgütlülü¤ümüzü kitlele-
re mal etmemizin olanaklar›da aç›-
¤a ç›km›flt›r. Bu çerçevede
önümüzdeki k›fl süreci kürt gençli-
¤inin her alanda örgütsel olarak
kendisini büyütmesi, yetkinlefltir-
mesi ve her türlü sald›r›ya dayana-

cak bir düzeye ç›karmasi için bir
f›rsatt›r. Her kürt genci, her kadro,
her çal›flan ve sempatizan “bütün
hareketin, önderli¤in ve halk›n ka-
deri benim yürüttü¤üm çal›flmaya
ba¤l›d›r” anlay›fl›yla “ben baflarmaz-
sam hareket darbe al›r” mant›¤›n›
esas almak durumundad›r. 

Geçmiflte yaflad›¤›m›z bütün so-
runlara ra¤men içinden geçti¤imiz
süreçte yüklenmemiz halinde tek-
rar ediyoruz: son befl y›ld›r bafla-
ramad›¤›m›z geliflmeyi ve büyü-
meyi yakalayaca¤›m›z kesindir. Ki
buda hem Avrupa örgütü hemde
genel hareket ve halk›m›z aç›s›n-
dan çok önemli geliflmeleri yara-
tacak bir düzeydir.

BBiizz  ddüüflflmmaann››nn  iimmhhaa  sseeffeerriinnii  
yyeenniillggiiyyee  uu¤¤rraattmmaayyaa  kkaarraarrll››yy››zz

Düflman›n tank›, topu ve büyük
teknik olanaklar›, büyük ordular›
olabilir. Arkas›nda güçlü destekçi-
leri olabilir. ‹mhada ve inkarda ›s-
rarc› olmas› bu gücüne duydu¤u
güvenden kayna¤›n› al›yor. Ama bi-
zimde halk olarak boyun e¤meyen,
halk›m›z›n düflmanlar›na kan kustu-
ran, hiçbir güç karfl›s›nda yenilme-
yen bükülmez bir gerillam›z vard›r.
9 y›ld›r tek kiflilik hücrede insanl›k
tarihine geçecek bir direnifli sergi-
leyen önderli¤imiz vard›r. 

Birde onlar›n takipçisi olarak her
alanda mücadeleye sahiplenen,
da¤da gerilla olan, flehirde halk›n
önünde serhildana kalkan, yurt d›-
fl›nda halk›n eylemlerinde ön s›ra-
larda saf tutan ve dar süreçlerin
hepsinde de¤erlerine sars›lmaz
duygularla ba¤l› olan ve kendisini
ortaya koyan kürt gençli¤i vard›r.
fiimdi gençlik olarak bizim aç›m›z-
dan yeni bir dönem bafllam›flt›r. Biz
düflman›n imha seferini yenilgiye
u¤ratmaya kararl›y›z. 

Geçmifl y›llar, içinden geçti¤imiz

dar süreçler bugünü kazanaca¤›m›z
konusundaki inanc›m›z›n kan›tlar›y-
la doludur. Kürt gençli¤i olarak biz-
ler bu dönemde her zamankinden
daha fazla mücadeleye akaca¤›z.
Öncelikle her kürt gencinin halk›-
n›n kutsal direnme mücadelesinde
en aktif mekanlarda, özgürlük da¤-
lar›nda görev üstlenme gibi bir so-
rumlulu¤u vard›r. 

Bunu kimseden bekleme lüksü-
müz yoktur. Gerillay› büyütecek
olan, düflmanlar›n emellerini kur-
saklar›nda b›rakacak olan gençlik-
tir. ‹kinci olarak; özellikle yurt d›-
fl›nda mücadeleye aktif kat›larak
halk örgütlülü¤ünde öncülük yap-
mak temel ikinci görevdir. Bulun-
du¤u her alanda gerilla ruhuyla mü-
cadeleye sar›lmak kürt gençli¤i
aç›s›ndan yenilmezli¤in garantisidir. 

Ve en sonda kitlesel olarak bü-
tün alanlarda birlik ve büyük dire-
nifl ruhuyla her türlü demokratik
eyleme, meflru direnifle kat›lmak
gençli¤in temel görevidir. K›saca
bir kez daha ““GGeennççlliikk  ZZaaggrroossaa  vvee
BBoottaannaa,,  ÖÖzzggüürr  VVaattaannaa!!””  fliar›n›
yükseltmek ve gereklerini yerine
getirmek zorunday›z. Ve yine
““hheerr  yyeerrddee  GGaabbaarr  vvee  OOrraammaarr  rruu--
hhuuyyllaa  mmüüccaaddeelleeyyee  kkaatt››llaall››mm”” slo-
gan› dönemi kurtarman›n temel
çizgisel yaklafl›m›d›r. 

Bizler kazanmaya, özgür ve de-
mokratik bir Kürdistan yaratmaya
ant içmifl bir halk›n evlatlar›y›z.
Halk›m›z›n bizden baflka güvene-
cek bir dayana¤›n›n olmad›¤› ger-
çe¤ini her birimiz kendimize tek-
rar tekrar hat›rlatmak
durumunday›z. Özgür bir gelecek
yaratmak bu bilinçle mücadeleye
akan kürt gençli¤inin tarihe nakfl
edece¤i en güzel zafer olacakt›r.
Bu anlay›flla ““ÖÖnnddeerrlliikkllee  öözzggüürrccee
bbiirr  yyaaflflaamm››  öözzggüürr  bbiirr  üüllkkeeddee  yyaarraatt--
mmaa”” fliar›n› pratikte yaflamsal k›l-
man›n zaman›d›r diyoruz.

CIWANÊN AZAD
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“Kürt halk tarihinde, 
özgürlük mücadelemiz 
tarihinde Gabar ve 
Oramar eylemlerinin yeni 
dönemin 15 A¤ustos 
ç›k›fl›n› ifade etti¤ini, ona 
benzedi¤ini söylemek hiç 
de hatal› de¤ildir. 
Düflmana vurdu¤u darbe, 
siyasi etkisi Kürt halk›nda 
yaratt›¤› coflku, heyecan, 
iddia ve irade gücü, 
özgürlük çizgisinde ortaya 
ç›kard›¤› netlik, 23 y›l 
önce 15 A¤ustos at›l›m›yla 
yarat›lan de¤erlerin 
benzeridir”

çinde bulundu-
¤umuz sürecin
en önemli olay›

kuflkusuz, gerillan›n
öncülü¤ünde geliflen
meflru savunma dire-
niflinin, faflist Türk
ordu güçlerine vur-
du¤u darbe temelin-
de Kürdistan’da
ortaya ç›kan gelifl-
melerdir. 

Son Oramar direni-
fliyle bu durum doru-
¤a ulaflm›fl, sadece
Kürdistan’da siyasi
geliflmeleri belirleyen
bir etken de¤il, Orta-
do¤u siyasetini ol-
dukça karmafl›k ve
aktif hale getiren,
yönlendiren bir olay
düzeyine ulaflm›flt›r. 

Ortado¤u’da yafla-
nan mücadelenin de
3. Dünya savafl› ola-
rak adland›r›ld›¤›n›
hesaba katarsak, bu

dünya savafl› düze-
yinde süren siyasi,
askeri durumu yön-
lendiren, ona güçlü
bir etkide bulunan,
Kürt özgürlü¤ü ala-
n›nda sert bir müda-
haleyi ifade eden bir
geliflme oluyor. 

HHaallkkllaarr  ggeerrççee¤¤iinnii  
ddaahhaa  cciiddddii  eellee  
aallmmaakk  ggeerreekkiirr

Gerillan›n gelifltir-
di¤i son direnifl ha-
reketi bu bak›mdan
sadece bizim günde-
mimiz de¤il, tüm
bölgenin ve uluslar
aras› siyasetin gün-
demini son birkaç
haftad›r tümüyle be-
lirleyen, iflgal eden
ve yönlendiren bir
durum oldu bu. 

Bu temelde de el-
bette önemli dersler

ç›kartmam›z gereken,
do¤ru anlamam›z ge-
reken bir duruma ifla-
ret ediyor bu olaylar.
Herkes tart›fl›yor,
kendi aç›s›ndan ta-
n›mlamaya, de¤erlen-
dirmeye, sonuçlar ç›-
kartmaya çal›fl›yor. 

‹yi söyleyenler de
var, küfredenlerde,
mutluluk duyanlarda
var, kahrolanlarda
var. Bu siyasi ve as-
keri savafl›m›n›n kufl-
kusuz ac›mas›zl›¤›n›
içeriyor. 

Ama herkesi, özel-
likle Kürdistan’da
Kürt sorunu çerçeve-
sinde ve Ortado¤u
gerçe¤i üzerinde da-
ha derin, do¤ru,
köklü düflünmeye,
Ortado¤u halklar
gerçe¤ini daha ciddi
ele al›p yaklafl›m
göstermeye itiyor.
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OOrraammaarr  ddiirreenniiflflii  
ggeerrggiinnlleeflflmmiiflfl  aasskkeerrii  vvee  
ssiiyyaassii  oorrttaammaa  ççöözzüümm  
kk››ll››cc››  ggiibbii  ddaammggaass››nn››  
vvuurrmmuuflflttuurr

Bu önemli bir geliflme-
dir, iyi bir durumdur.
Herkesten daha fazla
kuflkusuz böyle büyük
bir direniflin anlam›n›, ta-
n›m›n›, sonuçlar›n› biz
tart›flmak durumunday›z.
Herkesten fazla bizim
do¤ru ele alma, anlam-
land›rma derslerini ç›kar-
tarak, bu çizgiyi önümüz-
deki süreçte baflar›yla
devam ettirme görev ve
sorumlulu¤umuz vard›r. 

Öncelikle flunu insan
rahat ifade edebilir. Ger-
çektende son Oramar di-
renifli çok gerginleflmifl
ve keskinleflmifl siyasi, askeri
ortama adeta bir çözüm k›l›c›
gibi girmifltir. Türkiye siyaseti-
ni, depremin yol açt›¤› sars›nt›-
ya benzer bir düzeyde sarst›. 

Hala baflta AKP hükümeti
olmak üzere, partiler, genel-
kurmay, siyasi çevreler bu
deprem sars›nt›s›n›n sonuçla-
r›n› de¤erlendirmeye, ona
karfl› nas›l bir tutum alacakla-
r›n› belirlemeye çal›fl›yorlar. 

Bir haftad›r durmadan top-
lant›lar yap›yorlar, hükümet
toplant›lar›, terörle mücadele
kurulu toplant›lar›, terör zirve-
si denilen Cumhurbaflkan›,
baflbakanl›k ve genelkurmay-
dan oluflan toplant›lar, güven-
lik konseyi ad› alt›nda ortaya
ç›kard›klar› yeni kurul toplan-
t›lar›, en son Türkiye siyaseti-

ne yön veren milli güvenlik
toplant›s›yla, Kürt Özgürlük
Direnifli karfl›s›nda nas›l tutu-
nabilecekleri, tav›r gelifltirebi-
lecekleri, inkar ve imha siya-
setini hangi yol ve yöntemle
uygulayacaklar› konular›nda
çareler bulmaya çal›fl›yorlar. 

OOrraammaarr,,  iimmhhaa  vvee  iinnkkaarr  
ppoolliittiikkaass››nnaa  ööllddüürrüürrccüü  
ddaarrbbee  oollmmuuflflttuurr

Zaten ilk bir iki gün adeta
deprem floku gibi, yaflad›klar›
sars›nt›n›n etkisinden kurtul-
maya çal›flt›lar. Daha sonraki
günlerde de söz konusu top-
lant›larla bir ç›k›fl bulma, 22
Temmuz seçimleri ard›ndan
oluflturduklar› imha ve tasfiye
plan›n› hayata geçirmenin yol
ve yöntemlerini, bu vurulan

darbe karfl›s›nda
yeniden oluflturma
çabas› içindeler. 

Bu bak›mdan Ga-
bar eylemi ard›n-
dan, Oramar eylemi
gerçektende inkar
ve imha siyasetine
öldürücü bir darbe-
yi vurdu. 22 Tem-
muz seçimleri ar-
d›ndan Yaflar
Büyük an›t ve ‹lker
Baflbu¤ ikilisinin
oluflturdu¤u Genel-
kurmay ve AKP yö-
netiminin uzlaflmas›
temelinde oluflan
yeni Türkiye yöne-
timinin, gelifltirdi¤i
PKK’yi imha ve tas-
fiye plan›na öldürü-
cü darbe indirdi.
Genelde Türki-

ye’deki gericili¤e, ›rkç›, floven
faflist milliyetçili¤e çok ezici bir
darbe vurmay›        baflard›. 

Onun çirkin yüzünü, kirlili-
¤ini, sald›rganl›¤›n›, insanl›k
ve halk düflman› karakterini
herkesin görebilece¤i kadar
ortaya ç›kard›. Günlerdir
Türkiye’nin çeflitli kentlerin-
de bu çirkin gerçek sald›r-
ganl›k, ›rkç› floven hisleri
kendini gösteriyor. 

Bununla da yetinmiyorlar,
son günlerde bu durumu Av-
rupa’ya, Kürt ve Türk top-
lumlar›n›n yaflad›¤› di¤er
alanlara da tafl›rmaya da çal›-
fl›yorlar. Bu bak›mdan faflist
floven zihniyete en güçlü
darbeyi vurmay› baflaran bir
direnifl olarak rahatl›kla ifade
edebiliriz. 

CIWANÊN AZAD
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HHaallkk››mm››zz  1155  AA¤¤uussttooss  
hheeyyeeccaann››nn››  yyaaflflaadd››

Bu direnifl aktivitesi gerçek-
tende bizim aç›m›zdan da,
Kürt halk› aç›s›ndan da bü-
yük bir moral düzeyi, iddia
ve güven durumu
ortaya ç›kard›. Zaten
Gabar direnifliyle bir
ç›k›fl, bir bafllang›ç,
bir aç›l›m yap›lm›flt›,
Oramar direnifli bu-
nu zirveye tafl›yan
bir düzeyi ifade etti. 

Hepimize büyük
moral, coflku, güven
cesaret verdi. Yeni-
den do¤ru direnifl
çizgisinin ne oldu¤u-
nu, hata ve eksiklik-
leri nerede nas›l
yapt›¤›m›z› de¤er-
lendirme durumu ve
gücü yaratt›. Kürt
halk›na büyük mo-
ral, coflku verdi. 

Halk›n heyecan›
de¤iflik alanlarda ge-
liflen eylemlerde kendini gös-
teriyor. Bas›na dönük aç›kla-
malarda aç›kça görülüyor.
Gerçektende 23 y›l önce 15
A¤ustos at›l›m› sürecinde,
Kürt halk›n›n yaflad›¤› büyük
coflku ve heyecana benzer bir
durum, flimdi Kürdistan’›n
dört parças›nda ve yurt d›fl›n-
da yaflayan Kürt halk› içinde
yaflan›yor. Bu bak›mdan Ga-
bar ve Oramar eylemleri, aktif
savunma sürecinin Eruh ve
fiemdinli eylemleri gibi bir rol
oynad›. Meflru savunma çizgi-
sinde aktif savunma sürecinin
güçlü bir giriflini, ilan›n› ifade

etti. Baflta gerilla güçlerimiz
olmak üzere, tüm özgürlük
mücadelesi yürüten güçlerin,
halk›n aktif savunma sürecini,
nas›l bir ruhla, anlay›flla, cesa-
ret ve fedakarl›kla yürütmesi
gerekti¤ini ortaya koydu.

OOrraammaarr  ddiirreenniiflflii,,  üüzzeerriimmiizzee  
ddaahhaa  ççookk  ttaarriihhsseell  ggöörreevvlleerr  
yyüükklleemmeekktteeddiirr

Tarihsel olaylar› birbirine
çok benzetmek isabetli ol-
mayabilir ama gerçektende
Kürt halk tarihinde, özgürlük
mücadelemiz tarihinde Ga-
bar ve Oramar eylemlerinin
yeni dönemin 15 A¤ustos ç›-
k›fl›n› ifade etti¤ini, ona ben-
zedi¤ini söylemek hiç de ha-
tal› de¤ildir. Düflmana
vurdu¤u darbe, siyasi etkisi
Kürt halk›nda yaratt›¤› cofl-
ku, heyecan, iddia ve irade

gücü, özgürlük çizgisinde
ortaya ç›kard›¤› netlik, 23 y›l
önce 15 A¤ustos at›l›m›yla
yarat›lan de¤erlerin benzeri-
dir. Bu bak›mdan da bu ey-
lemlerle hem yeni mücadele
sürecinin güçlü bir biçimde

ilan edilip gelifltirildi-
¤ini, hem de Türkiye
yönetiminin Özgür-
lük Hareketimize dö-
nük gelifltirmeye ça-
l›flt›rd›¤› yeni imha
ve tasfiye plan›na
a¤›r darbe vurarak,
Özgürlük Mücadele-
mizi güçlü bir ham-
lesel ç›k›fla ulaflt›rd›-
¤›n› net ifade
edebiliriz. 

Bu büyük ç›k›fl›n,
güçlü direnifllerin an-
lam›n›, siyasi, askeri
etkilerini, üzerimize
yükledi¤i görevleri
do¤ru tan›mlamam›z
gerekiyor. Sadece he-
yecanla yaklaflmak,
bir moral coflku kay-

na¤› olarak görmek, mutluluk
duymak yetmez. Tersine çok
iyi biliyoruz ki bize büyük
güç, heyecan, cesaret verdi¤i
kadar, üzerimize tarihsel gö-
revlerde yüklüyor. Neler yap-
mam›z gerekti¤ini, herkesin
görüp anlayabilece¤i bir aç›k-
l›kla ortaya koyuyor. Görevle-
rimizi nas›l bir çizgide, taktik
yaklafl›mla yürütmemiz gerek-
ti¤ini net gösteriyor. Bu ba-
k›mdan bizim için tabi bir çiz-
gi duruflu, do¤ru yaflam ve
eylem çizgisinin ne oldu¤unu
anlafl›l›r bir biçimde ve netçe
gösterilmesini ifade ediyor.
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“Türkiye, ABD’den 
ald›¤›ndan çok daha fazlas›n› 
istemektedir. ABD’yi 
arkas›na alarak, Kürt karfl›t› 
politikas›n› uygulamaya 
çal›flmaktad›r. Bunu 
yaparken, Güneyli 
Kürdistani güçleri de 
kendisine hizmet eder 
duruma getirmek 
istemektedir. Bu anlamda 
her dedi¤inin ABD’ye ve 
Güneyli Kürdistani güçler 
taraf›ndan onaylanmas›n› 
beklemektedir”

PG güçleri ta-
raf›ndan esir
al›nan sekiz

askerin serbest b›ra-
k›lmas› Türkiye’de si-
yasal, toplumsal ve
askeri alanda büyük
bir etki yaratt›. Her ne
kadar Türk bas›n-ya-
y›n organlar› ve ilgili
siyasal çevreler sekiz
askerin serbest b›ra-
k›lmas›na hafifseye-
rek ele alsalar da, as›l
olan bu gerçeklik de-
¤ifltirilemedi. 

Çünkü sekiz askerin
esir al›nmas› ve ard›n-
dan bir süre sonra ser-
best b›rak›lmas›, mec-
listen s›n›r ötesi
operasyon için ç›kar›-
lan teskere ile yarat›l-
mak istenen siyasal
havay› yerle bir etti;
toplumsal alanda yara-
t›lmak istenen floven

dalgalanmay› san›ld›-
¤›ndan çok daha fazla
sarst›, asker olarak da
yap›lan güç gösterisi-
nin ne kadar kof oldu-
¤unu gösterdi.

YYaallaanncc››  PPeehhlliivvaann  
mmiissaallii......

Türkiye hala sekiz
askerin teslim al›nma-
s› ve ard›ndan serbest
b›rak›lmas›n›n a¤›r et-
kilerini yaflarken, ya-
lanc› pehlivan misali
minder etraf›nda tur
atmaktan da vazgeç-
medi. S›n›r üzeri yap›-
lan y›¤›naklar, s›n›r
ötesine taflan sald›r›-
lar, yap›lan aç›klama-
lar da bu çerçevede
gerçekleflti. 

En son olarak da

Türk Baflbakan› R.Ta-
yip Erdo¤an’›n ABD
Baflkan› C.W Bush ile
yapm›fl oldu¤u görüfl-
meye de böyle bir ha-
va kazand›r›lmaya ça-
l›fl›ld›. Tüm bu
geliflmeler, Türki-
ye’deki siyasal atmos-
ferin niteli¤ini de or-
taya koymufl oldu.  

Meclisten s›n›r ötesi
operasyon için teske-
re ç›kart›l›rken, ka-
muoyu her an bir sal-
d›r› beklentisi
içerisine çekilmifl, Ta-
yip Erdo¤an’›n, Bush
ile görüflmesinin ar-
d›ndan ABD’nin de
böylesi bir sald›r› için
yeflil ›fl›k yakaca¤› yö-
nünde bir kan› geliflti-
rilmiflti. Oysa yaflanan
geliflmeler hiç de ka-
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muoyunda yarat›lmak istenen
havada oldu¤u gibi gerçek-
leflmedi. Tamam›yla farkl› bir
tablonun ortaya ç›kmas›na
neden oldu. 

Burada Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti ad›na siyaset yapan-
lar kadar kendi kendini kan-
d›ranlara rastlaman›n
mümkün olmad›¤›n› söyleye-
biliriz. Hatta kendi söyledi¤i-
ne, daha sonra kendi de
inanan bir konumda bu-
lunmaktad›rlar. Belki ilk
baflta bir politika olarak
söyleseler de daha sonra
bunun do¤ru oldu¤una
inanmaktad›rlar. 

TTCC  ppoolliittiikkaallaarr››nnddaa  
ppaarroonnaayyaakk  bbiirr  dduurruumm  
yyaaflflaammaakkttaadd››rr

Bununla da s›n›rl› kal-
mayarak herkesi, kendile-
rinin inand›¤› “do¤ru”ya
inanmalar›n› beklemekte-
dirler. Tamam›yla psikolo-
jik bir vaka olarak de¤erlen-
direbilece¤imiz bir yaklafl›m›n
sahibi olmaktad›rlar. PKK’ye
yaklafl›mlar›nda bu gerçeklik
tüm aç›kl›¤›yla görülmektedir.  

TC ad›na siyaset yapanlar,
ideoloji üretenler bir politik
yaklafl›m ve propaganda ola-
rak PKK’nin “bitti¤i” söylem-
lerini s›kça kullanabilmifller-
dir. fiimdi durumun böyle
olmad›¤›n› itiraf etmekle bir-
likte, PKK’nin kendileri için
en büyük tehlikeyi oluflturdu-
¤unu itiraf etmektedirler. 

Öyle ki gerek iç kamuoyun-
da, gerekse de uluslar aras›
iliflkilerde PKK’ye yaklafl›m›

dostluk ve düflmanl›k ikilemi
içerisinde bir ölçü olarak gör-
mektedirler. Tüm iliflkilerinde
“PKK’ye karfl›ysan dostsun,
e¤er PKK’ye karfl› de¤ilsen
onu desteklemezsen bile düfl-
mans›n” diyebilecek bir nok-
taya gelmifllerdir. Bu, bugün
TC ad›na politika yap›p ideo-
loji üretenler için bir parano-
ya durumuna gelmifltir. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee  ttoopplluummllaarr  flflöövveenn  
ddaallggaallaarr››nn  iiççiinnee  ççeekkiillmmeekk  
iisstteennmmeekktteeddiirr

T. Erdo¤an’›n, C.W. Bush
ile yapm›fl oldu¤u görüflmede
de bu paranoya öne ç›km›flt›r.
Sanki C.W. Bush onlar›n söy-
lediklerini söylemek zorun-
daym›fl gibi bir beklenti içine
girmifller, hemen bu görüfl-
menin ard›ndan da “Türk as-
kerlerinin Allah Allah nidala-
r›yla” s›n›r› geçip güney
Kürdistan’› iflgal edeceklerini
sanm›fllard›r. Oysa böyle bir
fley gerçekleflmemifltir. As›l
sorun da budur. 

Psikolojide kendini inand›r-
man›n ve ard› s›ra da inand›¤›-
n›n gerçekleflmemesinin yara-
taca¤› travman›n ne kadar
tahripkar sonuçlar yaratt›¤› dile
getirilmektedir. Bu travman›n
toplumsal alanda yarataca¤› et-
ki ise çok daha korkunç ol-
maktad›r. Türkiye’de toplum-
sal alanda böyle bir tehlikenin
oldu¤unu söylemek fazla abar-

t›l› olmayacakt›r. 
Türkiye’de toplum, flo-

ven bir dalgalanma içeri-
sinde sald›rgan bir hale
getirilmek istenmifltir. Irk-
ç›, faflist sald›r›lar bunun
bir sonucu olarak ortaya
ç›km›flt›r. Irkç›, faflist sal-
d›r›lar›n sonunda ise Tür-
kiye’de savafla haz›r bü-
yük kitlelerin
oluflturulmas› amaçlan-
m›flt›r. Gelinen aflamada
bunun gerçekleflme ko-
flullar›n›n olmad›¤› aç›¤a
ç›km›flt›r. 

TTaakklliittççiilliikk  TTCC  ddeevvlleettiinnii  eesskkii  
bbaattaakkll››¤¤››nnaa  ssüürrüükklleeyyeecceekkttiirr

Türkiye’nin bilinen siyaset-
çilerinden Süleyman Demirel
“dün dündür, bugün bugün-
dür” diyordu. Büyük Oranda,
Süleyman Demirel’i taklit etti-
¤i ortaya ç›kan Tayip Erdo-
¤an da yaflanan bu geliflmeler
karfl›s›nda ayn› sözü kullana-
bilir. Ancak bunun çok daha
karmafl›k sorunlara neden
olaca¤› da aç›kt›r. 

Türkiye’de s›n›r ötesi operas-
yon için bir hava yarat›lm›fl
olabilir, uluslar aras› iliflkiler de
buna uygun hale getirilmek is-
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tenebilir, ama TC’nin kendisi
böylesi bir askeri harekata ha-
z›r m›? Oras› tart›flma konusu-
dur. Aç›kça flu söylenebilir:
TC’nin kendisi, kendi bafl›na
böylesi bir askeri harekata bu-
lunmaya haz›r de¤ildir. E¤er
haz›r olsayd› bu güne kadar
böylesi bir harekat› dile getir-
me yerine, gerçeklefltirirdi. 

GGüünneeyyllii  KKüürrddiissttaannii  ggüüççlleerrii  
ddee  kkeennddiissiinnee  hhiizzmmeett  eeddeerr  
dduurruummaa  ggeettiirrmmeekk  
iisstteemmeekktteeddiirr

TC s›n›r ötesi diye ifadelen-
dirdi¤i harekat› tek bafl›na ger-
çeklefltiremeyece¤inin, gerçek-
lefltirse bile baflar›ya
ulaflt›ramayaca¤›n›n fark›nda-
d›r. O nedenle ABD’yi ve Gü-
neyli Kürdistani güçleri kendi-
siyle birlikte hareket etmeye
ça¤›rmaktad›r. E¤er böyle olur-
sa bir sonuç elde edebilece¤ini
düflünmektedir. Onun için de
kendine göre ABD ve Güneyli
Kürdistani güçler üzerinde bas-
k› oluflturmaktad›r. Bunda da
baflar›l› oldu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir.

Türkiye, ABD’den ald›¤›n-
dan çok daha fazlas›n› iste-
mektedir. ABD’yi arkas›na
alarak, Kürt karfl›t› politikas›n›
uygulamaya çal›flmaktad›r.
Bunu yaparken, Güneyli Kür-
distani güçleri de kendisine
hizmet eder duruma getirmek
istemektedir. Bu anlamda her
dedi¤inin ABD’ye ve Güneyli
Kürdistani güçler taraf›ndan
onaylanmas›n› beklemektedir. 

ABD’nin, PKK karfl›s›nda
Türkiye’yi destekledi¤i, Gü-

neyli Kürdistani güçlerin de
PKK ile s›n›rl› kalacak bir as-
keri harekatta Türkiye için bir
sorun yaratmayacaklar› bilin-
mektedir. Zaten bu çerçevede
ABD ve Güneyli güçler, TC’ye
geride b›rakt›¤›m›z y›l içerisin-
de “PKK’ye karfl› gerçekleflti-
rece¤i sald›r›lara göz yuma-
caklar›n›” belirtmifllerdir. Bu,
TC’nin resmi makamlar› tara-
f›ndan da do¤rulanm›flt›r. Bu-
na ra¤men TC böylesi bir as-
keri harekatta
bulunamam›flt›r. 

AABBDD  kkeennddii  yyeettiiflflttiirrmmeelleerriinnii  
zziirrvveeyyee  çç››kkaarrdd››¤¤››  ggiibbii  aallaaflflaa¤¤››  
eettmmiiflflssee,,  TTaayyiipp  EErrddoo¤¤aann’’››  ddaa  
aayynn››  flfleekkiillddee    aallaaflflaa¤¤››  eeddeebbiilliirr

fiimdi gelinen noktada da
gerek ABD, gerekse de Gü-
neyli Kürdistani güçler ayn›
yaklafl›mlar›n› ortaya koy-
mufllard›r. Bu durumda Tür-
kiye için de¤iflen hiçbir fley
olmam›flt›r. Tabii sadece o
kadar kopart›lan kuru gürül-
tüden baflka. Ortaya ç›kan bu
gerçeklik flimdi ne olacak tü-
ründen sorular›n sorulmas›n›
da beraberinde getirmifltir. Ta-
yip Erdo¤an’›n C.W. Bush ile
görüflmesinden sonraki yüz
ifadesini görenler, görüflme
öncesinde yarat›lan havan›n
bofla ç›kt›¤›n› fark etmifllerdir. 

Tayip Erdo¤an’›n yüz hatlar›
tamamen yaflad›¤› k›r›kl›¤› d›-
fla vurmufltur. Bundan baflka
bir fleyin ortaya ç›kmas› da
zaten mümkün de¤ildi. Türki-
ye’deki siyasal geliflmeleri iz-
leyenler, ABD’nin Tayip Erdo-
¤an ile iliflkisini bilirler. 

Tayip Erdo¤an’›n kendisi bir
ABD haz›rlamas› olan bir kifli-
dir. Böyle olmas›na ra¤men,
yaklafl›mlar› itibar› ile
ABD’nin güvenin sars›ld›¤› bir
kifli haline gelmifl bulunmak-
tad›r. Dünyan›n de¤iflik ülke-
lerinde görüldü¤ü gibi ABD
haz›rlamas› olan birçok siya-
setçinin yaflad›¤› trajedi ile
karfl› karfl›ya gelme olas›l›¤›
fazlas›yla vard›r. Nas›l dünya-
n›n birçok yerinde ABD kendi
yetifltirmelerini zirveye ç›kar-
d›¤› gibi alafla¤› etmiflse, Ta-
yip Erdo¤an’› da ayn› flekilde
pekala alafla¤› edebilir. 

Zira Tayip Erdo¤an’a ak›l
hocal›¤› yapanlardan Cüneyt
Zapsu’nun ABD’de kat›ld›¤›
bir toplant›da yapm›fl oldu¤u
konuflmada böyle bir kan›y›
güçlendirmektedir. Cüneyt
Zapsu bas›n yay›n organlar›n-
da da tart›flma konusu olan
konuflmas›nda, Tayip Erdo¤an
için “bu adam› deli¤e süpür-
meyin, kullan›n” diyebilmifltir. 

Türkiye’de floven dalgalan-
ma, meclisten geçen teskere
ve Bush- Erdo¤an görüflmesi-
ne kadar yaflanan sürede ya-
rat›lan siyasal, toplumsal ve
askeri hava, gelinen aflamada
h›z›n› kaybetmifl ve afla¤› do¤-
ru bir inifl içerisine girmifltir. 

Bunun da sa¤layan Kürt
halk›n›n, Rêber Apo’nun ze-
hirlenilmesiyle birlikte uygu-
lamaya konan Kürt soyk›r›m
konsepti karfl›s›nda sergiledi¤i
kararl› tutumu olmufltur. Art›k
Yeter fliar› alt›nda sergilenen
bu kararl› tutum, Kürt soyk›-
r›m konseptinin baflar› flans›
olmad›¤›n› göstermifltir.

CIWANÊN AZAD
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“Duyular›n bu derece kat› 
bir disiplin alt›na al›nd›¤› bir 
kiflilik sisteminde, 
‘duygular›n güzel bir tarzda 
ifade edilmesi’ olarak 
tan›mlanan sanat, gerçekte 
ne anlama gelmektedir? 
‘Terbiye’ iflini üstlenen 
beynin, onun en temel 
ifllevselli¤i olan akl›n 
buradaki rolü nedir? Böyle 
bir egemenlik 
mekanizmas›, temelde 
organik olan bir kiflilik için, 
ne ölçüde kendi kendini 
bask› alt›na almak, kendi 
kendini imha etmek 
anlam›na gelmektedir?”

anat›n ne oldu-
¤u sorusu ve bu
soru çerçevesin-

de onun en k›sa ve
özlü tan›m› istendi¤in-
de, ya cevaps›z b›rak›-
l›r, ya da genel geçer
tan›mlar›n en yüzeysel
olan› ile karfl›lan›r. Sa-
nat›n tan›mlanamaya-
ca¤› önerisi, e¤er sahi-
ci olan›n
alçakgönüllülü¤ünden
de¤ilse, çok büyük ih-
timalle bir küçük bur-
juva bilgiçli¤inden
kaynaklan›r. 

Ne olursa olsun, bi-
ze sanat kavram›ndan
ç›karmam›z gereken
bir anlam gereklidir
ve en yüzeysel bir ta-
n›m çabas› bile mu¤-
lâklaflt›r›c› suskunluk-
tan iyidir. Zira sanat
kavram› ve onun ta-
n›mlad›¤› etkinlikle-
rin tümü insan duyu-
lar›n› ve dolay›s›yla
bütün bir duyarl›k
sistemini ilgilendirdi-
¤inden, bu sorular›n
yan›tlar› bizim için
daha büyük bir önem
arz ediyor.

Daha bafltan fark›-
na varmak gerekir ki,
genel geçer bilgi, sa-
nat›n ‘duygular›n gü-

zel ifade edilmesi’ ey-
lemi oldu¤unu söyle-
di¤inde, onu düflün-
me eyleminden
neredeyse keskin
hatlarla ay›rmaktad›r. 

MMeerrkkeezzii  bbeeyynniinn  
dduuyyuullaarrddaann  
kkooppaarr››llaarraakk  ddaahhaa  
yyüüzzeeyyee  çç››kkaarrmmaakk......

Düflünme eylemi,
sanattan daha çok fel-
sefe ve bilim alanlar›-
na iliflkin bir faaliyet
olarak ayr›lmak istenir
gibidir. Bu bak›fl aç›s›-
n›n temelinde, duyu-
lar›n düflünceden ince
ama kesin bir hatla
ayr›lmas› ilkesi sezil-
mektedir. Sorun esas-
ta duyular›n güvenil-
mezli¤inden de öteye,
merkezi beynin duyu-
lardan kopar›larak da-
ha yüce bir düzeye
yerlefltirilmesinden ç›-
kar gibidir. 

Oysa insan›n be-
densel organizmas›-
n›n bu türden bir ay-
r›mlaflmas›,
biyolojiden sosyoloji-
ye, tarihten ekonomi
bilimine kadar birçok
kurgusal disiplini ilgi-
lendiren genifl bir

alanda tart›flma konu-
su olmaya aç›kt›r. 

Bu disiplinlerin ku-
rallar labirentine gir-
meksizin de, düflün-
me eyleminin insan›n
bütün bedeninin flu
veya bu düzeyde ka-
t›ld›¤› bir etkinlik ol-
du¤u kolayl›kla ileri
sürülebilir. Merkezi
beyin, yaln›zca bütün
düflünsel etkinli¤in
analitik ve sentetik
faaliyetlere iliflkin bir
oda¤›d›r. 

BBiilliimm  bbooflfl  iinnaannccaa  
kkaarrflfl››  zzaaffeerrddiirr

Salt böyle bir tezin
tart›fl›lmaya de¤er ol-
mas›, sanat› düflünce-
den ay›ran tan›m› da-
ha bafltan kuflkulu bir
duruma koyar. Öy-
leyse, sanat›n ‘duygu-
lar›n güzellik ölçüle-
rinde anlat›m›’
oldu¤unu ileri süren
tan›mda temel bir ha-
ta olmal›d›r.

Bilim, kendi tarihini,
deney yoluyla ispata
dayal› yöntemin bü-
yük mücadeleler ge-
rektiren süreci olarak
yazarken, hurafeye
karfl› zaferini ilan et-
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mekte ve bunu kabul ettirmek-
te çok zorlanmam›flt›. Bilim
bofl inanca karfl› zaferdir, din-
sel düflünceye ve dogmaya
karfl› zaferdir. Ama sadece
bunlara karfl› de¤il, ayn› za-
manda mitolojik tarihsel arka
plana karfl› da zaferdir.

‹‹nnssaann  kkeennddiissii  yyeerriinnee  aarraacc››nn››  
öönn  ppllaannaa  ssüürrmmeekktteeddiirr

Galileo Galilei, sabah do¤u
ufkundan yükselerek bat› uf-
kunda bat›ncaya kadar ç›p-
lak gözle ilk bak›flta yan›lg›-
ya yer vermeyen bir
kesinlikle gözlenen güneflin
yer çevresinde de¤il de, ye-
rin onun çevresinde hareketli
oldu¤unu ispatlamaya çal›fl›r-
ken, ayn› zamanda insan›n
görme duyusunun en temel
bir yan›lg›s›n› ispatl›yordu. 

Bilimsel netlik bu noktada
kuflku götürmez bir derecede
sa¤land›kça, duyulara olan gü-
vensizlik de en sa¤lam daya-
naklar›ndan birini yakalam›flt›.
Gözler yerine, onlardan daha
fazla teleskoplara güvenmek
gerekir. Böylece insan kendisi
yerine arac›n› ön plana sür-
mektedir. Bütün bu süreçte te-
mel yan›lg› ne olabilir? 

Birincisi, arac›n insandan
daha güvenilir bir yap› olarak
öne ç›kmas›d›r. ‹kincisi ve
belki de daha önemlisi, ortaya
konan ‘dünya günefl çevresin-
de dönmektedir’ önermesinin,
ilgi alanlar› daha büyük bir
kapsamda ele al›nd›klar›nda
kesinli¤ini büyük olas›l›kla yi-
tirme tehlikesiyle karfl› karfl›ya
olufludur. Daha farkl›, belki

de daha yüksek düzeyli bir
düflünce sistemi, ayn› olay›
daha do¤ru olarak çok farkl›
önermelerle ifade edebilir.
Daha flimdiden net olan fludur
ki, Galileo Galilei gibi bir bi-
lim dehas›n›n ö¤retisi, yine
ayn› bilimin biraz daha etkin
bir çabas›yla, çok büyük bir
kolayl›kla kendisini bir ideo-
loji seviyesinde bulabilir. Böy-
le bir durumda, bugünkü bi-
limsel geliflme düzeyinde de,
Galileo, insan›n görme duyu-
suna bu kadar erken bir gü-
vensizli¤i gelifltirmekten suçlu
bulunabilir. 

BBüüttüünn  bbuu  yyaabbaanncc››llaaflflmmaa  
ssüürreeççlleerrii,,  eessaassttaa  iinnssaann  
dduuyyuullaarr››nn››nn  
kköörreellttiillmmeessiinnddeenn  
kkaayynnaakkllaannmmaakkttaadd››rr  

Gerçekten de bugünkü bi-
limsel teknik geliflmenin teme-
lini atan düflünürler, sadece
deneysel giriflimlerinde baz›
pratik kan›tlamalar yapan kifli-
likler olman›n çok ötesinde,
akl›n bugünkü erkeksi ve mül-
kiyetçi hegemonyas›n›n kuru-
cular›d›r. Bu yeni kiflilik temel

ifllevlerini, duyular›n akl›n ege-
menli¤ine verilmesi üzerine
kurmufltur. 

Gözler yerine Locke’un mik-
roskobu ile Galileo’nun teles-
kopu hâkim olacakt›r; kulak-
lardan daha çok ‘Sahibinin
Sesi’ firmas› güvenilirdir. Bilim-
sel anlamda arac›n bu denli ön
planda teknik bir üstünlük ola-
rak insan karfl›s›ndaki yerini al-
mas›, insan›n kendisine yaban-
c›laflma tarihinin zirvesi oldu¤u
kadar, ayn› anlamda bir sosyal
iliflki arac› olarak metan›n nihai
üstünlü¤ünün tarihsel tescilidir.
‹nsan, neredeyse geri dönüle-
mez ölçüde, neredeyse bir zo-
runluluk olarak kendi bedensel
varl›¤›n›n d›fl›na sürülmüfltür. 

O, art›k sadece araçlar›n
varl›¤›nda görme ifllevini yeri-
ne getirmekle kalmamakta,
ama ayn› zamanda sadece
araç flahs›nda bir görüngü
olarak ifade ve anlam bul-
maktad›r. Tescil edilmemifl in-
san, insandan say›lmamakta-
d›r. De¤iflim de¤eri olmayan,
toplumsall›k d›fl›nda kalmakta
ve böylece ‘insanl›k d›fl›’ bir
statüye itilmektedir. 

Bütün bu yabanc›laflma sü-
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reçleri, esasta insan duyular›-
n›n köreltilmesine ya da ya-
flamsal alanlarda belirleyici
olmaktan ç›kar›lmas›na daya-
n›rlar. Bütün duyular, ayn› za-
manda bir yaflam ve üretim
sistemi olma iddias› güden
her düflünce sisteminde, ifl-
levsel olarak k›s›tlanm›fl ve
hemen tamamen bask› alt›na
al›nm›fllard›r. 

DDuuyygguullaarr››nn  ggüüzzeell  bbiirr  
ttaarrzzddaa  iiffaaddee  eeddiillmmeessii

Bu bask› alt›na alma o ka-
dar evrensel bir çapta yayg›n-
laflm›flt›r ki, insan›n toplumsal
bir insan olmas› tamamen bu
koflula ba¤lanm›flt›r. Duygula-
r›n ve duyular›n ‘terbiye’ edil-
mesi olmaks›z›n herhangi bir
toplumsal-siyasal sistemin
ayakta kalmas› mümkün de-
¤ildir. Dahas›, bu mekanizma
olmaks›z›n bir insan bireyinin
kiflilik olarak ayakta kalmas›
mümkün de¤ildir.

Duyular›n bu derece kat›
bir disiplin alt›na al›nd›¤› bir
kiflilik sisteminde, ‘duygular›n
güzel bir tarzda ifade edilme-
si’ olarak tan›mlanan sanat,
gerçekte ne anlama gelmek-
tedir? ‘Terbiye’ iflini üstlenen
beynin, onun en temel ifllev-
selli¤i olan akl›n buradaki ro-
lü nedir? Böyle bir egemenlik
mekanizmas›, temelde orga-
nik olan bir kiflilik için, ne öl-
çüde kendi kendini bask› alt›-
na almak, kendi kendini imha
etmek anlam›na gelmektedir?

Duyarl›k sistemimizdeki kö-
relmelerin ve tersliklerin so-
nuçlar› bütün insan türüne ilifl-

kin dev sorunlara ve
büyük bir yabanc›lafl-
ma olay›na yol açm›fl
bulunmaktad›r. Tespit
edilebilecek kadar
aç›k olan bu sorunlara
tarihsel bir vizyonla
bakabilmek önemlidir.
Özellikle de hangi ev-
rimsel süreçlerin sonu-
cu olarak, insan duyar-
l›¤› kendi somut
bedensel yap›s› üze-
rindeki hâkimiyetini
yitirdi¤i hususu, sorgu-
lanmaya de¤erdir. 

SSaannaatt››nn  
ççöözzüümmlleennmmeessii  
bbiirr  kkiiflfliilliikk  ççöözzüümmlleennmmeessiiddiirr

Bugünkü evrimsel düzeyin-
de insan›n iç görü yetisi son s›-
n›rlar›na kadar zay›flam›flt›r.
Fakat bunun yerine, d›fla yö-
nelik duyarl›¤› yine belli bir s›-
n›r düzeyine ulaflm›flt›r. Öyle
ki, içe yönelik yeni ve uzun
bir süreç oluflmadan, d›flar›da
oluflan anlama s›n›rlar›n›n afl›l-
mas› olanaks›z görünmektedir. 

Çünkü söz konusu s›n›rlar,
d›fl›m›zdaki dünyan›n s›n›rlar›
de¤il, ama esas olarak bizim
duyarl›k sistemimizin s›n›rlar›-
d›r. Giderek insan zekâs›n›n s›-
n›rlar› olarak belirlenmek iste-
nen bu s›n›r, daha insan›n yeni
bir tür olarak ortaya ç›k›fl› sü-
recinde ortaya ç›km›fl olan ve
bugün neredeyse genetik kö-
kenlere dayal› bir yan›lg›lar
zincirine yol açan düflünce sis-
teminin bir ürünüdür. Kendi
içimizdeki s›n›rlar› aflamazsak,
evrende karfl›laflt›¤›m›z s›n›rlar

bizim için her zaman afl›lmaz
olarak kalacakt›r. 

Sanat tan›m›n›n oldu¤u gibi,
bunun çevresinde kurulacak
bir sanat kuram›n›n da bu so-
rulara do¤ru cevaplar vermesi
gerekir. E¤er sanat gerçekten
de sadece veya belirleyici öl-
çüde duygular›n etkili oldu¤u
bir etkinlik sürecini anlat›yor-
sa, o halde bugün sanat›n
do¤ru bir çözümlemesini yap-
mak için duyular›n insan›n ki-
flilik düzeyinde hangi statüde
tutulduklar› netleflmelidir. 

Ve e¤er sanat duyularla bir-
likte, insan organizmas›n›n
bütünlüklü ve temel bir etkin-
li¤i ise, bu demektir ki temel
bir düflünme biçimi olarak, o
zaman bu organizman›n bu-
günkü kiflilik yap›s›nda ne-
den bu kadar parçaland›¤›n›n
do¤ru çözümlenmesi gerekli-
dir. HHeerr  hhaallüükkaarrddaa,,  ssaannaatt››nn
ççöözzüümmlleennmmeessii  bbiirr  kkiiflfliilliikk  ççöö--
zzüümmlleemmeessiiddiirr  vvee  hheerr  kkiiflfliilliikk
ççöözzüümmlleemmeessii  ddee  ttaarriihhsseell  bbiirr
ççöözzüümmlleemmeeddiirr..  
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“Art›k kaybedece¤imiz bir 
fley yok, zaman tarihin 
misyonlar› Öteki olarak 
belirlenmifl olanlar›n, 
Biz’lerin sistemlerine karfl› 
mücadeleyi en dorukta 
yaflama zaman›d›r. Bizler, 
birer Öteki’ler de¤iliz. Ve 
bu dünyada kimsenin mülkü 
de¤il, Biz’lerin ezme, imha, 
soyk›r›mdan geçirme, idam 
etme ve hapis etme gibi bir 
haklar› varsa, bizlerinde 
direnme, mücadeleyi 
güçlendirme, 
örgütlendirme ve 
özgürlü¤ümüzü kazanma 
hakk›m›z var. Tarihten 
bugüne Öteki’lerin soyu 
tükenmemiflse bu haklar›n› 
kulland›klar› veya 
Öteki’liklerini kabul 
etmedikleri içindir”

ünya derindir. Gü-
nün hayal edebile-
ce¤inden daha de-

rin” diyor, bir filozof.
Birçok soruyu ard› s›ra
getiriyor bu belirleme,
özellikle kendi sistemini
kuramam›fl ve yaflad›¤›
sistemle buluflmam›fl biz
Kürtler için, daha da
önem kazan›yor bu so-
rular. 

Tarihin güncellik için-
de görünemiyor olma-
s›ndan m› dem vuruyor.
Yoksa en direk anlam›y-
la dünyan›n birçok gücü-
nün günlük olarak gelifl-
tirdi¤i politikalar›
izleyememenin zorlu¤u-
na m› vurgu yap›yor bu
söz. Her sistemi her bi-
reyi bir dünya olarak ele
al›p, tek bir bireyin hiç
durmadan geliflen bu bil-
gi toplam›na ulaflmas›n›n
zorlu¤u mu ifade edili-
yor. Konu Kürt sorunu
ve Önderli¤imiz flahs›n-
da bu topluma dayat›lan
komplo gerçekli¤i olun-
ca, sözdeki derinlik kav-
ram› da daha bir anlam
kazan›yor. 

Nas›l anlamak komp-
loyu ya da anlam ver-
mek zorunda m›y›z

komploya? Bir halk›n
dünyaya misafir olarak
kat›l›m›n›n anlam› ne,
kim ev sahibi, kurallar›
kim belirliyor? Yarg›la-
yanlar en fazla yarg›lan-
mas› gerekenlerken na-
s›l oluyor da bu kadar
pervas›zca hareket edi-
yorlar? Demokrasiden,
insan haklar›ndan bah-
sedebiliyorlar. 

Dünyan›n tüm terö-
ristleri nas›l olur da in-
sanl›¤›n umut kayna¤›n›,
Ortado¤u’nun güneflini
terörist ilan edebilir?
Hangi duygu ve düflün-
ce bunu anlayabilir ya
da anlamak zorunda m›-
y›z komployu? 

““BBiizz’’lleerr””  vvee  ““ÖÖtteekkiilleerr””  
aarraass››nnddaa  sseessiizz  bbiirr  
kkaavvggaadd››rr  ssüürreerr

Komployu de¤erlendi-
rirken tüm bu noktalara
derinli¤ine inebilmek ol-
dukça yo¤un bir duygu
ve düflünce bütünlü¤ü is-
tiyor. Zaman ve mekan
bütünlü¤ünde Komployu
ele al›rken, mekan› Or-
tado¤u’ya, zaman› ise
komplolar tarihinin bafl-
lang›c›na, s›n›fl› toplum

ideolojisinin kurulufl afla-
mas›na kadar götürmek
mümkün. Ancak bu biçi-
miyle tarihsel komployu
çözümleyebiliriz. Gün-
celli¤in yalanc›l›¤›n› tarih-
ten günümüze nas›l ulafl-
t›¤›n› görebiliriz.

Büyük yalanlarla kurul-
du bu tarih ve büyük ya-
lanlarla sürüyor. ‹lkin ba-
z› insanlar›n
varolufllar›n›n di¤erleri-
ninkinden farkl› anlamlar
tafl›d›¤› belirtildi. ‘Biz ve
Ötekiler’ oluflturuldu.
Biz’e göre flekillendiril-
meye çal›fl›ld› yaflam.
Biz’in kurallar› genel ya-
flam kurallar› oldu. Bir
cins Biz’e kurban edildi.
Yüce tanr›çalar s›rf
Biz’in kaprisleri yüzün-
den fahiflelefltirildi. 

‹lk komplo, kendileri-
ne “biz” diyenlerin kut-
sala dokunmas›yla bafl-
lad›. Bu kutsall›k bize
mülk edildi. Fakat bu
kutsall›k bile Biz’in la-
netlili¤ini aflt›ramad›.
Kendi kirlili¤iyle kad›n›
da kirletti. Sonra Biz’in
kurallar› boy verdi. Ana
düzeni y›k›l›rken atan›n
yasalar› geliflti. ‹lk mey-
vas› ise köleler oldu. 
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O gün bugündür “Biz’ler” ve
“Ötekiler” aras›nda sessiz bir
kavgad›r sürer. Biz’ler tüm hak-
s›zl›klar›na ra¤men dünya efendili-
¤ine soyundular. Kanunlar›, ya-
flam ölçülerini, toplumsal
flekillenifli belirlediler. Onlar›n
kurallar›na da boyun e¤meyenleri
de Ötekiler, terörist ya da isyan-
karlar olarak ilan ettiler. O gün
bugündür düflünce art›k bir suç
ve iktidar›n kurallar›n› uymayan-
lar imha ve inkar edilmesi gere-
kenler öteki oldular. Dünyan›n ev
sahipleri kurallar›na uymayanlar›
evden atma hakk›n› kendilerinde
buldular. Ve kurduklar› yasalarla
bunu meflru k›lmaya bafllad›lar. 

VVee  ““SSiizzlleerriinn””  kkoommpplloo  zzaammaann››  
ggeellmmiiflflttii

Prometheus bir isyankard›, bü-
yük ac›lar çekmeliydi. Sparta-
küs’ün ne haddineydi baflkald›r-
mak, bafl› ezilmeliydi. ‹sa nas›l
olur da Yüce Roma’n›n yasalar›n›
tart›flt›r›r, vicdanlara seslenebilir-
di. ‹bret olsun diye çarm›ha geril-
meliydi. Ve böyle sürüp gitti ta-
rih. Kendilerine Biz diyen
egemenlerin Ötekilere karfl› ge-
lifltirdi¤i komplo, imha politikala-
r›yla sürekli yalan hikaye sürdü-
rüldü. Ve en son kirli elleri
Önderli¤imize ulaflt›. Bunun tersi
de beklenemezdi. 

Çünkü Önderli¤imiz tüm halk
direniflçilerinin toplam sesi olabil-
di. Egemenlerin gözünde “Öteki”
olanlar›n umut kayna¤› oldu. O
tanr›çan›n o¤luydu ve anadan ya-
nayd›. Tehlikeliydi ve bundan do-
lay› ortadan kald›r›lmal›yd›. Tüm
Ortado¤u’yu etkiledi¤i çözüme
en fazla yaklaflt›¤› bir halk› yeni-
den yaratt›¤› için cezas› a¤›r ol-
mal›yd›. Egemenlerin sistemini
çözdü¤ü, tarihi irdeledi¤i ve ezi-

lenlerin sesi oldu¤u için en a¤›r
cezay› o almal›yd›. ‹deolojik ola-
rak sisteme karfl› tam bir tehlike
konumunda olmas›ndan kaynakl›
önce marjinalleflmeliydi. 

“Ötekilerin”sesi ve kahraman-
lar›n en büyük takipçisi oldu¤u
için flimdiye kadar farkl› farkl› öz-
gürlük savaflç›lar›na uygulanan ifl-
kencelerin toplam› uygulanmal›y-
d›. Bunun için en büyük ac›lar›
çekmeli, en büyük silah› ideoloji-
siyle ve yaratt›¤› örgüt marjinal-
leflmeli en sonunda imha edilme-
liydi. 

Öfkesi büyüktür dünyan›n sahi-
bi Biz’lerin, çünkü Önderli¤imiz
onlara Siz demifltir. Siz ve sizin
kurdu¤u sistemi teflhir etmifltir.
‘Siz halklar›n vicdan›nda yenilme-
ye mahkumsunuz. Ve as›l siz suç-
lusunuz” demifltir. Bundand›r ki
komplo zaman› gelmifltir.

ÖÖnnddeerrlliikk  ggüüccüü  ‘‘ddüünnyyaann››nn  eevv  
ssaahhiipplleerriinnii’’  ööffkkeelleennddiirriiyyoorr  
vvee  kkoorrkkuuttuuyyoorrdduu

Onlar Kürt sorununun demok-
ratik yöntemlerle çözümlenmesi-
ni kendi siyasal yap›lanmalar› aç›-
s›ndan tehdit edici ve ç›karlar›na
zarar verici buldular. Çünkü Kürt
sorununun demokratik yollardan
çözümü Biz’in kurdu¤u devlet sis-
temlerinde köklü de¤iflikliklerin
yap›lmas› ve bu sistemin afl›lmas›
anlam›na geliyordu. Önderli¤imi-
zin pratikçili¤i, anlama an›nda ya-
ratma özelli¤i, örgütçülü¤ü ve
mücadeleyi büyütme gücü, dün-
yan›n ev sahiplerini öfkelendiri-
yor ve korkutuyordu. 

Uluslar aras› hukuka ra¤men
bir insan›n ve bir halk›n yasal hak-
lar›n›n böyle göz göre göre çi¤-
nenmesinin en temel sebebi bu
korku olsa gerek. Güvendikleri
tek fley yasalar›n kendilerine ait

olmas›yd›. Baflta Amerika, ‹srail,
NATO ve Kürt iflbirlikçileri ol-
mak üzere uluslar aras› gerici sis-
temler “Ötekiler” ad›na at›lan
Önderliksel ad›mlar›n ne anlama
geldi¤ini, Önderli¤in yapmak iste-
diklerini, gelifltirilmek istenilen
yeni yap›lanman›n getirebilecekle-
rini tart›flt›lar ve komployu gelifl-
tirdiler. Önderlik “Madem çözü-
mün önü bu kadar aç›k,
demokratik çözümden yana güç-
ler var, o zaman tahribat› azalta-
cak insan kayb›n› ortadan kald›ra-
cak bir çözümün oluflturmas›
gerekiyor” dedi. Rusya, Yunanis-
tan, Avrupa gibi devletler dost
postuna büründüler. Onlara dü-
flen görev bar›fltan ve demokratik
çözümden yana görünmekti. 

KKoommpplloonnuunn  aammaacc››,,  ÖÖnnddeerrllii¤¤ii  
yyaaflflaarrkkeenn  mmaarrjjiinnaalllleeflflttiirrmmeekkttii

Tarihin en iyi aktörleri oldukla-
r›n› bir kez daha kan›tlad›lar. Bir
araya geldiler ve toplant›lar yapt›-
lar kendi sistemlerini kal›c›laflt›r-
mak için yol yöntem arad›lar. Bu-
nun ilk ad›m›n› ise, 17 Eylül
Washington antlaflmas›yla ger-
çeklefltirdiler. Kendi uflaklar›n›
yanlar›na alarak a¤ac› kendi kurdu
ile y›kmak istediler. ‹lk baflta bu
sisteme ait olmayan onlar›n ku-
rallar›yla yaflamayan PKK güney-
den ç›kar›lmal›yd›. 

Yaz›k ki burada KDP ve YNK
eliyle yap›lmak isteniliyordu. Kürt
iflbirlikçili¤i Ortado¤u üzerindeki
bask›lar›n art›r›lmas›nda baflat
rollerden birini üstleniyordu. On-
larda Biz’lerin bir parças›yd›, tek
farklar› onlar›n, Biz’lerin birer
oyunca¤› olmalar›yd›. Kendileri-
nin sand›klar› ülkelerinde birer
Öteki olmaktan kurtulamayacak-
lard›. ‹flbirli¤i tamamlanm›flt›, en
baflta Suriye ye yöneldiler. 

16
Tebax   2007Her tiflt ji bo azadîyê

CIWANÊN AZAD

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Atalar›n yasalar›na uymayan
Önderlik evden at›lmal›yd›. Onun
için iki ayr› plan gerçeklefltirilmifl-
ti. Özünde her iki plan da ayn›yd›. 

1 Eylül direk imhay› dayat›rken
Amerika’n›n bafl›n› çekti¤i e¤ilim
ise, Önderli¤i örgütten ve halktan
kopartarak, tümden çal›flmaz hal-
de b›rakmak, örgütü kayna¤›ndan
kopararak marjinallefltirmek ve
militan›yla, halk›yla tüm Kürtleri
Önderliksiz yaflama al›flt›rmakt›.
O yaflayan bir kahramand›, daha
yaflarken en büyük de¤erleri ya-
ratt›. Tarihteki en büyük kahra-
manlardan fark› da buydu. Yaflar-
ken egemenlere karfl› savafl›
kazanan Önderli¤in, bundan dola-
y› yaflarken marjinalleflmesi gere-
kiyordu. Ondan dolay›d›r ki
Biz’lerin en büyük tehlikesi olan
Önderlik direk imha edilmeyerek
‹mral› sistemine mahkum edildi. 

Komplonun as›l amac›; bütün
uluslar aras› hukukun çi¤neyerek
Önderli¤in yakalanmas› de¤il, Ön-
derli¤i ‹mral› da marjinallefltirerek
ideoloji kayna¤›nda yani Önderli¤i
kendisinden tüketmekti. 

SSuu  rroottaass››nnddaa  aakkmmaayyaa  ddeevvaamm  eettttii  
ddaahhaa  ddeerriinn,,  ddaahhaa  ddaa  ccooflflkkuunn

Fakat bu kural ifllemedi. Tanr›-
çan›n o¤lu yine baflkald›rd› ve
Biz’in kurallar›n› ihlal etti. Ona
‹mral›’da çürütme dayat›l›rken o
en büyük ideolojik kaynaklar›,
savunmalar’› gelifltirdi. Ona ‘sen
bir Öteki’sin ve yarg›lanacaks›n, o
as›l suçlular sizsiniz’ dedi. 

Ona yaln›zl›k dayat›l›rken yüz-
lerce insan onun için kendilerini
yakt› ve binlercesi alanlara
döküldü. Bir o kadar› da da¤lara
ç›kt›. ‹deolojimiz akan bir su gibi-
dir. ‹nsan›n vicdan›n da ulaflabildi-
¤i yere gitmek ister. Kaynak her
aray›fla ve her soruya cevap vere-

cek güçtedir. Yeter ki aray›fllar in-
sana, özgürlü¤e, eflitli¤e ve adale-
te dönük olsun ve yine yeter ki
birey anlam›n gücüne sahip olsun. 

‹flte bu akarsuyu kurutmak iste-
diler bu da olmazsa en az›nda yo-
lundan sapmal›yd›. ‹mral› da du-
varlar ölçüldü, denizin
derinliklerine terk ettirildi. Top-
raktan kopar›l›p betona mahkum
edildi, hava bile Biz’lerindi. Onu
da milim milim verdiler. Küçücük
bir çiçe¤e dahi tahammülleri yok-
tu, çirkindiler ve sanki bunu yafla-
m›n her solu¤unda hissettirmeye
ant içtiler. Fakat su rotas›nda ak-
maya devam etti daha derin, daha
da coflkun. 

GGaafflleett  vvee  yyaannll››flfl  yyaakkllaaflfl››mmllaarr››  
tteekkrraarrllaammaa  llüükkssüümmüüzz  yyookk  

Onlar tüketmeyi hedeflerken,
Önderli¤imiz üretti ve komplo-
nun birinci aflamas›, yani marjinal-
lefltirme çabas› böylece alt edildi.
Halk›m›z›n ve örgütümüzün sav-
rulaca¤› beklentileri bofla ç›kart›l-
d›. Ve bugün imha inkar politikala-
r› daha da ars›zlaflm›fl bir flekilde
devam ediyor. 

“‹mral› gerçekli¤ine al›flmayaca-
¤›z” derken, Önderli¤imiz hücre
cezas› al›yor. 

Anlafl›l›yor ki, Kürde ‹mral› bile
arat›lmak isteniliyor. ‹flte bu
komplonun en tehlikeli aya¤›d›r.
BBiizz  ‹‹mmrraall››’’yyaa  aall››flflmmaadd››kk  vvee  aall››flfltt››rr››ll--
mmaayyaaccaa¤¤››zz.. Önderlik flahs›nda
Kürt halk›na ve hareketine dayat›-
lan imha politikalar›na karfl› sü-
rekli savaflaca¤›z. 

Önderli¤e karfl› uygulanan hüc-
re cezas›n›n hemen ard›ndan hal-
k›m›za karfl› yürütülen bask›lar›n
artmas› ve bu k›fl›n ortas›nda ku-
zey de gelifltirilen operasyonlar›n
birer tesadüf olmad›¤›n› biliyoruz.
Yani salt Önderlik de¤il, Kürt hal-

k› ve hareketi olarak da imha teh-
ditleriyle karfl› karfl›day›z. Bundan
dolay› geçmiflte içine düfltü¤ümüz
gaflet ve yanl›fl yaklafl›mlar› tek-
rarlama lüksümüz yok. 

Önderli¤imiz “Ben söyleyece-
¤im her fleyi söyledim ve anlamak
yapmakt›r” dedi. Daha önceki
pratiklerimiz de anlamama gerek-
çesiyle a¤›r hareket ediyor, Ön-
derli¤imize yönelik yürütülen bas-
k›c› politikalar›n artmas›na neden
oluyorduk. Y›llarca Önderli¤imizi
iç sorunlar›m›zla u¤raflt›rd›¤›m›z
yetmiyormufl gibi uluslar aras›
komplo sürecinde de düflmandan
çok kendimizle u¤raflt›k. 

VVee  ‹‹mmrraall››’’yyaa  rraa¤¤mmeenn  öözzggüürrllüü¤¤üünn  
kkaazzaannmmaass››nn››nn  iiffaaddeessii  oolluuyyoorr

Art›k kaybedece¤imiz bir fley
yok, zaman tarihin misyonlar›
Öteki olarak belirlenmifl olanla-
r›n, Biz’lerin sistemlerine karfl›
mücadeleyi en dorukta yaflama
zaman›d›r. Bizler, birer Öteki’ler
de¤iliz. Ve bu dünyada kimsenin
mülkü de¤il, Biz’lerin ezme, imha,
soyk›r›mdan geçirme, idam etme
ve hapis etme gibi bir haklar› var-
sa, bizlerinde direnme, mücadele-
yi güçlendirme, örgütlendirme ve
özgürlü¤ümüzü kazanma hakk›m›z
var. Tarihten bugüne Öteki’lerin
soyu tükenmemiflse bu haklar›n›
kulland›klar› veya Öteki’liklerini
kabul etmedikleri içindir. 

Önderli¤imizde bu hakk›n› kul-
lan›yor. Ve ‹mral›’ya ra¤men öz-
gürlü¤ün kazanmas›n›n ifadesi olu-
yor. Bize düflen bu kutsal yolda
do¤ru yoldafll›k gelifltirip Önderli-
¤imize, halk›m›za ve özgürlü¤ü-
müze lay›k olmakt›r. 

Evet, “Dünya derindir, günün
hayal edebilece¤inden daha derin”
o zaman› bu derinlikte anlamal›,
yaflamal› ve mücadele etmeliyiz.
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“Demokratik 
konfederasyon, komünal 
demokratik örgütlülükler 
anlam›nda yurttafll›k 
meclisleri 
konfederasyonudur. 
Konfederasyon sistemimiz 
aç›s›ndan 
örgütlülüklerimizin 
demokratik olmas› gerekir. 
Bunun için 
örgütlülüklerimizi h›zla 
dönüfltürmeli, bütün alan 
örgütlülüklerimizi 
demokratik sisteme 
kavuflturmal›y›z. Bunun da 
baz› flartlar› vard›r”

onfederasyon,

kavram olarak

yeni bir şey de-

ğildir. Yüzyıllardır

kullanılıyor. Yeni bir

şey olmadığı gibi, kar-

maşık bir şey de değil-

dir. Fakat pratikleştiril-

mesi ve bütün

alanlarda uygulanması

zor oluyor. Demokra-

tik konfederasyonu bir

devletle, bir sınırla ilan

etmiyoruz. Ülkemizde

yaşarken varolan sınır-

larla uğraşmıyoruz.

Çünkü ülkelerin ne sı-

nırlarla belirlenebile-

ceğine ne de sınırlarla

ortadan kaldırılabile-

ceğine inanıyoruz.

Farkı budur. 

Konfederasyonun

yurttaşı, her türlü çalı-

şanı olacaktır. Çünkü

bir toplumsal organi-

zasyondur. Konfede-

rasyon, Kürdistan’daki

siyasal, toplumsal or-

ganizasyonun genel

adıdır. Sadece Kürtlere

özgü de değil, Kürdis-

tan’da yaşayan herkesi

içine almaktadır. 

Eskiden bize kimsi-

niz diye sorsalardı

‘Kürdüz’ derdik. Ama

şimdi ‘demokratik Kür-

distan konfederasyonu-

nun yurttaşıyım’ deme-

liyiz.  Aidiyetimiz var. 

Tek üniter yapılarda 
merkeziyetçilik 
çok fazladır

Bu kavramların hep-

sinin devletle karıştırıl-

maması gerekiyor.

Konfederasyonun dev-

letlerden gelen bir tanı-

mı var. Ünite, federe ve

konfedere devletler var.

Üniter yapı, tek ünite-

den oluşan yapıdır. Yani

içinde siyasal ve top-

lumsal bir farklılık yok-

tur. Bunun klasik örne-

ği Türkiye

Cumhuriyeti’dir. 

Vatandaşlığı tek bir

vatandaşlıktır. Siyasal

kurumları baştan sona

tektir, meclis sistemi,

hepsi tektir. Egemenliği

farklı kimseyle paylaş-

maz. Bu tür tek üniter

yapılarda merkeziyetçi-

lik çok fazladır. 

Cumhurbaşkanından

kamu idaresine kadar

şöyle bir işleyiş vardır;

en üstte cumhurbaşka-

nı, il valisi, kayma-

kam, mahalle muhta-

rı... Mahalle muhtarı

da kamu idaresinin bir

parçasıdır. Toplumun

hücresine kadar sin-

miştir. Üstten alta tam

bir kontrol mekaniz-

masıyla işleyen, ağır-

lıkta toplumu da irade

olarak temsil eden, yö-

neten, karar alan ve

gerektiğinde bunları

yapmayanları da de-

netleyen bir yapıdır.

Bütün bunları yapar-

ken de, sözde meclis-

lerle irade paylaşıyor-

muş gibi gözüken, ama

aslında paylaşmayan,

temsili düzeyde onla-

rın çeşitli dönemlerde

karar alma süreçlerine

katılmasını öngören

bir tek üniteden oluşan

devlet yapısıdır. 

Federasyon, ikili üni-

teden oluşan bir yapı-

lanmadır. Ağırlıkta fe-

dere ve bunun üstü,

genel federal ve federe

yapıdan oluşmaktadır.

Yani eyalet sistemi, bir

de genel ülke sistemi

vardır. Burada ünite iki-

ye çıkıyor; bir federe,

bir de federal. Son söz

federalde bitiyor. 

Fakat faydası ege-

menliğin paylaşılmış

olmasıdır. Yedi tane

eyalet varsa, yedi eya-

letin de meclisi var,

yedi eyaletin de baş

savcısı var, mahkeme

sistemi, yürütmeleri de

vardır. Ama bunlar fe-

deral sistemdeki yürüt-

meleri aşmıyor. Son

söze federal sistemde-

ki yürütme, yasama ve

yargıda bitiyor. Bir de

karar alma süreçlerin-

de farklılıklar var. 
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Devlet Konfederalizmi değil 
Demokratik 
Konfederalizme doğru

Konfederasyon ise çoklu üni-

teden oluşan sistemdir. Çok

devletten oluşan devlet. Fakat

burada o üniteler konfederal ya-

pıdan daha fazla söz sahibidir.

İrade paylaştırılmış, egemenlik

paylaştırılmıştır. “Merkez ira-

de” diye bir şey var. Gerçek

merkez irade var. Bunlar gönül-

lü birliktelikten oluşuyor. 

Ağırlıkta eğer yetki çatışması

olursa, tek tek devletler merkez-

den daha çok söz sahibidir. Ka-

rar alma süreçlerinde de çok

köklü farklılıklar vardır. Fede-

rasyonda ağırlıkta çoğunluk

esasına göre kararlar alınıyor.

İkili yetki paylaşımı oluyor. En

fazla federal hükümetle, federal

yasamayla, yargıyla federe olan

arasında bir paylaşım, görüş bir-

liği oluyor. Konfederede ise

konsensüs esastır. Daha fazla

sözcülük sistemi var. Tek tek

devlet iradesini aşmıyorlar.

Onun içindeki iradeye, meclis

ve yürütmeye ağırlık veriyorlar. 

Tabii bizim gideceğimiz konfe-

derasyon, devlet konfederasyonu

olmayacak. Demokratik konfe-

derasyondur. Demokrasinin kon-

federasyonudur. Birincil, temel

farkı budur. Devletler konfede-

rasyonu olsaydı, ayrıydı, ismi bi-

le farklı olabilirdi. Ama hiçbir şe-

kilde öyle değil, demokrasinin

konfederasyonudur. 

Yani her konfederasyondan

yana değiliz. Bazı konfederas-

yon sistemleri vardır ki demok-

rasi diyemezsiniz. Bileşim anla-

mında konfederasyondur. Ama

işleyiş olarak oligarşiktir. İşle-

yiş olarak antidemokratiktir. Bu

açıdan konfederasyon deyince

güzel bir şey olabilirmiş gibi bir

yargı oluşuyor, öyle değil. Kon-

federasyonlar oligarşi de olabi-

lir. O zaman biz demokratik

konfederasyonu savunuruz. 

Konfederasyonumuzun 
birinci ayağı, demokratik 
örgütlülükler ayağıdır

Bu anlamda demokrasi örgüt-

lerine ihtiyacımız var. Her ör-

gütlenmenin demokratik örgüt-

lenme olması gerekir.

Ulaşılmak istenen konfederas-

yon demokratik konfederasyon,

örgütler de antidemokratikse,

orada bir sakatlık, bünye uyuş-

mazlığı oluşur. 

Sadece isim olarak kalır. Bu

bakımdan konfederasyonumu-

zun birinci ayağı, demokratik

örgütlülükler ayağıdır. Buna en

genel anlamda komünal demok-

ratik örgütlülükler diyelim. Yani

yurttaşlık meclisleri, komünler

ve tüm yaşamsal diğer örgütlü-

lükler. Bunun en aşağıya indiril-

miş merkezine de özgür, eşit

yurttaş diyelim. Bir daha tanım-

larsak, demokratik konfederas-

yon, özgür, eşit yurttaşlar kon-

federasyonudur. 

Demokratik konfederasyon,

komünal demokratik örgütlü-

lükler anlamında yurttaşlık

meclisleri konfederasyonudur.

Konfederasyon sistemimiz açı-

sından örgütlülüklerimizin de-

mokratik olması gerekir. Bunun

için örgütlülüklerimizi hızla dö-

nüştürmeli, bütün alan örgütlü-

lüklerimizi demokratik sisteme

kavuşturmalıyız. Bunun da bazı

şartları vardır. Bir; halkçılık. 

Gerçek anlamda demokratik

örgütlülüğün halktan oluşması,

halkın ihtiyacına göre oluşması

gerekir. Halk tarafından oluştu-

rulması, yürütülmesi, halk tara-

fından kapatılması, halk tarafın-

dan açılması gerekir. İhtiyaç

görüyorsa kullanır, görmüyorsa

kapatır. Örgütlülüklerin iktidar

odaklı olmaması böyle sağlanır. 

Bir gün, Kürdistan Devrimi’ni

yapacağız, bu devletin başına

geçeceğiz , bu halkın başına ge-

çip bu toplumu yöneteceğize

göre olmaması lazım. Kurumla-

rımızda böyle bir ruh hali, duruş

ve pratikleşme var. Onun içindir

ki işi olsun olmasın her kurum

kendi işinin dışında siyasal parti

gibi hareket ediyor, herkes siya-

set yapıyor, herhangi bir seçim

olunca neredeyse herkes aday

işi için işini gücünü bırakıp

aday oluyor. Onun için halka

gitmiyor, halkın kendisine gel-

mesini bekliyor. Birçok şeyi

kendisine hak görüyor. 

Kuvvetler ayrılığı 
demokrasinin temel bir
ilkesidir

Demokratik konfederasyonda

yasama, yürütme ve denetleme

organlarının ayrıştırılması gere-

kir. Demokratik örgütlülüğün en

önemli şartlarından biri budur.

Burada bir yanlış anlaşılma olu-

yor. Bu tartışılınca bazıları bunu

devlet sistemiyle karıştırıyorlar,

‘kuvvetler ayrılığı’ diyorlar.

Kavram olarak da konulmuş.

Kuvvetler ayrılığının da devlet-

lerden geldiği söyleniyor. Bu,
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yanlış bir tarihsel bakış açısın-

dan kaynaklanıyor. 

Eskiden Fransız Devrimi, Rö-

nesans, aydınlanma döneminin

kazanımlarını kapitalizm içinde

anıyorduk. Reflekssel olarak bu

tür ayrışmaların hepsini hemen

burjuvazide görüyor, ona mal

ediyoruz. Halbuki demokrasi

tarihi örnek verildiğinde ilk

söylenen şudur; merkezi otori-

teden ne kadar alınıp alta, ko-

münaliteye verilirse, o kadar

demokrasi oluşmaya başlar. 

O açıdan kuvvetler ayrılığını,

bu kazanımları götürüp kapita-

lizme devretmek, devletle eş

görmek yanlıştır. Bu, şuna ulus

dendi mi devlet, devlet dendi

mi ulus akla gelir belirlemesine

benziyor. Tabii bunlar yanlış

belirlemelerdir.

Uluslar 12. yüzyıldan itibaren

oluşmaya başlamışlardır. Kapi-

talist devletse 18. yüzyılın so-

nunda kendisini ilan etti. De-

mek ki ulus devletten önce

oluşmuştur. Pazar bile 14. yüz-

yılın sonunda gelişmeye başla-

mıştır. Ulusu, pazarı kapitalist

devletle bir görmek doğru de-

ğildir. Böyle değerlendirince

devletin demokratikleşmesi im-

kansız gibi görünüyordu. 

Çünkü devlet koskoca bir

ulusu arkasına alıyordu. Bunu

yapabilmek için öncelikle dev-

let ve ulusun evliliğini bitirmek

gerekiyordu. Önderlik bunu bi-

limsel olarak çok iyi ortaya

koydu. Ulus devletten ayrıldı

mı devlet çok büyük bir güç

kaybı yaşamaya başlar. Önder-

lik, ulusu, demokrasiye verdi.

Yani demokratik yönetimle ulu-

su bir gördü. Toplumla ulusu

birleştirdi ve buna

“demokratik ulus”

dedi. Bu anlamda

kuvvetler ayrılığı il-

kesini hemen devle-

te vermek yanlıştır.

Bazıları “kuvvetler

ayrılığı demek dev-

leti anımsatıyor. Ör-

güt hem biz devlet-

çiliği bırakıyoruz

diyor hem de devle-

tin argümanlarını

alıyor” diyorlar. 

Kuvvetler ayrılı-
ğı, demokrasinin
temel bir ilkesidir

Merkezi otoriteden yetkileri

alıp üçe bölüyor. Karar organla-

rını halka veriyor, icra organla-

rını meclislere bağlıyor, denet-

leme organlarını da halkın bu

meclisleri içinden çıkartıyor.

Şimdi, bu sistem devlete mi ya-

kındır, demokrasiye mi yakın-

dır? Burada önemli olan ku-

rumları işletme biçimidir. 

Örneğin meclis kavramını ele

alalım. Her meclis ulus devlet

meclisi değildir. Önemli olan

meclisin nasıl, kimlerden kuru-

lup, nasıl işletildiğidir. Eğer

meclis gücünü halktan alıyorsa

komünal bir örgütlülüğü, halk

meclisi olmayı ifade ediyor de-

mektir. Yok eğer gücünü derin

yürütme güçlerinden alıyorsa

orada oligarşi veya başka bir

antidemokratik sistem olabilir

ki bu durumda meclis göster-

melik olmaktan öteye gitmez. 

Bir de meclis sistemlerinin

burjuva devletler tarafından ge-

liştirildiği ve kurulacak her

meclisin burjuva devletin tem-

sili ulusal meclislerini taklit

edeceği ön kabulü yanlış bir

varsayım olarak görülmeli. 

Çünkü diğer sınıflar ve devlet

dahil her tür oluşum bu tür ku-

rumlaşmaları halklardan alıp

geliştirmişlerdir. Meclislerin

halklar tarihindeki yerinin ilk

toplumsallaşmaya kadar, ilk et-

nisite oluşumuna kadar gittiği

bilinir. Devletin vatandaşlık iş-

letmesi de var. 

Devlete göre vatandaş en iyi

para veren, en iyi askerlik ya-

pandır. Bize göre de demokrasi-

yi iyi işleten vatandaş, en iyi

vatandaştır. 

Eşit ve özgür olan vatandaş, en

iyi vatandaştır. Bir kavram dev-

let tarafından kullanılıyorsa, ken-

disiyle özdeşleştirmişse, onu he-

men devlete vermek ekonomiye

dayalı dar sınıf bakış açısından

kalan, her şeyi devletin hanesine

yazan yanlış bir bakış açısıdır. 

Toplumcu demokrasi öyle de-

ğildir. O açıdan demokratik ör-
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gütlenmenin ikinci ve önemli

şartı, karar alma, uygulama ve

denetleme organlarını ayrıştır-

maktır. Karar alma organlarını

halka bağlamaktır. Bunu mec-

lisle yapmaktır ve yürütme or-

ganlarını karar alma durumun-

dan çıkarmaktır. 

Meclisler yönetime değil, 
yönetimler meclislere 
bağlıdır

Yürütme organlarını sözcülük

durumuna, yıllık memuriyet dü-

zeyine indirgemektir. Halkın

yıllık denetiminden geçmiş, me-

muriyet düzeyine indirgenmiş

konfederasyon memurları olma-

lıdır. Önderlik “yöneticilerinizi

yıllık memurlar gibi onaylaya-

caksınız” diyordu. 

Yine seçilen yönetimin yönet-

mesi değil, aldığı kararları eşgü-

düm ve koordinasyon içinde ha-

yata geçiren bir düzeyde olması

gerekir. Aslında meclisler yöne-

time değil, yönetimler meclisle-

re bağlıdır. Mesela bir yönetici

hiçbir zaman kendisini dinleme-

yene ve bir fiili uygulayana adil

davranmayabilir. Bir halk için

de bu geçerlidir. Denetleme or-

ganlarının hepsinin halk tarafın-

dan yapılması da öyle gözüktü-

ğü gibi iyi değildir. 

Halk kendi çıkarını bir dönem

için öyle görüp çok sert uygula-

malara da gidebilir. Duygusal

da davranabilir. Hayata geçir-

mesi gerektiği andan itibaren,

topluca hayata geçirmek her za-

man iyi sonuçlar doğurmayabi-

lir. Hantallık yaratabilir, anti-

demokrasi çıkarabilir. Araçlara

eşit mesafede yakın olmadıkları

için bazıları zengin, bazıları

fakir, bazıları çok adamlı,

bazıları az adamlı olduğu

için fiiliyata geçirmek ge-

rektiğinde bazıları daha iyi

hayata geçirecektir, bazıları

hayata geçirmeyecektir. 

Meclislerin daha geniş 
bileşimlere 
kavuşturulması 
gerekir

Bazıları o kararın hayata

geçirilmesine hep katıla-

caktır, bazıları hiç katılmaya-

caktır. Bu durumda ortaya oli-

garşi de çıkar. O açıdan hep

tersinden bakılır, “halk karar al-

sın, halk yapsın, halk yapmaya-

nı da cezalandırsın” deniliyor.

Bu da doğru bir anlayış değildir.

O zaman en doğrusu, yerli yeri-

ne oturtarak, karar alma organ-

larını, icra organlarını ve denet-

leme organlarını ayrıştırmaktır

ve yürütmeleri, denetleme or-

ganlarını meclise tabi kılmaktır.

Hatta askeri silahlı güçleri de

meclise tabi kılmaktır. 

Onun dışında ideolojik, ayrı

denetleme, ideolojiyi yayma,

aydınlanma organı da olabilir.

Ama demokratik konfederasyon

içerisinde meclise tabi olması

gerekir. İdeolojik organın mec-

listen, genel çalışmalardan ayrı-

şan yanları da, işleyişi de olabi-

lir. Hatta kadro tanımını hala

ağırlıkta ideolojik organlaşma

için kullanabilmeliyiz. Önderlik

de kullanıyor, kadrosunu PKK

olarak tanımlıyor. Ama bu genel

meclis sistemine tabi olmalıdır. 

Yön verdiği kadar, meclis sis-

temini aydınlattığı kadar tabi ol-

malıdır. İdeolojik, askeri organ-

laşmalar da karar organlarının

çok üstünde tutuldu mu orada

sınıflı yapılar gelişir. Yani aske-

ri ve bütün çalışmalar açısından

bu böyledir. Hangisini genel

meclis çalışmalarının dışında

tutarsanız sakıncalı duruma ge-

lir, sınıflaşma yaratır. O açıdan

demokratik örgütlülüğü bu tarz-

da yaratmak gerekiyor. 

Bu konuda alanlarda eksiklik-

lerimiz var, meclisler oluşum

aşamasında, meclislerin nasıl

bir karar organı olarak çalışaca-

ğı daha tartışılıyor. Meclislerin

daha geniş bileşimlere kavuştu-

rulması gerekir. Bazı yerlerde

temsili tarzda çalışacak, bazı

yerlerde de komün ve küçük

mahallelerde de doğrudan de-

mokrasiye bağlı çalışacak. İcra

organlarını oluşturacak. Fakat

en genel anlamda karar alma,

icra organları ve denetleme or-

ganlarını oluşturacak, oluştur-

ması gerekir. Ancak o zaman

demokratik örgütlülük anlamın-

da çalışmaya geçebilir. Bir de

orada halkın % 90’ı direkt poli-

tika yapabilmeli. 

(Devam edecek)
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a situation pré-

sente n’est qu’un

nouvel aspect du

concept d’exterminati-

on développé par le

gouvernement turc.

Comme vous le savez,

le gouvernement turc a

voté une motion auto-

risant l’armée à enva-

hir le Kurdistan  iraki-

en. Depuis des années,

le gouvernement turc

poursuit ces politiques

de négations et de des-

tructions envers le pe-

uple kurde. La situati-

on présente n’est

qu’un nouvel aspect du

concept d’exterminati-

on développé par le

gouvernement turc. 

Différents gouverne-

ments se sont succédés

en Turquie depuis le

complot international

qui a permis la  livrai-

son de notre Leader

Abdullah Öcalan aux

autorités turcs. 

Le  Parti des Travail-

leurs du Kurdistan

(PKK) et le président

Öcalan ont toujours

opté pour la résolution

pacifique de la questi-

on kurde. Les approc-

hes chauvines des dif-

férents gouvernements

n’ont pas permis de ré-

soudre la

question

de la dé-

mocratie

en Turqu-

ie. La qu-

estion de

la démoc-

ratisation

de la Tur-

quie n’a

jamais été

abordée de

manière

concrète et

ouverte. 

Le vote de cette 
motion n’est pas le 
fruit du hasard mais 
un moyen pour
mettre l’ombre sur
notre Leader

Le vote de cette loi,

autorisant l’armée tur-

que à envahir le Kur-

distan irakien, coïnci-

de avec la campagne

lancée par le KCK et

les différentes organi-

sations civiles et politi-

ques kurdes pour dé-

noncer les politiques

spécifiques du gouver-

nement turc visant à

nuire à la vie de notre

président. La confé-

rence de presse du 1er

mars a montré que le

Leader du peuple kur-

de Abdullah Öcalan est

systématiquement em-

poisonné. Suite aux

actions du peuple kur-

de, une délégation du

comité pour la préven-

tion de la torture s’est

rendue sur l’île prison

d’Imrali. Les kurdes

attendent toujours la

publication du rapport

de la délégation du

CPT concernant l’em-

poisonnement d’Ab-

dullah Öcalan. 

Le vote de cette mo-

tion n’est pas le fruit

du hasard mais un mo-

yen pour mettre l’om-

bre sur notre Leader

qui est la clef de la ré-

solution de la question

kurde. Le gouverne-
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ment turc désire dépolitiser la

question kurde par ces

manœuvres.

Les attaques menées 
avant et après le 
vote de cette motion 
ne font que 
renforcer l’union 
des kurdes au 
niveau national

L’approbation par le parlement

turc de l’invasion militaire du

Kurdistan irakien vise aussi  à

détruire les acquis du peuple kur-

de. Les attaques menées avant et

après le vote de cette motion ne

font que renforcer l’union des

kurdes au niveau national, ce à

quoi ne s’attendait pas la Turqu-

ie. Ce sentiment d’union nationa-

le s’exprime surtout au travers du

peuple kurde. Le PKK n’est

qu’un prétexte pour les autorités

turques pour anéantir le peuple

kurde et ses acquis. L’invasion

du Kurdistan irakien aura des

conséquences désastreuses pour

la région toute entière. 

La vague du 
chauvinisme turc 

La politique de dépolitisation

du problème Kurde a pour ob-

jectif  principal l’anéantisse-

ment de la volonté du peuple

kurde. Le leader du peuple kur-

de ainsi que les représentations

politiques  kurdes,  qui sont les

représentants de la volonté du

peuple kurde, sont les premières

cibles de cette politique d’exter-

mination.

La population kurde est la se-

conde cible de cette poli-

tique d’anéantissement

globale. Les organes de

presse et les médias turcs

encouragent la haine du

kurde. Cette vague de

chauvinisme s’exprime

sous différentes formes :

manifestations anti-kur-

de, campagne de soutient

aux soldats, diffusion de

chants nationalistes, dis-

tribution de drapeau

turc...Les cérémonies

d’enterrement des sol-

dats morts aux combats

sont de gigantesques ma-

nifestations d’haine en-

vers la population kurde. 

Les sentiments nationalistes

sont très habilement manipulés

par les autorités turques. Les af-

frontements entre populations

kurdes et turques se sont inten-

sifiés ces derniers temps. Les

autorités turques semblent pré-

parer la population à une éven-

tuelle guerre civile.

La résistance kurde face au 
chauvinisme

Le peuple Kurde doit garder

son sang froid et ne répondre à

aucunes de ces provocations.

Les kurdes  sont les héritiers

d’une longue histoire de résis-

tance, peu connu des hommes.

Les Kurdes ont toujours défen-

du leur terre, berceau des pre-

mières civilisations. Les attaqu-

es perpétrées actuellement sont

l’œuvre des autorités turques et

non des Forces de Défense du

Peuple ( HPG, Hezen Parastina

Gel) qui ne font qu’appliquer

leur droit universel à la légitime

défense. Le HPG est une force

de défense et non une force

d’attaque. La cinquième décla-

ration unilatérale de cessez le

feu est toujours d’application.

Les huit soldats détenus par le

Mouvement de Libération du

Kurdistan ont été traités selon la

Convention de Genève. Le gou-

vernement turc, peut-il se vanter

de respecter la convention de

Genève ? Les soldats ont fait sa-

voir qu’ils n’étaient confrontés

à aucun mauvais traitement de

la part des guérilleros. Ils ont

dénoncé  le manque d’empres-

sement des autorités turques po-

ur les libérer.

La seule façon de stopper ces

attaques et de lutter pour la re-

connaissance de la volonté poli-

tique du peuple kurde et de par-

ticiper activement à la

Campagne EDÎ BÊSE 

( çA SUFFIT ! ) qui consiste à

protéger la vie de notre Leader,

clef de la résolution de  la ques-

tion Kurde.
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a situation du pe-

uple kurde est

une question non

résolue depuis des si-

ècles, malgré les pro-

messes faites au cours

de l’histoire, surtout en

1920, avec le traité de

Sèvres qui prévoyait

l’autonomie des régi-

ons à majorité kurde.

Mais le traité de Lau-

sanne en 1923 a ané-

anti ces espoirs en par-

tageant le Kurdistan

entre la Turquie, l’Iran,

l’Irak et la Syrie. De-

puis lors les Kurdes et

leurs mouvements po-

litiques n’ont jamais

cessé de réclamer leurs

droits. 

Depuis le 17 Octobre

2007 le gouvernement

turc est en train de se

préparer pour une opé-

ration militaire dans le

sud du Kurdistan. La

volonté turque d’effec-

tuer une opération

dans cette partie du

Kurdistan est devenue

une priorité pour les

dirigeants turcs. Par

cette volonté ils ne re-

connaissent aucun dro-

it aux Kurdes.

Après le processus

des élections générales

et présidentielles en

Turquie, la situation

est devenue  de plus en

plus mauvaise. L’ar-

mée turque est encou-

ragée par le nouveau

pouvoir politique de ce

pays. Au lieu de voir

de bons développe-

ments démocratiques,

malheureusement les

choses se présentent

d’une façon très inqui-

étante.

Contre cette cruauté,

dont le but est d’ané-

antir tout l’avenir de

notre peuple, les orga-

nisations kurdes ont

plusieurs fois appelé

les autorités de l’Uni-

on européenne et les

institutions démocrati-

ques européennes à ré-

agir. Malheureusement

l’Union Européenne

vient de donner son

feu vert pour une inva-

sion turque au Kurdis-

tan Irakien. 

La Prise de Position 
Européenne

La Commission eu-

ropéenne a déposé son

rapport annuel le 6

Novembre 2007. Dans

ce rapport, surtout en

ce qui concerne la Tur-

quie, on attire l’attenti-

on sur beaucoup d’

avancées qui n’ont pas

été accomplies par ce

pays. Mais malheureu-

sement dans le contenu

du rapport de M. Olli

Rehn tous les problè-

mes en Turquie ne sont

pas bien pris en comp-

te. Plutôt on voit bien

que la Commission a

pris en considération la

sensibilité de la Turqu-

ie. Donc, nous ne pou-

vons pas considérer ce

rapport comme comp-

let et impartial.

En parallèle aux

progrès qui sont menti-

onnés dans le rapport,

malheureusement la

question kurde n’est

pas décrite d’une façon
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objective. Elle n’est même pas

nommée comme telle. C’est une

question essentielle de la Turqu-

ie et si celle-ci est résolue, la

Turquie peut faire des progrès

plus importants.

Malgré le cessez-le-feu qui est

déclarée par le Mouvement de la

Liberté Kurde depuis l’an dernier

et la continuation des opérations

de l’armée turque au Kurdistan,

dans le rapport de la Commission

ce n’est que le Mouvement de

Liberté Kurde qui est nommée

comme une organisation terroris-

te. Le fait que la Commission eu-

ropéenne soutient la Turquie

dans ses efforts de lutte antidé-

mocratique contre les Kurdes,  ne

peut dans aucun cas être accepté

par les Kurdes.

Pendant ces derniers mois le

Parti Pour une Société Démoc-

ratique (DTP) est sous une pres-

sion totale des autorités turques.

Malgré que les bureaux de ce

parti sont attaqués, ses membres

sont emprisonnés et

un de ses maires est

suspendu des ses

fonctions, nous ne

voyons pas un mot

de critique envers

l’état turc dans ce

rapport de la Com-

mission européenne.

Le maire qui est sus-

pendu de ses foncti-

ons par le ministère

de l’intérieur turc

avait soutenu l’usa-

ge de plusieurs lan-

gues, dont le kurde.

Je tiens à rappeler

que, avec ce rapport

de la Commission

européenne, l’UE donne le feu

vert à l’état turc pour faire une

opération armée au Kurdistan

Irakien. Un tel rapprochement

n’est pas conforme aux critères

démocratiques européens.

Il faut accepter que la questi-

on essentielle de la Turquie est

la question kurde. Tant que cette

question n’est pas résolue nous

ne pouvons pas penser trouver

une solution pour les autres qu-

estions et ainsi personne ne peut

dire que la Turquie pourra se

rapprocher de l’Union europé-

enne. C’est pourquoi nous de-

mandons à l’Union européenne

qu’elle reconnaisse avant tout la

question kurde et cherche à tro-

uver une solution juste et équi-

table. Si l’Union européenne

nous demande un soutien, tou-

tes les organisations kurdes sont

prêtes à faire le nécessaire.  

Il est important de savoir que

le 24 Octobre 2007 le Parlement

Européen a aussi pris une  posi-

tion qui encourage la Turquie

pour effectuer une opération au

Kurdistan Irakien. Cette positi-

on du Parlement Européen et

celle de la Commission europé-

enne font partie de l’hypocrisie

de la politique de l’Union euro-

péenne.

Ici, je voudrais dire claire-

ment que le silence des instituti-

ons internationales peut être

considéré par la Turquie comme

un encouragement pour envahir

le Kurdistan Irakien et ainsi po-

ur l’intensification de cette sale

guerre. Si cette position des ins-

titutions internationales  conti-

nue dans le silence, les forces

armées turques ne resteront pas

à la porte du Kurdistan Irakien,

mais elles y entreront au centre.

A ce moment- là, nous deman-

dons où est le respect des droits

de l’homme et la démocratie oc-

cidentale ?. Les forces soi-di-

sant démocratiques européennes

ne restent pas simplement silen-

cieuses en face des attaques de

l’armée turque mais elles l’en-

couragent dans sa volonté pour

violer encore plus les droits de

l’homme et les valeurs démoc-

ratiques.

La Turquie et la Situation 
Actuelle

L’état turc est actuellement  fa-

ce à la résolution de la question

kurde qui s’impose de tous les

points de vue. Cependant, au lieu

de mettre à profit la volonté des

Kurdes pour la paix, l’état turc

persiste dans sa politique nihilis-

te. Finalement, en déclarant  “les

opérations armées se poursuiv-
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ront jusqu’à ce qu’il ne reste plus

un seul terroriste dans les mon-

tagnes”, les responsables de l’ar-

mée turque ont dévoilé leur véri-

table aspiration. Ainsi, avec cette

déclaration l’armée turque décla-

re la guerre à ceux qui ne disent

pas “ je suis heureux d’être turc”.

Avec ce comportement, le chef

de l’Etat- Major de l’armée

turque Yasar Buyukanit dé-

signe ouvertement le peup-

le kurde  comme ennemi.

Après avoir obtenu l’ap-

pareil présidentiel, l’AKP

s’est entendu avec l’armée

pour conduire de larges

opérations d’anéantisse-

ment de l’organisation kur-

de. C’est pourquoi, après

son élection à la présidence

de la République de Turqu-

ie, Abdullah Gül, membre

de l’ AKP, a effectué son

premier déplacement et sa

première visite officielle

auprès des forces de des-

truction de l’armée basées

au Kurdistan. Il faut savoir

que cette visite a été le point de

départ de la mise en application

du plan de purification et d’éli-

mination du peuple kurde. En ef-

fet, le nombre accroissant des

opérations et le nombre de pertes

humaines justifient la certitude

de cette thèse.

Face à cette menace turque, il

fallait, et il faut encore toujours,

que toutes les forces politiques

au Kurdistan Irakien prennent en

charge leurs responsabilités. Ils

doivent discerner bien claire-

ment l’attitude de l’Etat turc sou-

cieux de minimiser leurs intérêts

et influence au Kurdistan, et de

ce fait, recourant à des accords

illicites pour en tirer un résultat

par tous les moyens. La volonté

de l’Etat turc a  toujours été d’ef-

fectuer des attaques incessantes

ayant pour objectif d’anéantir les

intérêts du peuple kurde au Kur-

distan du Sud et sur l’ensemble

des territoires du Kurdistan. Cet-

te attitude ne peut qu’ induire

une bonne prise de position de

tous les Kurdes.

Une intervention de l’armée

turque au Kurdistan Irakien est

imminente. Cette intervention

serait d’une gravité extrême. La

solution à la question kurde est

indispensable à la stabilisation

au Moyen Orient et à une véri-

table démocratie en Turquie. Ce-

la ne pourra se faire que par la

voix de la négociation politique.

Le bruit de bottes aux frontières

de l’Irak, les menaces et la rép-

ression contre le peuple kurde

doivent cesser!

8 Soldats Turcs Libérés

Le 20 Octobre 2007, l’armée

turque a lancé une grande of-

fensive dans la zone frontalière

entre le Nord et le Sud du Kur-

distan. D’après les informations

reçues, plusieurs unités de l’ar-

mée turque ont essayé de passer

la frontière dans la zone

d’Oremar de la province de

Hakkari.

Dans ces combats 8 sol-

dats turcs ont été pris par

les guérilleros comme pri-

sonniers de guerre . Lors

de cette période, l’état-ma-

jor général turc et le gou-

vernement de AKP n’ont

jamais officiellement re-

connu l’emprisonnement

de ces 8 soldats, comme

prisonniers de guerre. Le 4

Novembre ces soldats ont

été remis à une délégation

composée du ministre de

l’Intérieur du gouverne-

ment régional kurde Mah-

mut Haci Osman, du prési-

dent de la Fondation

internationale Tolerans, Kerim

Sincari, ainsi que des députés

du Parti de la Société Démocra-

tique (DTP) Osman Özçelik,

Aysel Tugluk et Fatma Kurtu-

lan.

Avec ce comportement le Mo-

uvement kurde a encore une fois

montré à l’opinion publique

mondiale son désir en faveur de

la liberté et de la démocratie. Il

faut savoir que la force de la gu-

érilla kurde  s’est comportée en

accord avec le droit international

et a pris en compte la peine des

familles de ces 8 soldats.
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“Unsere Sprache wurde 
uns schon damals 
verboten, unsere Kultur, 
Geschichte und Gebräuche 
wurden von vielen Türken 
verabscheut und nieder 
gedrängt. 
Es gab und gibt Krieg, die 
immer noch andauern, sich 
verschlimmern und die 
Hoffnung auf Frieden in 
Kurdistan nicht nahe zu 
liegen scheint”

er bin ich?...
Woher komme
ich? Was will ich

oder möchte ich für
meine Mitmenschen und
mich tun? All diese
Fragen sollte man sich
als kurdische/r
Jugendliche/r bereits
gestellt haben. Und
wenn nicht, dann ist es
an der Zeit. 

Denn wie man zurzeit
sehr stark durch die
Medien  spüren kann,
werden die Kurden
nicht nur in der Türkei,
sondern gar in europäi-
schen Ländern- speziell
Seitens der Türken-
diskriminiert, verachtet
und als eine minderwer-
tige Kultur angesehen. 

Unsere Sprache
wurde uns schon damals
verboten, unsere
Kultur, Geschichte und
Gebräuche wurden von
vielen Türken verab-
scheut und nieder
gedrängt. 

Es gab und gibt Krieg,
die immer noch
andauern, sich ver-
schlimmern und die
Hoffnung auf Frieden in
Kurdistan nicht nahe zu
liegen scheint. 

Kurden unter Druck

WWaass  ssiinndd  uunnsseerree
VVeerraannttwwoorrttlliicchhkkeeiitteenn??

Es ist nicht nur das
System, der Staat und
die Politik der Türkei,
die auf Kurden Druck
verübt und immer mehr
zu unterdrücken ver-
sucht, bis man schließli-
ch einer Gehirnwäsche
unterzogen ist und die
türkische Flagge, egal ob
Kurde oder Türke, in
seinem Wohnzimmer
hängen hat. Wir sind
jung. Es soll sich die kur-
dische Jugend angespro-
chen fühlen. Jeder
Kurde und jede Kurdin
sollte etwas zur kurdi-
schen Kultur, Sprache
und Geschichte beitra-
gen. Auch wenn es uns
fern scheint, das über-
wiegend  nationalis-
tische System der
Türkei zu bekämpfen,
gibt es auch sehr wohl
andere Möglichkeiten,
unserem Volk weiterzu-
helfen. Zum Beispiel auf
die kulturelle Art. Es
mag ein verzwickter
Kampf sein, jedoch soll-
te man immer  und for-
tan drum kämpfen, sein
kulturelles Hab und Gut
zu schützen. Gar wenn

es sein muss mit
Gewalt. Es gibt ver-
schiedenste Methoden
von Gewalt. Zu aller
erst sollte man es mit
der verbalen Gewalt
versuchen. Ein Versuch.
Der Zweite Versuch.
Gar der dritte Versuch? 

Das ist in Ordnung.
Kurdischen
Staatsmännern gelang es
in schwierigsten Zeiten,
in Zeiten in denen die
Kurden noch mehr
verabscheut wurden
denn je- besonders
Anfang der 80-er Jahre,
gelang es ihnen
Widerstand zu leisten
und ihren eisernen
Willen durchzubringen. 

Wir als Jugendliche
könnten hier, einem
Land, welches Mitglied
der europäischen Union
ist, umso mehr dafür
tun. Es gibt Gesetze, wir
haben unsere Rechte. Es
stehen uns Rechte zu,
von denen wir nicht
eine Ahnung haben, es
jedoch an der Zeit ist
uns über unsere kultu-
rellen, sozialen und reli-
giösen Rechte gut zu
informieren. Auch wenn
wir gegen einen nationa-
listischen und immer

CIWANÊN AZAD

27
Tebax   2007Her tiflt ji bo azadîyê

Evin 
B‹NGÖL

W

Wer Bin İch?

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



noch faschistischen Staat ( wel-
cher es selbst bestreitet) macht-
los sind und uns nicht mit großer
Kraft gegen korrupte Systeme
währen können, sollte es einem
jeden von uns als engagierte/r
Kurde oder Kurdin gelingen,
unsere Sprache und Kultur wei-
terhin aufrecht zu erhalten. 

Wenn knapp ein Viertel eines
Landes, welches mehr als 70
Millionen Einwohner hat, mit
Kurden besetzt ist, jedoch dieser
Staat immer noch die Existenz
eines ganzen Volkes bestreitet,
dann ist es an der Zeit
Widerstand zu leisten. 

Genau jenes Land, welch solch
politische Ansichten hat, ist
ebenso mit falschen Politikern
besetzt. Ein gutes Beispiel Herr
Ministerpräsident Erdogan. Er ist
Ministerpräsident der Türkei, ein
hohes, politisches Tier in seinem
Land. Viel reisend, um die Welt
gekommen und pflegt bestimmt
auch viele Kontakte ins Ausland,
ist jedoch nicht einmal der inter-
national so wichtigen englischen
Sprache mächtig. Und wenn wir

schon dabei sind, die allerwenig-
sten Politiker der Türkei verfü-
gen über einen englischen
Wortschatz, geschweige denn
der Sprache mächtig zu sein.
Nichts verehren sie mehr als ihr
Land und ihre Sprache. Nun gut,
das tun viele Menschen, jedoch
nicht auf diese Weise, die
extrem zu sein scheint. Immerhin
habe ich bisher nur von den
allerwenigsten Politikern so
offensichtlich gehört, dass es
nichts, nun aber auch gar nichts
über dem Land Türkei gäbe. Sie
verehren sich selbst auf extrem-
ste Weise und sind anderen
Kulturen und Religionen gegenü-
ber völlig verschlossen, gar ver-
feindet. So wie es scheint halten
sie sich für das auserwählte Volk.
Jetzt fehlt nur noch, dass sie auf
den Messias warten. Ach, sie sind
ja Türken.  Auch das Volk muss
ganz schön blind sein und der
Gehirnwäsche unterzogen wor-
den sein, in all den Camps für
Nationalisten, wo einem beige-
bracht wird, den Staat und den
Herren zu ehren und nichts geht

hinüber. Erdogan, den radikalen
Islamismus verehrend, verkünde-
te, nach dem er Volksverhetzung
begangen hatte und dafür eine
Haftstrafe einbüßen musste, er
sei zur Demokratie umgestiegen,
denn er sehe keine Zukunft im
radikalen Islamismus. Jedoch
stellt sich nun die Frage, was will
er damit sagen? 

WWaass  iisstt  IIhhrr  ZZiieell,,  HHeerrrr  
MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntt??  

Sollte in einer Demokratie nicht
jeder Bürger, und damit ist auch
jeder Bürger gemeint, der über
eine türkische Staatsbürgerschaft
verfügt- unabhängig davon ob
Kurde oder Türke- gleichberech-
tigt zu sein? Sollten nicht dann für
alle dieselben Rechte und
Freiheiten gelten.

Was sind wir? Man nennt uns
in der Türkei Bergtürken, wir
hätten keine Kultur, keine eigene
Sprache, kein eigenes politisches
Territorium. All das und noch
vieles mehr wird über uns sogar
in den Medien verbreitet. Wir
sind Kurden, wir werden es
immer bleiben, eine Existenz, ein
Volk, eine eigene Nation kann
man nicht leugnen. Das ist das-
selbe, als wenn jemand immer
noch den Holocaust leugnet. Es
sind mehr als 8 Millionen Juden
ums Leben gekommen und trotz-
dem gibt es Politiker, die diesen
Völkermord leugnen.

1988. 5.000 Kurden sterben in
Halepce. Was taten die Medien,
wie reagierte die Türkei, die
USA? Keine Reaktion von beiden
Seiten. 5.000 Kurden sterben, ein
herangehender Völkermord wird
von Saddam Hussein geplant.
Was wird gemacht? Es wird ver-
drängt. Es ist einfach passiert. In
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unzähligen Teilen Europas, die
sowohl von Kurden als auch von
Türken bewohnt werden, gehen
auch heute rassistische
Beleidigungen, Straßenkämpfe
und Massenprügeleien vor sich.
Es wird dennoch geschwiegen.
Unsere Existenz kann nicht mehr
länger geleugnet werden, ein
Staat hat nicht das Recht darauf
zu behaupten, dass es so etwas
wie Kurden nicht gebe. 

EEiinn  kkuurrzzeerr  SSpprruunngg  zzuumm  
VVeerrttrraagg  vvoonn  LLaauussaannnnee..

Der Friedensvertrag zwischen
der Türkei einerseits und den
alliierten Mächten Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan,
Griechenland, Rumänien und
Jugoslawien andererseits, der am
24. Juli 1923 in Lausanne
(Schweiz) unterzeichnet wurde
und den Friedensvertrag von
Sèvres ersetzte.

Nach den Bedingungen des
Vertrags von Sèvres musste die
Türkei auf jeglichen Anspruch auf

nichttürkisches Gebiet verzichten
und erhebliche territoriale
Verluste zugunsten
Griechenlands – u. a. Thrakien
und die meisten der Ägäisinseln –
sowie das griechische
Völkerbundmandat über Izmir
hinnehmen. Der Vertrag von
Sèvres stieß in der Türkei auf
heftige Ablehnung; Mustafa
Kemal, der gegen die offizielle,
durch die Annahmen des
Friedens von Sèvres vollkommen
in Misskredit geratene Regierung
in Istanbul eine Gegenregierung
gebildet hatte, suchte den
Vertrag mit Waffengewalt zu
revidieren und begann einen letz-
tendlich erfolgreichen Feldzug
gegen die griechischen
Besatzungstruppen in Izmir.
Aufgrund Kemals Sieg und unter
Berücksichtigung der Tatsache,
dass Kemal das Sultanat abschaff-
te, waren die Alliierten bereit,
die Friedensregelung neu zu
verhandeln. Die Verhandlungen
wurden im November 1922 in
Lausanne aufgenommen und acht

Monate später mit dem
Abschluss des neuen
Friedensvertrag beendet. Die
Türkei erhielt Ostthrakien und
einige Ägäisinseln zurück und
sicherte zu, die Interessen ethni-
scher Minderheiten in der Türkei
zu schützen. 

Alles tolle Informationen, doch
was war in der Zwischenzeit mit
Kurdistan, dem Land der Freiheit,
passiert? Wem gehörte es nun? 

Jawohl. Die Türkei, so wie sie
es einst den Kurden versprochen
hatte, das Land ihnen zurückzu-
geben und dafür zu sorgen, dass
es ein unabhängiges Territorium
werde, hatte nun aber  die Zügel
in der Hand und die Macht, durch
den so genannten „Vater der
Türken“ (Mustafa Kemal Atatürk)
erreicht. 

Von den Türken hoch geehrt
und als Vater der Nation
betrachtet, von anderen als
Verräter und Faschist angesehen.
Von Kurdistan war ab nun keine
Rede mehr, das Land war wie
vom Erdboden verschluckt, nun
gehörte es der Türkei und so
etwas wie die Kurden existierten
nicht. 

Wenn dein Geldschein auf den
Boden fällt und der nächste hebt
ihn auf und möchte ihn sich eins-
tecken, jedoch verlangst du dei-
nen Schein zurück und er möchte
es dir nicht zurückgeben, wem
steht dann der Schein zu? Dir
oder dem Fremden? Es ist dein
Schein, dein Recht, dein Besitz.
Das wurde auch mit unserem
Land gemacht, es wurde schlicht
und einfach eingesteckt. 

Wenn wir Kurdistan „googlen“,
bekommen wir folgendes zu
lesen: Kurdistan. Ein Land, aufge-
teilt auf Syrien, Irak, Iran und
Türkei, ist territorial nicht genau
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definierbar. Kurdistan ist unser
Besitz. Wir sollten uns dafür ein-
setzen, dass dies erreicht wird.
Wir sollten versuchen das
Unmögliche zu ermöglichen. Die
ersten Schritte taten bereits
Männer wie Abdullah Öcalan und
viele andere Kurden, deren
Namen Seiten füllen würden.

Kurdenfürer seit 9 Jahren
unter Isolation 

WWaass  ssiinndd  uunnsseerree  AAuuffggaabbeenn??

Die Türkei hat Öcalan am 16.
Februar 1999 auf rechtswidrige
Weise festgenommen. Seitdem
sitzt er im
Hochsicherheitsgefängnis Imrali
(Türkei) in illegaler
Isolationshaft! Öcalan ist der ein-
zige Gefangene auf der
Festungsinsel, ohne Kontakt zu
lebenden Wesen. 

Selbst Pflanzen sind verboten.
Zahlreiche Gesetze wurden spe-
ziell für ihn geändert,
Verteidigerrechte außer Kraft
gesetzt, Sonderstrafen ein-
geführt. Imrali ist ein rechtsfreier
Raum, ein juristisches
Niemandsland, das dem Militär
und nicht der Justiz untersteht!
Ja. Die Justiz hat keinerlei
Befugnis einzuschreiten.
Dennoch ist es stark zu bezwei-
feln, dass sie sich für ihn einset-
zen würde, selbst wenn sie
Zugang hätte. 

Der Mann, der einst mit
großer Hoffnung und Kraft ein
Ziel vor Augen hatte, wird jetzt
nun von dem türkischen Militär
festgehalten. Es heißt, sie wollen
ihn zu Tode foltern, er werde
solange am Leben bleiben, bis er
von selbst stirbt. Sein gesund-
heitlicher Zustand befindet sich
auf schlechter Ebene, man hat im

Labor Gifte
wie Strontium
und Chrom in
seinem Blut
festgestellt.
Die Absicht ist
eine
Vergiftung. Ein
Mann, der
etwas für uns
erreichen woll-
te, der sogar
eine eigene
Partei und
Organisationen
gegründet hat
und für ein
freies
Kurdistan
kämpfte, ist
jetzt im
Gefängnis. Für
uns. Für die
Jugend. 

Für die
Nachkommen
der Kurden, es
sollte die
Freiheit und der Friede erreicht
werden. Nun liegt es immer
mehr an uns, darum zu kämpfen.
Die meisten von uns leben in
einem rechtsmäßig gleichberech-
tigten Staat, wir haben Freiheit,
Religionstoleranz, Sprach – und
Kulturfreiheit. 

Das sollten wir auch nutzen
und nicht herumsitzen. Es liegt
immer mehr an uns, je älter
unsere Mütter und Väter wer-
den, umso mehr nähert sich uns
die Aufgabe, für Frieden zu
kämpfen. 

Wenn uns schon solche
Möglichkeiten zustehen, dann
muss man diese nützen. Fangen
wir doch gleich bei dem
Kulturellen an. Sprechen und
erlernen wir unsere Sprache,

geben wir unseren Kindern weite-
rhin schöne, kurdische Namen,
feiern wir Newroz, ehren wir die
Menschen, die für unser Land in
den Tod gingen. Tun wir alles, um
unsere Kultur aufrecht zu erhal-
ten, seien wir nicht dumm und
sinnlos, denn wir können mehr,
als der Menge folgen. Seien wir
nicht Produkt unserer Umwelt.
Werden wir zusammen zum
Frieden, zur Freiheit und kämpfen
und engagieren uns gemeinsam für
ein freies Land, welches den
Namen Kurdistan trägt. 

Kurdistan, Welate Min.
In der Hoffnung sie in Amed

wiederzutreffen Serkeftin/ Viel
Erfolg.

Ein Artikel von Evin Bingöl
Hewal 
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RRoojjaacciiwwaann  MMeehhmmeedd  UUzzuunn  fifiiiiirr  vvee  ÖÖyykküü  yyaarr››flflmmaass››

“En alttaki insan›n sesi ile yazmak istedim, en fazla zorda olan, en fazla sesi k›s›lm›fl olan, en fazla kendisini
ifade etmesine müsaade edilmeyen birisinin a¤z›yla yazmak istedim” 

Mehmet Uzun
Merhaba Arkadafllar,

Geçti¤imiz günlerde de¤erli insan, edebiyatç› Mehmed UZUN’u kaybettik. Sevgili UZUN’un ans›n› yaflaya-
bilmek ad›na Rocaciwan ailesi olarak Mezopotamya Yay›nevinin katk›lar›yla her ay Mehmed UZUN Öykü ve
fiiir Yar›flmas› düzenliyoruz. Bu yar›flmada ilk üç kifliye Mezopotamya yay›nevinden birer kitap hediye ediyo-
ruz. Yar›flmaya kat›lacak arkadafllar eserlerini kütçe ve türkçe olarak forum bölümünde kendi nickleriyle su-
nabilirler. Yar›flma sonunda Rojaciwan seçici kurulu taraf›ndan ödüle lay›k görülen eserler ve sahiplerinin
isimleri aç›klanacak. Kazanan üyemizle iletiflime geçilip ödülü kendisine ulaflt›r›lacakt›r. Yar›flmada yay›nlanan
fliir ve öyküler Rojaciwana ad›na yay›nlanmas› düflünülen bir kitapta toplanacakt›r.

Kat›l›m koflullar›:

--  KKaatt››ll››mm  ddiillii  KKüürrttççee,,  TTüürrkkççeeddiirr
- Eserler daha önce hiç bir yerde yay›nlanmam›fl olmal›d›r. 
--  KKaatt››ll››mmcc››llaarr  eettkkiinnllii¤¤ee  flfliiiirr  ddaall››nnddaa  22,,  ööyykküü  ddaall››nnddaa  11  eesseerrllee  kkaatt››llaabbiilliirrlleerr..  
- Yar›flmaya her üyemiz kendi nickiyle kat›labilir.
--  KKoonnuu  ((TTeemmaa))  sseerrbbeessttttiirr..
- Eserler forumda yar›flmaya sunulacakt›r
--  YYaarr››flflmmaacc››llaarraa  aaiitt  RRoojjaaCCiiwwaann..CCoomm’’ddaa  kkaayy››ttll››  bbiirr  EE--MMaaiill  AAddrreessii  oollmmaall››dd››rr..

Yar›flmaya kat›lacak olan tüm arkadafllara baflar›lar yar›flma ile ‹lgili öneri ve katk›lar›n›z› foruma yazabilir-
siniz. Yar›flma sonucu di¤er ay›n ilk haftas› duyurulacakt›r

“Benim anlat›c›m Mezopotamyal›d›r. En büyük arzusu, hayat› boyunca, Mezopotamya’n›n stran›n› yarat-
mak, destan›n› yazmakt›.. Bir de arzulamad›¤› halde zorla ona yapt›r›lan bir yolculuk var. Bir sürgün vakas›,
bir baflkald›r› var.” 

MMeehhmmeedd  UUzzuunn  kkiimmddiirr??
Kürtçe’nin bir edebiyat dili olmas›nda önemli katk›lar› olan Mehmed Uzun, ayn› zamanda modern Kürt

roman›n›n da kurucusu say›l›yor. Asimilasyon ve yasaklarla bo¤uflan bir dil olan Kürtçe’ye romanlar›yla bü-
yük katk› sunan Uzun, 1953’te Siverek’te do¤du. 1977 y›l›ndan beri ‹sveç’te yaflayan Uzun, Kürtçe, Türkçe
ve ‹sveççe yazd›¤› kitaplar› yirmiye yak›n dilde yay›nland›. 1985 y›l›ndan bu yana romanlar›n› kaleme alan
Uzun hakk›nda Türkiye’de çok say›da dava aç›ld›. 

Mehmed Uzun, uzun y›llar boyunca ‹sveç Yazarlar Birli¤i yönetim kurulu üyeli¤i yapt›. Ayr›ca ‹sveç Pen
Kulübü ve Uluslararas› Pen Klüpte aktif çal›flt›. ‹sveç ve Dünya Gazeteciler Birli¤i’nin de üyesi olan Uzun,
bugüne kadar çok say›da Kürtçe roman yazd›. Uzun, “Aflk Gibi Ayd›nl›k Ölüm Gibi Karanl›k” roman› ve
“Nar Çiçekleri” adl› deneme kitab› ile ilgili olarak 2001 bahar›nda yarg›land›. Ayn› y›l Türkiye Yay›nc›lar Bir-
li¤i’nin her y›l verdi¤i Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü Ödülü’nü, roman sanat›na iliflkin belirleyici katk›lar›ndan
dolay› Berlin Kürt Enstitüsü’nün Edebiyat Ödülü’nü, yaratt›¤› edebiyat ve sözün özgürlü¤üne iliflkin duruflun-
dan dolay› ‹skandinavya’n›n en önemli ödüllerinden olan Torgny Segerstedt Özgürlük Kalemi Ödülü’nü ve
2002’de ‹sveç kültür yaflam›na sundu¤u de¤erli katk›lar›ndan dolay› ‹sveç Akademisi’nin Stina-Erik Lunde-
berg Ödülü’nü ald›. 

RRoojjaacc››wwaann  
wwwwww..rroojjaacciiwwaann..ccoomm
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“Bizim savaflç›l›¤›m›zdan 
mutlaka bir fleyler 
anlamal›s›n›z. Ben sizi zorla 
bu savaflç›l›¤a sürmüyorum. 
Bu kesinlikle büyük 
gönüllülük ve büyük 
intikam savaflç›l›¤›d›r. Yine 
intikam noktas›nda tam bir 
kinsiz olma 
durumundas›n›z. Bizim 
yan›m›za bu biçimde 
gelinemez. Kini çok büyük 
olmayanlar, düflmana ve 
ilkelli¤e karfl› büyük nefreti 
olmayanlar bize 
yaklaflamaz”

elirtilmiş veya tı-

marhaneye çev-

rilmiş bir Anado-

lu var. Kürdistan ise

ondan daha beter bir

durumda. Anadolu, bir

halklar mezarlığı hali-

ne getirilmiş. Ölen öle-

ne, ama daha çok tı-

marhaneye benziyor.

Mezarlıkta gezilebilir,

mezarlık o kadar tehli-

keli değildir; ama tı-

marhanede gezmek

çok tehlikelidir. Halk-

lar tımarhanesi veya

insanlığın en eski yeri

olmasına rağmen, en

ilkel biçime sokulmuş

bir yerde geziyoruz. 

İşte bu Cumhuriyetin

ömrü kadar geçen bu

yetmiş altı yılı biraz bu

gerçekliği düşündürü-

yor. Bu Cumhuriyet

içinde halinden şikâ-

yetçi olmayan çok az

insan var. Parlamento,

toplumun en üst ko-

nuşma yeridir. Ancak

ne yazık ki, Türkiye

parlamentosu bizim

için çoktan ölüm fer-

manının verildiği, biti-

şin yaşandığı ve artık

tartışmaktan bile çıka-

rıldığımız bir yerdir.

Mukayese olsun diye

bir parlamento oluştu-

ralım dedik. Ancak

güç yoktur. 

Bu halkı dilinin 
büzüldüğü yerde 
dillendirmek 
istedik

Kim gelebilir, gelse

de ne yapabilir? Çürü-

müş, iradesi çoktan

elinden alınmış olanla-

rın parlamento gücü

olmaları çok zordur.

Yurtdışında olabilir de-

dik, ancak olsa da bi-

raz semboliktir. Henüz

onun içini doldurmak,

yani parlamento gücü

olmak büyük savaş ge-

rektiriyor. Bizde hal-

kın söylediği bir söz

var: “Kırk yıl sonra

öcünü alsan da helal

olsun” derler. 

Bizimki de biraz öy-

le oldu. Kırk yıl sonra

da olsa, bir şeyler yap-

mak istedik. Bu bizi

avunduruyor. Bu halkı

dilinin büzüldüğü yer-

de dillendirmek istedik

ve herkes biraz kendi-

sini anladı. Şimdi biraz

kendiniz konuşun, ifa-

de edin ve kararlaştırın

diyoruz. Hiç olmazsa

bir iddia ortaya çıkart-

tık. İddiası olanlar bir

gün gereğini yerine ge-

tirmeyi bilecekler veya

bilmeleri gerektiğini

anlayacaklardır. 

Demek ki tarih, yok

sayılarak, sonuçları

kendi kişiliklerinizde

gizlenilerek veya yüz-

süzleştirilerek anlaşıla-

maz. Öyle yaklaşılmak

istenilse de bir yerlere

varılmaz. Tarih bilinci-

ne ulaşmak istiyorsanız

bu tarihi çözeceksiniz. 

Bizzat tarih olmak

istiyorsanız, tarih bi-

linciyle hareket ede-

cek, hatta tarih savaşı-

nı vereceksiniz. Başka

yaşam var diye büyük

bir yalancılık ve büyük
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kandırmayla kendinize başka

şeyleri yaklaştırmayacak ve öy-

le bir yaşamın olmadığını bile-

ceksiniz. Artık bu büyük inkâr-

cılığı, yüzsüzlüğü ve

iradesizliği aşma gücünü göste-

receksiniz. Ben de kendi savaşı-

mıma dayanarak diyorum ki, ne

kadar tanınmaz halde olsam da,

yine de bir tarih bilincine sahi-

bim ve bundan öyle kolay vaz-

geçmem. 

Artık insan olmayı 
kendinize yakıştırın

Halk adına açıkça, hangi aile-

den, hangi sülaleden veya hangi

halk kimliğinden gelirseniz ge-

lin, gerçeğin bu biçimini ilikle-

rinize kadar hissetmezseniz, in-

san diye karşımıza çıkmayın

diyorum. Ben sizin sözde insan-

lığınızdan nefret ediyorum. Hiç

olmazsa desteğimizle nasıl in-

san olunacağını, insan gibi nasıl

konuşulacağını anlamaya çalı-

şın. Artık ağaçtaki maymunları

seyretmekten bıktım. Halen

kendimi bir savaşçı olarak de-

ğerlendiriyorum. 

Ben yine kendi savaşçılığıma

inanıyorum. Bu da kendime gö-

re bir savaşçılıktır. Hiç kimse-

nin yaptığına benzemese de, hiç

kimsenin yapmadığı biçimde de

olsa, yine savaşçılığıma inanı-

yorum. Siz buna koşup geldiniz.

O zaman bu savaşçıyı ve onun

savaşçılığını lütfen tanıyın. Bu

bir insan savaşımıdır, maymun-

ların daldan dala atlayışı değil-

dir. Onu başka yerde başkalarıy-

la yapın, benimle yapmayın,

rica ediyorum. 

Çok dar koşullarda da olsa, bir

insanlık yü-

rüyüşünü

yapmak isti-

yorum, bu

yürüyüşü

bozmayın.

Elinizden

gelmiyorsa

oturup ke-

narda seyre-

din. Sizi sı-

kıyorsa,

disiplin gü-

cünüz yok-

sa, bu yürü-

yüşü de

karıştırma-

yın. Benim

bu büyük

yürüyüş tecrübesine dayanarak

söyleyeceğim odur ki, bu savaşın

kurallarına biraz uyun. Yılların

çocukluğunu bırakın, artık insan

olmayı kendinize yakıştırın. Bu

savaştaki ön şart budur. 

İlkelliğe karşı büyük nefreti 
olmayanlar bize yaklaşamaz

Bizim savaşçılığımızdan mut-

laka bir şeyler anlamalısınız.

Ben sizi zorla bu savaşçılığa

sürmüyorum. Bu kesinlikle bü-

yük gönüllülük ve büyük inti-

kam savaşçılığıdır. Yine intikam

noktasında tam bir kinsiz olma

durumundasınız. Bizim yanımı-

za bu biçimde gelinemez. Kini

çok büyük olmayanlar, düşmana

ve ilkelliğe karşı büyük nefreti

olmayanlar bize yaklaşamaz.

Size çok açık söyleyeyim; be-

nim yanımda maymunların yeri

olamaz. 

Ben ilkel koşullara karşı en er-

ken yaşta isyanımı müthiş yürü-

ten birisiyim, sizi neden kabul

edeyim. “Sende bir hazine var ve

düşman adına seni paralamaya

geliyoruz” demeyin. Lütfen dik-

kat edin. Sizi üzerime gönderen

düşmanın kendisi gelsin. Neden

sizi gönderiyor? Düşmanın ob-

jektif ajanları, günün deyişiyle

kontraları gibi gelmeyin. O düş-

man ki, o kadar kendini güçlü sa-

yıyorsa, gelsin kendisi benimle

uğraşsın. Üzerime neden bu ka-

dar zavallıları sürüyor? 

Bu kadar ahmaklığa oynama-

yın. Savaş kurallarına gelme-

mekte ısrar ediyorsunuz, yüzler-

ce kuraldan birkaç tanesine bile

gelemiyorsunuz. O zaman siz

kimin askerlerisiniz, kimin adı-

na geliyorsunuz demezler mi?

Görev başarmamak, görev için

gerekli olan eğitimi, örgütselliği

ve emir-komutayı yürüteme-

mek, düşman adına hem de düş-

mandan daha tehlikeli bir bi-

çimde gelmek demektir. 

Çünkü düşmanın bilinçli uz-
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man elemanları böyle tehlikeli

olmazlar. Onlar kolay deşifre

edilirler ve tehlikeleri sınırlıdır.

Sizin tarzınızın düşmanlığı ise

kırk kat daha fazladır.

Bizim savaşımımız büyük 
inanç savaşıdır

Tekrar vurgulayayım: Buna

rağmen bizde zorlama yoktur.

Bizim savaşımızın kurallarının

ne kadar amansız olduğunu be-

lirtmekle birlikte, kandırmaca

ile, sizi idare edecek bir takım

yöntemlerle, hediyelerle veya o

anlama gelebilecek yaklaşımlar

sergileyerek size bu savaşta yer

veremem. Ben bu savaşın doğa-

sını çok iyi tanıyorum. 

Kendi yaşamımla da bunu ol-

dukça çözmeye çalıştım. Bizim

savaşımımız büyük inanç sava-

şıdır; kendi kendisiyle büyük

mücadele, büyük anlayış, bü-

yük ilişki ve arayış savaşçılığı-

dır. Bunlar sizde yoksa bizim

saflarımıza yaklaşma-

yın. 

Sürekli olarak komu-

tanlık, PKK’nin im-

kânları gibi lafları duy-

dukça çıldırıyorum.

Bizde imkân yoktur.

Bizde ne doğru dürüst

bir uyku uyunur, ne bir

yemek yenilebilir, ne

de doğru dürüst bir ne-

fes alınır. Bizde olsa

olsa amansız mücadele

diye bir gerçeklik olur.

Bu mücadele öyle san-

dığınız gibi birkaç si-

lah patlatma, bir iki ke-

limeyi ağza alıp söyleme

değildir. 

Bunlar bizde mücadele anla-

mına gelmediği gibi, mücadele-

nin başına bela olmadır. Bu sa-

vaşımda yer almak farklıdır,

daha çok belirttiğimiz gibidir.

Gidin savaşçılığınızı kendinize

saklayın, paralı asker olun, ken-

dinizi başka yerde savaştırın.

Ben sizin savaşçılığınızı

bu biçimiyle kabul et-

miyorum. 

Çünkü biliyorum ki,

sizin bu savaşçılığınızın

ömrü yirmi dört saattir

ve yüzde yüz bana ye-

nilgiyi dayatmadır. 

Kaybeden veya 
kaybettiren 
ise, sizin yaşam 
tarzınız ve 
kişiliğinizdir

Düşmanın günlük ola-

rak verdiği bilançolar

vardı; Amed’de bir biri-

mimizi tasfiye etmiş.

Buradan vardığım sonuç, bun-

ların yenilgiyi dayatmanın sa-

vaşçıları olduğudur. Çünkü ba-

na göre dağa bir birim çıktı mı,

en azından o koşullarda böyle

kaybetmez. Kaybeden veya

kaybettiren ise, sizin yaşam tar-

zınız ve kişiliğinizdir. “Ben

toplumda kaybetmişim, sana da

dağdan inerek kaybettireceğim”

diyorsunuz. 

Çoğu da ovada, köyde kay-

bettiriyor. Aslında her iki du-

rum birbiriyle oldukça bağlan-

tılıdır. Dağa çıkarken, dağın

koşullarına uymak için gelmi-

yorlar. Özgürlük topunu aşağı

yuvarlamak için dağa

geliyorlar. 

Az çok PKK’nin prestijini

ovaya, yakındaki köye indirip

üzerinde oyalanma ve biraz

onunla yaşama istemi var.

Amed’de, bu ülkenin başka bir-

çok yerinde gerilla adı altında

böyle yaşandı. 

Özgürlük topunu düşmana

peşkeş çektiler. Önce biraz ken-

dileri oynadı ve onlara göre bu

sözüm ona iyi bir sanattı.
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“fierefli olan›n el ve gözle 
yap›lan kavga de¤il, aksine 
düflünce ve duygular›nla 
yapt›¤›n kavgad›r.” Burada 
yine flunu demek istiyor; 
‹slamiyet’te Hz. 
Muhammet’in de vurgulad›¤› 
gibi, flerefli olan veya en 
büyük kavga, elle, gözle, 
karfl›ndaki düflmanla yapt›¤›n 
kavga de¤il önce o kendi 
içinde düflman› hakim k›lan 
düflünce ve duygular›nla 
yapt›¤›n nefs savafl›, büyük 
savafl demek istiyor”

ser Alt›nok arka-
dafl›m›z, her ne
kadar kendisi

“Ben asla partili olma-
d›m” diyorsa da, mektu-
bunun gelifli var. Düflün-
celerini bir mektuba esas
itibar›yla güçlü bir edebi
dille yaz›lmasa da, ortaya
koymufltur. Ben bu bafl-
l›k alt›nda, veya bu bafll›-
¤a flu ad› koyman›n do¤-
ru oldu¤u kan›s›nday›m:
“Özelefltiride bulunmak,
Eser Alt›nok ve namusu
kurtarma savafl›m›.” 

Özelefltirinin esas iti-
bar›yla kendisinde tutar-
l›, gerçekçi bir namusu
kurtarma savafl› oldu¤u
da vurgulanabilir. Bura-
da o denli fliddetle bir
kavga var, namusu ger-
çekten kurtarma kavga-
s› ve buna bir bafll›k da-
ha eklemek gerekir.
“Özelefltiri gerçe¤i ve
Eser Alt›nok, PKK k›r›n-
t›lar›yla namusu kurtar-
ma savafl›” daha do¤ru
bir bafll›k, bu eylemin
bafl›na konulabilir.

Burada daha çok
önemli olan, çok yal›n
bir biçimde kendisiyle
savaflman›n çarp›c› bir
örne¤ini verebilmesidir.
PKK k›r›nt›lar›yla, ken-
disiyle en büyük kavgay›

vermenin kahramans›
öyküsüdür. “Yaln›z ya-
flam›mda de¤il, beynim-
de zihnimde de çözüm
bulmak istemeyen çelifl-
kilerin amans›zca kavga-
s› vard›r. Bu kavga mad-
deden oluflmufl silahlarla
yap›lmamaktad›r.” Bura-
da bir zihin kavgas›n› ve-
riyor, bir beyin kavgas›-
n› veriyor. 

DDüüflflüünnccee  vvee  
dduuyygguullaarr››nnllaa  yyaapptt››¤¤››nn  
nneeffss  ssaavvaaflfl››,,  bbüüyyüükk  
ssaavvaaflfl  ddeemmeekkttiirr

“fierefli olan›n el ve
gözle yap›lan kavga de¤il,
aksine düflünce ve duy-
gular›nla yapt›¤›n kavga-
d›r.” Burada yine flunu
demek istiyor; ‹slami-
yet’te Hz. Muhammet’in
de vurgulad›¤› gibi, flerefli
olan veya en büyük kav-
ga, elle, gözle, karfl›ndaki
düflmanla yapt›¤›n kavga
de¤il önce o kendi içinde
düflman› hakim k›lan dü-
flünce ve duygular›nla
yapt›¤›n nefs savafl›, bü-
yük savafl demek istiyor. 

“En zor olan› aç›k gö-
rüfl de¤il, aksine sistir.”
fiunu demek istiyor, aç›k-
ta görülenle daha rahat
savafl›labilinir, ama siste,

kendi içindeki bulan›kl›k
ortam›ndaki savafl, en
zor olan›d›r. “Savafl mey-
dan›, gerçek savafl mey-
dan›, bir meydan, bir böl-
ge de¤il, aksine zihni
beynidir. Savafl› insan
meydanda kazanmaz, be-
yinde kazan›r.” 

Benim de hep vurgula-
d›¤›m; en büyük savafl›
insan önce kendisinde
kazan›r, kendisinde en
büyük savafl› kazanama-
yan›n, aç›kta, aç›k mey-
danda, aç›k düflmanla bir
savafl› kazanmas› düflünü-
lemez. Hele büyük dava-
larda bu mümkün de¤il-
dir. Bunun da fark›na
var›ld›¤› aç›k.

““BBuurraaddaa  yyeerrii  
kk››rrmm››zz››llaaflfltt››rraann  
kkaann  aakkmmaammaakkttaadd››rr..””  

Yani kanl› bir savafl
de¤ildir, ama duygu, kö-
tü duyguya ayak vurarak
iyi duyguyu, iyi kiflili¤i
yok eder. Bu kötü dü-
flünce için de geçerli.

Maalesef “Ben hiçbir
zaman PKK’ye lay›k ola-
mad›m” diyor, ama bu
ondan daha geri bir ko-
numda oldu¤unuzu gös-
teriyor. Bu anlaml› in-
san, bu özel
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duygular›n›n kurban edilmesi ge-
rekti¤ini söylüyor ve kurban da
edecek. Bu çok önemli.

GGeerrççeekk  PPKKKK’’llii  
PPKKKK  DDeenniizziinnddee  YYüüzzeerr

Kendinizi neyle gizleyeceksi-
niz? Her fleyinizde bu küçük duy-
gular›n sahte özel yaflam›n kendi-
sini görüyoruz. Bununla halklar›n
karfl›s›na ç›k›lamaz, toplumun içi-
ne girilemez. Hiç de kendini
PKK’li saymayan bu insan, “Kur-
ban etmeliyiz” dedi. Zaman ce-
sur ve de¤erli kurbanlar›n, özel
duygu kurbanlar›n›n gerçe¤idir,
günümüz, zaman›m›z, “Tüm ya-
flam›n› bu kavgaya adamak onun
için ölmek, budur benim kay›p
etti¤im” diyor.

PKK’li suda yüzen bal›k gibidir
ayn› zamanda, bunun gereklerini
yerine getiremeyen sudan ç›km›fl
bal›kt›r. E¤er sizlerde gerçek
PKK’li de¤ilseniz, PKK denizinden
ç›km›fl, karada yüzmek isteyen bir
bal›ks›n›z. Nas›l yüzeceksiniz?
Gerçek PKK’li   PKK denizinde
yüzer, ve gerçekten iyi yüzer... 

“‹çimdeki düflman› temizleme-
den, ben bir halka lay›k›yla savafl›
tafl›yamam.” 

Düflünün bu kadar emperya-
lizm, sömürgecilik, gericilik k›r›n-
t›lar›, bu kadar çok özel duygu-
lar, bencillikler sizdeyken, yani
bir yerde kirliyken, bir yandan
namusu daha kurtarmam›flken,
ne cesaretle toplumun içine gire-
ceksiniz veya sözüm ona emper-
yalizme, sömürgecili¤e, gericili¤e
ve haine karfl› savafl yürütüyoruz
diyece¤iz.

Yakma eylemi, asl›nda dikkat
edilirse, burada yak›lan PKK izle-
ri, kal›nt›lar› de¤il, teslim olmufl,
o ihbar eden yürek, buna biz sa-

vaflmayan, buna çok özel bencili-
¤ini yaflayan yürekle, kiflilik de di-
yebiliriz. Eylem bu anlamda çok
de¤erli. 

Bir kiflinin kendini böyle ikiye
ay›r›p, teslimiyete götüren, çir-
kinli¤e götüren, ihbara götüren
yan›n› çok az›c›k bir güçle ki, bu-
na PKK k›r›nt›s› deniliyor, onunla
böyle bir sald›r› düzenlemek ak›l
üstü gerçekten. “Ondan sonra
bu k›r›nt›lar, bu k›r›nt›lardan yeni
bir yaflama s›çran›labilir.” Bu k›-
r›nt›lardan bir yaflama s›çrayabil-
mek en önemli olan›d›r. Tüm
özelefltiri, asl›nda burada yat›yor.

BBiizziimm  yyoollddaaflflllaarr››mm››zz  hhaattttaa  eenn  
zzoorrddaa,,  eenn  aazz  PPKKKK’’lliilleeflflmmee  
ggüüccüünnüü  yyaakkaallaamm››flfl  yyoollddaaflflllaarrdd››rr

Yaflama, kabul edilebilecek bir
yaflama nas›l s›çran›labilinece¤ine
dair bir vasiyettir. Hemen he-
men bir çok flehidimizde gözü-
ken bir vasiyet. 

Bunlar partimiz ortam›nda ger-
çekleflen olaylard›r. Bizim yol-
dafllar›m›z hatta en zorda, en az
PKK’lileflme gücünü yakalam›fl
yoldafllar. 

Biz bunu anlamak zorunday›z.
“Ben PKK’li de¤ilim” diyor Eser
arkadafl. Ama herhalde PKK’ye
lay›k olman›n yal›n bir örne¤ini
vermifl bir kifliliktir.

PKK’li olmak isteyen insan
için, k›r›nt› da olsa ufac›k, bir
sahtelikle diyor, yaflanmaz. Bu
çok önemli, e¤er bizim sayg›m›z
olacaksa, bir sonuç ç›karacak-
sak, tüm arkadafllar için önemle
vurguluyorum; gerçekten çok
s›n›rl› PKK’lilik sizde varsa, bu
kadar içinizde kirlenmifl ne ka-
dar yön varsa, her gün kendiniz
diyorsunuz Kemalizm’in etkisi,
feodalizmin etkisi, bir sürü ku-

ral hatas›; verdi¤iniz zarar bir
muhbircilikten daha fazla. Buna
ra¤men halen “Ben rahat yafla-
yabiliyorum” diyorsan›z iflte bu
eylem sizi mahvedecek. 

‹‹ççiinniizzddeekkii  ddüüflflmmaannllaa  kkeennddiinniizzii  
vviirraannee  yyaappmmaayyaa  hhaakkkk››nn››zz  yyookk

Beyin, büyük bir mahkumiyet
halinde, sa¤lam ç›kman›z için bu
mahkumiyetten, ya kendinizi
böyle temizleyeceksiniz, ya dü-
zelteceksiniz. Bunun baflka yolu
yok. Baflka türlü yaflamay› bende
mahkum ediyorum. Yok ikiyüz-
lülük yaparsan›z, ben de fliddetli
savafl halindeyim sizinle. 

Öncelikle demek ki, bu temel-
de düflman›n beyninizde taht
kurmufl duygular›yla ve düflünce-
leriyle yüre¤inizde savafl› verme-
lisiniz. Özelefltiri bu savafl›n ve-
rilmesinin ad›d›r.

Uzatmamak gerekir, çünkü içi-
nizdeki “düflmanla savafl›yorum”
ad› alt›nda, birlikte uzun süre ya-
flayabiliriz derseniz, herhalde bu
Partiye de, bu halka da en büyük
kötülü¤ü yapars›n›z. Eser gerçe-
¤inde bunu k›sa sürede halletme-
nin büyük önemi derken bunu
kastediyorum. 

Çünkü sözüm ona y›llard›r sü-
ren özelefltiri, asl›nda Partiye çok
büyük vuruyor ve yüzlerce insan›n
katili gibi kalman›za yol aç›yor. 

BBuunnuunn  iiççiinn  ddiiyyoorruumm  
uuzzaattaammaazzss››nn››zz  öözzeelleeflflttiirriilleerrii..  
ÇÇüünnkküü  bbaaflflkkaallaarr››nn››  ööllddüürrmmeeyyee  
hhaakkkk››nn››zz  yyookk,,  ççüünnkküü  flfleerreeffssiizz  
bbiirr  flfleekkiillddee  yyaaflflaammaayyaa  hhaakkkk››nn››zz  
yyookk,,  ççüünnkküü  iiççiinniizzddeekkii  ddüüflflmmaannllaa  
kkeennddiinniizzii  vviirraannee  yyaappmmaayyaa  
hhaakkkk››nn››zz  yyookk..  ‹‹flflttee  bbuurraaddaa  yyiinnee  
iimmzzaa,,  
EEsseerr  AALLTTIINNOOKK  ggeerrççee¤¤ii!!
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“‹flittikçe 

ifliteceksiniz de hiç

anlamayacaks›n›z 
Ve gördükçe 

göreceksiniz de 
hiç seçmeyeceksiniz 
Çünkü bu kavmin

yüre¤i
kal›nlaflt›

Ve kulaklar› ile a¤›r
iflittiler

Gözlerini de kapad›lar
Olmaya ki, gözleri ile

seçeler
Ve kulaklar› ile ifliteler 

Yürekleri ile de 
anlayalar 

Ve tekrar döneler de
Ben onlara flifa

vereyim.” 
(Tevrat)

sa kalabal›klara hi-
tap ederken, ço¤u
zaman “Kulaklar›

olanlar iflitsin” diye bafl-
larm›fl. Yukar›daki sat›r-
larda da kulaklar› olanla-
ra anlat›lan bir fleylerin
oldu¤u kesin. Peki bura-
da kimler tan›mlan›yor
acaba? ‹flitip de anlama-
yanlar, gördükçe görüp
de hiç seçemeyenler,
yaln›zca kendi eylemini
yüceltmek isteyen bir
peygamberin savaflt›¤›
olumsuz tipler konusun-
daki abart›l› belirlemele-
ri midir sadece? 

Yürekleri bir hayli ka-
l›nlaflm›fl topluluklar›n
say›s› çok daha m› az gü-
nümüzde? 23 yafl›nda
“ateflin ve güneflin çocu-
¤u” bir Kürt gencinin,
Eser Alt›nok’un, ihanete
karfl› kendini yakarak gi-
riflti¤i büyük protesto
eyleminin ard›ndan flehit
düflmesi, bu tür sorular›
gündeme getiriyor. 

Eser kendi vatan›ndan
uzakta büyüdü ve PKK’yi
burada tan›d›. PKK’ye ka-
t›lmak ve kendi halk›n›n
kurtulufl davas›na hizmet
etmek istedi. Gençti, halk
gerçe¤ine fazla aflina de-
¤ildi. Parti içinde s›n›f sa-
vafl›m›n›n yo¤unlu¤unu
her gün hissedip yaflama-
s›na ra¤men, yaflad›¤› çe-
liflkiye müdahale etmede
yetersiz kald›. Eserin bir

devrimci olarak çal›flt›¤›
dönemde, içteki s›n›f sa-
vafl›m›n›n yan› s›ra, d›flar-
dan da partiye yöneltilen
sald›r›lar vard›. Sald›rgan-
lar PKK’yi “bir terör ör-
gütü” olarak gösterme
çabas› içindeydi. 

PPKKKK,,  eemmeekk  
hhaarrccaayyaannllaarr››nn  ffaabbrriikkaass››,,  
kkaarraa  sseevvddaass››yydd››

Bunun için en uygun
yöntemlerden biri,
PKK’yi yeterince tan›-
mam›fl insanlar› ve parti-
leflmeye karfl› direnen
tipleri partiye karfl› ko-
nuflturmakt›. Buna da
“piflmanl›k yasas›” ad›n›
takm›fllard›. Piflmanl›k
gösterenleri mahkeme-
lerde “tan›k” kürsüsüne
ç›karacaklar, kendilerine
“PKK terörist, PKK Ge-
nel Baflkan› da diktatör-
dür” dedirteceklerdi. 

Kullanmak istedikleri
kiflilerden biri de Eserdi.
Sald›rganlar Eseri itirafç›
yapabilmek için tehdit ve
flantaj silah›na baflvurdu-
lar. Geçici de olsa amaç-
lar›na ulaflt›lar.

‹tirafç›l›¤a itilmesinden
sonraki süreç, Eser için
gerçekten bir yo¤unlafl-
ma süreci oldu. Eser o
zamana kadar PKK’yi ta-
n›mam›flt›.  Ancak içine
sürüklendi¤i ihanet orta-
m›nda, kendisini ve ken-

di eylemini derin bir
sorgulamadan geçirdi. 

PKK’ye yabanc› olan
her fleyle büyük bir he-
saplaflmaya yöneldi. Bu
süreçte PKK’yi, belki de
PKK içinde olanlardan
daha iyi tan›d›. Onun an-
laml› sözleriyle, “PKK
bir iflyeriydi; “PKK,
emek harcayanlar›n fab-
rikas›, kara sevdas›yd›.
Eser, PKK’ye aflk ilan et-
ti. Ça¤dafl bir Asl› ile
Keremin aflk›yd› bu. Ke-
remin kendi yüre¤inin
atefliyle yan›p kül oldu¤u
söylenir. Eser de PKK
için yüre¤ini yakt›. Ger-
çekte ise Eser PKK’yi
sonuna kadar seven ve
PKK ile ebedi ba¤l›l›¤›
sa¤layan bir yüre¤in sa-
hibi oldu. 

“‹tiraf”, asl›nda dev-
rimci içerik tafl›yan bir
sözcüktür. Emperyalist-
ler ve sömürgeciler, iti-
raf› kendi insanl›¤›n› kus-
ma biçiminde
de¤erlendirdiler. Ama
devrimciler için itiraf
ar›nmay› anlat›r; köhne-
mifl olan, yeninin gelifl-
mesinin önüne engel
olarak dikilen, kifliyi ken-
di gerçek kiflili¤iyle bu-
luflmaktan al›koyan, gü-
zelli¤e karfl›
çirkinlefltiren her fleyi
orta yere serip ondan
kurtulmay› ifade eder;
bu nedenle yüceltici ve

CIWANÊN AZAD
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insanlaflt›r›c›d›r. Kürt insan›n›n
özelefltiriden çok bir itirafa ihti-
yac› var. Özelefltiri, kendi gerçek-
li¤i üzerinde yaflamas›na ra¤men,
ço¤unlukla duyars›zl›k yüzünden
ortaya ç›kan olumsuz pratik te-
melinde verilen zarardan dönme
iste¤ini dile getirir. 

BBüüyyüükk  bbiirr  eeyylleemm  öönncceessiinnddee  
aannccaakk  bbuu  ddeennllii  bbüüyyüükk  bbiirr  
yyoo¤¤uunnllaaflflmmaa  yyaaflflaannaabbiilliirr

Ancak bizim durumumuz çok
farkl›. Bizler henüz melanetleri
yeterince bilince ç›kar›lmam›fl ve
belki de bu yüzden kendisine kar-
fl› kitlesel düzeyde tatmin edici
bir tavr›n sergilenmedi¤i korkunç
bir sömürgecili¤in i¤renç tahri-
batlar› alt›nda, iflittikçe iflitip de
hiç anlamayan, gördükçe görüp
de hiç seçemeyen, yüre¤i kal›n-
laflt›r›lm›fl bir toplumun bireyleri-
yiz. Bunun bir suçlama ve hor
görme olmad›¤› aç›k. Bizi horlan-
ma ve afla¤›lanman›n dipsiz uçu-
rumuna düflman düflürdü. 

Ve bizler flimdi bu uçurumdan
düzlü¤e ç›kmak ve oradan yücelti-
lere t›rmanmak istiyoruz. Cüceli¤e
karfl› yüceli¤in savafl›d›r bu. Bunu
da ancak Eserin yolundan giderek,
yani kendimizde o büyük itiraf›
gerçeklefltirerek baflarabiliriz.

Eserin, eyleminden önce anne-
sine yazd›¤› mektubu okuyanlar
var, bunu biliyorum. Ancak içeri-
¤inin herkesçe do¤ru anlafl›ld›¤›n›
ayn› kesinlikle söylemek çok zor.
Baflkalar›ndan önce kendimden
yola ç›karak bunlar› belirtiyorum.
Yine de bir fleyden eminim: Bü-
yük bir eylem öncesinde ancak
bu denli büyük bir yo¤unlaflma
yaflanabilir. Eserin bu mektubunu
sadece bir devrimci itiraf olarak
de¤erlendirmenin do¤ru olmaya-
ca¤› kan›s›nday›m. 

Bunun da ötesinde, Eserin geri-
de b›rakt›¤› bu belge, ihanete kar-
fl› müthifl bir devrimci savafl ma-
nifestosu olarak görülmek
zorundad›r. Sözü edilen yaln›zca
cepheden kendisine karfl› savafl-
mam›z gereken bir ihanet olgusu
de¤il. Daha çok da herkesin bir
parça kendisinde yaflatt›¤› lanetli
bir gerçeklik. Bir bak›ma hepimiz-
de kiflilik özelliklerimizden biri
haline gelen bir hastal›k. Eser,
düflman› yakt›; en baflta da içimiz-
den tamamen söküp atamad›¤›-
m›z ve bizi insanl›ktan geriye çe-
ken ihanetimizi yakt›. Düflman›n
içimizdeki Truva at›n› atefle verdi
ve yak›p kül etti. 

iihhaanneettii  kköökküünnddeenn  ssöökküüpp  aattaaccaakk  
ggöörrkkeemmllii  ddiirreenniiflfl  rruuhhuu  
mmuuttllaakkaa  zzaaffeerr  kkaazzaannmmaall››

‹haneti bize en uzak olanlardan
beklememek gerekir. Hain, en
yak›n›na, kendisinin en çok sevdi-
¤ine ihanet etmifltir. Kifliye en ya-
k›n olan, kendisi de¤il midir? Bu
nedenle hain, herkesten önce
kendisine ihanet etmifltir. Biz
Kürtler her fleye karfl› hainiz. Ha-
in kendi benli¤inden kopmufl ve
her fleyden önce kendisinden
kurtulmufltur. Dolay›s›yla kendini
bulmak ve kendisinin olmak, ger-
çekte halk›n olmakt›r, kendi ülke-
sinin olmakt›r.

Eser de bunu belirtiyor; “Bir
hain her fleye karfl› haindir. Sevgi
ve sayg› aramay›n onda” diyor.
Asl›nda halk›m›z da bu gerçe¤in
fark›nda; “a¤ac›n kurdu a¤açtan-
d›r” sözleri bu gerçe¤i dillendiri-
yor. Art›k kilitlenmifl beyinler
aç›lmal›, kal›nlaflan yürekler yu-
muflamal›, insanda tanr›sal olan
art›k kendini konuflturmal›. 

“Her fley yap›l›r, ama hiçbir za-
man çekilen ac›y›, ak›t›lan kan› ve

gözyafl›n›, parçalanm›fl bir topra¤›,
bu topra¤›n sahiplerinin parampar-
ça olmufl beyinlerini kabullenme-
meli.” “Hain Kürt” tarihin derinlik-
lerine gömülüp gitmeli. Kahredici
bir bedensel yaflama mahkum edil-
mifl insan›m›zda, Eserin eylemi bü-
yük zihin gücünü harekete geçire-
bilmeli ve ihaneti kökünden söküp
atacak görkemli direnifl ruhu mut-
laka zafer kazanmal›. 

PPKKKK  bbööyylleeyymmiiflfl..  BBiirr  ddeeffaa  rruuhhaa  
ggiirrddii  mmii,,  bbiirr  ddaahhaa  çç››kkmm››yyoorr

‹tirafç›l›¤a zorlanan Eser, uzun
süre piflmanl›k duygusuyla yaflad›.
Kendi deyifliyle bu duygu kimi za-
man patlayan bir volkana dönüfl-
tü. Mahkemelere ç›k›p PKK aley-
hinde tan›kl›k yapt›¤› zaman, bu
duygunun yok olaca¤›n› sand›.
Ama bu gerçekleflmedi. 

Düflman›n kendisini itirafç›
olarak kullanmak istedi¤i dö-
nemlerde bile, Eserin ruhunun
bir köflesine gizlenmifl bir PKK
vard›. Mektubunda bunu çok gü-
zel anlatt›; “PKK böyleymifl. Bir
defa ruha girdi mi, bir daha ç›k-
m›yor” diye yazd›. Bu soylu duy-
gunun, kendi deyifliyle “insanl›¤›-
n›n özü olan bu duygu” Eserin
yakt›¤› ateflin alevleri içinde ye-
niden yaflam buldu. 

Eser yafl›yor flimdi, yaflayacak.
Eser güzel bir eser b›rakt› ve
Onun bu eseri bizlere ve gelecek
kuflaklara çok fley anlatacak. Son
olarak, Kürtler üzerindeki kirli
oyunlar›na devam etmek isteyen-
lere birkaç söz söylemek gerek:
Kürt insan›n› kendi kirli amaçlar›
için kullanmaya çal›flmak hem in-
sani de¤ildir hem de tehlikelidir.

Eserin eylemi bu aç›dan da ge-
rekli mesaj› veriyor. Y›llar önce
‹sa ne kadar güzel seslenirmifl:
“Kulaklar› olanlar iflitsin...”
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“Oysa ruhumun bir köflesi-
ne saklanm›fl. Bunun sakland›-
¤› bu köfle PKK’nin ruhumda-
ki izidir. PKK böyleymifl. Bir
defa ruha girdi mi bir daha
ç›km›yor. PKK ruhumda bir
“toz” gibiydi. Fakat canland›,
canlanacak. Bu sefer bu duy-
gunun, bu yüce, benim için in-
sanl›¤›m›n özü olan bu duygu-
nun bu sefer içimdeki düflman
taraf›ndan bast›r›lmas›na mü-
saade etmeyece¤im! Tuttum,
flu anda ruhuma tümden ege-
men, günlerdir, haftalard›r,
egemendir, b›rakmayaca¤›m.
Bu sefer hayat›mda ilk defa
tuttu¤umu koparaca¤›m!”

eğerli 

Anneciğim!

Senin acın,

senin üzüntün kadar

ben de üzgünüm.

Sana ilk defa evlat

kaybetmenin acısını

verdiğim için üzgü-

nüm. İnan anne sa-

na bu acıyı vermek

istemezdim. Ben

gerilla sende yurt-

sever bir anne ol-

saydın, cenazemde

zılgıt çeker, halay

çekerdin. Fakat ger-

çek öyle değil. Bizim

acılarımızın değeri ne-

dir? Biçimi ne, özü ne-

dir? Sana şu kadarını

söyleyebilirim; her acı

olayın kaynağı düşman-

dadır. 

Düşman sadece acıyı

yaratmıyor, onu yöneti-

yor. Evet, insanlık bu

durumlara kadar gele-

cek bir varlıktır. Dünya

insanlığı acıyla doğma-

dı, sadece bugün böyle

bir aşamadan geçiyor.

Gelecekte acı denen ka-

ranlıkta ortadan kaybo-

lacak. Çünkü insanlık

acıyla başlamadı, huzur-

la başladı. 

Dolayısıyla huzurla da

bu kavga sonuçlanacak.

Çünkü her başlangıç so-

nucu belirler. Başlangıç

nasılsa sonuç da öyledir.

Başlangıç sonucu yara-

tır. Sonuçta başlangıcın

karakterini içinde taşır.

Başlangıç sonucu bağ-

rında taşır ve sonuç ya-

ratılınca onu doğurmuş

sayılır. Bunun altını

çiziyorum:

Her başlangıç 

sonucu belirler!

Başlangıç nasılsa so-

nuçta odur. Eğer orta-

sında bir dönüş olmaz-

sa. Bu benim için bir

kanundur. Bu kanun

her şey için geçerlidir.

Bu kanunu eğitmenim

Yılmaz arkadaştan

duydum. O bu kanunu

herhalde PKK Genel

Başkanı Abdullah Öca-

lan’ın çözümlemelerin-

den çıkarmıştır. PKK

Genel Başkanı Abdul-

lah Öcalan şunu belirti-

yor: “PKK değiştirile-

mez. PKK nasıl baş-

lamışsa öyle de bite-

cek.” Dünya insanlı-

ğı acıyla başlamadı

hayatına. Günümüz-

de böyle bir aşama-

dan geçiyor, acı çe-

kiyor. Fakat bu her

zaman böyle olacak

biçiminde umutsuz

bur duruma girmeyi

gerektirmez. Niye?

Çünkü başlangıcı

böyle değildir. 

Sonucun 

başlangıca 

benzemesi için

müdahale gerekir

Dolayısıyla sonucu

da böyle olmayacak.

Bununda gerçekleşme-

si kendi kendiliğinden

olmaz. Her şey yapılır

ama hiçbir zaman çeki-

len acıyı akıtılan kanı

ve gözyaşını parçalan-

mış bir toprağı, bu top-

rağın sahiplerinin pa-

ramparça olmuş

beyinlerini kabullen-

memeli. Sonucun baş-

langıca benzemesi için

müdahale gerekir. 

Düzen kanunlarına

karşı çıkmış bir insan

nasıl ki kanunların ge-

çerlilik kazanması, ikti-

dar biçiminin yarışması

olan bu kanunların işle-

mesi ve ayakta tutul-
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ması için yargılanıyorsa her

başlangıç sonucu belirler kanu-

nunun da oturtulması başlangıç

tarzını bozanların cezalandırıl-

masını gerektirir. 

PKK içi sınıf savaşımı, acıyı

ortadan kaldırmaya çalışanların,

acıyı ayakta tutmaya çalışanlarla

giriştiği savaştır. PKK’nin baş-

langıç tarzını bozmaya çalışanlar

bir tarafta, PKK Genel Başkanı

Abdullah Öcalan bir tarafta. Bu

iki tarafın PKK içinde yürüttük-

leri savaş düşmana karşı yürütü-

len savaştan daha yoğundur. Bu

yoğunluğu ben kendimde hisset-

tim, her gün yaşadım. Benim ka-

tılım tarzımda yanılgılar, PKK

dışı anlayış ve kişilik özellikleri

vardı. Bu kişilik özellikleri prati-

ğime de yansıdı. 

Yeni bir kişilik 

müdahale ile gerçekleşir

Pratiğim an be an PKK dışı

pratiktir. Katılım tarzımda PKK

içinde taşımış olduğum kişilik

özellikleri “ayrılış” tarzıma

yansıdı. Bu yansımalar, PKK

dışı kişilik özelliklerinin en yo-

ğunlaşmış en fıttırmış biçimiy-

di. Sonuç başlangıcın karakteri-

ni içinde taşıdı. Çünkü

ortasında müdahale gerçekleşti-

rip, başlangıç tarzımda var olan

olumlu özelliklerin, olumsuz

özellikleri yıkarak yükseliş, par-

tileşme biçimine bürünmesini

başaramadım. Tersine olumsuz

özellikler olumlu olan yönleri

yani özlülüğü yıkmakla kalmadı

ayakları altında çiğnedi. Bunun

sorumlusu benim! Yeni bir kişi-

lik müdahale ile gerçekleşir. 

Yeni bir kişiliğe kavuşmak,

duygu dünyasını yeniden biçim-

lendirmek beyni yeniye göre

ayarlamak, bunların hepsi mü-

dahale ile olur. Kişilik yapılan-

masına müdahale edip olumlu

yanları genelleştirip partiye gö-

re ayarlamak, duygu ve düşünce

gücünü bu hedef etrafında bir-

leştirmek, son tahlilde ruhta

düşmanı yenmek ve bu temelde

Önderliği yaşamak, yaşatmak

ve etrafına saçmak politikleş-

meyi gerektirir. 

Çünkü ben politikayı 

kişiliğe müdahale 

etmek için kavramadım

Çünkü politika pratik bir ala-

nı, yani müdahale sahasını ifade

eder. Politik kişilik eksiklikleri

görüp değiştiren, müdahale

eden kişidir, politikanın başka

bir anlamı yoktur. Benim katı-

lım tarzımda olan yanılgılar so-

nucu tayin etti. Çünkü ben

politikayı kişiliğe müdahale

etmek için kavramadım.

Parti içinde bireysel çıkarları

geliştirmek için kullandım. 

Görüp değiştirmenin bir

aracı olan politikayı, kitlele-

rin içinde en PKK’li görün-

mek, parti içinde de “sorunla-

rımı anladım” biçiminde

kendimi sergilemek için kötü-

ye kullandım. Senin yanında

da “ne kadar akıllıyım” der-

cesine, kendine sevdalanma-

nın örneğini gösterdim. Ben

PKK’nin P’sini bile doğru te-

melde anlayamadım. PKK’yi

sadece düşüncede yaşadım.

Hiçbir zaman yaşamıma in-

dirgemedim. Bendeki

PKK’nin politik terbiyesi de-

ğil, düşmanın politik terbiyesizli-

ğiydi. Bu terbiyesizliğin en açık

biçimini, hiç saklamadan düşma-

na teslim olarak ortaya koydum. 

Sen şimdi benim gibi bir kişi

için mi ağlayacaksın? Benim

için gözyaşı dökmeye gerek var

mı? Evet ben senin oğlunum,

fakat sen çayını içtiği, pilavını

yediği insanları hapise attıran

bir oğlu nasıl seversin. Kendine

isyan etmen lazım. Bırak benim

çocuğum demeyi, benim yüzü-

me tükürmen lazım. 

Yani onlar Kürttür diye doğ-

rumu yaptım. Kürtler insan de-

ğil mi? Hangi nedenden olursa

olsun, suçsuz insanları düşmana

teslim eden düşmana bilgi veren

kişi, kişi değil kişiliksizdir. Sen

benim yukarıda belirttiğim,

PKK dışı pratiğin, Önderlik tar-

zının ne olduğunu şimdilik an-

layamazsın.

Fakat senden istediğim, Ser
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xwebun’dan ve kitaplardan bu

konuda bilgi sahibi olman. Bu

konuda bilinçlendikçe acın aza-

lacak, dolayısıyla bilimselleşe-

cektir. Benim ölümümü acıyla

karşılıyorsun, ortasında dönüş

yapmaz bu acıyı bilimselliğe ka-

vuşturamazsan ömür boyu bu

acıyla yaşarsın. Senden istedi-

ğim müdahale etmen, yoksa bu-

güne kadar çektin gelecekte de

çekersin. Çünkü her başlangıç

sonucu belirler. 

İhanet kişiliği sevgi ve 

saygıya karşı 

saldırganlıktır, düşmanlıktır

Benim ölümüme acıyla başla-

yıp acıyla yaklaşacaksın, bunu bi-

liyorum. Eğer bilinçlenmezsen

bu böyle devam edecek. Yurtse-

verleşeceksin, Kürdistan halkını

seveceksin anne. Bu, bütün aile

üyeleri için de geçerlidir. Yurtse-

verleşin ve savaşı yaşayın. İhane-

timden sonra sizlere karşı nasıl

davrandım? Hiçbir gün size değer

verdim mi?  İşte bu ihanet kişili-

ğidir. Bir hain her şeye karşı hain-

dir. Sevgi ve saygı aramayın on-

da. İhanet kişiliği sevgi ve

saygıya karşı saldırganlıktır, düş-

manlıktır. İhanet her zaman arka-

dan vurmaz, insanın iki kaşının

arasından vurur. Ben sadece Kür-

distan halkının ihanetçisi değilim. 

Ben dünya insanlığına düşma-

nım. Ben kimseye saygı duyma-

dım, sevgi göstermedim. Ben

neyim? Bilmiyorum. Sadece ha-

in diyerek kendimi kavramam

yetmiyor. Kişiliğimi, dünya ve

Kürdistan devriminin içinde

ararsam, çamurdan başka bir şey

bulamıyorum. 

Eski Kürdün kurumuş, kuru-

tulmuş çiçeğinin bir yaprağıyım.

Ki ben bu çiçeği canlandıran

deryanın bir damlası olmak iste-

dim. Eskiyi yıkın derken kokuş-

muşluğu yaşadım. Duygu adına

duygusuzluğu yarattım. Bir dir-

hem zevk için beynimi kilitle-

dim. Kilitlenmiş beyin şahlan-

mış zevktir. Şaha kalkmış zevk

onu tatmin etmek için her şeyi

göze alır. Gider düşmana teslim

olur, Berlin’de, Münih’te, Stut-

gart’ta mahkemelere çıkar;

“PKK terörist, PKK Genel Baş-

kanı da diktatördür” der. 

Dün sevdiğine kin duyar. Dün

yattığı yatağı ateşe verir. Dün

yemeğini yediği kişinin yüzüne

tüküren, “bak sen hapistesin ben

dışarıdayım” dercesine sırıtır.

Bu kişiliksizlik nasıl sevilir?

Ben ucuz kahramanlık peşinde

koşmuyorum. Ben onurunu tek-

rar kazanmaya çalışan bir insa-

nım. “İtirafçı” düşüncesi benden

hiçbir zaman eksik olmadı. 

Evet demek ki bir damla 

insanlık var halen bende

Dönem dönem geldi, dönem

dönem de tekrar kaçtı. İki yıldır

bu böyle. Geçen sene çok kes-

kin bir biçimde geldi, psikiyatri

bölümündeyken. Ben pişmanlık

yüzünden ruh hastası olmuş bi-

riyim, evet demek ki bir damla

insanlık var halen bende. Dola-

yısıyla hastanede damarlarımı

kesmiştim. Sen geldin “neden

intihar ediyorsun, biz varız” de-

miştin. Anne sen belki pişman-

lık duygusunun sıcaklığını ru-

hunda hiç keskin bir biçimde

hissetmedin. Bu öyle sürekli bi-

linçte olan bir duygu değildir. 

Senin ruhunun insanın ruhu-

nun bir köşesine saklanır. Bu

duygunun ruhtaki egemenliğini

engelleyen diğer özellikler, ki

bunlar güçlü özelliklerdir, zayıf-

lamaya başladığı güçlülüğünü

yitirdiği zaman saldırıya geçer

ve ruhu zapt eder. Duygu ve dü-

şünceyi eliyle tutar. Eğer maddi

şartlar pişmanlık duygusunu gi-

dererek, ona huzur verecek bir

ortamsa, pişmanlık duygusunun

yerini şükrana bırakır. 

PKK’nin ruhumdaki izidir. 

PKK böyleymiş. Bir defa 

ruha girdi mi bir daha 

çıkmıyor

Fakat bu ortam yoksa, eğer piş-

manlık duygusunu yaratan ne-

denleri ortadan kaldırıp huzura

kavuşamıyorsan, bu duygu ruhta

egemenliğini tam zıddına bırakır;

günün birinde patlamak için kö-

şesine çekilir. Bu süreçte, pişman

olduğun olayı, durumu bunun bi-

çim ve özünü haklı çıkaran duy-

gu ve düşünceler ruhta egemen

olur. Pişmanlık duygusu saman

alevi gibi yanıp sönen bir ateş de-

ğil, kimi zaman duran kimi za-

mansa patlayan bir volkandır. 

Benim ruhuma dönem dönem

egemen oldu, dönem dönem ezi-

len oldu. Kendimi yakarken çok

mutluyum. Çünkü bu sefer, bu

sefer bu duygunun teselli ve si-

nir haplarıyla ezilmesine asla

müsaade etmeyeceğim!  Ateşim

Newrozun değil bu duygunun

bayramı olacak! Mahkemelere

çıkaran bu duyguyu tamamıyla

tasfiye edeceğimi, ortadan kal-

dıracağımı, düşmanla teori ve
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pratikte tamamıyla birleşince bu

duygunun duygu olmaktan çı-

kacağını sandım. Ve mahkeme-

lere de bu hedefle çıktım. 

Oysa ruhumun bir köşesine

saklanmış. Bunun saklandığı bu

köşe PKK’nin ruhumdaki izidir.

PKK böyleymiş. Bir defa ruha

girdi mi bir daha çıkmıyor.

PKK ruhumda bir “toz” gibiydi.

Fakat canlandı, canlanacak. Bu

sefer bu duygunun, bu yüce, be-

nim için insanlığımın özü olan

bu duygunun bu sefer içimdeki

düşman tarafından bastırılması-

na müsaade etmeyeceğim! Tut-

tum, şu anda ruhuma tümden

egemen, günlerdir, haftalardır,

egemendir, bırakmayacağım.

Bu sefer hayatımda ilk defa tut-

tuğumu koparacağım! 

Benim bugünümü değil, 

cezaevinde yattığım 

anları sev

Bunu yaparken onurumu kur-

tarmayı hedefliyorum. Bu duy-

guyu giderecek maddi şartları

yine pişmanlık duygusu hatasını

düzeltmek maddi şart arar. Bu

benim için yoktur. İhanet dönü-

şü olmayan bir yoldur. İhanet,

düşman için gemileri yakmanın

özüdür! Maddi koşulların yok-

luğu bende büyük korku yaratı-

yordu ömür boyu. Ki yaşım 23.

Bu alnımdaki lekeyle mi yaşa-

yacağım diyorum. Nasıl evlenir

çocuk büyütürüm? 

Nasıl çocuklarıma ben itirafçı

parçasıyım ben döküntü bir

bozguncuyum diyebilirim. Han-

gi yüzle. Çocuk babanın erke-

ğin demir gibi olanını sever.

Ben neyim? Eğer benim için ağ-

layacaksan, bir senesini halkı

için Avusturya’da hapiste geçi-

ren insan için ağlayacaksın, ağ-

layacaksın... O zamanlar temiz-

dim. O zamanlar sahte isim

altında cezaevinde yattığım için

Salih Çetin adıyla Serxwebun’a

şiirlerimi gönderdim. Bu şiirleri

Serxwebun’dan iste o şiirleri oku

ve onu yazanı sev. Benim bugü-

nümü değil, cezaevinde yattığım

anları sev. Gözyaşı akıtıyorsan, o

şiirlerin üstüne akıt. O yazılarda

benim en temiz duygularım yazı-

lı. En özlü, en güzel. PKK’de ka-

zandığım insanlık anlayışı var.

PKK’yi bir ev olarak gördüğüm

için ben bu günlere geldim. 

Kendimle beraber düşmanı 

da yakacağım

Oysa PKK bir işyeridir. PKK

emek harcayanların fabrikası

kara sevdasıdır. Bir evde oturup

yemek yer gibi, PKK’de oturup

yemek yedim sadece. Bundan

sonra ruhumdaki düşmanı ko-

nuşturmayacağım. Pişmanlık

duygusu bana şunu söylüyor.

Bir hainin en güzel yanı kül ol-

muş yüreğidir. Eğer yüreksizlik-

ten, yüreklilerin yüzüne tükür-

düysen o yüreğini ateşe ver. 

Ver ki, yüreğindeki kan ateş al-

tında demlensin. Ki ben Kürdis-

tan köyleri boşaltılıp yakılırken,

gökyüzüne dumanlar yükselir-

ken, o dumanı içime çekip düş-

manı geri püskürten halkımın ne-

fesi olmak istedim. Ben bir

Kürdüm. Evet ben bir kürdüm.

Ben de Ateşin ve Güneşin çocu-

ğuyum. Fakat ben Mazlum DO-

ĞAN, RONAHİ ve BERİVAN

gibi yanmayacağım. Onların ate-

şi, dumanı, külleri Kürdistan hal-

kına yol gösterdi. Benim intiha-

rım yol göstermiyor. Ben kendi

onurumu, insanlık onuru için

kendimi yakıyorum. 

Aslında sana yazmak istedi-

ğim daha çok şey var. Benim

ruhumdaki düşman, PKK yaşa-

mının kısmını yaşarken azdı.

PKK yaşamından kopunca ya-

vaş yavaş büyüdü; küçükken

çoğaldı. Tıpkı bir harfin bir

kavrama dönüşmesi gibi. Ken-

dimle beraber düşmanı da yaka-

cağım. Ben bir kişiyi değil bir

sınıfı yakacağım, içimdeki em-

peryalizmi yakarken, yüreğimi

küle döndürmek istiyorum.

Benzini yutar içime de akıtır-

sam, yüreğimi içinden yakmış

olacağım. Kaleyi içten fethedi-

yorum. Anne üzülmeyin Kür-

distanlaşın, savaşı yaşayın. 

Bütün Altınoklar bütün Narin-

ler benden ibret alsınlar. Senin

yaşamın ibret versin, onlara son

olarak yazmak istediğim şudur:

Çok mutluyum hiç ağlamıyorum.

Hatamı düzeltmek için intihar et-

mem lazım. Siz benim yarattığım

tahribatları gidermeye çalışın.

Başka belirtmek istediğim beni

Berlin’deki Müslüman mezarlı-

ğına gömün. Orada gömülmek

istiyorum. Ne İstanbul ne Bingöl.

Berlin kişiliğinin yeri Berlin’dir.

Ellerinden öpüyorum. Ablamın,

eniştemin, kardeşimin, yeğenleri-

min gözlerinden öpüyorum. Ba-

na yapacağınız tek şey acınızı bi-

linçlendirmektir. 

- Kahrolsun ihanet!

- Yaşasın direniş!

05. 01. 1998

Eser ALTINOK  Arkadaşın

Annesine Yazdığı Mektup
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“A¤l›yoruz. Çünkü hala 
a¤layacak kadar güçlü 
oldu¤umuzu düflünüyoruz. 
Ac›lar›m›z› ortaklaflt›r›yoruz. 
Çünkü yaflad›klar›m›z 
hepimizi anlat›yor. Ac›larda, 
sevinçlerde, mutlulukta 
ortaklaflm›fl bir arkadafll›k 
ve dostluk kurmufluz. 
Güzel yar›nlar hesab›yla 
yafl›yoruz her geçen 
günümüzün yar›s› hüzünle 
geçse de...
Ve di¤er yerlerde 
b›rakt›¤›m›z sevdiklerimizi 
gözlerimiz arayarak 
bak›yoruz birbirimize. 
Onlar›n güzel bak›fllar›, 
içten gülüflleri, s›cac›k 
yüreklerini his ederek 
onlar› özleyerek 
geçiriyoruz günlerimizi. 
Buda parçal› hayat›m›z›n 
yads›yamayaca¤›m›z bir 
gerçe¤idir.”

amlular›n ucun-
da dalgalanan 
hayatlar›m›zdan

geriye
Bize Zuladaki aflk 
kald› sadece.
O yüzden biz aflk› 
yüre¤imizde de¤il
Zulam›zda tas›r›z 
yar›nlara...

Üç ayl›k bir bekle-
menin ard›ndan niha-
yet arkadafllar tedavi-
ye gidebilece¤imi
söylediler. Asl›nda o
kadar bekleyiflten
sonra ben gitmekten
vazgeçmifltim. Ancak
oradaki bir y›la yak›n-
d›r göremedi¤im ar-
kadafllar› görece¤imi
düflününce gitmeye
karar verdim. Kar yol-
lar› tutmufl olmas›na
ra¤men biz durmadan
yola ç›kt›k. 

Belki mevsimin ilk
kar›yd› ancak oldukça
fazla ya¤m›flt›. O ha-
vada yollara ç›kmak
bana farkl› duygular›
yaflatt›. Y›llarl›n geri-
sinde b›rakt›klar›m
ancak özlemiyle ya-
n›p tutufltu¤um kuzey

Kürdistan gerillac›l›-
¤›mdaki günleri ya-
flatt› bana. A¤›r yü-
küm olan hüzünle
gerilere baka baka o
yolu kat etmeye çal›fl-
t›m. Yol boyunca ne-
ler düflünmedim ki....
O kadar çok fley dü-
flündüm ki alt›nda ka-
l›r gibi oldum. 

AAcc››  ggüünnlleerr  kkaaddaarr  
ggüüzzeell  ggüünnlleerrddee  
kkaallmm››flfltt››

Dünyam alt üst ol-
mufltu. Dönüp bak-
maktan korksam da
geriye bakmaktan yi-
ne de kendimi ala-
mad›m. Zira ac› gün-
ler kadar güzel
günler, güzel an›lar,
güzel yerler, güzel
birçok fleyde geride
kalm›flt›. Ac›lar kald›
denemez. Çünkü on-
lar benim bedenim-
den birer parça olup
yüre¤ime yerleflti. Ve
yaflama bafllad›¤›m
andan itibaren bir
daha beni b›rakma-
maya kararl›yd›lar gi-

bi içime yerlefltiler.
Öylede kald›lar. 

Birçok güzelli¤imin
anlat›c›lar› oldular.
Hayat›m›n temel tafl›
oldular. Evet gidecek-
tim. Gidifl amac›m te-
davimi görmekti an-
cak sevdi¤im birçok
arkadafl›m› da görme
flans›m olacak. Bunla-
r› düflünürken içimi
yeni bir hüzün dalga-
s› sard›. Nefessiz kala-
cak gibi oldum.

DDeenniizzddee  yyüüzzeerr  ggiibbii  
yyüürrüüyyoorrdduukk

Ac›lar›m, hüznüm,
mutlulu¤umla yine
yollardayd›m. Buda
yeni mutlulu¤umun
ad› oluyordu. Çünkü
yollars›z bir hayat› hiç
düflünemiyorum. Gi-
dip sevdi¤im arkadafl-
lar› görmek kadar ye-
niden yollarda olmam
da mutlu etti. 

Hüznüm ac›lar›m ve
sevincim cebimde yü-
rüyordum. Her fley iç
içe geçmiflti t›pk› ya-
flam›m›z gibi. Bir yan-
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dan çok sevinçliydim öte
yandan oldukça üzüntülüy-
düm. Uzun zamand›r görme-
di¤im sevdiklerimi görece¤im
için sevinçliydim. Ama baz›
sevdiklerimi geride b›rakt›¤›m
içinde oldukça üzüntülüy-
düm. Yol boyunca bunlar›
düflünüp durdum. Bafl›m çat-
layacak gibi oldu. Ama ona
ra¤men kar denizinde yüzer
gibi yürüyorduk. Sonunda
arabaya binece¤imiz yere
ulaflt›k.  

KKiimmlleerr  ggeeççmmeemmiiflflttii  kkii  
ggeeççttii¤¤iimmiizz  yyoollllaarrddaann

Akflama kadar bekledik
ama hala araba gelme-
miflti. Yakt›¤›m›z gerilla
ateflinin etraf›nda daire
çizmifl sohbete dalm›flt›k.
Böylelikle günü devirdik,
geceye derin ama uzakla-
r› anlatan sohbetlerle gir-
dik. Gecenin ayaz›nda
yanan ateflimiz ve yüre¤i-
mizin ›s›s›yla ›s›n›yorduk. 

Geceye de düflünce der-
yas› içinde yüzerek gir-
dim. Düflünmekten bey-
nim zonklamaya
bafllam›flt›. Ancak ne ben
düflünceden, düflünmekten
nede düflünce benden vazge-
çiyordu. Sanki hep benim pa-
y›ma düflünmek düflmüfltü. As-
l›nda bu durumdan çok fazla
flikayetçi de de¤ilim ama bafl
a¤r›lar›m beni bu kez böyle
düflünmeye zorlad›. Karl› da¤-
lar› izliyordum durmadan. 

O s›rada bu da¤lar›n flahit ol-
du¤u cehennem günlerini dü-
flünmeye bafllad›m. Ve bu da¤

bafllar›nda ölümüne cengaver-
ce savaflan gerillalar› düflün-
düm. Kim bilir kimler savafl-
mam›flt› ki bu da¤larda. Kimler
geçmemiflti ki geçti¤imiz yol-
lardan. Biz flu an onlar›n sa-
vaflt›klar› da¤lara bak›yor, on-
lar›n yürüdükleri patikalardan
geçiyorduk. Gece ateflin etra-
f›nda bunlar› düflünürken saat
on’a do¤ru araba ç›k›p geldi.
Arabaya bindik, üç saatlik bir
yolculu¤un sonunda hastane-
ye ulaflt›k.

AAcc››llaarr››  bbüüyyüükkttüü  hhaallaa  
yyaaflfl››yyoorr  oollaannllaarr››nn››nn

Geceyi hastaneye giderek
gerillalar›n bekledi¤i bir geril-
la taburunda geçirdik..  Ertesi
gün yeni bir mekanda çok-
tand›r görmedigim yoldafllarla
görüfltüm. Kimlerle görüflme-
dim ki....

Üniversite y›llar›m›z birlikte
geçmifl bir arkadaflla görüfl-

meye bafllamakla arkadafllar›-
m› görmeye bafllad›m. Ne gü-
zel y›llard› o y›llar. ‹lk elden
birbirimizden uzak kald›¤›m›z
bir y›l içinde yaflad›klar›m›z›
ve gördüklerimizi anlatmakla
bafllad›k. Y›llar›n gerisinde b›-
rakt›¤›m›z üniversite y›llar›m›-
za gidip gidip geldik. O kadar
çok fley yaflam›flt›k ki, ikimiz-
de hayrete düfltük. 

O kadar çok arkadafl› and›k
bazen güldük, bazen a¤lad›k,
bazen hüzünlendik bazen de
sevindik ama hep ac› çektik.
Çünkü and›klar›m›z›n büyük
bir ço¤unlu¤u flu an yoktu.
Ac›lar› büyüktü. Hala yafl›yor
olanlar› yani bir umut belki
bir gün görüflebilece¤iz de-
diklerimizden sadece alt› kifli
kalm›flt›k. F›rt›nal› y›llar›n f›r-
t›na çocuklar› olarak yüzlerce
kifli kat›lm›flt›k bu kavgaya. 

VVee  oonnllaarrllaa  yyaaflflaammaayyaa  
ddeevvaamm  eeddeeccee¤¤iizz......

Geriye ise sadece bir elin
parmaklar› kadar kalm›flt›k. 

Yüzümüz akt›. Bafl›m›z
dik. Çünkü arkadafllar›m›z›n
büyük bir ço¤unlu¤u bu
kavgada dövüflerek topra¤a
düflmüfltü. Mezarlar›nda ra-
hat uyusunlar, yollar›nda yü-
rümeye devam edece¤iz gibi
bir ba¤l›l›k sözünden baflka
bir fley söyleyemezdik ac›la-
r›m›z› bast›rarak. Birde üni-
versitemizden yeni kat›lanlar
olmufltu. Onlar› da ben söy-
ledim eski okul arkadafl›ma. 

Ki bunlardan biri de flu an
birlikte çal›flt›¤›m›z bir arkadafl-
t›. Yani k›sacas› an›lar›n ça¤r›-
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fl›m›nda da olsa o güzel arka-
dafllar›m›zla güzel bir kaç saat
yaflad›k. Ve onlarla yaflamaya
devam edece¤iz. Bir gecelik
an›lardan esintiler biçimindeki
sohbetimizden sonra Dr. Or-
han tedavime iliflkin bilgi ver-
di. Üç gün sonra tedaviye bafl-
layaca¤›m için bunu uzun
zamand›r görmedi¤im arkadafl-
lar›m› ziyaret etmek için de¤er-
lendirmek istedim. 

HHaayyaalllleerr,,  öözzlleemmlleerr  aall››pp  
ggööttüürrmmüüflflttüü  bbeennii

Üç gün boyunca o alanda
dolaflt›m. Bir dervifl gibi kamp
kamp, da¤ da¤, bay›r bay›r,
vadi vadi dolaflarak arkadaflla-
r›m› ziyaret ettim. Baz›lar›n›
gördüm. Baz›lar›n› da baflka
yerlerde olduklar› için göre-
medim. Gördüklerimle derin,
uzak ve güzel sohbetlere dal-
d›k. Saatlerce konufltuk. Za-
man›n nas›l ak›p gitti¤inin far-
k›na bile varm›yorduk. 

Göremediklerim için üzül-
düm. Kim bilir onlarda du-
yunca üzülmüfllerdir. Çünkü
bu kavgada tüm görüflmeler
son görüflmeler olabilir. Zira
ölüm her hangi bir anda her
hangi bir yerde gelip kap›m›-
za dayanabilirdi. Biz hayatla
dalga geçerek, oyun oynaya-
rak yafl›yorduk. Hayatla göl-
geler oyunu oynuyorduk. 

Bize ait olan hayat›m›z›n bö-
lümünü bu anlat›yordu. Çünkü
hayat›m›zdan hat›rlad›klar›m›z
ve hat›rlayacaklar›m›z bu bö-
lümler olacakt›. Bu gezinin bü-
yük bir bölümünde de Dr. Or-
han bana efllik etmiflti.

Ertesi gün bir
baflka mekan ve
baflka baflka ar-
kadafllarla karfl›-
laflma. O meka-
na gitmek için
akflamdan yola
ç›kt›k. 

Yani yine yol-
lar ve biz vard›k.
O yollarda bey-
nimizin -ki baz›-
lar›m›z için böy-
le, en az›ndan
benim için böy-
le- her yan›n› isti-
la eden düflünce-
lerle bafl
baflayd›m. Bir y›-
l›n özlemi ve
hasreti vard›. ‹lk anki karfl›lafl-
ma, onun heyecan› ve ilk sarf
edilecek sözleri düflünerek yü-
rüyordum. Hayaller, özlemler
al›p götürmüfltü beni. Uzaklara
çok ama çok uzaklara. 

ÖÖzzlleemmeekk  iinnssaann››nn  yyaarr››mm  
kkaallaann  yyaann››dd››rr......

O an bütün sevdiklerimle
bir arada olmak istiyordum.
Sevdiklerimin hepsinin bir
arada olmas›n› istiyordum. Bu
sadece bir istekti. Ama çok ol-
mas›n› istedi¤im bir istekti.
Ama birde gerçek vard›. O
gerçekte insan›n her istedi¤i-
nin olmayaca¤› gerçe¤iydi. 

‹nsan›n bütün sevdiklerinin
bir arada olmay› isteme iste¤i-
nin yerine gelmeyece¤i gerçe-
¤iydi. Bu do¤a ve toplumsal-
laflman›n bir yasas› m›yd›?
Yoksa biz insanlar›n koyduk-
lar› yasalar›n hükmü müydü?

Kimin, neyin yasalar› olursa
olsun iflleyen bu yasalard›. Bi-
rileri ç›kar›r, birileri de uygu-
luyor. Ac› olan ise herkesin
kendine göre uyguluyor ol-
mas›d›r. Bazen gelip insan›n
yüre¤ine koca bir tafl gibi otu-
rur. Bazen insan›n yüreginin
ince çizgilerine dokunarak ge-
çer. Özlem hasret iflte oradan
dogar ya...

Gitti¤imiz her mekanda ayr›
ayr› sevdiklerimle, dostlar›mla
karfl›lafl›yordum. Sohbetler
demli bir çay tad›nda uzay›p
gidiyordu. Sohbet aralar›nda,
sohbet s›ras›nda bende durma-
dan kopup gidiyordum. Ko-
pup gitti¤im yer ise geride b›-
rakt›¤›m sevdiklerimin yan›yd›.
Acaba ne yap›yorlar flimdi, na-
s›l ve neye gülüyor, kiminle
dalga geçiyorlar ve en önemlisi
de neler yap›yorlar. Onlar› dü-
flünür, onlar› özler, onlar› düfl-
leyerek kopard›m. Birileri bana
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“nereye gittin yine” diyene ka-
dar dal›p giderdim. 

Sevdiklerimi gördü¤üm her
mekanda bunlar› yaflad›m. Ve
bana göre yaflanmas› gerekir
de. Çünkü özledi¤imiz için
insan›z. Özlem, olmas› gere-
ken duygular›n bafl›nda gelir.
Ve bizlerin birer parças› ola-
rak hat›rlayabildi¤imiz haya-
t›n bir kesitidir. Özlemeyenle-
rin insanl›klar›ndan her
zaman için kuflku duymu-
flumdur. 

Çünkü özlemek insana dair
bir güzelliktir. ‹nsan›n bir
var olufl biçimidir özlemek.
Özlemek insan›n yar›m ka-
lan yan›d›r...

Hepimiz biraz birbirimizi
anlat›yorduk. Hepimiz biraz
birbirimize benzeriz. Hepi-
miz biraz ayn› hayat› payla-
fl›r›z. Bizi k›y›lar›na atmak
için çarpan hayat dalgalar›-
n›n sertli¤i kifliden kifliye de-
¤iflse de hepimiz ayn› dalga-

lar›n hedefiydik.
Çünkü hepimiz bir
ateflin peflindeydik.
Peflinde oldu¤umuz
ateflle oyun olmazd›.
Ciddiye al›nmas› ge-
rekirdi. O atefl hepi-
mizi biraz yakt›¤›,
yakabildi¤i kadar öz-
gürlefltirendi de. 

GGüüllüüyyoorr  ççüünnkküü  
aa¤¤llaammaakk  kkaaddaarr  
ggüüllmmeenniinn  ddee  iinnssaannaa  
yyaakk››flfltt››¤¤››nn››  bbiilliiyyoorruuzz

Biz neyin peflinde-
yiz? Gülen bir yüz, s›-
cak bir selam sevgi

dolu bir yürek peflindeyiz. ‹n-
sanlar olarak birbirimizden is-
temimiz sadece bu olmal›.
Gerisi bunun tamamlay›c›s›
olarak kendili¤inden geliflir.
Hat›rlad›¤›m›z ve hat›rlayaca-
¤›m›z kadar›yla bizim olan
hayat›m›z bu döngü içersinde
dönüp duruyor. Biz onu o bi-
zi kovalay›p duruyor. 

Tuza¤a düflürmek, kapana
k›st›rmak için birbirimizin et-
raf›nda dolan›p duruyoruz.
Hangimiz, hangimizin tuza¤›-
na düflece¤i hiç belli olmaz.
Kim galip gelecek, kim yolu-
na devam edecek onu zaman
gösterecek. 

Bu düflünceler ve gelgitlerle
bir aydan fazla süren tedavimi
gördükten sonra çal›flma yü-
rüttü¤üm alandaki dostlar›m›n
aras›na döndüm.  fiimdi geldi-
¤im yerdeki sevdiklerimle be-
raberim. Sohbet ediyor, gülü-
yor, konufluyor, tart›fl›yor ve
beraber özlüyoruz uzaktaki

sevdiklerimizi. Gülüyor çünkü
a¤lamak kadar gülmenin de
insana yak›flt›¤›n› biliyoruz. 

Sohbet ediyoruz çünkü in-
sanlar aras›ndaki en güzel
iliflki, en güzel arkadafll›¤›n
mavi denizler gibi derin soh-
betlerle geliflebilece¤ini düflü-
nüyoruz. Birbirimize karfl›
sevgimizi büyütüyoruz. 

Çünkü, sevginin insana dair
en güzel duygu oldu¤unu, in-
sano¤lunun yar›s› oldu¤unu,
insan›n en güzel varl›¤›n›n bu
oldu¤unu biliyoruz. ‹nsan›n
içinden hiç eksik etmemesi
gerekti¤ini bilerek seviyoruz
birbirimizi ve arkadafllar›m›z›,
arkadafll›¤›m›z›. 

A¤l›yoruz. Çünkü hala a¤la-
yacak kadar güçlü oldu¤umu-
zu düflünüyoruz. Ac›lar›m›z›
ortaklaflt›r›yoruz. 

Çünkü yaflad›klar›m›z hepi-
mizi anlat›yor. Ac›larda, se-
vinçlerde, mutlulukta ortak-
laflm›fl bir arkadafll›k ve
dostluk kurmufluz. Güzel ya-
r›nlar hesab›yla yafl›yoruz her
geçen günümüzün yar›s› hü-
zünle geçse de...

Ve di¤er yerlerde b›rakt›¤›-
m›z sevdiklerimizi gözlerimiz
arayarak bak›yoruz birbirimi-
ze. Onlar›n güzel bak›fllar›, iç-
ten gülüflleri, s›cac›k yürekle-
rini his ederek onlar›
özleyerek geçiriyoruz günleri-
mizi. Buda parçal› hayat›m›-
z›n yads›yamayaca¤›m›z bir
gerçe¤idir. 

Özlüyoruz ve hüzünleniyo-
ruz. Özlüyoruz umutlan›yoruz
bir daha görüflece¤iz diye.
Özlüyoruz ve her fleye ra¤-
men yafl›yoruz.
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rotz der
Bereiterklärung,
der PKK, zur

friedlichen und demo-
kratischen Lösung des
Problems, bleibt die tür-
kische Regierung stur.
Nach Aufrufen aus dem
In- und Ausland am 1.
Oktober 2006 hat die
PKK einen einseitigen
Waffenstillstand erklärt,
um so eine Möglichkeit
für eine demokratische
Lösung zu schaffen. Statt
diese Möglichkeit zu
nutzen, hat die türkische
Regierung ihre Angriffe
gesteigert und ist fest
entschlossen in den
Süden Kurdistans einzu-
marschieren. 

Die PKK greift wegen
des Waffenstillstandes
nicht an, aber befindet
sich in
Verteidigungsposition.
Der in den Medien
bekannt gegebene
Grund für die
Einmarschierung ist die
Vernichtung der
kurdischen
Freiheitsbewegung,
doch Fakt ist, dass die
türkische Regierung das
gesamte kurdische Volk
ausrotten möchte,
sowie die kurdische

Struktur im Nordirak
zerstören will. Das kur-
dische Volk, die PKK,
die Politiker der
Demokratischen
Gesellschaftspartei
(DTP), diverse andere
Staaten und unser
Vorsitzender Abdullah
Öcalan sind fest über-
zeugt, dass dieses
Problem nicht mit
Waffengewalt sondern
mit demokratischen
Mitteln zur Lösung des
Problems und zum
Frieden führt. 

AAuuffhheettzzuunngg  ggeeggeenn  eeiinnee  
MMiinnddeerrhheeiitt

Die türkischen
Medien heizen die
Stimmung unter dem
Volk auf, in dem sie
Unwahrheiten veröf-
fentlichen und sich als
Opfer darstellen. Die
Repressionen auf das
kurdische Volk in der
Türkei haben stark
zugenommen, die kurdi-
schen Repräsentanten
und Politiker der DTP
werden ständig verhaf-
tet und vernommen, die
Büros der DTP sowie
auch kurdische
Zivilisten auf offener

Straße und kurdische
Geschäfte in türkischen
Metropolen wie Istanbul
werden angegriffen. 

Die unmenschlichen
Gefängnisumstände von
unserem Vorsitzenden
Abdullah Öcalan wur-
den gesteigert, obwohl
er an ernsten
Gesundheitsproblemen
leidet und eine
Vergiftung vorliegt, die
zum Tode führen könn-
te. Ärztliche Versorgung
wird nicht gestattet und
die Besuche seiner
Anwälte und
Familienangehörigen
werden mit Ausreden
verhindert. 

Diese Angriffe haben
sich bis nach Europa
verbreitet, schuld sind
wie ich oben erwähnt
habe die türkischen
Medien, die eine enge
Verbindung zum Staat
pflegen. Kurdische
Vereine und Geschäfte
in diversen europäi-
schen Städten wurden
von türkischen
Faschisten angegriffen,
verschiedene
Demonstrationen
gegen das kurdische
Volk vom türkischen
Konsulat organisiert

CIWANÊN AZAD

47
Tebax   2007Her tiflt ji bo azadîyê

Hevidar 
KOB‹N

T

Eine Organisierte Jugend, 
Bedeutet Eine Freie Zukunft

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



und sogar ein Kurde in
Russland während eines
Angriffes ermordet. Diese
widerliche Art von Aufhetzung
gegen das kurdische Volk ist
vergleichbar mit der
Reichspogromnacht während
des Hitler-Regimes, in der
Hitler das deutsche Volk emo-
tional beeinflusste und gegen
die Juden aufhetzte. 

EEiinn  BBeeiissppiieell  ddeess  FFrriieeddeennss

Während einer bewaffneten
Auseinandersetzung am 21.
Oktober 2007 zwischen der kur-
dischen Freiheitsbewegung PKK
und des türkischen Militärs, wur-
den 8 türkische Soldaten von der
PKK festgenommen und ins
Lager gebracht, wo sie ärztlich
versorgt wurden und die
Möglichkeit hatten, die Guerillas
der kurdischen
Freiheitsbewegung kennen zu
lernen, mit ihnen Freundschaft zu
schließen und zu erfahren was
die Ziele der Bewegung sind. 

Es tauchten Bilder auf, auf
denen die Soldaten mit den
Guerillas am Tisch saßen, zusam-
men aßen und fröhlich lachten.
Die Soldaten sprachen vor den
Kameras des kurdischen Senders
Roj Tv und betonten immer wie-
der, dass sie sich wohl fühlen,
mit den Guerillas Freundschaft
geschlossen haben und sie sehr
gut behandelt werden. 

Sie forderten den türkischen
Staat auf, die Operationen ein-
zustellen und dieses Problem auf
demokratische Weise zu lösen
und auf die Wünsche des kurdi-
schen Volkes einzugehen. Nach
14 Tagen wurden die Soldaten
von einer Kommission, in der
drei Politiker der DTP, der

Vorsitzende des Internationalen
Toleranzverbandes und der
Innenminister der kurdischen
Regierung im Nordirak Platz ein-
nahmen, befreit und zurück in
die Türkei gebracht und sofort
von der türkischen Regierung
festgenommen und zwar mit der
unwahren Begründung, sie seien
freiwillig in das Camp der kurdi-
schen Guerillaeinheit gegangen.
Nun drohen den Soldaten 5 bis
20 Jahre Haft. Beim Abschied
nehmen, haben sich die Guerillas
und türkischen Soldaten umarmt. 

Diese emotionalen Momente
waren ein Beispiel dafür, wie die
Beziehung zwischen dem türki-
schen und kurdischen Volk aus-
sehen könnte, wenn der tür-
kische Staat dem kurdischen
Volk ihre Grundrechte geben
würde. Es sind Rechte, die jedem
Volk weltweit zustehen, wie zum
Beispiel Rechte im Bezug auf
Kultur und Identität. 

DDiiee  RRoollllee  ddeerr  kkuurrddiisscchheenn  
JJuuggeenndd

Wir dürfen ein Leben ohne
unseren Vorsitzenden Abdullah
Öcalan nicht akzeptieren, denn er
ist derjenige der unser Volk, das
vor Jahrzehnten im Zustand einer

verwelkten Rose war, zum wieder
blühen gebracht hat. Unsere
Gefallenen sind das Licht in unse-
rem Befreiungskampf, wir dürfen
sie nie vergessen, denn sie haben
sich geopfert um unserem Volk
eine freie Zukunft zu ermöglichen. 

Um ein würdevolles und freies
Leben für unser Volk zu ermögli-
chen, müssen wir uns gegen die
Angriffe des faschistischen türki-
schen Staates wehren. Wir als
kurdische Jugend sollten uns fra-
gen, was unsere Aufgaben sind
während dieser kritischen Zeit,
dass heisst, wir müssen uns gut
organisieren, aktiv werden und
diverse Aktionen verwirklichen.
Das Organisieren von
Demonstrationen, Infoständen,
das Besetzen von Radios,
Redaktionen und
Fernsehsendern in denen wir
Mitteilungen vorlesen und vieles
anderes sind Aufgaben, die wir
zu erfüllen haben. Wir, die kur-
dische Jugend sind die größte
Hoffnung von unserem
Vorsitzenden Abdullah Öcalan. 

Er hat immer betont, wie sehr
er an uns glaubt, also lasst uns
zusammen der ganzen Welt
beweisen, mit welcher großen
Stärke wir unseren Werten ver-
bunden sind.
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T‹fiT

Erê pismam
Tû min mîna çîxareyeke
Ku tama wê ne xwefle
ji mecbûrî têxe devê xwe
Agir berde nava serê min

Û bi qasî ji te tê
Rihê min bikflîne cegera xwe
Xwelîya min  bavêje nava rê
Bi lingên xwe yên bêmirêz
Pê limin bike û derbas be
piflt re bi dûvika min bigre

Û bavêje ber xwe
Bi devê sola xwe
Min bafl biperçîqîne
Heyran, bila qûnchê min li te helal be

Lê tû bi xwedê kî
Heqê min ne xwe û mebêje
“Ev ne tû tiflt e”.

CIWANÊN AZAD
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“Tüm flehitlerimiz gibi 
fierzat yoldaflta an›lar›yla 
karanl›ktan ayd›nl›¤a aç›lan 
yolda bize ›fl›k 
olacakt›r!”dedi. Ve böylece 
özgürlü¤e giden yolda bir 
›fl›k daha belirmiflti. 
Kürdistan halk›n›n flehitler 
ordusu bir nefere daha 
kavuflmufltu. Silah sesleri 
yükselirken bir ses daha 
yay›l›yordu art›k. “‹hanetin 
hesab› soruluyor, 
sorulacak, sorulmal›”bu 
fierzat yoldafl›n geriye 
b›rakt›¤› vasiyeti oluyordu, 
ayn› zamanda bu sesler 
Kürdistan’›n ba¤r›nda 
yükselen seslerdi. Bu 
seslere kulak 
verilmeliydi art›k”

ece ayaz› çökü
vermiflti aniden.
So¤uk rüzgar ke-

miklerimizi s›zlat›rken
difllerimiz hafifçe g›c›rd›-
yordu. Yaklafl›k bir ayl›k
yo¤un hareketlili¤in, ya-
flan›lan çat›flmalar›n bit-
kinli¤i vard› üstümüzde.
Bu defa biz geri mevzide
savunmaya kalm›flt›k. Ha-
ni sald›r›da olsayd›k da
yürüyecek halimiz kalma-
m›flt›, zaten. 

Büyük bir merakla
planlanan karfl› sald›r›n›n
bafllama saatini bekli-
yorduk. ‹kide bir saate
bak›yor ve sonra ilerde-
ki karanl›¤a göz at›yor-
duk, bir yandan da nefes
al›fl-verifllerimiz giderek
h›zlafl›yor ve derinlefli-
yordu. Tam bu s›rada
koordinatör olan komu-
tan A.D arkadafl telsizi
kulaklar›na yaklaflt›r›p
alçak bir ses tonuyla;
“Haval davê lê lexê” der
demez karanl›kta flim-
flekmiflçesine bir gürültü
koptu. bir roket k›z›l bir
y›ld›z saçarak patlad›. 

Ard›ndan silah sesleri
bomba sesleri, roketler
kanal›kta uçuflup duru-
yordu. Bir ara ihanetçi-
ler bir f›rsat›n› bulup ha-
vaya ayd›nlat›c›lar,
(›fl›ldaklar) f›rlatm›fllard›.

Sonra karfl›l›kl›
mermiler karan-
l›kta çizgiler çi-
zercesine uçma-
ya bafllad›.
Bomba sesleri,
mermi v›z›lt›lar›,
flarapnel parça-
lar›n›n bo¤uk se-
si, roketler, ha-
van roketleri,
karanl›kta birer
flimflek gibi çak›-
yorlard›. Bir sü-
re sonra yan›k
kokular yay›yor-
du. 

Bu koku insan› ken-
dinden geçirip adeta gö-
zünü dön deriyordu. Bu
defa çat›flma k›sa sür-
müfl ihanetçiler bulun-
duklar› tepeyi terk edip
kaçm›fllard›. Ortal›k sa-
kinleflmifl her taraf›
ölüm sessizli¤i kaplam›fl-
t›r. Bu sessizlik telsizden
ç›kan bir ses bozdu.
A.D arkadafl; -Durum
çaveyê kuçikê mala gür-
zo raviyên. 

KKeennddiilleerriinnii  DDiinnaarrllaarraa  
ssaattmm››flflllaarrdd››

Havar arkadafl tekmili
verirken fierzat arkada-
fl›n yaraland›¤›n› belirt-
miflti. Yaras›n›n a¤›r ol-
du¤unu söylüyorlard›.

A. D arkadafl dört arka-
dafl› görevlendirdi. ‹ki
erkek iki bayan dört kifli
fierzat arkadafl› getirme-
ye gidecektik. fi. arkadafl
sa¤l›kç›yd›. Gerekli mal-
zemeleri al›p yola ç›kt›k.
Kapkaranl›k ortama ses-
sizlik hakimdi. 

Dolunay bir bulutlar›n
arkas›nda kayboluyor,
bir ç›k›yordu. Tek tek
mesafeli yürürken, iha-
netin dozaj›n›n ne kadar
büyüdü¤ünü düflünüyor-
dum: Daha düne kadar
peflmergelerin ne kadar
kahraman oldu¤unu dü-
flünüyordum. 

Oysa bugün bu alçak-
lar peflmergeli¤in ad›n›
lekelemifl, ihanetçili¤e
dönüfltürmüfllerdir. Türk
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subaylar›yla birlikte bize karfl› sava-
fl›yorlard›, hem de “Kahrolsun
PKK, yaflas›n Türkiye” sloganlar›yla
“Allah Allah” sesleriyle sald›r›yor-
lard›. Ölenlerin bir ço¤unun ceset-
lerinden yeni yeni destelerle Di-
nar’lar ç›k›yordu. kendilerini
Dinar’lara satm›fllard›. 

Ama bu defa istedikleri olmaya-
cak, ihanetlerinin hesab› sorulacak
ve soruluyordu. Bu düflüncelerle
yürürken aya¤›m bir tafla tak›l›p ye-
re düflmüfltüm. Ay›n önündeki bu-
lutlar yüzünden yürüdü¤ümüz ya-
mac›n arka k›sm›na geçip
yürümeye devam ettik. Yaklafl›k
yirmi dakika yürümüfltük ki, bir
ses” Tü Kiyê yükseldi. Parolay› ve-
rip yanlar›na gittik. arkadafllar fier-
zat arkadafl› ön cepheden biraz ge-
riye çekmifllerdi. A¤açlardan
yap›lm›fl bir sedyede uzanm›fl, bo-
¤uk bir ses tonuyla inliyordu. 

AAcc››ss››nn››  bbeellllii  eettmmeemmeeyyee  
ççaall››flfl››yyoorrdduu

Daha dünkü nefleli halini hat›rl›-
yordum. Ona tak›ld›¤›m›zda bozuk
türkçesiyle “bu elçahlara postu ko-
lay deldirmem” demiflti. fierzat ar-
kadafl küçük Güney’li ve çok flaka-
c›, coflku dolu bir arkadaflt›. En zor
durumlarda dahi s›cak flakalar›yla
moral kayna¤› oluyordu. Çok iri-
yar› vücutlu oldu¤u için biksi dahi
kuca¤›nda klefl gibi görünüyordu.
Bu nedenle ona bazen” Kürt ram-
bosu” diyerek tak›yorduk. Feda-
karl›¤› ve cesaretiyle bölükte ilgi
oda¤›m›z olmufltu. Her arkadaflla
çok iyi anlafl›yor ve herkes taraf›n-
dan seviliyordu. 

Sa¤l›kç› fi. arkadafl fierzat arkada-
fl›n yan›na yaklafl›p yaras›na ilk mü-
dahaleyi yapmaya çal›flt›. Biraz feo-
dall›¤›ndan olmal› ki, her yaras›na
dokunuldu¤unda ac›s›n› belli etme-
meye çal›fl›yor, yaras›n›n ac›s› yüz

hatlar›ndan belli etmemeye çal›fl›-
yor ama yaras›n›n ac›s› yüz hatla-
r›ndan belli oluyordu. fi. arkadafl
bayan oldu¤u için onun yan›nda ba-
¤›rmay› bir yana inlemeyi dahi ken-
di gururuna yedirmemiflti. fi. arka-
dafl durumu fark etmifl olmal› ki,
daha dikkatli yaray› sarmaya çal›flt›.
fi. arkadafl›n yüz ifadesine bak›l›rsa
fierzat arkadafl›n durumunun pek
de iyi olmad›¤› anlafl›l›yordu. 

fi. arkadafl› ça¤›r›p durumu ö¤-
renmeye çal›flt›k. Mermi tam gö¤-
süne saplan›p kalm›flt›. Kafas›nda
da bir s›yr›k vard›. Durumunun ne
olaca¤›n› sorunca fi. arkadafl üz-
gün üzgün mermi saplan›p kalm›fl,
flimdi ç›karmak imkans›z, ayr›ca
yara çevresinde pek kan yok, bu-
da iç kanaman›n olabilece¤ini gös-
terir. Ancak sa¤l›k merkezine gö-
türmemiz gerekiyor. 

EEnn  iiyyii  tteeddaavvii  mmoorraall  iillee  oollaaccaakktt››

Dr. arkadafl tedavisini daha iyi
yapar, hem biraz önce buradan
uzaklaflt›rmam›z gerekir, ihanet-
çilerin her an sald›r›s› olabilir.
Yanl›z götürürken sarsmamaya
çal›flaca¤›z.” dedi. 

fierzat arkadafl›n yan›na gidip bi-
raz morla vermeye çal›flt›k. fierzat
yine bizi görünce hafif gülümseye-
rek “Sonunda bu ihanetçilere
postu deldirdik” dedi. O yaral›
haliyle dahi flaka yapmaya ç›l›flo-
yordu. “Bunlar allha allah sesleriy-
le sürü gibi sald›r›yorlar, allah›n
adaletinde bile böyle ihanet gö-
rülmemifl, düflman›n yan›nda kar-
defllerini vuruyorlar. Yakt›klar› bu
do¤a güzelli¤ine yaz›k. Ülkesinin
yakan insandan ne ç›kar ki, zaten,
hep böylesi ihanetlerle yaflamlar›-
n› sa¤l›yorlar. Kardefl kan›n› dök-
meye al›flk›n köpekler. 

Bunlar Kürt olamazlar. fi. arka-
dafl fierzat’›n sözünü kesip “fazla

konuflma ve kendini gevflek b›rak-
ma. Biraz daha dayan›rsan her fley
yine eskisi gibi olacak. Maflallah
moralin de yerinde” bu sözler fier-
zat arkadafla daha da gurura bo¤-
mufltu. Ancak gururu hiçe söylen-
di¤i gibi hafif de¤ildi. fiu an ona
yap›lanacak en iyi tedavi moral ile
olunaca¤›ndan böyle söyleniyordu. 

‹‹hhaanneett  kkuurrflfluunnuuyyllaa  flfleehhiitt  ddüüflflmmeekk  
kkööttüü  oollaaccaakk,,  kkeeflflkkee  aasskkeerr  
kkuurrflfluunnuuyyllaa  flfleehhiitt  ddüüflflsseeyyddiimm

Her birimiz sedyenin bir taraf›n-
dan tutarak a¤›r a¤›r yürümeye
bafllad›k. Yamaçlarda sedye ile yü-
rümek pek kolay de¤ildi. bazen ka-
y›p düflüyor bu düflmeler s›ras›nda
fierzat arkadafl›nda kafas›, s›rt› ka-
yalara çarp›yor ve iniltisi aniden
yükseliyordu. Ama ba¤›rmamak
için büyük bir çaba sarf ediyordu.
Sürekli bize “daha ne kadar kald›?
Yetifltik mi?” fleklinde sorular soru-
lunca bizde “Az kald›, hemen flura-
da arkadafllar var biraz daha da-
yan” fleklinde onu telkin etmeye
çal›fl›yorduk. Yar›m saatlik yolu dü-
fle-kalka tam üç saatte ancak yürü-
ye bilmifltik. Yolda bir ara kefiyesi-
nin düfltü¤ünü fark eden fierzat”
kefiyemi getirin, sak›n kaybolmas›n,
fiehit Sabri arkadafl›n hediyesidir.”
Diyerek bir an heyecanland›. Onu
yat›flt›rmak için kefiyeyi aray›p bul-
duk ve getirdik. 

Çok sevinmiflti. Ama bu arada
giderek davran›fllar› tuhaflafl›yor,
haf›zas›n› kaybeder gibi oluyordu.
Arkadafllara ulafl›r ulaflmaz mer-
kez sa¤l›ktan fierzat arkadafl› gö-
türmek için kat›r götürmeleri is-
tendi. Bu arada fi. arkadafl hiç bir
fley yapamaman›n çaresizli¤i için
fierzat arkadafl›n bafl›ndan ayr›lm›-
yor, konuflmalarla ona güç ver-
meye çal›fl›yordu. fierzat arkadafl
bir ara kendine gelince “ihanet
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kurflunuyla flehit düflmek kötü
olacak, keflke asker kurflunuyla
flehit düflseydim” dedi. 

BBeenn  yyeetteerriinnccee  ddeevvrriimmii  ggöörrddüümm

fi. arkadafl bu sözleri duyunca
çok k›zm›flt› ve seni sa¤l›k merke-
zine götürüp birkaç dakika içinde
iyilefltiririz. Sonra bu alçak iha-
netçilerden tarihi hesab› sorar›z.
Bu defa ihanetlerin sonlar› ola-
cak. fiehit-mehit düflmeyeceksin!”
Bir yandan da ona hastalar
için her zaman yan›m›zda bu-
lunan baldan yedirmeye çal›-
fl›yorduk. bulundu¤umuz yer
yu¤un olmad›¤› için ne atefl,
ne el feneri yakabiliyorduk.
Bundan dolay› da kurflunun
ç›kar›lmas› mümkün olmaya-
cak. 

En ufak bir ›fl›kta düflman ha-
van toplar›n› çal›flt›r›yordu.
Beklemekten baflka çaremiz
kalmam›flt›. fierzat arkadafl›n
kendisini b›rakmamas› için onu
sürekli uyan›k tutuyorduk..
Onu devrimden sonra ne ya-
paca¤›n› söylüyorduk. Bir ara
baz› fleyler anlatt› ama sonra
“Devrimden sonra hiçbir fley
yapmayaca¤›m, çünkü ben ye-
terince devrimi gördüm. 

Bunun için kendimi flansl›
say›yorum Tek düflüncem ihanet-
ten hesap sorulmas› gerekti¤idir.
Bunun yap›laca¤›n› biliyorum.
Çünkü Serok düflmandan da, iha-
netçilerden de hesap sormas›n›
biliyor. Arkadafllar›ma da güveni-
yorum. Tek üzüldü¤üm fley bu
do¤al güzelliklerimizin ihanetçile-
rin eliyle düflman taraf›ndan yak›l-
mas›d›r. Bana moral vermeye ça-
l›fl›yorsunuz. Ama flehit
düflece¤im için seviniyorum. Siz-
de sevinmelisiniz!” dedi. 

fiefak sökmeye bafllam›flt› ki,

sa¤l›ktan arkadafllar kat›rla bir-
likte geliyorlard›. fierzat arkada-
fl› sa¤l›kç›lar al›p götürdüler. Ar-
t›k arkadafl›n kurtulaca¤›na
inanmaya bafllam›flt›k. 

‹‹hhaanneettiinn  hheessaabb››  ssoorruulluuyyoorr,,  
ssoorruullaaccaakk,,  ssoorruullmmaall››

Günefl ›fl›klar›n› tüm gücüyle
yaymaya bafllam›fl gecenin so¤uklu-
¤u k›r›lm›flt›. Bu arada ihanetçiler
yine doçkalarla ve havanlarla mev-

zileri dövmeye bafllam›fllard›. Tam
bu s›rada telsizden yeni bir haber
gelmiflti. A. D arkadafl›n yüz ifadesi
üzgünleflmiflti bu haberle. fierzat
arkadafl yolun yar›s›nda flehit düfl-
müfltü. Bu haber hepimizi üzmüfl-
tü. Akflamdan beri kurtarmaya ça-
l›flt›¤›m›z arkadafl›m›z›
kurtaramaman›n çaresiz kalman›n
üzüntüsüydü asl›nda. 

Sonra A. D arkadafl üç arkadafl›n
gidip arkadafl› getirmesi için görev-
lendirdi. Sa¤l›kç› fi. arkadafl ve A.
arkadaflla birlikte gittik. Vücudu

buz kesilmiflti. Yüzünde bir tebes-
süm  ve elleri zafer iflareti yap›yor
bir halde kalm›flt›. Kasatura ile bir
mezar yapt›k. Sa¤l›kç› fi. arkadafl›n
rahats›z oldu¤unu fark ediyordum.
Bunun için arkadafl› bizim için ye-
mek getirmek için gönderdikten
sonra fierzat arkadafl› gömdük. 

Bu arada fi. arkadafl gelmiflti.
Üç kiflilik bir tören yapacakt›k. Si-
lahlar›m›z› al›p  mezar›n bafl›nda
sayg› durufluna geçmeden önce
mezar›n üstünde kuru a¤açlardan

bir gerilla atefli yakt›k. 
Bu atefl hayvanlara karfl› bir

tedbir olarak yak›l›yordu. Sonra
sayg› durufluna geçtik. A. arka-
dafl hafif bir ses tonuyla konufl-
maya bafllad›. “fierzat yoldafl
partinin öncülü¤ünde halk› için
her zaman savaflmadan çekin-
memifl, her türlü fedakarl›ktan
kaç›nmam›fl ve güçlü bir pratikle
yoldafllar›na her zaman örnek
olmay› bilmifltir. ‹hanete karfl›
verilen bu savaflta da Kürt halk›-
n› y›llarca sömüren bu iflbirlikçi-
lere karfl›da tereddütsüz  savafl-
m›fl ve kahramanca flehit
düflmüfltür. 

Tüm flehitlerimiz gibi fierzat
yoldaflta an›lar›yla karanl›ktan
ayd›nl›¤a aç›lan yolda bize ›fl›k
olacakt›r!”dedi. Ve böylece öz-
gürlü¤e giden yolda bir ›fl›k da-

ha belirmiflti. Kürdistan halk›n›n
flehitler ordusu bir nefere daha
kavuflmufltu. Silah sesleri yükse-
lirken bir ses daha yay›l›yordu ar-
t›k. “‹hanetin hesab› soruluyor,
sorulacak, sorulmal›”bu fierzat
yoldafl›n geriye b›rakt›¤› vasiyeti
oluyordu, ayn› zamanda bu sesler
Kürdistan’›n ba¤r›nda yükselen
seslerdi. Bu seslere kulak veril-
meliydi art›k. 

An›lar› mücadelemizde önder
olacakt›r.

Mücadele arkadafllar› ad›na.
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“Eylem esnas›nda sald›r› 
kolunun komutan› flehit 
düflünce Leheng yoldafl yine 
ileriye at›lman›n f›rsat›n› 
bulmufltu. fiehit yoldafl›n 
cihaz ve silah›n› kapt›¤› gibi 
kolun bafl›na geçip eylemi 
koordine etti. Geri çekilme 
s›ras›nda yaral› bir arkadafl› 
kurtar›rken serseri bir 
kurflun gelip onu buldu. Ve 
o anda parlak bir y›ld›z 
daha kayd› gökten ve o 
gece, o eylem saatinde bir 
fidan›m›z daha kan›yla 
sulad› bu tutsak ülkenin 
s›ms›cak topra¤›n›... “

u s›cak topraklar-
da, su boylar›nda,
da¤ patikalar›nda

isimsiz kahramanlar›n
ayak izleri, kaya olukla-
r›nda da an›lar› kald›.
Ve bir gün geldi bu ül-
kenin topraklar›nda ge-
çen bir destan›n ismi
“LEHENG” oldu. Ülke-
nin beyaza büründü¤ü
zemheri günleriydi. Na-
s›l ki gecenin en karan-
l›k oldu¤u an flafa¤›n en
yak›n oldu¤u an ise; k›-
fl›n en sert oldu¤u gün-
lerde bahar›n en yak›n
oldu¤u günlerdir ve
günler çok so¤uktu.

5. Kongre sürecindey-
dik. Partinin son kertede
bugün ad›na fedailik de-
di¤i de¤iflimin, yeniden
yap›lanman›n temelleri-
nin at›ld›¤› o süreçte Le-
heng arkadaflla tan›flt›m.
Yeni kat›lm›flt›. Yenili¤in
tüm s›cakl›¤›n› bu¤day
teninde yüz hatlar›nda
tafl›yordu. 

Kongre sonras› Meti-
na’ya geçtikten bir süre
sonra düflman kapsaml›
bir sald›r›yla çelik ope-
rasyonuna bafllad›. Le-
heng  arkadaflta oraday-
d›. ‹çten, samimi birçok
güzel özelliklerinin orta-
ya ç›kaca¤› zorlu günlere

beraber girdik. En
belirgin özelli¤i et-
raf›ndakilere gü-
ven veren o kor-
kusuz ve heybetli
durufluydu. Gece-
ler günlere, günler
gecelere dönüflü-
yor, dere yatakla-
r›nda sular dans
eder gibi ak›p gidi-
yor, patikalardaki
ayak izleri süret
de¤ifltiriyor ve bu
güzel ülkemin top-
raklar›nda dökülen
bofl mermi kovanlar›n›n
say›s› gün geçtikçe art›-
yordu.

EEnn  ss››ccaakk  ççaatt››flflmmaallaarr››nn  
eenn  aammaannss››zz  
ssaavvaaflflçç››ss››yydd››  
LLeehheenngg  aarrkkaaddaaflfl

O hep zafer için yöne-
liyordu. Yenilgi ise onun
literatüründe olmayan
bir kavramd›. Dili sus-
kun, yüre¤i f›rt›na doluy-
du. Hiç okul okumam›fl-
t›. Konuflmay› fazla
sevmezdi. Ama zafer pa-
r›lt›lar›yla ›fl›ldayan her-
kese güven veren keskin
gözleri vard›. Çok ifl ya-
pan az konuflan biriydi.
K›vrak bir zekaya sahip-
ti. Bütün bu özellikleri

bir yana o gerçek bir as-
ker, heybetli bir komu-
tand›. Onun içindir ki sa-
vaflç› iken herkes onun
komutan›, komutan iken
herkes onun savaflç›s›
olmak istiyordu.

Kuzey-Güney aras›nda
tampon bölge oluflturup
orada yerleflmek için ge-
len düflman 45 günlük
yo¤un bir savafltan sonra
büyük bir yenilgiyle  geri
çekildi. Ondan sonrada
Leheng arkadaflla pek
ayr› kalmad›k zaten ar-
zulad›¤›m fleyde buydu.

En birikmifl kinlerin en
keskin hançeriydi, Le-
heng arkadafl. 96 A¤us-
tosunun kaynayan s›ca-
¤›nda ihanet yine
düflmanla kol kolayd›.
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fiehitler Dünümüz 
Bu Günümüz 

Ve Yar›n›m›zd›r

Kod Ad›: Leheng KUBAN‹
Ad› - Soyad›: Sabri Ali
Do¤um Tarihi ve Yeri : 
1979-Kubani
Tahsil Durumu: 6 y›l okumufl
Partiye Kat›l›m Tarihi: 1993
Kald›¤› Alanlar: Botan, Soran
Görev Düzeyi: 
Tak›m Komutan›
fiahadet Yeri ve Tarihi: 12
Haziran 1997- Hac› Ümran
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‹hanetin bu seferki hedefi Hew-
lerdi. Hewler kuflatmadayd›. Kat-
liam gelip dayanm›flt› kap›m›za.
KDP, Irak ile birlikte Hewleri ifl-
gal etti. Yas bulutlar› çöktü
Hewler’in doruklar›na. O doruk-
lar kadar kinimiz birikti ve bütün
kinini suskunlu¤una gömüyordu
Leheng arkadafl›.

OO  hheeddeeffee  kkiilliittlleennmmeenniinn  eenn  
mmiilliittaann  iiffaaddeessiiyyddii

2 Eylül’de parti; beni ve iki ar-
kadafl› alt yap› haz›rl›klar› için yeni
bir alana gönderdi. Kandil’e do¤-
ru yola koyulduk. Kandil’in kufl
uçmaz kervan geçmez s›rtlar›nda,
kuytu vadilerinde, tozlu patikala-
r›nda ve seyrek a¤açl› yamaçlar›n-
da dolaflt›k durduk. Sadece üç ki-
fliydik. Bu alanda ne düflman›m›z
ne de yandafl›m›z bizim burada
hedefimize ulaflaca¤›m›za inanm›-
yordu. Ama biz inan›yorduk.
Çünkü yan›m›zda Leheng arkadafl
vard›. O hedefe kilitlenmenin en
militan ifadesiydi. 

Bizim bizden baflka yoldafl›m›z›n
olmad›¤› bu heybetli co¤rafyada
kendi halk›m›zda bizi kabul etmi-
yordu. ‹hanet bulaflm›flt› bir kere,
kolay m› ihanetin çirkinli¤ini anlat-
mak? Aç kald›k, susuz, uykusuz,
kimsesiz kald›k. Her fleye ra¤men
yan›m›zda Leheng arkadafl vard›.
Yaln›zl›¤›n ve yorgunlu¤un pususu
çökünce, o bafllard› evdeki  haylaz-
l›klar›n› anlatmaya. Bizim moral
deryam›zd›. Bir gerilla için gerekli
ne varsa hepsini ö¤renmek istiyor-
du. Yarat›c› zekas›yla k›sa sürede
kavr›yordu. Fedakarl›¤› ve inisiyati-
fiyle her iflin üstesinden gelir, en
içinden ç›k›lmaz durumlarda bize
baflarman›n bir yolunu yöntemini
bulurdu.

Üç kifli geldi¤imiz alanda y›l so-
nuna do¤ru say›m›z› bir bölü¤e ç›-

karmay› baflarm›flt›k. Bu bü-
yük bir baflar›yd›. Biz iddia-
m›zda daha da ›srarl› olduk,
mutlaka Kandil’e gerillay› ta-
fl›racakt›k. 96-97 k›fl›n›n e¤i-
tim sürecine girecektik. Fakat
okulumuz yoktu. Leheng ar-
kadafl yine her zamanki canl›-
l›¤›yla devreye girdi. May›n
yüzü görmemesine ra¤men
birkaç dakikal›k anlat›mdan
sonra, bizim profesyonel ma-
y›nc›m›z oldu. Okul için k›sa
bir sürede bir ma¤ara yapt›k.
K›fl boyunca hem e¤itim gör-
dük. Hem de bahar için ha-
z›rl›klar gördük. Bahar geldi-
¤inde hiç kimsenin
inanamad›¤›n› gerçeklefltirdik.
‹ki bölüklük güçle alana aç›ld›k. 

DDüüflflmmaannaa  vvee  hheerr  ttüürrllüü  
zzoorrlluu¤¤aa  kkaarrflfl››  bbaaflfl››  ddiikk,,  
yyeenniillggiiyyee  ttaahhaammmmüüllüü  yyookkttuu..  
MMüüccaaddeelleessiinnddee  hh››rrssll››yydd››

97 y›l›n›n 14 May›s›nda KDP iha-
netinin Hewler’de gerçeklefltirdi¤i
katliam›n hesab›n› sormak gereki-
yordu. ‹flte kimsenin inanamad›¤›n›
yapt›k. Görkemli Kandil arazisinde
bir savafl cephesi açt›k. Xakur-
ke’den coflkulu birlikler geldi. Le-
heng arkadaflla birlikte KDP ihane-
tin hesab› sorulmufltu. Bir y›l›n
blançosu ; 52 BKC, 47 B7, 12 doç-
ka, 600’e yak›n klefl oldu. Leheng
arkadafl yorgunluk bilmez biriydi.
Hiç kimse bir an bile onun coflku-
sunu yitirdi¤ine tan›k olmad›. Sade-
ce eylemlere al›nmad›¤›nda morali
bozuluyordu. Gerçi böylesi du-
rumlarda pek yaflanmazd›. Sürekli
en ön saflarda yerini al›rd›. Düflma-
na ve her türlü zorlu¤a karfl› bafl›
dik, yenilgiye tahammülü yoktu.
Mücadelesinde h›rsl›yd›.

Gecelerde gündüzler birbirleri-
ni kovalay›p duruyorlard›. Her

gece parlak bir y›ld›z›n kay›fl›yla
bir yi¤it fidan›m›z kan›yla suluyor-
du bu tutsak ülkenin sar› s›cak
topra¤›n›, Leheng arkadafl en bü-
yük kahramanl›klar›n en büyük
ifadesiydi. Yine kayn›yordu, s›cak-
t› toprak ülke kayn›yordu. 

Dünya kayn›yor, Hac› Ümran
kayn›yordu. 97’nin Haziran›yd›.
Y›l›n ve savafl›m›z›n en s›cak gün-
leriydi. Hac› Ümran’a bask›n yap›-
lacakt›. Leheng arkadafl›n eyleme
girmesinden yana de¤ildim. Onu
iyi tan›d›¤›mdan nas›l tepki göste-
rece¤ini biliyordum. Onun için
mecburen eyleme koyduk. Biraz
geride tutabilmek için takviyenin
üzerine verdik. Eylem esnas›nda
sald›r› kolunun komutan› flehit
düflünce Leheng yoldafl yine ileri-
ye at›lman›n f›rsat›n› bulmufltu.
fiehit yoldafl›n cihaz ve silah›n›
kapt›¤› gibi kolun bafl›na geçip ey-
lemi koordine etti. Geri çekilme
s›ras›nda yaral› bir arkadafl› kurta-
r›rken serseri bir kurflun gelip
onu buldu. Ve o anda parlak bir
y›ld›z daha kayd› gökten ve o ge-
ce, o eylem saatinde bir fidan›m›z
daha kan›yla sulad› bu tutsak ül-
kenin s›ms›cak topra¤›n›... 
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“Reflo bunu farkediyor.
Ve elinde tuttu¤u ka¤›d› 
kald›r›p yoldafllar›na 
göstermek istiyor; ama eli 
kalkm›yor Reflo’nun. El 
yan›k bedenin üzerine 
uzan›yor ve flehitler 
kervan›na do¤ru yola 
ç›k›yor Reflo. S›ms›k› 
tuttu¤u ka¤›t, hala 
parmaklar›n›n aras›nda. 
bir el uzan›p ka¤›d› al›yor. 
Bir ka¤›t de¤il, bir 
foto¤raf...Bir dergi 
kapa¤›ndan kesilmifl, aflina 
bir yüz. Özgürlük 
savaflç›lar›n›n elinde 
bayraklaflm›fl, tek kurtulufl 
umutlar› olan o büyük 
kurtar›c› Serok Apo’nun 
foto¤raf›..”

apaktaki foto¤ra-
fa tak›ld› gözle-
rim. Henüz on

ikisinde bir general.
Güleç, çocuksu, keskin
ve koca bir kahka-
ha...Foto¤rafa bak›nca
daha çok fley düflün-
mem mümkün. Yanl›z-
ca bunlar geliyor akl›-
ma. ‹çi içine s›¤mayan
küçük bir savaflç›. Çok
uzak zamanlar ve çok
uzak mekanlar. Beyni-
min içinde oyuncaklar›
ile çocuklar geldiler. 

Çocuklar›n aras›nda
hafifçe yan bakan foto¤-
raf›na bak›yorum Re-
flo’nun. Silah›na sar›lm›fl,
ayakta, nas›l da tan›d›k
bir dost gibi bak›yor
dünyaya. Silah›na da ayn›
coflku ile sar›lm›fl, oyun
ça¤›nda, okul ça¤›nda bir
kavga adam› olmufl Re-
flo...Boynuna geçirdi¤i
ince kay›fltan bir dürbün
sark›yor. Rext’ini beline
dolam›fl, belli, savafl› iç-
sellefltirmifl, büyümeyi
bekleyemez...

Da¤›n ete¤ine uzan-
m›fl bir köy, etraf›nda
yan›k kavak a¤açlar› ve
henüz taze patatezleriy-
le dolu tarlalar. Köyün
meydan›nda parçalanm›fl
ve hala su ak›tan bir
çeflme. y›k›lm›fl evler,
minaresi yar›ya kadar y›-

k›lm›fl cami,
bombofl a¤›l-
lar,yan›k insan
cesetleri köyün
her yan›n› kap-
lam›fl. Köyü bir
duman tabakas›
var köyün üze-
rinde. Zehir,
duman ve yan›k
insan etinin ver-
di¤i o dayan›l-
maz koku var
havada. 

Evler aras›nda
dolafl›p duran
patika yollarda
flimdi sa¤a-sola savrul-
mufl ayakkab›lar var. 

PPaarrççaallaannmm››flfl  eellbbiisseelleerr  
kkaappllaamm››flfl  yyoollllaarr››

Ve insan vücudundan
kopmufl parçac›klar,
kan, koku ve derin bir
sessizlik. Köyün yan›-ba-
fl›nda ma¤rur ve kibirle
yükselen da¤, o da ses-
siz; ama heybetli, koy-
nunda umudu tafl›yor.
Umut kol kola girmifl
coflku. Parçalanm›fl
ayakkab›larla kirli birkaç›
ayak, s›rt çantas› ve kav-
ga. Umut da¤lardan afla-
¤› süzülüyor. Keskin
gözler ovay› tar›yor.
Dumandan kararm›fl ge-
nifl ovada köyün üzerin-
de odaklafl›yor gözler.

A¤›zlar suskun, eller te-
tikte. Göz göze gelmek-
ten kaç›n›yor, gözlerden
kaç›r›yor herkes kendi-
ni. Kimse gözlerde oku-
nan öfke ve ac›y› paylafl-
mak istemiyor. Herkes
suskun. 

Kim bu vahfleti yapan-
lar? Kim bu vahflete ta-
n›k olanlar ve kim bu
vahflete çanak tutanlar?
Kim?...Bilinçler bir nok-
taya tak›l› kalm›fl, köye...
Patikalarda flimdi insan
var. Ad›na umut yaz›lan-
lar, umudu da¤lara yaz-
d›ranlar var patikalarda.
Herkes bir yöne bak›-
yor. Ama her yer ayn›;
y›k›nt›, duman ve parça-
lanm›fl cesetler...

Tarih burada özetlen-
mifl gibi... Hiçbir canl›
yok, hiç bir fley yok. 
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Y.GULAN

K Ad›, soyad›: S›dd›k 
fiER‹F 
Kod ad›: Reflo 
Do¤um yeri ve 
tarihi: 1978 Do¤u 
Kürdistan
Mücadeleye kat›l›m 
tarihi: 1991
fiehadet tarihi ve 
yeri: 17.05. 1993 
Güney kamp›

Sen Kürdistan›n 
Küçük Generalisin
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BBiilliinnççlleerrddee  bbiirr  sseevviinnçç;;  
bbiirrii  yyaaflfl››yyoorr!!

Birden y›k›nt›lar aras›nda ince
bir ses yükseliyor, çok uzaklar-
dan geliyormuflças›na ürkek, tit-
rek ve zay›f bir ses. “Mamo...”
Bütün bak›fllar o yöne dönüyor.
Bilinçlerde bir sevinç; biri yafl›-
yor. Kalpler s›k›fl›yor, nab›z at›fl-
lar› h›zlan›yor. Ses yeniden titre-
tiyor ortal›¤›. “Mamo, Saddam
me kuflt!” Ad›mlar h›zla o yöne
yöneliyor. ‹lk yaklaflana do¤ru
küçük, incecik bir beden koflu-
yor, onlara do¤ru, ancak uzun
sürecin yorgunlu¤u olsa gerek;
kolay de¤il bunca vahfletin ara-
s›nda sa¤ kalmak. 

Ve uzun süre açl›k ve susuzlu-
¤un zorluklar› da eklenince bun-
lardan olsa gerek, daha fazla
ad›m atam›yor, topra¤›n üzerine
devriliyor. Eller, küçücük bede-
nin üzerinde. Atefline bak›l›yor.
Bedeni yoklan›yor, tozlar› silke-
leniyor ve sonra su, sonra çanta-
lar aç›l›yor ilaç, ekmek ve peynir.
Nihayet küçük-kara gözleri aç›l›-
yor. Önce flaflk›nca etraf›na bak›-
n›yor ve sonra da aniden bir fley
hat›rlam›flças›na do¤ruluyor kü-
çük-kara deden. 

“Heval, b›rayê min”, “Kuye bi-
rayê te?”, “Dinav xênida, birçina
serê xwe dani ü raza”. Gösteri-
len yöne do¤ru kofluyor birkaç›.
Duvarlar› y›k›k bir ev, ötekinden
de küçük, ince bir s›z› saplanm›fl
dudaklar›na. ‹nlemesi öyle zay›f
ki, yan›na yanafl›lmadan duyulmu-
yor. Ve birkaç güçlü elin üzerin-
de incitmemek telafl›yla d›flar› ç›-
kart›l›yor. Çantalar yeniden
aç›l›yor, ilaç, ekmek, peynir. Ka-
l›n giysilere sar›l›yor küçük kar-
defl. Büyü¤ü “ez bimeflim” diyor
ve yürüyorlar. 

Eller tetikte, gözlerde flahin ti-

tizli¤i. Ellerinin üzerinde küçük
bir yürek; say›lar› artm›fl ve onla-
ra yetiflmeye çal›flan küçük bir
yürek daha. Sonra tan›mak için
sorular birbiri ard›na, çekingen
ve yumuflak bir tav›rla... “Kê gun-
dê wi flewitand” Cevaplar kesik
ve k›sa, “Saddam”, “Kengê?” “Sê
roj buhuri”, “Ka dê ü bavê te?”,
Ew li gund man, mirine”, “Gundi
hemu mirine?”, “Na na, p›rani-
yên wan reviyan...”

ÜÜllkkeessiinnii  ttaann››mmaayyaa  eenn  hhaazz››rr  
aaddaayy,,  eellbbiisseessiinnee  sseevvddaall››,,  
ssiillaahh››nnaa  sseevvddaall››

Küçük bedende sevinç, küçük-
kara gözleri canlanmaya bafll›yor.
Ad›mlar› daha bir canl›. Zaman
zaman olanlar› unutup, yerden
bir bitki koparmak için patikan›n
d›fl›na tafl›yor, küçük tafllara tek-
me vuruyor ve türkü m›r›ldan›-
yor. Yeni dostlar›na hemen ›s›n-
mas› yad›rganm›yor, dostlar› da
ona ›s›n›yor. S›rtta tafl›nan küçük
kardefl de art›k kendinde, gülü-
flüyorlar. Abisinin toplad›¤› bahar
bitkilerine bak›p, ince, c›l›z sesiy-
le ba¤›r›yor. “Rejo, ka bide min
ji”. Reflo da¤larda flahin. 

Gururlu, yürekli ve dolu dolu
hasret yüklü bir flahin. Ülkesini
tan›maya en haz›r aday, elbisesi-
ne sevdal›, silah›na sevdal›. Her
fleyin en güzeline talip. Elefltiride
amans›z. Gönül almada hassas.
Herkesin kendi elefltirisinden
korkmas›na ve çocuk denmesine
k›z›yor. “Ev kêmasiya mezine, lê
ne kêmasiya hevalaye, kêmasiya
dijmine” diyor. Çobanl›k yap›yor,
meylerin yerini ö¤reniyor, da¤la-
ra al›fl›yor. Yafll› yoldafl›ndan
okuma-yazma da ö¤renmifl; ama
okumak çok zor. “Ma bi xwendi-
nê florefl nabe” diyor. 

K›fl devresinde Reflo, kendi

köyüne benzer y›k›k bir köyde,
onar›lm›fl evlerin içinde yoldaflla-
r›yla birlikte e¤itimde. Ve k›fl or-
tas›nda patlayan bombalar, yara-
lanan hayvanlar. Reflo ve
yoldafllar›na bir fley olmuyor.
Birkaç yoldafl›n›n kulaklar› duy-
muyor, bomba çok yak›na düfl-
müfl, birinin bomba ›fl›¤›na tak›l›
kalm›fl gözleri, bir fley göremi-
yor. Kar beyaz› daha da ac›t›yor
gözlerini. Reflo yoldafl›na moral
veriyor. “Emê ji hevalra berçavk
bistinin. Heval ji bo berçavkê wi-
sa dike.” Reflo’nun çobanl›k ha-
yat› da böylece bitiyor...

VVee  RReeflfloo  kkaarraarrggaahhttaa,,  yyüüzzlleerrccee  
yyoollddaaflfl››yyllaa  ee¤¤iittiimm  ddeevvrreessiinnddee

Sa¤l›k birimine seçiliyor. “edi ji
minra bêjin Doxtor Reflo” diyor.
Bu isim herkesin hofluna gidiyor,
Reflo art›k doktor, ülkenin yara-
lar›n› sarmaya aday. Da¤lar›n
kuytular›na saklanm›fl birkaç ça-
d›r. Çad›rlar›n daha yukar›lar›na
kaz›lm›fl mevziler. S›k ormanl›k
alanda kofluflup duran, yar›n›n
özgürlük savaflç›lar›. Savafl oyun-
lar› oynuyorlar. 

Pusudan kurtulamayan ebe,
mevziyi en çabuk kapan birinci
ve saklanbaç; kim görülürse o
vurulmufl, vurulmak savafl d›fl›
kalmakt›r. 

Sonra bir asker titizli¤iyle s›ra-
ya giriliyor, yafll› komutanlar›n›n
komutas›nda düzenli s›ralarla iç-
tima alan›na giriliyor. Akflam içti-
mas›, tekmil ve fliyar. 

Ard›ndan kaplara doldurulmufl
s›cak yemekler yeniliyor. Saç
üzerinde piflmifl ekmekler ve s›-
cak pirinç pilav›, yan›nda da helva
ve demli akflam çay›. Gerilla tar-
z›, merkezi tatland›rma sistemi,
yani fleker demlikte. Çaydan
sonra akflam dersine haz›rl›k. 
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BBüüyyüümmeeyyee  vvee  bbüüyyüümmeeyyee  
aaddaayy  yyüürreekklleerr

Tane tane kelimeler dökülü-
yor dudaklar›ndan. Sade ve sert
bir anlat›m. Sessizce dinleyifl.
Ders aras›nda sigara molas›, ta-
bakalardan tütünler al›n›p sar›l›-
yor. Ve anlat›lanlar üzerine soh-
betler. Yani haz›rl›k ciddi.
Büyümeye ve büyümeye aday
yürekler. Sömürgecili¤i tan›ma-
ya çal›fl›yor. Yeniden ders ve bu
kez havaya kalkan minik par-
maklar. “Fermo heval!” komut-
lar›, hararetli tart›flmalar. ‹tiraz-
lar, kabuller, aç›lm›fl defterlere
kaydedilen k›sa notlar...

Gecenin ilerleyen saatleri,
herkes derin uykuda. Nöbetçi
çad›r›n kap›s›n› aç›p, sessizce
içeriyi kontrol ediyor. ‹çerde
Reflo, kardefli ve iki minik yürek
daha. Birbirlerine sokulmufl ya-
t›yorlar. Ortada Alaaddin, ( Gü-
ney ve Do¤u Kürdistan’da kulla-
n›lan bacas›z gaz sobas›), Bu
tehlikeli bir durum. 

Her an biri çarp›p sobay› devi-
rebilir. Nöbetçi sobay› söndürü-
yor. Sonra tekrar nöbet yerine
gidiyor. Bir süre sonra çad›r›n
içinde biri uyan›yor. Yatt›¤› yer-
den soban›n sönük oldu¤unu
görüyor, so¤uk kamç› gibi. Bat-
taniye ve yoldafllar›n›n s›cakl›¤›
yetmiyor. Yeniden yata¤›na dö-
nüp ›s›nmaya çal›fl›yor ve öylece
uykuya dal›yor. 

Gece zifiri karanl›k. So¤uk ve
nemli. Ayaz bir rüzgar esiyor,
tad› ta iliklerde. Parmak tetikte
bir çift göz geceyi süzüyor.
Oyalanacak bir fleyler ar›-
yor.Akl›na tabakas› geliyor; ama
sigara olmaz. Türkü söylemek
istiyor. m›r›ldanarak oyalan›yor.
Az bir zaman kalm›fl nöbet bit-
mifl tespihini ç›kar›yor cebinden,

parmaklar› aras›nda gezdiri-
yor, gözleri gecenin karanl›-
¤›nda, afla¤›lara do¤ru bak›-
yor. Beyaz çad›rlar karanl›¤›n
içinden güçlükle seçiliyor.
Çad›rlar ta vadinin alt›na ka-
dar iniyor; ama o sadece bir-
kaç›n› görebiliyor. Afla¤›da;
birkaç metre ötesinde buran
nöbet arkadafl›na do¤ru ses-
leniyor: “Heval, ezê dakevim
xwarê, li hevala binêrim”,
“Bafla heval”. Ama konuflma-
lar› kesiliyor, karanl›k geçe,
k›z›l alev rengine bürünüyor.
Çad›rlar›n içlerinde bir yele-
rinde koca bir alev yukar› do¤ru
f›flk›r›yor. 

TTeekk  kkuurrttuulluuflfl  uummuuttllaarr››  oollaann  oo  
bbüüyyüükk  kkuurrttaarr››cc››  SSeerrookk  
AAppoo’’nnuunn  ffoottoo¤¤rraaff››....

Konuflmalar, ba¤›r›fllar, su tafl›-
yan eller. Çad›r›n içinden güçlük-
le d›flar› f›rlayan küçük bedenler.
Hay›r! ‹çerde kalan malzemeler
kurtar›lmal›, bomba, rext, mermi,
silah ve s›rt çantalar›, ayakkab›lar
tamam her fley kurtar›lm›fl. Derin
bir nefes, rahatlama. Gözler alev-
alev yanan ya¤l› bezde. Beyaz ça-
d›r petrol tankeri kadar gür alev-
ler ç›kar›yor ve inan›lmaz bir
h›zla yan›yor. 

Reflo birden çad›ra do¤ru kofl-
maya bafll›yor. O ve üç yoldafl›
hafif yan›klarla kurtar›lm›fllard›.
Ama Reflo içerde birfleyler unut-
mufl olmal›. Belki bir bomba yada
flarjör düflmüfltür. Peflinden ko-
flan telafll› insanlar ald›rmadan
kofluyor Reflo. Ba¤›r›fllar› duymu-
yor. Mutlaka çad›ra ulaflmal›. Ve
yanana çad›r›n içine dald›. Gözler
ac› dolu, bak›fllar çaresiz, Canh›-
rafl feryatlar kapl›yor gecenin yü-
zünü. Yürekler heyecandan don-
mufl. Reflooooooooo!.

Reflooooooooo!. Diye yank›lan›-
yor da¤larda ç›¤l›klar. 

Ve ateflin aras›ndan küçücük
bedeniyle Reflo görünüyor. Elleri
havada, bir elinde sallanan bir ka-
¤›t. Reflo sevinçli, kahkahayla gü-
lüyor. Belar›na do¤ru kofluyor.
Ama ince bacaklar›, tafl›yam›yor
yanan bedenini. Reflo yoldafllar›-
n›n yan›nda bir alev topu gibi
boylu-boyunca yere seriliyor. 

Sonra telafll› eller ile üzerine
at›lan toprak, dikkatlice s›yr›l›p
ç›kar›lan elbiseler ve Reflo’nun
yanm›fl bedeni. Saçlar›, yüzü
yanm›fl, ama dudaklar›nda zafer
edas› bir tebessüm. “Reflo te çi-
ma waha kir?“ Bütün gözler yafl-
l› ve ayn› soru soruluyor. 

Reflo bunu farkediyor. Ve
elinde tuttu¤u ka¤›d› kald›r›p
yoldafllar›na göstermek istiyor;
ama eli kalkm›yor Reflo’nun. El
yan›k bedenin üzerine uzan›yor
ve flehitler kervan›na do¤ru yola
ç›k›yor Reflo. S›ms›k› tuttu¤u ka-
¤›t, hala parmaklar›n›n aras›nda.
bir el uzan›p ka¤›d› al›yor. Bir
ka¤›t de¤il, bir foto¤raf...Bir der-
gi kapa¤›ndan kesilmifl, aflina bir
yüz. Özgürlük savaflç›lar›n›n
elinde bayraklaflm›fl, tek kurtu-
lufl umutlar› olan o büyük kurta-
r›c› Serok Apo’nun foto¤raf›..
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i kurdistanêde

şerek dibin

pêşengiya Partiya

Karkerên Kurdistanêde

tê birêvebirin. Di ciha-

nê de gellek netew,

welat jibo azadiya xwe

têkoşane û di encama

tekoşîna xwede azadiya

xwe bi des xistine. 

Îro di Rojhilata

Navînde li Kurdistanê

şerê birêve diçe bêgû-

man di serdema mede

tekoşîneke bê hem-

paye. Tekoşinke bi

wateye. Jiber gelek

dabûriya wi diçe deh

hezar sal di vê xakêde,

iro ji aliyê rejîma faşist

a tirkve tine tê hesiban-

din, tê înkar kirin. 

Di kesayeta nasname

û çanda gelê Kurd de

dîroka mirovahiyê li

Mezopotamya tê înkar

kirin. Li hember vê

înkarê şerê azadiya

Kurdistan weke rêber

Apo dibêje “şerê xwdi

derketna rûmet û şerefa

mirovahiyêye” 

Ev şer di heman

demêde şerê azadiya

gelekî mezlûme.

Tekoşîna xwidan der-

ketina li îradeya

xweye. Berxwedana

jibo jiyana azade.

Afirandina demokra-

siyê tenê bivê tekoşine

têkûz dibe. Di vî wela-

tîde jiyana bi rûmet

tenê bivê tekoşînê dibe. 

Ev dever, warê 

Kurdane

Kurd dixwazin liser

xaka xwe bi nirxên

xwere bi awayeki azad

bijîn. Kurd dixwazin bi

zimnê xwe bi axivin.

Kurd dixwazin bi cand

û diroka xweve, bi

hûnera xweve bijîn. Ev

yek hîmên bingehîn ên

ku mirov dikin miro-

vin. Kesekî van mafan

bi karnayne nikare bêje

“ez mirovim” Di wela-

tê mede îro bêyî

tekoşîn ev maf nayên

bi dest xistin. Jiber vêjî

eger mirov tekoşîn

neke nikare bêje ez

mirovim. 

Jibo me kurdan, ji

tekoşînê pêştir çi rê û

rêbazên jiyaneke bi

rûmet nemane. Bê

guman dinav gelê kurd

de jî weke ciwan barê

herî giran dikeve ser

milê me. Ciwan dema

kû di welatekîda li

pêşeroja gelê xwe xwi-

dan dernekevin wê
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demê kes nikare wî gelî ber bi

azadiyêve bibe. Çi çîn anji

nifşên civakê nikarin berpirsya-

riya netewekê weke ciwanan

hilgire ser milê xwe. Jiber vê

yekê tê gotin kû “ciwan

pêşeroja mene” Di rewşa îro ya

welatê mede pêwiste êdi ciwan

ji koledarî û bê rûmetiyêre bêjin

bese! Di vê çarçovêde pêwîste

em ciwan rabin ser lingan. Ne

tenê xwe, her wiha hemû derdo-

rê xwe, dost û hevalên xwe di

rêça azadiyêde, bi ramanên

Reber Apo rêkxistin bikin. 

Disa pêwiste ciwanên kurd

çiyayên Kurdistanê bikin qible

jibo xwe. Berê me hemûyan

lazime li çiyan be. 

Wana bi jiyan û tekoşîna 

xwe mîraseke gellek hêja 

jibo me afirandine

Heta roja îro gellek lehengên

vî geli, gellek ciwanên dilsoz

canê xwe jibo rêça azadiya

welatê me kirine qur-

ban. Îro eger weke

netew navê me liser

cîhanê hebe di saya

van giyanên giranbi-

hadeye. Ev keç û

lawên hêja jibo me

pêşengin. Jiber em

xwidan pêşengên

wiha hêjane bêgûman

em gellek bi şansin.

Wana bi jiyan û

tekoşîna xwe mîrase-

ke gellek hêja jibo me

afirandine. Lê hema

eger em li vî mirasi, li

nirxên wan xwedi der-

nekevin û di rêça wande azadiya

gel û welatê xwe bi dest nexin

wê di pêşerojêde dirok la’netê li

me bîne. 

Ciwanên kurd pêwîste di 

van rojên germde xwe 

vehejînin û xwe komî 

serhev bikin

Weke nifşên niha cawa

rewşa kû em têdene sedemê

wê bav û kalên mene, di

pêşerojêdeji eger em mîsyona

xwe bicîh neynin wê nifşên li

peyme nifiran li me bikin.

Wê dirokji me efû neke û

le’netê li me bîne. 

Di tekoşîna hemû netewan-

de barê herî giran liser milên

ciwanaye. 

Di welatê mede ji azadî bi

ked û xwina ciwanan wê bê

afirandin. Pêşeroj ya ciwana-

ne. Wê demê pêwiste ciwan li

pêşeroja xwe xwedî derkevin.

Jibo zaro û neviyên gelê me

welatek azad bi afirînin. Ev

yekjî bi tekoşin, bi cîh anina

berpirsyartiyan wê pêk were. 

Îro hêzên dagirker û hefkarên

wan bi hemû hêza xwe dixazin

ciwanên me di her alîde têk

bibin. Ji welat û tekoşîna aza-

dayê dûr bixin. Jibo vê armancê

pêk bînin gellek rêbazên qirêj

bikar tînin. Bi taybet li welatên

Ewropa bi hezaran ciwanên

kurd dibin politikayên qirejde

mane. Ji welat, ji tekoşîne hati-

ne dûrxistin. Ev yek jibo gelê

me, jibo pêşeroja me trajediyeke

û tehlûkeyeke mezine. Ciwanên

kurd pêwîste di van rojên germ-

de xwe vehejînin û xwe komî

serhev bikin. 

Her ciwanek pêwiste di serîde

çalekiya herî bi hêz li hemberî

xwe û van polîtîkayên qirêj pêk

bîne. Di peydeji bi rihê Gabar,

bi coşa Oramar li tekoşîna xwe

xwedî derkeve. Roj ne roja

xewa mirinêye.. Roj roja xwedi

derketina rûmeta netewa kurde!

Dûrketin ji welat, ji netewaye-

tiya xwe, ji nirxên tekoşîna aza-

diyê bê rûmetbûyîne. 

Ewê kû ciwanbe çi caran bê

rûmetyê qebûl nake!
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DDiimmeeflfliiyyaa  DDeemm

DDii  flfleevveekk  ttaarrîî  ûû  aarraamm  ddee
BBêêhhnnaa  xxwwee  bbeerrddaa  ûû  bbûû  flfleevv
DDii  nnaavv  ttaarrîîttiiyyêê  xxwwee

WWeekkîî  rroojjêê
ÇÇaawwaa  rroonnaahhîî  ddiikkiirr  ggeerrddûûnnêê  rroojj
fifieevv  jjîî  bbêêhhnnaa  xxwwee  yyêê  eevvîînnîî
BBeerrddaa  bbûû  nnaavv  xxeewwllaa  nniiffttiikkêê

DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm

DDiiddoommaanndd  ttaarrîîttîîyyaa  xxwwee  flfleevv  êê
BBii  bbêêrrîîkkiirriinnêê  
BBii  hheezzkkiirriinnêê

BBêêrriiyyaa  bbêêhhnnaa  flfleevvêê
HHeezzkkiirriinnee  bbêêhhnnaa  flfleevvêê

DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm
DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm  ddii  rroojjeekk  ssaayyîî  ûû  aarraamm  ddee
BBêêhhnnaa  xxwwee  bbeerrddaabbûû  rroojj
DDii  nnaavv  ssaayyîîttiiyyaa  xxwwee

WWeekkîî  flfleevvêê
ÇÇaawwaa  ttaarrîî  ddiikkiirr  ggeerrddûûnnêê  flfleevvêê
RRoojj  jjîî  bbêêhhnnaa  xxwwee  yyîî  aazzaaddiiyyêê  
BBeerrddaa  bbûû  nnaavv  xxeewwllaa  nniiffttiikkêê

DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm
DDiiddoommaanndd  ssaayyîîttiiyyaa  xxwwee  rroojj

BBii  aazzaaddiiyyêê
BBii  rriizzggaarriiyyêê

AAzzaaddiiyyaa  bbêêhhnnaa  rroojjêê
RRiizzggaarriiyyaa  bbêêhhnnaa  rroojjêê
DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm
DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm  bbii  flfleevv  ûû  bbii  rroojj

DDiijjîî  hheevviinn  flfleevv  ûû  rroojj
NNee  fifieevv  bbêê  rroojj  
NNee  jjîî  rroojj  bbêê  flfleevv  ddiibbee
DDiimmeeflfliiyyaa  ddeemm  

DDii  xxeewwllaa  nniiffttiikkêê  ddee

Amargî Rizgar Naîrî
* Ev hebest tevlî 15 emîn Çalakiya Helbest

û Pexşanan a Hüseyin Çelebî bu

NA!

Na na heval,
ez ne 
helbestvanim
ku li ser 
baskên ewran
li ser
eşq u evîna
zîlan u vîyan’an
helbestan binivsînim.

Na na heval,
ez ne wênevanım
ku weneyen
oxir u şîyar’an 
li ser
şaneşîna asimanên 
Mezopotamya
bineqşînim.

Na na heval,
ez ne stranbêim
ku mîna
xerepêtê xaço
bê westan
ji xem û êşanra
bibim bilbil.

Na na heval,
ez ne nivîskarim
ku liser
agirê evina pakrewanan
romana berxwedane 
binivsînim.

Na na heval,
ez ne hekîm,
nejî loqmanim
ku derman bikim
kenê çavên zarokên
Helepçe.

Na na heval,
ez ne pelek

ewrên
avisim
bi rondi-
kê xwe 
vemirînim
agirê sîne-
ma Amud’ê.

Na na
heval,
ez siwarê
bayê aza-
diyê me
bi tîrêjên rojê re
bin pê dikim sînoran
li çar hêan
dibim mîvanê
xembêza dayîkên
Heval’a.

Na na heval, 
ez navê rastiya 
gele arî
evînperestê axa pîroz
dildarê eşqa roja
Kurd’a me...

İ. Gengeç
Dilok

* Ev hebest tevlî 15 emîn
Çalakiya Helbest û
Pexşanan a Hüseyin
Çelebî bûye
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Coca-cola ve pepsi’nin ortalama pH de¤eri 3.4
Bu asitte diflleri ve kemikleri eritmek için 

yeterlidir. 
Pepsi veya coca-cola’yi içmeden önce bir

düflünün. Dünyada hiç kimsenin tavsiye edemeye-
ce¤i karbondioksit içiyorsunuz. ‹ki y›l önce, Delhi
üniversitesinde “kim daha fazla coca-cola içecek”
diye bir yar›flma yap›ld›. 

Sekiz sise coca-cola içen kazand› ve herkesin
gözü önünde öldü.Çünkü çok fazla karbondioksit
alm›flt› ve kan›nda yeterli oksijen yoktu. Birisi
k›r›lm›fl diflini bir sise pepsinin içine koydu ve difl
10 günde eridi!!! Difller ve kemikler ölümden sonra
en fazla dayanabilen organlar›m›zd›rlar. Bir sise
kola içerek midenize ve ba¤›rsaklar›n›za ne
yapt›¤›n›z› bir düflünün.... 

COCA COLA VE PEPSI SEVERLERE - HER SEYI
BILDIGINIZI MI DÜSÜNÜYORSUNUZ? AMA DAHASI
VAR... 

“TUVALETI TEMIZLEMEK IÇIN” 
Bir kutu kolay› klozetin içine dökünüz. Bir saat

kadar bekleyiniz ve sifonu çekiniz. Koladaki sitrik
asit hela tafl›ndaki lekeleri yok edecektir. 

“KROM TAMPONLARDAKI PAS LEKELERINI YOK
ETMEK IÇIN” 

Tamponu coca-colaya bat›r›lm›fl marlboro folyo-
suyla iyice ovunuz. 

“AKÜ KUTUP BASLARINDAKI ÇAPAGI TEMIZLE-
MEK IÇIN” 

Bir kutu kolay› kutup bafllar›na dökün ve çapak
yok olsun. 

“PASLANMIS BIR CIVATAYI SÖKMEK IÇIN” 
Coca-colaya bat›r›lm›fl bir bezi bir kaç dakika

pasl› c›vataya uygulay›n›z. 
“HARIKA BIR JAMBON IÇIN” 
Bir kutu kolay› tepsinin içine boflalt›n. Jambonu

alüminyum folyoya sar›p, f›r›na sürünüz. Jambon
tam olarak piflmeden otuz dakika kadar önce
folyoyu ç›kar›n›z ki harika bir sos için jambonun
ya¤› ile kola kar›fls›n. 

“ELBISENIZDEKI YAG LEKESINI ÇIKARMAK IÇIN” 
Bir kutu kolay› lekeli giyeceklerin üzerine

boflalt›n, Deterjan› ekleyin ve her zaman
y›kad›¤›n›z gibi y›kay›n. Coca-cola ya¤ lekelerinin
yok olmas›na yardim edecektir. 

COLA ARABALARIN ÖN CAMINDAKI LEKELERI
DE YOK EDER. AYRICA BIZ BU MADDEYI IÇERIZ !!! 

1. Suudi Arabistan’da bir kad›n kocas›na kahve yapmazsa bu boflanma nedenidir. 
22..  BBiirr  kkööppeekkbbaall››¤¤››  110000  mmiillyyoonn  ddaammllaa  ddeenniizz  ssuuyyuu  iiççiinnddeekkii  bbiirr  ddaammllaa  kkaann››  hhiisssseeddeebbiilliirr..  
3. Bir fare bir deveye oranla daha uzun süre susuzlu¤a dayanabilir. 
44..  ii  hhaarrffiinniinn  üüzzeerriinnddeekkii  nnookkttaayyaa  IInnggiilliizzlleerr  ““DDeeddiikkoodduu””  ddeerrlleerr..  
5. Bir bardak taze flampanyan›n içine bir kuru üzüm atarsan›z üzüm asansör gibi barda¤›n alt›ndan 
üstüne üstünden alt›na sürekli dolafl›r. 
66..  EE¤¤eerr  aa¤¤zz››mm››zzaa  aatttt››¤¤››mm››zz  bbiirr  flfleeyyee  ttüükküürrüü¤¤üümmüüzz  ddee¤¤mmeezzssee  oonnuunn  ttaadd››nn››  aannllaayyaammaayy››zz..  
7. Zürafa kula¤›n› 53 santim uzunlu¤undaki dili ile temizler. 
88..  HHeerr  iinnssaann››nn  ddiilliinniinn  iizzii  ddee  ppaarrmmaakk  iizzii  ggiibbii  ffaarrkkll››dd››rr..  
9. Einstein 9 yafl›na kadar düzgün konuflamam›flt›r. Ailesi onun özürlü oldu¤unu düflünmüfltür. 
1100..  KKaa¤¤››tt  ppaarraa  ssaann››lldd››¤¤››  ggiibbii  kkaa¤¤››ttttaann  ddee¤¤iill  ppaammuukkttaann  yyaapp››ll››rr..  
11. Birçok ruj çeflidi bal›k pulu içerir.
1122..  DDoonnaalldd  DDuucckk  ççiizzggii  ffiillmmlleerrii  FFiinnllaannddiiyyaa’’ddaa  yyaassaakkllaannmm››flfltt››rr..  NNeeddeennii  kkaahhrraammaannllaarr››nn  ddoonn  
ggiiyymmeemmeessiiddiirr..

BunlBunl arar › Bili› Bili yor myor musunuusunu z?z?

COLA SEVENLERE DUYURULUR ?
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(: Mizah :)

Üzülürdük

Amerikan, Japon ve Türk

ortak yapımı ve dünyanın en 

büyük gökdeleni,bitime az

bir zaman kala büyük bir 

gürültü ile yerlebir olmuş.

Amerikalılar inşaat için 

kullandıkları tonlarca demir

için çok üzülüp, ağlarken, 

Japonlar kullandıkları ton-

larca çelik için Harakiri 

yapmışlar, bizim

Karadenizli uşaklar da 

“İYİ Kİ ÇİMENTO KOY-

MAMIŞIZ. YOKSA BİZDE

BUNLAR 

GİBİ ÜZÜLÜRDÜK”

demişler.

Masum fieytan

Bir gün fleytan büyük bahçeli kos-
koca bir malikaneye girmifl. Merdi-
venleri ç›km›fl. Bir kuzu görmüfl. Ku-

zunun boynunda bir ip varm›fl.
fieytan ipi ç›karmadan sadece bi-
raz gevfletmifl. Kuzu malikenenin
önünde bulunan aynay› görmüfl.
fiafl›r›nca bir hamle yap›p aynay›
k›rm›fl. Ç›kan gürültüye evin hiz-

metçisi gelmifl. Sen naapt›n? ben
flimdi buray› nas›l temizliycem. Evin
beyi bunu duyunca kesin beni kovar
demifl ve kuzuya bir tekme atm›fl.
Kuzu merdivenlerden düflünce ip

yetmemifl ve kuzunun boynunu ke-
sip onu öldürmüfl. Bu s›rada evin
ufla¤› gelmifl. Neler oldu¤unu sor-
mufl. Kad›n anlat›nca bunu nas›l

yapars›n. Bey flimdi ikimizi de kovu-
cak. O kuzu onun için çok de¤erliydi
demifl. Ve hafifçe kad›n› itmifl. Ka-
d›n dengesini kaybetmifl ve merdi-
venlerden düflüp boynunu k›rm›fl.
Sesi duyunca evin han›m› gelmifl.

Olanlar› ö¤renince sinirlenmifl. Tam
ufla¤› dövmek için ufla¤a yaklafl›r-
ken uflak lütfen beni ba¤›fllay›n ve
beni kovmay›n diyerek diz çökmüfl.
Ufla¤›n üstüne h›zla gelen kad›n ise
ona çarp›p merdivenlerden yuvar-
lanm›fl ve ölmüfl. Evin beyi gelip de
olanlar› dinleyince belinden silah
çekip ufla¤› vurmufl. Sonra kendi
kendine eyvah ben ne yapt›m? bir

kuzu, aynan›n k›r›lmas› ve sevmedi-
¤im kar›m için elimi kana bulamaya,
katil olmaya de¤ermiydi? demifl ve
silah› çekip bir kurflunda kendine

s›km›fl. Bütün bu olanlar› bir kenar-
dan izleyen fleytansa s›r›tarak

“Ben hiç bifley yapmad›m ki. Sade-
ce ac›yarak kuzunun boynundaki ipi

gevflettim, o kadar...” demifl...

Tembel
Büyük bir fabrikanın müdürü süpriz
bir ziyaret yaparak personeli kontrol
etmeye karar verir.
Fabrika içinde dolaşırken tembel
tembel oturan genç bir eleman görür
ve çok sinirlenir.
-”Haftalık ücretin ne kadar?” diye
sorar.
-”300 dolar”
Müdür cüzdanını çıkarır ve gence
300 doları uzatır :
-”İşte haftalığın, şimdi git ve bir daha
da gelme”.
Yöneticisine dönerek:
-”Bu tembel adam ne kadar zamandır
burada çalışıyordu?” diye sorar.

-”O burda çalışmıyor ki” der yöneti-
ci, “Yalnızca pizza siparişimizi
getirmişti..”
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İki Yahudi arkadaş, piyasayı
araştırmışlar ve o sene haki
renkteki kumaşın moda olacağı-
nı öğrenmişlerdi. Bütün varlık-
larını paraya çevirdiler.Piyasa-
daki bütün haki kumaşları satın
aldılar. Depoları bu renkteki ku-
maşlarla doldu ancak kimsenin
bu kumaşlara talip olmadığı gö-
rüldü. İki kafadar artık iflasın
eşiğine gelmişlerdi. Moiz ve
Aron dertli dertli oturuyorlardı.
Artık bıçağın kemiğe dayandığı
bir gün kapı çalındı ve içeriye
bir albay girdi: “Siz de dedi haki
renkte kumaş var mı?” Kulakla-
rına inanamadılar. Hemen atıldı-
lar: “Evet albayım var, göstere-
lim” dediler. Albay, dikkatle
kumaşları inceledi. “Çok beğen-
dim”, dedi. “Bu sene askerlere
200.000, subaylara 50.000 adet
haki renkte elbise yaptıracağız.
Ancak tabii ki benim tek başıma

beğenmem yetmez. Generalimin
de oluru lazım. Bana bir parça
numune verin. Yarın öğlen
12’ye kadar telgraf çekersem ip-
tal ederim. Eğer telgraf gelmez-
se kumaşları kesip imalata baş-
layabilirsiniz.” O gece bitmek
bilmedi. Kimi zaman ümitlendi-
ler, kimi zaman “ya iptal olursa”
diye düşündüler. Ertesi gün saat
11, 11.30, 11.45, gözleri yolda,
korku ile postacıyı beklediler.
Gelmesin diye dua ederek.
12’ye 5 kala postacı sokağın kö-
şesinden gözüktü. “Belki bize
gelmiyordur” diye ümitlendiler.
Ancak postacı gelip kapılarını
çaldı. Moiz, büyük bir kederle
koltuğa çöktü. Aron da çaresiz
kapıyı açtı. Postacının elinde bir
telgraf vardı. Aron titreyen elleri
ile telgrafı açtı, okudu ve se-
vinçle seslendi: “Müjde Moiz,
baban ölmüş!..

SINAV

bir arkadafl›n annesinin gözetmen
olarak bulundu¤u ilkokulu d›flardan
bitirme s›navlar›ndan birinde ger-
çeklefliyor. D›flardan bitirme s›nav›
ya, ya¤l› ball› adamlar da var
s›navda. Gözetmenler s›nav
s›ras›nda s›ralar›n aras›nda
dolafl›yorlar. Tam o s›rada gözet-
men bak›yor, adam›n biri sorular›n
hiçbirine cevap verememifl; ac›yor
dama. “Maddenin üç halini yaz›n›z”
sorusunu parma¤›yla iflaret ediyor
ve adam›n kula¤›na e¤ilip cevab›
f›s›ld›yor: “ Kat›, S›v›, Gaz.” S›nav
kurulunu dumura u¤ratan an cevap
kag›tlar› okunurken gerçeklefliyor.
Sorunun cevab›, kag›tlar›n birinde
aynen flöyle yer al›yor:
- Kat›r, S›¤›r, Kaz

Müjde
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Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağıya

11-- Yavflan otu - “... Baflar
(aktris)
22--  Kekli¤in boynundaki
siyah halka - Genifl yaprakl›
kötü kokulu bir bitki, kan-
kurutan, adam kökü
33--  Gökyüzü - Da¤ keçisi -
Lantan 
44--  Bir tarafa yat›rma,
e¤lenme - “... ekmegi”
(sahur yeme¤i) - özgü, mah-
sus
55--  Baflkalar›na karfl› sayg›l›
davranan - Terazi gözlerin-
den biri
66--  Notada durak - “.../ koz
anlamak” (söyleneni çok
yanl›fl anlamak) - Anma
77--  Karadeniz teknesi - Cet -
Dolayl› anlat›m
88--  Eski M›s›r’da üretici güç -
Kabaday›- ‹stenilen, be¤eni-
len nitelikleri tafl›yan
99--  H›rs›z, haydut - Mant›k
1100--  Astatin - Kanun - Ordu
(k›saltma)
1111--  Yass› demir ürünü -
Taflk› su - Bal koymaya
yarayan küçük tekne
1122--  Kendi ad›na hareket
ederek - Kimse, kifli

11-- Bir kimsenin ölümünden sonra yap›lmas›n› istedi¤i fley - Bir çeflit
pamuklu kumafl, patiska
22--  Ac›, üzüntü - Ötücü bir kufl - ‹skambilde birli
33--  Petrol bölgemiz - Geyikgillerden, boynuzlar› çatall› bir av hayvan›
44--  ‹lgi - Satrançta bir tafl
55--  Sodyum - Üzme, s›k›nt› verme, üzgü - ‹laç, merhem - Selenyum
66--  Fikir, düflünce - Ba¤›nt›l›l›k, görelilik
77--  Olgunlaflmam›fl ham kavun - Tellür - A¤açl›kl› yol
88--  Buyuran - Bir onaylama sözü - Billinç
99--  ‹lkel bir silah - Kiloamper (k›saltma) - Ulaflt›rma
1100--  Argoda esrar - Arma¤an - Yeterli miktarda olmayan
1111--  Bu¤daygillerden en çok hayvan yemi olarak yetifltirilen otsu
bitki - Bir süs bitkisi
1122--  “Duygu...” (yazar) - Askerlere verilen genel  ad
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