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j1 redaksiyone Zne Önz-/.3 

Xwendavanen bırez, 

Em kefxeşın kü, dı hejmareke dın de disa bı hev ra ne. W ek hun dızanın, dı hejmara dawi da 

me bıryarek standi bu. Bıryara me ev bu kü, nıvisen xwe taybeti bı zmane dayık bınıvisın. Le 

mıxabın ev daxwaza me nehat e ci. Jı ber ve yeke , dı nav ve hejmare da nıvisen bı kurdi disa 

kem ın. Em disa jı w e carek dın daxwaz dıkın kü, çıqas jı dest w e w ere bı kurdi bınıvisının. Le 

disa ji em, jı h ev ale ku, nıvis jı me ra şandıne rasıpas dıkın. W ek hun dızanın me goti bu ku, em 

dıxwazın kovare xwe peryodik u dı wexte de derxinın. Le ev ji nehate ci. Jıber kü nıvis nehatın 

anji dereng gıhiştın me. Jıbo we yeke em disakovare xwe dereng derdıxın. Em bı dıl ücanjı we 

daxwazdıkın kü, nıvisen xwe hınki zütır jı me ra b ışinın ku em ji dıkarıbın kovara xwe wexte da 

derxının. 

Jı hejmare dawi heta wan roj an jı bo gele Kurd gelek büryere gıring çebün. Pışti kongreya 

PSK ya S emin, Sekretere Gışti ya PSK Bırez Kemal Burkay lı gel ek bajaren E lmanya u Ewropa 

lı ser kongre u lı ser peşveçüne pırsa Kurd raya gışti agahdar kır. 

Dı 75. saliya damezrandına komaraTırkiye da, disa şere qırej lı dıji Kurdan dom dıke. PKK 

dı Yeke meha İlone da, carek dın bı yek ali şere çekdari da ravestan, le devieta Tırk heta nıha 

bersıvek ne da ye. Bı rasti hersıva xwe dısa bı eriş u bı zulm daye. Dewleta Tırk naxwaze ku 

pırsa Kurd bı riyek aşıti u demokrati were çareserkırın. Ew dıxwaze pırsa Kurd inkar bıke u bı 

zore u bı şer doza Kurdan tek bıbe. Jıber ve politika şaş ku lı hemher Kurdan dıke navbera we u 

hernil ciranen we ne baş e. Mayina Seroke PKK e Abdullah Öcalan lı Suriye sedem nişan da u 

xwest lı hemher Suriye şer bıke. Abdullah Öcalan ji Suriye derket bere çü Rusya pıştra ji derbasi 

İtalıye bu u jı hukümeta İtalıye mafe penahındeyi xwest. Tırkiye veeare ji dıji İtalıye propagan

da destpekır u lı ser male İtalıye ambargo dani. Lı metropole Tırkiye ji faşistan eriş bırın ser 

kurdan. Peş çaven polisan ketın hundıre Saziyan, kesen dı hundır da derdıxıstın der u wan linç 

dıkırın. Du kes bı van erişan hatın kUştın u gelek kes ji brindar bun. Le disa ji tışte dewlete 

dıxwest ku geleKurdu geleTırk berde hev pek nehat. Pışti erişe faşistan, nezıka 100 siyasetvan 

u ronakbiren Kurd hatın ba hev, daxuyanek dan raya gışti u ev erişen faşistan hat protesto kırın. 

Em ji dıbejın, jı bo bıratiya ge lan, jı bo demokrasi u azadiye geleKurdu Tırk dıve ney en listıka 

xwünxwaran. 

Lı aliye d ın, s ala peşiya me lı Tırkiye hılbıj artma gışti u heremi, bı hevra çedıbın. Daxwaziya 

me eve kü, ev hılbıjartın bı demokrati u bı aşıtiyane derbaz bıbe. Disa rexıstmen welatparez u 

demokrat werın ba hev u bı hevra eniya aşıti, demokrati u azadi çebıkın u usa bıkevın hılbıjar

tıne. Emjijı derveyi welat pıştgırtiya wana bıkın. 

Du rexıstmen mezın ye Kurdistana Başur KDP-1 u YNK lı Emerikayı hatın ba hev ülı hev 

hatın. Embı vena gelek dılxweş bün u baveri u daxwaziya me eve ku, ev herdil rexıstınjı naha 

peve mesel ey en xwe bı riya aşıti çareser bıkın u parçeye başur bı hevra peşde bıbın. Em ji jı w an 

ra serkeftın dıxwazın. 

Demakü me ve hejmarjı bo weşane arnade dıkır, Devleten Yekbüyi yen Emerika u Britanya 

lı ser Bexda ye fiize dıbarandın. Lı ser vena dı hejmare be de erne xeber bıdın. 

İsal jı bo me cıwanan ji gelek gıringe, jı ber kü em 10 saliya damezrandına KOMCIWAN 

piroz dıkın. Jı bo ve yeke em gelek dılşa u kefxweşın. KOMCIWAN iro nezika 20 cihen Elma

nye kom buye. Jı xeyni Elmanye , lı Holande, lı Fıranse, lı Sıwisre komelen me hene. Arınanca 

me, lı her ali kom bün e. Ger em bıxwezın em xurtır bıbın, peviste em xebata xwe hin zedetır 

bıkın: 

*** 
Em baver dıkın, hüne bı van nıvisen me dılxweş dıbın. Jı ber ku ew keda we ye. Bona 

hejmara be em dısa jı w e nıvisan daxwazdıkın, le ku bı zmane kurdi be w e hin baştır be. He ta 

hejmarek dın bıminın dı xwer u xweşiye da ... 

Sala we ya nu piroz be! 

c5eiie 3 
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Zne Önz-/.J 

Do evare ez lı gunde xwe bum ... 

Ebsane Oso 

Gunde mın ... Gunde mın, jı se ali va bı 
neqew u gıra u lı paş vana ji bı çi ya hatiye 
dorgırtıne. Çiyaye Beşaxıla, Çiyaye ina 
Gewr, Çiyaye Orte u Çiyaye Mala Herşit .. 
Peş gund, jı aliye başfu va heta gunden 
nezıke Konyaye dliz e. Usa ku bı şev, 
tırijen wan gundan ten xuya kınne. Jı ali 
bakfu da ji, destpeka deşta Konyaye ye. 
İqlıma xwe, mina ye Anatoliya navin a 
erdi ye; zıvıstane sar u seqem, avine ji 
germ u zUha. Dar u her, heşınayi u hwd. 
xın ji zeviya pır kem ın. Ewana ji, lı sale, 
se meh an ji çar meha hen e. Çem u kani ji 
ne usa pırın. Yek anji duçem, nızam çıqas 
kani u bir ... Le, bı nıffisa nezıki 3 hezara u 
bı 7 sed mali va disa ji gundeki xweş bu. 
Tere-ter, mın şeş sal ın ku gunde xwe ne
diye. Jı ber ve hesrete, çend car ın ku gund 
u dem en mın e zaroktiye dıkevıne xewnen 
mın. Jı van xewnana yek ji niın do dit, 
çend roj ın, ku ez dı tesira we xevne da 
me. Mın xwast, ku ez ve xewna xwe ya 
şirin a ku h esreta welet dı nav da, bı xwen
devanen ,,Kine Em"e ra ji parve bıkım. 

Nivro ye. Tava roje mırova, erd u ez
men u hernil canlıbera dıqewırine; her der 
toz u talaz e. Jı ber ku dema xermana ye, 
qamyonen ce u genım bı dor dor radıbınn 
dıçın ofise. Lı çarreya Kulliye (Qazayeke 
Konyaye) u gund, riya erebeke çav dıkı
me, ku pe bıçım gund. Dı gırtibuna dıkan 

cleife 4 

ı 
1 

u dermanxana ra kıfş e, ku jı rojan yani 
şeme, yan ji yekşem e. Besebr, bı hesretalı 
gund, mın nezıki du seata lı wır pa. Bı ser 
westiblina mın da, taven roje ez hin behal 
u ti dıhiştım. Sewa ku tiblina xwe derbas
kım, rabilm ÇUm dıkaneke nezık, dewek u 
hınek tışte xwanne gırt. Jı dıkane der
ketim, disa berve çarreye çum, ku Rece. 

1· 
Ele, mina her tım bı texsiya xwe ya şin va 1 i 

li 
lı heviya mışteriyaye. Bı hesreta gund di-l! 
yine, bı lez lı arabe si yar blim. Rece Ele 1[ 

ye bere bu. Bı rUkeniya xwe, xal u xatıre 1 

' u rewşa mın pırsi. Paşe go: ,,Hele em lı i 
nava sUke bıgenn, belku em hın mı~teri- ' 
yen dın ji bıbinın". Ewqasi niv seate em 
dı nav suke da gerin, le bel e tu kes tunebu. 

' Jı her ve yeke, u jı acıziya germe, me re i 
dagund... ıl 

li 
Dı erebe da, kaseda bı gotına der dora If 

me a ,egit"a ango kaseda ,dengbej"a le ! 

dıket. Bı dıleki rehet u şa, h eya ku gund jı 
Neqewa KUlliye da xuya bu, ne mın ne ji 
Rece tu şor nekınn. Gava em bı neqewe 
ketın, mina her tım Rece xorten ku pı goga 
lıngan dıleystin nişan da u go: ,Yana gişk . 
bınar ın. Kor ın ku henn kareki xwe bıkın, 
nızam mina çı heya evare dıdın pe goge". 
Rece xeber dıda.le, guhe mın nı lı Rece 
bü. Mın bı dıleki şa lı dimena temaşe dıkır. 
Bı rasti ji gund hatıbu guhertıne. Malen 
nu u mina qesra çebubun, jı her we gund 1 

ne mina gunda le mina bajareki bı çUk 
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xuya dıkır. Jı nışkava kefa mın reviya; 

fıkınn eceb ketıne mejoji mın. Ez lı vi 

gunde batıbum dıne le, ew gund va gunda 

bu. Dı navbere ra şeş sal derhas bubun. Dı 

nava şeş salan da xani hatıbun guhertın, 

ez ji hatıbum guhertın; le heval unasen 

ının? Bı van fıkrana hetani gund mıjul 

bum. Gava ku dı çarreya gund ra ketınİ 

hundure gund u meldana xwe ya gund va 

gişk jı birbiln. 

Nava gund ne mina ku jı der da 

xuyadıkıri bu. Xani u der-dor ye bere bun. 

Dı nav riya bı toz ra, hedi hedi em dı her 

mala Huse Ele, Üsi Zewe, Xali Male Hese 

Kede u Belediye ra em hatın her Mızgefta 

jor a gund. Her tış mina e bere bu. Cıhek 
ez le peya bum, hım silka gund e, hım ji 

bı gotına kal u pira, cıhek ku gund le ava 

buye. Kani, mızgeft, dıbıstan, belediye u 

dıkanen gund bı pırani lı wır bun. Mala 

me ji, bı gava, nezıki hef deqa bu. Jı her 

germe ujı her ku dema xerman u kara bu, 

pır kes lı silke tunebiln. Qet nesekınim, 

mın lexıst berve mal çilm. Hin ku ez deh 

gava neçubum, lı re keçen taxe ku dıçın 

ser kaniye ez ditım. Jı wana hın mın nas 

kırın, hınan ji xwe bı xwe dane nasin. Çend 

kes havalen mın e dıbıstane bil.n. Jı wana 

hın zewıcibiln, hınanji hin dıxwendın. Mın 

xatıre xwe je xwest u ez disa her ve mal 

çilm. Ve care Zewa Ehmed * a ku tım lı 

her deri male rudıne ez ditım. Mina her 

tım ez nasnekınm. Mın xwe pe da iıasin. 

Jı pırsen me yen hal u xatıra bı şilnda, mın 

·bı riya xwe da dom kır. 15 metra bı şunda 

ve care mala Çino* dıhat. Çino şıvane taxa 

me bu. Weki dın ji bılilrvaneki bı nav u 

deng bu. Çino, mina her tım lı her male 

kera xwe bar dıkır. Mın bı xwe pir je hez 

dıkır. Hedi hedi nezıki wi bum, mın go: 

,,Xalo!" zıvıri meze kır le ez bawer ım 

nasnekır u kfu-kfu fıkıri. Mın xwe pe da 

nasandın u ez çume deste wi, paşe mın 

hal u xatıre wi ji pırsi. Dı nava xeberdana 

me da, denge Hewa Ome* a ku dıbe ,Lo 

lo, tu Ehsane Oso ne yi?" hate guhe mın. 

Ez zıvırim lı paş xwe meze kır, jın u piren 

taxe gişk lı her mala Eşe Ela Sımo runıştı

ne, heriye vebdıçırine u teşiye dınsine. Ez 

ve care çum cem wana. Bı dore mın deste 

gişka maç kır u hal u xatıre gişka pırsi. 

Jınen taxa me en pir gişk h~ma hema 

bem er biln. Hınan jı wana kıncen xwe yen 

ku bı gotına me ,,xeftan", hınanji ,,xonte" 

lebiln. Le her yeki dı ciye xwe da kareki 

xwe dıkır. Hınan teşi dıresandın, hınan 

hazıriya şiva evare dıkır, hınan heri veb

dıçırandın. Paşe Huça Mal e Omar* bı den

geki nerm go: ,Lawe mın, tu teze hatiyi, 

bere here de u bav, xwişk u bıraye xwe 

bıbine, paşe em dıkarın disa hev u du bı

binın". Bı ser ve gotıni, mın xatır jı wana 

ji xwast u ez berve mal çilm. 

Mal nezık bu, le her yek gave ku mın 

berve mal dıavete, bı mın mina sed gavan 

dıhat. Ez hatını lı her deri xanme sekı

nim u dı deri ra lı hundur mezekır; kes 

tunebu. Dı we navbere da, bıraziye mın 

Memo, jı aliye mala Zewe Erne*, kıre qi

rin berve mın hat u xwe avete hemza mın. 

Gava ku ez çubum ew heft sali bu. Şeş 

sala bı şilnda bilbil xorteki sezdeh sali. Mın 

lı dereke xerib bıdiya, bı rasti mın nasne

dıkır. Memo dı her mın·kete hundıre male 

u bı Kırmanciya xwe niv Tırki, go: ,,Ane, 

deile 5 
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Zne Önz-/J :..:.:=...:..-------------------------1; 
Kal o, Exsan lı her qepi ye". Ez bu b uma, 
mmji bawer ne dıkır. Ez bawer ım, denge 
dayika mm bu, go: ,Here, dino derewa 
meke". Bı ser we gotma dayka mm va ez 
ketım hundır. Cane mm bı tune cınfandı

nek gırt u ez kelegıri bum. Dı hundur da 
have mm e kal, dayka mm u herdü bırayen 
mm e mezm u e ku jı mm bı çUktır u bıra
ziya mm rünıştibü. Bı gıreyeki, bı dore 
ketım hemeza gişka u gişk maç kırın. 
Dayik u baven mm, bı rasti ji pir bübün. 
Pore wana bı tuni spi, dest rüyen wana ji 
le qerçımi bün. Bıraye mm bı çUk, bübü 
xorteki qasi mm. Bıraye mm mezm ji, edi 
edi bı nav sala da çüyibü. Gıriye dayka 
mm dewam dıkır, have mm dı ciye xwe 
da bı xwe bı xwe dıgo, ,,Hela hela, şeş sal, 
ke dızanibü ku te rojeke usajı nışkava we 
be yi?" Dı we navbere da, Ape mm e ciran 
Mıxe, hat. Emre wi nezıki heyşti sali bu. 
Wi ji ez nasnekınm. Sılaf da u runışt. Dı 
gıriye dayka mm, dı şahuna have mm ra 
zanibu ku tışteki eceb hey e. Di sa ji ez nas
nekınm. Ez rabtim çüm dest, mm xwe pe 

da nasandın u xal u xatıre we pırsi. Bı 
ecepmaye, peçeke tu şor nekırın. Paşe 
mina her tım, dest bı qala zaroktiya mm 
kır, go: ,Te bira te, gava ku te hekjı penke 
dızin, ının ji lı te xıst" tene ewqas go. Ez 
bawer ım, hedi hedi wi ji her tışt jı 
birdıkır. 

Ciran, heval u dost u nas giştık bı dore 
xerhatın lı mm dan u çün. Dı pe tere-ter 
ditına malhata xwe va, ez rabüm, mm go: 
,Ez dıçıme Elnex". 

Elnex, qasi deh deqa nezıki mala me 
bu. Bere jı aliye başfu va jı wır wedatır 
mal tunebün. Zaroktiya ının u a hemü 

deile 6 

! 

hevalen taxe, lı vır derbasbübü. Nave xwe 1

1 
ye bı rasti, bı gotma kal u pira jı ewliyake ·. 
bı nave ,Yalınayak" gırtibü. Yalınayak dı i 
nava salan da bübü Elnex. Lı ser gıreki, 1 

dı xanmeke bı çUk de, çend gor hebün. ; 
Gava heldıkışi ser neqewe, gund bı tune 
xüyadıkır. Wıra hım ciye me ye listıke, 
hım ji ciye me yi hevditine bu. 

Dor evare, bı ten e ez rabtim çüm Elnex. 
Bı gaven hedi, dı nava 15 deqa da ez 
gıhiştıme sere gır. Gava ku gıhiştıme sere 
gır, cınfandmeke xweş ez gırtım u çend 
hestıren dm jı çaven mm daketme jer. 
Tere-ter qasi du seata lı wır runıştım. Çı 
nehate bira mm ku? Listıken me yen nav 
xermana, şere me ye kevıra ye bı taxa 
jerin, berx çerandm, bı dızıki cıxar kışan
dm, fırig çekınn, m ey vexwann u hwd ... 

Her çı bu, nızam, dı we navbere da mm 
lı seate meze kır; heft u panzdeh deqe bün. 
Dı we navbere da dengeki ne dı heseb da 
hat: ,,zımrr, zımrr". E w denge seata mm 
a lı mal bu. Seat heft u panzdeh deqe bu u 
wexta rablin u çüyina dıbıstana zımane 
Elmani bu. Bı mıruz, rabtim kmcen xwe 
lı xwe kır, dev u serçaven xwe şuştm u 

hat lı seate meze kır u bı xwe bı xwe sond 
xwar: ,Careke dm dı xewne da lı sate 
meze kınn tune!" Lı dawiye nıvise şireta 
mm jı we ra ew e: ,,Dı xewne da lı seate 
meze nekm!" 

(*) Giştık çün ser heqiya xwe. 
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Güncel-Yorum Zne Ôrn-/J 

DEMOKRATiK CUMHURİYET; AMA HERKESiN 

Aydın Taşçı 

75. yılda etraf o kadar cumhuriyetçi ile 
doldu ki, kendimizden şüpheleurneye 
başladım. Meğer Türkiye Cumhuriyeti ne 
kadar demokratikmiş de bizim haberimiz 
yokmuş. Cumhuriyet ve demokrasi kav
ramlan o kadar dejenere edilmiş ki ekran
lar askerden geçilmiyor, her taraf ırkçılık 
kokuyor. Oysa her ,cumhuriyet" yöneti
minin belirli nitelikleri taşıması gerekir. 

Cumhuriyetin Avrupa dillerindeki 
karşılığı birkaç harf değişikliği dışında 
aynı latince kökenden geliyor. Almanca 
sözlükler ve ansiklopedilere baktığımızda 
,,Republik" kelimesinin karşılığı üç aşağı 
beş yukarı şu şekillerde tanımlanıyor: 

a) Antik dönemlerde hallan biraraya ge
lerek doğrudan kararlar alması biçimin
de olan yönetim tarzı 

b) Günümüzde belirli koşullara (yaş, 
ikametgah gibi) uyan vatandaşların tem
silcilerini seçimler aracılığıyla seçip, bu 
temsilcilerini karar alma, yönetme ve onu 
yürütme ile yetkilendirmesidir. 

Türkçede kullanılan ,Cumhuriyet" ise 
arapça kökenli olup, cumhurun (halkın) 
yönetimi anlamına geliyor. 

Halkın seçmesi ve seçilenlerin onlar 
adına karar alması yetmiyor. Bunun de
mokratik ayağının olması gerekiyor. Bir 
ülkenin sadece formalite anlamında cum
huriyet olması yetmiyor, aynı zamanda de
mokratik içerik ve işleyişi barındıran, 
koşullara uygun bir yapıya sahip olması 
gerekiyor. 

Bunun için de en başta seçme ve seçil
me hakkının tam kullanımı sağlanmalıdır. 
Bu ise örgütlenme ve düşünce özgürlüğü 
olmadan yaşama geçmez. İşinize gelmey
en seçmeni kütüklere kaydetmeyeceksi
niz, seçim sistemini ve zamanlarını ken
di lehinize habire ayarlayacaksınız, siz
den farklı düşünenierin örneğin Kürt soru-

nuna farklı yaklaşanların seçime girmesi
ni engelleyeceksiniz, onları yaptıkları 
seçim propagandalanndan dolayı yargıla
yacaksınız, hapishandere kapatacaksınız, 
DBP, nin başına geldiği gibi mitingleri 

yasaklayıp seçrtıenle kucaklaşmasını en
gelleyeceksiniz, böylelikle propaganda 
özgürlüğünü yok edeceksiniz, bunun adı
na da demokratik cumhuriyet diyeceksi
niZ. 

Bunlar sağlandıktan sonra seçmenin 
gerçekten kendi bağımsız seçme iradesi
yle sandığa gitme koşullan sağlanabilinir. 
Kimi, neyi, ne için seçeceğini bilen bi
reyler gerekiyor. Bu ise çağdaş, bilimsel 
ve ülke gerçekiiğne uygun bir eğitim sun
makla sağlanabilir. Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti' nde i.lkokuldan itibaren her
kes asker gibi yetiştiriliyor. Asker adam 
kendi mantığını mı uygular, yoksa emir
komuta zinciri içinde gelen emirleri mi 
yerine getirir? Öyleki psikoloji ve pedago
ji alanlannda alıkarn kesen hiçbir ,pro
fesör" kalkıp da , yahu kardeşim 6-7 
yaşındaki çocuğa sen nasıl askeri eğitim 
yöntemleri uygularsın?" demiyor. Demez, 
çünkü onun sonu ,Ne Mutlu Türküm Di
yene!" ye kadar gelir, o da bir türlü üstü
ne toz kondurolmayan Kemalizm' e ve 
Mustafa Kemal' e dayanır. Bizim bu bilim 
adamları(!) ise tövbelidir. Mustafa 
Kemal' e ilişmezler. Yalnızca 15 yıl dev
let başkanı olarak kalması bile onun de
mokrasi anlayışını özetler. Ömrü yetsey
di herha~de 20-30 yıl daha bu işi yapardı. 

Demokratik bir işleyişten söz edebil
mesi için ise, demokratik yasalann geti
rilmesi gerekir. Bu ise yansımasını bir
çok alanda bulur. En baştada medyada. O 
zaman son uçak kaçırma olayında olduğu 
gibi rezillikler yaşanmaz. Sağ yakalana
bilme olanağı olan bir kişinin özel tim-
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Yorum-Güneeli 

lerce öldürülmesini insanlar alk:ışlamaya- Sistemden yanlışlıkla dışlanmayi 
cak, televizyonlar, -haberle ne ilgisi var- çalışan Fazilet Partisi· nin cumhuriyet 
sa- onun kızkardeşinin genelevde çalıştığı tavrı ise alabildiğine komikti. Bakınız FP 
haberini meşhur AZ SONRA'lar ile ver- Genel Başkanı Recai Kutan ne diyor: ,Bif 
meyecektir. · demokrasi ile taçlandırılmış bir cumhu+ 

Demokrasinin diğer bir koşulu ise ada- riyet istiyoruz.", , Bu ekonomik krd 
let mekanizmasıdır. Özellikle de bireyi dünyanın başka bir ülkesinde olsa sosyaf 
devlete karşı koroyabilecek ciddi, işlev- patlama olur, millet sokağa dökülür. Amq 
sel, çağdaş hukuk normlarına uygun bir Türkiye· nin çift sigortası var. Birincisf 
yargı sistemi oluşturulmalıdır. Yargıçlara halkın dindar oluşu, bu nedenle halkımı~ 
gerekli güvenceler sağlanmalı, Yüksek Ha- her türlü zulme tahammül ediyor. .. "(2tf 
kimler Kurulu gibi onların bağımsızlığını Ekim 1998, Hürriyet). Evet değerli okur~· 
etkileyen kurumlar yeniden düzenlenm- lar, FP kendisinin sistemdeki rolünü n 
elidir. Tabiki yargının iyi işleyebilmesi kadarda iyi ezberlemiş. Birçok kişi bun 
için şu anki yargı kurumları da büyüteç söylerken, adı din düşmanına çıktı. Am4 
altına alınmalı, DGM gibi kurumlar orta- onlara bu tür sözler serbest, çünkü rolleri 
dan kaldırılmalı, Polis Teşkilatı bir bütün ini oynuyorlar. Bir de demokrasiyle taçi 
olarak yenilenmelidir. İnsan haklarına say- landırmak istiyorlar cumhuriyeti. Oys~ 
gılı bireyin bütün haklarını tanıyan (başta zulme tahammülün demokrasi ile bir ala4 
savunma, özgür iradesiyle ifade verme, kası yok, olamaz. 
avukat bulundurma, yaşam hakkına sonu- Sadece kendileri için demokrat olan 
na kadar riayet vb.) görevi ve yetkileri Refah Partisi ve onun devamı olan Fazi-t 
yasayla sınırlandırılmış bir polis teşkilatı let Partisi mızrağın ucu dokunduğund~ 
oluşturulmalıdır. Eğer Başbakanlık Mü- anayasanın 312. maddesine ve diğer hil4 
fettişleri öldürme yetkisinin kimde olduğu kat garibesi maddelere karşı çıkıyoriarJ 
konusunda raporlar yazıyorlarsa, yaşam nasıl da demokrasi panellerinden söz edi4 
hakkımızın ne olduğunu artık siz düşünün. · yorlar. Sanki Sivas unutuldu, sanki ,Sürei 

Demokratik Cumhuriyetin bir diğer k/i Aydınlık için 1 Dakika karanlık" ey4 
koşulu ise eşitlikçi anlayıştır. Ülkede bu- lemini, mum söndürme" 'ye benzeten ken~ 
lunan herkese eşit haklar tanınmalı, yani dileri değilmiş gibi nasıl da demokrasi ha-t 
Türkiye düzleminde, Türklere tanınan her varisi kesiliyorlar. Ama kendilerini habi-1 
hak eksiksiz biçimde Kürtlere tanın- re ele veriyorlar. • 
malıdır. Bunun sonucu nereye varırsa var- En son Kanal 7'de ki Nazlı Ilıcak'ı~ 
sın, ülkeyi böl er mi, bölmez mi federasyo- programında FP temsilcisi Salih Kapusmj 
na mı varır ve diğer kaygıların taşınması 312'ye karşı çıkmıştı. DYP'nin tos~~j 
hiç önemli değil. Sorun bir hakkın kul- cuklarından Ayvaz Gökdemir ise bun':1 
lanılmasıdır. Bu onların hakkıdıt, bir hak- sonucunun Eşber (Yağmurdereli kastedi-ı 
kın kullanılması bizim işimize gelmediği liyor) gibilerine de yarayacağı için temi 
için onu tanımamak demokrasilerde ola- kinli olmaktan sözediyor. O da kabul edi~ 
maz. Demokratik yönetimin özellikleri ile yor ve düzenlemenin daha kurnazca yapıl-1 
ilgili diğer ayrıntılar eklenebilir. masını salık veriyor. Görüyorsunuz deği~ 

Sistemde ve yasalarda gerekli düzen- mi? İşte bunların demokrasisi, işt~ 
lerneler en kısa sürede yapılmazsa, gittikçe Yılmaz· ın, Ecevit· in ve diğer güruhu~ 
şiddete tapar bir hale gelen toplumun demokrasisi. 1 

mentahtesi kolay kolay değişmeyecektir. Bir de Cumhurbaşkanına değinmekt~ 
Sahnede olan düzen partileri ise buna ko- yarar var. O da kendi yasağının kalk:mas~ 
lay kolay yanaşacak bir hava vermiyor- için demokrasi havarisi kesilmişti, sokak 
lar. · lar yürümekle aşınmaz demişti ama ikti 

1 
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pressemitteilung 

dara geldiğinde herşeyi unutmuştu. Bu 75 
yıllık çumhuriyette 3 darbe yemiş, şap
kasını alıp gitmiş, sonra da 75. Yıl kutla
malarında 75 yıllık demokrasi dersi ver
miştir. Kendisi ,Kürt Realitesini" 
tanımış, ilk icraat olarak da 1992 
N ewroz 'un da Kürdistan· ı kana bulamıştır. 
Demokrasinin önündeki en büyük engell
erden birisinin Demirel olmasına rağmen, 
son üç yıldır, muhalifleri dahi onu ,De
mokrasinin Güvencesi" olarak sunuyor-

Z:ne Önz-/.3 

lar. Oysa bu adam, bu ülkenin başına on 
yıllardır musallat olmuş, bir türlü kurtu
lamıyoruz. Bu köhnemiş düşüncelere 
sahip eski kafalı Demrel'in neyinerağbet 
ediliyor, anlamıyorum. Hani derler ya 
,Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur 
yağar. " İşte öyle bir şey. 

Sonuç olarak biz demokratik bir Cum
huriyet .istiyoruz. Sistem gerçek anlamda 
bir Cumhuriyet olsun, ama hepimizin ol
sun. 

STELLUNGNAHME 
ZUR 50. JAHRESWENDE DER ERKLARUNG DER 

ALLGEMEINEN MENSCHENRECHTE 

50 Jahre der Erklarung der Allgemei
nen Menschenrechte wird überall von UN 
his zu kleinen Organisationen gefeiert, die 
wir auch feiem und dazu Stellung nehmen 
möchten. 

Trotz der schrecklichen Bilanz des Er
sten und Zweiten Weltkrieges erlebte un
sere Welt in letzten 50 Jahren fast überall 
Kriege in unterschiedlichen Formen. 
Massaker, Zerstörung, Vertreibungen la
gen auf der Tagesordnung. Nachdem der 
Kalte Krieg vorbei geworden war, fingen 
andere Kriege in den ehemaligen Landem 
der ehemaligen Sowjet Union an. 

Aber jeder Krieg ging irgendwann zu 
Ende, wo eine schwelle erreicht wurde. 
Aber der Krieg in Kurdistan, auch wenn 
es ab und zu mal gebrochen war, dauert 
seit über 100 Jahren und endet nicht. Ins
besondere hat er Folgen ineiner furchtbare 
Dimension in letzten 15 Jahren; Über 
30.000 Tote, 3.000 zerstörte Dörfer, 5 Mio. 
Vertriebene, Folter, Intellektuelle und 
Joumalisten in Gefangnissen, Vergewal-

tigungen, Beschlagnahme von kurdischen 
Publikationen, Morde durch "unbekann
te" Tater, ete. 

In diesem Jahr wird einerseits die 50 
Jahre der Allgemeinen Erklarung der 
Menschenrechte und andererseits die 75 
Jahre der Gründung der Republik Türkei, 
in der dem kurdischen Volk nicht mal das 
Recht aufs Leben zusteht. Die beiden ste
hen zu einander im Widerspruch. Die 
Republik Türkei soll demokratisiert wer
den. Die national-demokratisehen Reelı
te des kurdischen Volkes sollen anerkannt 
w erden. 

Die Vereinigten Nationen, EU, demo
kratische und humanİtare Organisationen 
fordem wir anlaBlich der 50. Jahreswen
de der Erklarung der Allgemeinen Men
schenrechte auf, Druck auf die Türk ei aus
zuüben, um die Kurden-Frage friedlich
demokratisch zu lösen. 

KOMCIWAN 
10.12.1998 
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Zne Önz-/J mülteci mektupla~ 

Bana mesken olan topra!C, 

Sende savaş belirtileri va~ 
Savaşa hazırlanıyor bu sürüler, bu atla~ 

Ama biz bunların sahana koşulduğunu da gördüld, 

Aynı boyundurukta yürüdüklerini der 

Barış umudumuz yok olmuş değil yin~ 

Virgiliu~ 

Oğula Mektup ... 
İhsan Türkmen 

Onyedi yıl. Onyedi yıl oldu Oğul, yel 

alıp götürende seni. Bir dal çocuktun sav

rulanda, bir kök filiz; yüreğinde 

fırtınalar ... Kısa tıraş lı saç ın, gri gömleğin, 
yeşil pantolonun ve kavruk yüzünle 

hatırlıyorum seni... Biliyor musun hala 

saklıyorum gelinlik sandığımda son 

giydiğin pantolon ve gömleğini; kavruk 

yüzünü ise, hiç bir fotoğrafta değil, sade

ce benliğimde, gözyaşları mda ... 

Büyüdüğünde, kızardiye babandan gizli

ce görmediğin, göremerliğin yeğenine giy

dirdim ... Utana-çekine, ezile-büzüle giydi; 

modası geçmiş diye .. Üç parmak kısa gel-

dönecek oğlum" diyor, ,okullar da kat

pandı; sınıfı geçmiştir inşallah ... " Gidişi+

ni, bizden ayrılışını hatırlayamıyor; hal~ 

yatılı okulda okuduğunu sanıyor. Bilme~ 

belki hatırlayamıyor, belki de .. 

Can da tanımıyor seni, bilmiyor ... Hi~ 

sormadı, belki de soramadı, hiç kimseyi~ 
' anne-babasını sormadığı gibi ... K~çükke' 

mahallenin çocukları takıldığı zaman~ 

kızar, ağlar, utanır gelir sorardı... Şimdi 

ise, bu suskunluğu, bu olgunluğu korku~ 

tuyor beni; senden öte bir dinginliğe Vf 
soğukkanlılığa sahip oluşu .. Bazen gee+ 

i 

yarıları evden çıkıp, sabaha karşı, hatt~ 

di. Yüzü sen, adı sen olan yeğenin, senin· daha sonraları eve geldiği oluyor. Baze* 

yaşında senden üç parmak uzundu. Can'ı de, günlerce evden çıkmadığı. ~u tür 

o giysiler içinde gördüğümde, bir an, her 

şeyi yeniden yaşar gibi oldum, yüreğim 

parçalandı, ağlayamadım... On yedi yıl, 

yalnızlığımızda büyütt~ Can'ları. Can 

büyüdü, senin kadar oldu. Can'ın (senin) 

yokluğu da büyüdü, yüreklere sığmaz 

oldu. 

Baban, senden yadigarlara elimizi sür

dürmeyen baban, hatıriarnadı bile, baktı, 

homurdanarak gülüp geçti. ,Ne zaman 

deile /0 

zamanlarda, zar-zor hatırladığı geçmişit 

nin mekanı olan odasına çekilip, yüzünt. 
deki mat dalgınlığıyla, saatlerce aynı nok, 

taya baktığı oluyor. İşte tüm bu belirsiz~ 
likler korkutuyor beni ... Babanın bilip df 

bilmezden gelmesi ... Can'ın bilernediğini 

iç dünyası. .. Bu şekliyle yaşam, onlar içi* 

belki daha kolay; belki bir çıkış yolu, için~ 

de senin ve Can'ın anne ve babasının buı

lunmadığı tüm yaşanılanların ardından .. ! 
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mülteci mektuplar 

Abinin çalıştığı hastanede hemşirelik 

yapıyordu yengen. Elif... 23'ündeydi 

daha ... Temmuz'un ı5'inde gittiklerinde, 

bir daha geri dönmedil er. Acım yüreğimde 

korken, yenileri katlanarak eklendi. Ka

rakoldan, savcılıktan, ,mutlaka aranıp 

bulunacak" diye tutulan üç satırlık 

tutanakla geldik ı 6 gün sonra. ı 6 yıl 

oldu ... Umut mu? Yok, hayır, umutlu 

değilim. Belki bir gün çıkar gelirler diye, 

yollarını beklemiyorum. Ama, onların 

gelmelerinden umutsuz oluşum, beni 

rahatlatamıyor bunca yılın ardından ... 

Umut, sevinçleri, coşkuları, özlemleri 

büyütür bağrında, beraberinde kavuşmayı, 

özgürlüğü ve de hayal kınklığını ... Um

utsuzluk ise, bu tür durumlarda gerçeğe 

dönüştür bazen, tüm acılanyla birlikte ... 

Tuhaftır ama, h~p o onulmaz inadınla 

babanı kızdınşın ve peşisıra koşturuşun 

geliyor aklıma. Her hatırlayışımda yıllan 

delip sizi seyrediyorum; gözlerim kapalı, 

yüreğim, yüzüm güleç ... Sonrası, bir din

mez özlem, keder ve gözyaşı yüreğime 

mıras. 

Unutmadan, baban emekli olmadan 

taşındık, onca yıl acısıyla, sevinciyle kök 

saldığımız topraklardan. Belki ... Belki bir 

gün gelir ve bizi arayıp bulamazsan eğer, 

bilesin ki gönlümüzdesin; gönlümüz ise 

senin olduğun yerde olacak. 

Saman alevi gibidir hızlı dostluklar; 

Kor olmadan söner. .. 

Ve yel alıp götürür yaşanmış/arı; 

Geriye bir sızı kalır orta yerinde 

yüreğinin ... 

Ateşe düşen bir su damlasıdır hızlı 

dostluklar; 

Kimsenin hissetmediği ... 

Senden, sana uzakta bir ses olur; 

Kimsenin duymadığı ... 

Tüm devinimleri hızlıdır, 

Tanışması, 

Gülüşmesi, 

Dertleşmesi, 

Ağiaşması 

Ve de ayrılması ... 

Dostluk! .. 

hızlı dostluk/arın ... 

Belki dostluk bile değildir.. 

Sadece bir gönül yanı lması ... 
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Zne Önz-/J 

ETHIK 

Mehmet Güleryüz 

Was ieh tun? Fragen wir uns in solehen 
und ahnliehen, in denen es um unser Ver
halten unseren Mi tm ensehen oder aueh der 
Natur gegenüber geht, in Fragen der Mo
ral also. 

Offensiehtlieh sind dies keine Saehfra
gen, die uns die Erfahrung bzw. die ver
sehiedenen Wissensehaften allein beant
worten können: Die Erfahrung sagt mir 
vielleieht, wie andere Mensehen reagie
ren, wenn ieh sie ausnutze, aber nieht, oh 
ieh so handeln soll; die Wissensehaft in
formiert mieh über die ökologisehen Fol
gen meines Handels, aber nieht darüber, 
oh ieh die Erhaltung der Umwelt oder 
meine Bequemliehkeit höher stellen soll. 
Eine Orientierung bei solehen Fragen bi e
ten traditionelle Wertsysteme, vor allem 
die der Religionen. In sie waehst jeder 
Menseh im Laufe seiner Sozialisation hin
ein, und er übemimmt sie oft ganz selbst
verstandlieh. Wenn diese Wertsysteme je
doeh zubestimmten Fragen keine Antwort 
bieten oder weıin sie überhaupt fragwür
dig geworden sind, dann muB man versu
ehen, eigene MaBstabe für seine Entsehei
dung iu finden. Genau darin besteht aueh 
die Aufgabe der Ethik. 

Die Ethik kann dabei kein Rezeptbueh 
für moralisehe Konfliktsituationen entwik
keln; es geht ihr vielmehr um die Frage, 
welehe allgemeingültigen moralisehen 
Normen es gibt und wie sie sieh begrün
den lassen. Sie stellt darnit MaBstiibe, die 
auf Tradition oder Glauben beruhen, in 
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Frage und untersueht, o b und wie es mög-
1
1, 

lieh sei, moralisehe MaBstabe dureh die, 
Vemunft zu begründen. Gibt es z,B. ver-I 
nünftige Gründe gegen die Devise ,,Jederl 
ist sieh selbst der Naehste" für den, derj 
sieh nieht (mehr) an der ehristliehen oderj' 
islamisehen Religion mit ihrem Gebot der! 
Naehstenliebe orientiert. 

Sehöpfung und Zerstörung des Lebens l 
stehen nur in Gottes Allmaeht. Der Menseh 1 

riehtet sieh in seiner ökologisehen Nisehel 
ein und versueht, die Natur im Sinne deri 
Verbesserung mensehliehe Selbstentfal- i 
tung zu bandigen. Der wissensehaftlieh 1 

und teehnisehe Fortsehritt fiihrt die Men- i 
sehen materieli en Zustanden zu, die bes- 1 

ser sein als sie es je sind. ! 
Konnte die Entwieklung von Massen-I 

vemiehtungsmitteln noeh als bedenklieh 1 

eingestuft und darnit der Fortsehritt als 1 
1 

soleber als W ert gerettet werden, so zeigt j' 

sieh deutlieh, daB dieser Fortsehritt selbst 
zu einem ethisehen Problem geworden ist, \ 
als sie es ihm jemals war. 

Der Herausforderung, die die wissen- • 
sehaftlieh-teehnisehe Maeht angesiehts 
ihrer raumlieh und zeitlieh erreiehenden · 
Auswirkungen für die moralisehe Verant
wortung darstellt, verlangt noeh einer neu
en Ethik. Diese steht vor einer Reihe neu
artiger Probleme und Fragen, u.a. naeh 
dem ethisehen Status zukünftiger Gene
raiionen; dem ethisehen Status der Natlır; 
einer moralisehen Beurteilung von Wis
sensehaft und Teehnik;" dem ethisehen S ta-
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tus .neuen Lebens; den menschlichen Be
dürfnissen und den Grenzen ihrer Befrie
digung; einer moralisehen Beurteilung 
nicht nur menschliche Zwecke, sondem 
ebenfalls der angewendeten Mitteln; der 
Rolle der Vemunft; auch nach den offe
nen und verdeckten Formen sozialer Herr
schaft. Die Ansatze zur Lösung dieser 
Herausforderungen sind vielfaltig. 

Das ethisch geforderte neue Verantwor
tungsbewuBtsein betrifft sowohl das In
dividuum, das in eine Gesamtheit gestellt, 
immer auch als mit verantwortlich ange
sehen werden muB, und ebenso global den 
instutionellen, rechtliche, wirtschaftliche 
und politische Bereich. Daher geht es in 
den Parlarneotar Demokratien. Über die 
bürgerliche Grundrechte hinaus, die als 
ethische Prinzipien in den Verfassungen 
verankert sind,.nicht um autoritative Aus-

Sıleman Demir 

ROMAN 

Weşaneıı Roja Nu 

einandersetzung, die auf eine mehrheits
fahige Definition leben- und friedenssi
chemder Ziele und von MaBnahmen zu 
jhrer Durchsetzung bezogen İst. Eine kos
motische, d.h. den Menschen in ~aturzu
sammenhang sehende Ethik, wie sie die 
genannten Ansatze nahelegen, fordert den 
Abbau von Tendenzen neuzeitlicher Wis
senschaften: von verselbstandiger Ratio
nalitat des Absolutheitsanspruches von 
Kategorien der Massenstatistik und von 
Objektivitat, binter denen das Subjekt in 
seiner Einzigartigkeit verschwindet, den 
Abbau von destruktivem Verhalten und 
eines funktionierenden menschlichen Füh
lens und Schöpfer wirken ausschaltenden 
Denkens. Sie strebt ein Verantwortungs
bewuBtsein aıi, daB sich einerseits auf 
Werte wie Frieden, Gerechtigkeit und das 
Recht auf Leben stützt und anderseits 
Freiheit (fiir Kurdistan) voraussetzt. 

mônzôr çem 
şanıki 

LUYE BE BIZA KOLE RA 
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Zne Önz-/J 

Siempre Entre Nosotros* 

Ernesto ,Che" Guevara 

Er studierte Medizin, tötete aber Men
schen. Che Guevara war ein kompromi13-
loser Guerillero, der zur Leitfıgur all er re
volutinaren Bewegungen geworden ist, ein 
unruhiger Geist, der si ch früh dem Kampf 
fiir das Gute verschwör, an der Seite Fi
del Castro Ruz' kampfte und als Dschun
gelkrieger schlie131ich fiir sein Ideal in den 
Tod ging. 

Emesto Guevara de 
la Sema wurde am 14. 
Juni 1928 als Sohn des 
Plantagen Besitzers Er
nesto Guevara Lynch 
und seiner Frau Celia de 
la Sema in Rosario ei
ner Provinz in Misiones 
in Argentinien geboren. 
Er studierte Medizin 
und war ursprünglich 
Arzt in Argentinien. Fi
del Castro traf er zum er
sten Mal in Argentinien 
und kampfte seit 1955 
gegen die Batista -
Herrschaft aufKuba. Nach 1959 wurde er 
Prasident der kubanischen Nationalbank, 
nach 1961 zum Industrieminister emannt. 
1965 verlie13 er Kuba, vermutlich zunachst 
Richtung zum Afrika, um die Anhanger 
des ermordeten kongolesischen Prasiden
ten Patrice Lumumba zu unterstützen, die 
versuchten, von Tansania aus das neue Mi
litarregime zu stürzen. Diese Versuche 
scheiterten und schon ein Jahr spater führ
te er den Aufstand bolivianischer Bauem 
.und Zinnbergarbeiter gegen die dortige 
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Militarregierung an. Er wurde von der bo-l 
livianischen Armee verhaftet und am 09 ·i· 
Oktober 1967 b ei V allegrande erschossen. i 

Seit 1960 haben si ch acht US-Prasiden-'1 
ten auf dem Irrweg befunden, Kuba sei 
nun endlich am Ende. Si e haben mit deri' 
Sicherbeit die Geschichte Kubas nie 
gründlich gelesen, denn sonst hatten sie! 

gewu13t, da13 Kuba im-
1 

m er mehr Menschen · 
hervorgebracht hat, 
denen die Unabhan- ; 
gigkeit ihres Landes · 
über alles ging. Nach · 
der Revolution ist die 
Preisgabe der Souve
ranitat erst recht in- · 
diskutabel geworden. 

Da Che Guevara das , 
kapitalistische Gesell
schaftssystem ablehn-' 
te, ohne aber für den 
orthodoxen Kommu
nismus Partei zu er-
greifen, sondem einen . 

dritten Weg vertrat, wurde er schnell zum 
Idol der neuen Linken der sechsziger Jah
re. In Lateinamerika, vor allem in Kuba, 
wo das Jahr 1997 offıziell zum Gedenk
jahr für Guevara ausgerufen wurde, wird 
ihm auch heute noch quasireligiöse Ver
ehrung entgegengebracht. 

Siyar Kutluktemur : 
El Che vive! 

* Siempre Entre Nosotros: Wir kommen 
immer! 
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Der kurdische Dichter 

CİGERXWİN 
(geb. am 1903 imDorfHassar/Mardin-Kurdistan -gest.J984 in Stockholm/Schweden) 

Cigerxwin wurde im Jahr ı 903 im Dorf 
Hassar im Bezirk Mardin in heutigen Tür
kisch-Kurdistan geboren. Seine Eltern, 
Hassan und Ayschan, gaben ihm den Na
men Scheichmus (Sexmus). Er war das 
jüngste von drei Kindern. Schon vor dem 
Beginn des ersten Weltkrieges verloren er, 
seine Schwester Asiya und sein Bruder 
Khalil den Vater. 

Wegen des Lasten des Krieges, an dem 
sich Osmanische Reich beteiligte, muB
ten viele Kurden das innere Kurdistan 
flüchten oder umsiedeln. Die Familie Ci
gerxwins ging nachAmude, da in Syrisch
Kurdistan liegt. Das Schicksal kennt jedoch 
kein Mitglied mit dem Menschen und kann 
sehr grausam werden. Es traf diese notlei
dende Familie und besonders den jungen 
Cigerxwin. Seine Mutter starb, und er muBte 
sich in die Obhut seiner Schwester Asiya 
begeben. 

Bereits in der Kindheit arbeitete Cigerx
win für reiche Familie als Hirte, Viehtrei
ber oder aufFeldem. In dieser Umwelt sam
melte er seine erste Erfahrungen über die 
Grausamkeit der Agas und Beys, die für sein 
Gesellschaftsbild für imm er pragten. 

Im Laufe der Jahre verstarkte sich in 
Cigerxwin die Neigung zur Schulbildung. · 
Durch seine gleichaltrigen Freunde, die die 
Koranschule besuchten, lemte er die Buch
staben und erwarb Grundkenntnisse im 
Lesen und Schreiben. Er floh von Zuhause 
arbeitete von ı 9 ı 8 bi s ı 920 bei der Eisen
bahngesellschaft. Erst mit ı 8 Jahren ging 
er zur Schule; für Cigerxwin begann darnit 
ein Theologiestudium bzw. eine Theologie-

lautbahn. Er besuchte, wie es damals üb
lich war, verschiedene Religionsschulen an 
me breren Orten in Kurdistan. Dadurch kam 
er mit groBen Teilen der Bevölkerung in 
Berührung. Dies erwies sich spater als die 
beste ,Schule" für Cigerxwin, denn er 
konnte auf diese Art und Weise nicht nur 
die kleinsten F einheiten der kurdischen 
Sprache kennenlernen, sondem auch um
fangreiche Erkenntnisse über die kurdische 
Gesellschaft und deren Schichten gewin-
n en. 

Nach Beendigung des Theqlogiestudi
ums und der darnit verbundenen arabi
schen Philologie, das acht Jahre dauerte 

' ' ' 
wurde Cigerxwin islamischer, Mulla. 

Wahrend der Ausübung dieses Bemfes 
erkannte Cigerxwin noch deutlicher die all-
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~~-=------------------------~--~~~~~~~~----~1 Zne Önz-/.:J Der kurdische Dichter Cigerxwinl 
--------------------------------------------------------------! 
gemeine Rückstandigkeit und die allge
genwartige Ungerechtigkeit und Unter
drückung. Selbst unmittelbar davon be
troffen, lernte er das betrügerische, alles 
rechtfertigende Verhalten der Scheichs 
und Mullas kennen. Er salı ein bewuBt 
oder unbewuBt koordiniertes Zusammen
gehen von Agas und Mullas. Für Cigerx
win waren die einen wie die einen wie die 
anderen Parasiten und Schmarotzer, die 
auf Kosten des einfacheri Volkes lebten, 
sich die Früchte seiner Arbeii teilten und 
es in Unwissenheit lieBen. 

Die blutige Niederwerfung des kurden
aufstandes von ı 925 un ter Führung von 
Scheich Said in Türkisch-Kurdistan und 
die darauffolgenden Verhaftungen, Hin
richtungen und Massendeportationen er
schütterten denjungen Dichter. Er kam zur 
Erkenntnis, daB die kurdische Frage in 
erster Linie keine religiöse, sondem eine 
nationale Frage İst. Daher bildete dieser 
Aufstand für Cigerxwin den ersten Wen:
depunkt in seinem geistigen Leben. 

Erst jetzt nannte er sich Cigerxwin. 
Wörtlich übersetzt heiBt dieses Wort ,Le
berblutend" oder ,der mit bl u tender Leber". 
Er entfernte si ch allmalıli ch von der religiö
sen Weltanschauung; ihn beherschten von 
nun an in steigendem MaBe der Patriotis
mus und das nationale Denken. Die Befrei
ung und Unabhangigkeit Kurdistans wur

den zum wahren Glauben für Cigerxwin. 
Er rief die Kurden, all e Kurden, zur natio
nalen Einheit auf, um die Heimat von den 
Okkupanten zu befreien. Dann erst würden 
die Kurden unter menschenwürdigen Be
dingungen le ben können .... 

Von seiner Leidenschaft für die Belan
ge .des Volkes geleitet, übemahm Cigerx
win die Grundprinzipien des Sozialismus, 
in denen er die gewünschte Alternative zu 
den damals herrschenden Ideologien gefun-
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den zu haben glaubte. 
1 

Er grfuıdete in den dreiBiger J alıren zwei 1 

Dörfer ,Celek" (DieKuh) und,Cehennem": 
(Die Hölle ), um eine sozialistische Miniwelt i 
zu schaffen, in der statt Ausbeutung und! 
Unterdrückung Friede und Harmoni e herr- • 
schen sollten.Als esjedoch umRechte und! 
Pflichten, Arnter und Funktionen ging, i 
waren die Beteiligten, trotz all er Bemühun- i 
gen undBeschwichtigung Cigerxwins, die-: 
selben rohen Bauem wie vorher. Keiner! 
wollte in irgendeiner Weise kleiner als sein i 
Nachbar sein oder weniger haben als die-! 
ser. Der Versuch, eine Art utopischen So-' 
zialismus zu verwirklichen, endete für Ci-, 
gerxwin mit einer neun Enttauschung; er 1 

muBte sein Untemehmen aufgeben. Die: 
Agas und ihre Anhanger verspotteten ihn 
und seine Ideen und versuchten, ihn aus der i 
Gesellschaft auszuschlieBen, zu isolieren. 
Geduldig und weitblickend betrachtete ci-l 
gerxwin das Scheitern seines Projektes je
doch als neue Lebenserfahrung für si ch. 

ı 93 7 gründete Cigerxwin zusammen mit , 
einigen Kameraden einen Klub in Amude 
(Syrisch-Kurdistan), in dem kurdische Li
teratur, Sprache undFolklore gepflegt wur- • 
den. Dieser Klub gewann, vor allem durch • 
Marschlieder und andere Aktivitaten kur- • 
discher Jugendlicher in der Öffentlichkeit, 
die Sympathi,e der Bevölkerung .... 

Im Jahre ı 946 trat er der kurdischen i 
Nationalbewegung ,,Hoybun" (Unabhan-' 
gigkeit) bei. Diese war ı 927 infolge der Nie
derschlagung des bereits erwahnten Auf
standes von ı 925 als Sammelbewegung aus ı 

damals existierenden Organisationen, tradi-! 
tion e ll einfluBreichen Persönlichkeiten, Of-: 
fizieren und Intellektuellen in Nordkurdi- i 

stan gegründet worden, um die Organisi e- 1 

rung des Bewaffneten Widerstandes zu i 
übernehmen sowie um den politischen i 

' 
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Der kurdische Dichter Cigerxwin 

Kampf zu leiten ... 

Im Jahre 1949 fing er an, mit der syri
sehen kommunistisehen Partei zusam
menzuarbeiten. In Karnİselıli wurde er 
Vorsitzender der Friedenskomitees. 

Wegen seiner Zugehörigk:eit zu dieser 
Partei sehuf er sieh neue maehtige Fein
de. W alıren d ihm kurdisehe F eudalherren 
Heimatverrat vorwarfen, bezeichneten ihn 
religiöse Fanatiker als unglaubigen Men
schen. 

Seitens arahiseber Nationalisten und 
Chauvinisten wurde er in doppelter Wei
se unterdrüekt, einerseits als Kurde an-

' 
dererseits nun aueh Kommunist. Er wur-
de verfolgt, verhaftet und gefoltert. Nie
mand war jedoeh in der Lage, seine stei
gende Popularitat aufzuhalten, denn Ci
gerxwins Stimme erreiehte immer mehr 
Menschen, auf die seine Gediehte wie ei
nem sieheren Wahlsieg Cigerxwin rechne
te. 

Die Zusammenarbeit mit den syrisehen 
Kommunisten braehte Cigerxwin wieder 
eine neue Enttausehung. Wahrend Cigerx-. 
win und andere kurdische Kommunisten 
der kurdisehen Frage eine groBe Bedeu-
tung beimaBen, existierte dieses Problem 
ftir die kommunistische Partei so gut wie 
gar nicht. 1957 verlieB er diese Partei 

' 
naehdem er am eigenen Leibe erfahren 
hatte, daB nicht alles Gold İst, was glanzt. 

Nach seinem Austritt aus der syrisehen 
kommunistischen Partei gründete Cigerx
win zusammen mit einigen Freunden eine 
eigene Organisation mit Namen Azadi" 

" 
(Freiheit). 

Im Jahre 1958 vereinigte sieh ,Azadi" 
mit der ı 957 gegründeten kurdisehen de
mokratisehen Partei in Syrien. Im Jahr die
ser Vereinigung wurde im Irak das König
reieh abgesehafft und die Republik ausge
rufen. Diese Republik proklamierte offizi-

ell zum ersten Mal in der Gesehiehte des 
lraks die Gleichbereehtigung der Araber, 
Kurden und anderer Minderheiten. Info lg e 
dieser Entwieklungen sehiekte die kurdisehe 
demokratisehe Partei in Syrien Cigerxwin 
ı 959 naeh Bagdad, darnit er an der dorti
gen Universitat kurdisehe Spraehe und Li
teratur unterrichte. Als siehjedoeh die Be
ziehungen zwischen der irakisehen Regie
rungen und den Kurden verschleehterten 
und Kampfhandlungen in Kurdistan began
nen, muBte aueh Cigerxwin den Irak ver
lassen und naeh Syrien zurüekkehren. 

Mitte der seehziger Jahre kam es in der 
kurdischen demokratisehen Partei in Sy
rien zu einer Spaltung und zur Entstehung 
von zwei Flügeln, die dann autonom ne
beneinander existierten. Ein Flügel nann
te sich Linke Kurdische Demokratisehe 
Partei in Syrien und gruppierte sieh um 
eine bekannte kurdisehe Persönliehkeit 

' 
Osman Sabri. Die Stammpartei blieb bei 
der alten Bezeichnung und wahlte ı 967 
Cigerxwin in ihr Zentralkomitee, dem er 
dann his an sein Lebensende angehörte. 

ı 969 ging Cigerxwin für ungefahr ein 
Jahr nach Irakiseh-Kurdistan, das damals 
in kurdischer Hand war. Dann kehrte er 
wieder naeh Syrien zurüek, das er aller
dings ı 973 wegen Unterdrüekung und 
Verfolgungen seitens syrischer Behörden 
emeut verlieB. Dieses Mal ging er naeh 
Beirut (Libanon). Als ı 975 im Libanon 
der Bürgerkrieg ausbraeh, kehrte wieder 
naeh Syrien zurück. 

Sechsundsiebzig Jahre alt, besehloB Ci
gerxwin ı979, nach Schweden ins Exil zu 
gehen. Dort verbraehte er fünf Jahre voller 
Aktivitaten, bevor er am 22. Oktober ı 984 
in Stockholm verstarb. 

Die Werke Cigerxwins 

ı -Diwana mm Derde millete (Mein Di-
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wan ist das Leiden des Volkes ), 1945 in 
Damaskus 

2-Cim u Gulperi (Djim und Gulperi), 
194 7 in Damaskus 

3-Sewra Azadi (Freiheitsrevolution), 
1954 in Damaskus. 

4-Reşoye Dare (Reschoje Dare), Erzab
lung, 1956 in Damaskus 

5-Gotinen Peşiyan (Sprichwörter und 
Weisheiten), 1957 in Damaskus 

6-Awa u Destura Zimane Kurdi (Art 
und Grammatik der Kurdischen Sprache ), 
1961 in Bagdad 

7-Ferhanga Kurdi (Das Kurdische 
Wörterbuch), 1952 in Bagdad 

8-Kime ez (wer bin ich?), 1973 ın 
Beirut(Li b an on) 

9-Salar u Midya, 1973 in Beirut 

1 0-Ronak, 1980 in Stockholm 

11-Zend-Avista, 1981 Stockhol 

Der kurdische Dichter Cigerxwin 

12-Sefaq (Morgenröte), 1982 in Stock
holm 

13-Hevi (Hoffnung), 1983 in Stock
holm 

14-Tarixa Kurdistan I (Geschichte 
Kurdistans, Band 1), 1985 in Stockholm 

15-Gulistan (Rosengarten), 

Aul3er denen gibt es zahlreiche Werke 
Cigerxwins, die noch nicht veröffentlicht 
worden sind. 

Dieser Text wurde von dem Buch unter den 
Tıtel "Der Kurdische Dichter 
CIGERXWIN", Gundi, 1987 Köln, 
KOMKAR PUBLIKATIONEN entnommen 

MEIN FREUND, WIRF DICH NICHT FORT 

Mein Freund wirf dich nicht fort, ein Leben mit dem Feind 

ist kurz 

Die Hand in der Hand der Feinde, sei es auch eine kurdische, 

ist feindlich 

Der Feind hat viele Völker mit solchen Tricks unter seine 

Stiefel bekommen. 

Hat er uns nicht auf diese Wiese weithin getötet 

Behaltet eure Sache immer im Auge, fallt nicht auf 

Versprechungen der Feinde herein 

Ein Leben unter der Herrschaft des Feindes, auch wenn es 

sehr wiire, ist wie Tod 
( ... ) 

S.29 
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Örgütten Haberler 

1998 yılında kuruluşunun 10. yılını kutlayan KOMCIWAN, kurulduğundmt bu 
yana ilkeli bir anlayışı, miicadeleci bir çizgiyi benimseyen, Avrupa genelinde 
devamlı bir gelişme dt!l'inimintle olan bir göçmen gençlik örgiitü olarak, başarılı 
geçirilen süreç içerisinde, Kürdistanlı gençliğin sorunlarına yaklaşım tarzı, 
sorunlara bakışı, ele alış tarzı, Almanya"daki gençlik sorunları ve çözüm 
önerilerini içeren bir tanıtım broşürü yaymltulı. 

Bu bröşürün tam metnini sizlere yayınlıyoruz. Bu konudaki eleştirilerinizi, 
gördüğünüz eksikleri, görüş ve önerilerinizi KOMCIWAN Merkezine ya da 
dergünize iletebilirsiniz. 

İÇİNDEKİLER 

ı. Kuruluş Süreci 

2. Başlıca Çalışına Alanları 

2. 1. Almanya ya Yönelik 
Çalışmalarımız: 

2.ı.ı. Bulunduğumuz toplumda Uyum 
(Entegrasyon) sorununa çözüm bul· 
mada yardımcı olmak 

ı.ı.ı. Kürt Dili ve Kültürünün 
Geliştirilmesi 

2.1.3. Kürt Gençlerinin Özel ve Genel 
Sorunları 

2.1.4. Eğitim ve Dinlenme 

2.1.5. Yayın 

2.2. Kürdistan 'a Yönelik Çalışmalar 

1.2.1. Kürt Ulusal Mücadelesine 
Uluslararası Dayanışma ve Destek 
Sağlama 

1.2.2. Kürt Ulusal Mücadelesiwi 
Kurumlarıyla Doğrudan Dayanışma 

3. Genel. Dii.şiincelerimiz 

4. Örgütten Yansmi•ar 

ı. Kuruluş Süreci 
Ülkemizdeki ekonomik durumun pek 

içaçıcı olmamasından dolayı, birçok İn· 
sanımız ·halende güncelliğini belirli 
ölçülerde koruyan- o dönemin özgün 'ta
nımlamasıyla misafir işçi olarak 
Almanya'ya gelmişlerdi. Sözleşmeli ola
rak belirli bir süre için Almanya'ya ge
lenler bir kaç yıl çalışıp, bir miktar para 
biriktirdikten sonra geri dönmeyi . 
düşlerlerken, ailelerini de getirttiler. Bu 
ülkeye bütünüyle yabancı olan bu 
kuşaktan sonra ikinci kuşakta geldi. Şu an 
da iki kültür arasında bocalayan üçüncü 
kuşakla beraber yaşıyoruz. 

Ayrıca 12 Eylül 1 980 tarihinde ülkeye 
bir karabasan gibi çullanan darbe birçok 
gencimizin haşta Almanya olmak üzere 
yurt dışına çıkmasına, burada aktıf ola
rak politik yaşama katkıda bulunan bir
çoğunun burada kalmasına neden oldu. 
Buda Almanya' daki Kürdistanlı Gençlik 
sayısında büyük bir artışa yolaçtı. 

Gerek çocuk yaşta gelen gerekse de 
burada doğup burada yetişen çocuklar bir 
yandan buraya uyum sağlamaya 

çalışırken, diğer yandan da ülkelerindeki 

Üeile /!} 
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gelişmelere duyarlılıklarını daha yaşama 
geçirmeye çalışıyorlardı. Her iki somut 
dumm ise gençlerin kendilerini ifade ede
bilecekleri demokratik bir gençlik hare
ketini dayatmıştır. 

Kürdistan Gençliğinin gereksinim duy
duğu Ulusal-demokratik Göçmen Gençlik 
Örgiitlenmesi 'ni yaratabilmek için 
Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelen 
gençler biraraya gelip, uzun bir hazırlık 
çalışması sonunda I 9R8' de Bremen'de 
KOMCIWAN'ı (Kürdistanlı Gençlik Der
nekleri Birliği) kurdular. 

2. Başlıca Çalışma Alanları 

Kürdistan Gençli}< Demekleri Birliği -
KOMCIWAN politikalarında Almanya ve 
Kürdistan' a yönelik,çalışmalar olmak üze
re iki alanı temel olarak belirlemiştir. 

2. t. Almanya ya y;;nelik 
Çalışmalarımız: 

2. ı. ı. B11lımduğumuz toplumda Uyum 
(Entegrasyon )sorun una çöziim bulmuda 
yardımcı olmak 

Federal Almanya Cumhuriyeti hukuk
sal (de jura) olarak göçmen ülkesi olma
masına karşın, gerçekte (de facto) bir göç
men ülkesidir. Burada yaşayan biitün göç
menlerin belirli alanlarda sorunlarını 
karşılamak için kurum ve kuruluşlar 
yaratılmıştır. Kendi geldikleri ülkenin res
mi kurumları dışında, Almanya'nın ken
di idari örgütlenmesinin sunduğu birçok 
olanak vardır. Başlıca sosyal yardım 
kuruluşları olan Caritas, Diakonie; AWO 
gibi kurtin'tlar belirli ülkelerden gelen 
işçiler için kendi dillerinde sosyal 
danışmanlık olanakları sunmuşsa da, 
Kürtlere bu olanak sağlanmamıştır. Bu
nun nedeni ise, diğer' yabancı gruplardan 

örgütten 

ayrı olarak Kürt ulusunun ,ayrı bir halk" 
olarak tanınmasıdır. 

Bizlerin uyum süreci içine gerektiği i 
gibi çekilmememizin temelinde yatan bu j 
tanınma henüz gerçekleşmediği için, Kürt 1 

Danışma Merkezleri gibi psikolojik. so-ı· 

syal ve hukuksal sonınlarımızın çözümü 
ı 

,Türk-Danış" gibi devlet kumandalı ku-! 
nımlara havale edilmiştir. Kürtlerin ken-1 
dilerini burada yeterince ifade edeme-ı· 
dikleri gibi, buralarda gerekli yardımda 
da bulunulmuyor. 1 

Bundan dolayıdır ki Kürtlerin kendi · 
yaratmış oldukları dernekler, bir yandan 
politik işieve sahipken, diğer yandan da 
bu sosyal işlevi görmek zorunda 
kalmışlardır. 

KOMCIWAN bu anlamda toplumsal 
uyuma katkıda bulunmak için gerekli 
olanakları sunmaya çalışır, veya gerekli 
olanakların bulunmasi doğrultusunda yar
dımcı olur, yol gösterir. 

Kendi başına bir halk olarak tanınma
dığımız için, bir bütün olarak 500.000 
Kürt göçmen halen Türk, Arap veya Fars 
sayılmaktadır. Diğer gençler iki kültür · 
arasında bocalarken, Kürt gençliği üç ayrı 
kültürlin (Kürt, Alman ve egemen ulus . 
kültürü -Türk, Arap veya Fars kültüru):: 
arasında bocalamaktadır. ' 

Bizler bulunduğumuz toplumda uyum-, 
lu bireyler olmak istiyorsak, bu asimi
lasyona hazır olduğumuz anlamına gel
memelidir. Bu nedenle uç noktalar olan 
Asimilasyon ve ızolasyon 'un dışında ve 
onlarla karıştınlmaması gereken · 
Entegrasyon'a yönelik politikalar belir- . 
lenmelidir. Dünya kültürlerin hiçbirini . 
redetmeden, her kültürdeki iyi yönlerin 
genÇlerimiz tarafından seçilmesinden 
yanayız. Yaşadığımız çok kültürlü - ço- I 
kuluslu toplumdaki bütün halklarla eşitlik l · 
temelinde birarada yaşamak, bunlari 
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örgütten 

arasındaki hoşgörii ve dostluk duygularını 
pekiştirmek, çevrenin konınınası ve dünya 
barışı konusunda sağlıklı düşünen bir 
kuşağın yetişmesine katkıda bulunmak 
KOMCIWAN'ın başlıca hedetlerindendir. 

Bulunduğumuz ülkenin politik sorun
larıyla da yakından ilgilenilmelidir. Biz
ler bu toplumda yaşıyonız, bu toplumda 
olup, bitenlerin sonuçlarını ço~ yakından 
hissetmekteyiz. 

Raşta yabancıların seçme ve seçilme 
hakkı için olmak üzere, ırkçılığa ve ay
rımcılığa karşı diğer demokratik örgütler
le İş ve eylem birliği gerçekleştirilmelidir. 

2.1.2. Kiirt Dili ve Kiiltiiriiniin 
Geliştirilmesi 

Kendi dilimiz ve kültürümüzün yasa
klı olması, onların yok edilmeye 
çalışılması, bunların gelişimi için gerekli 
olanakların bulunmamasından dolayı bu
nun kendi olanaklarımızia yaşama geçi
rilmesi gerekmektedir. 

KOMCIWAN Başta Kürt dili ve 
Kültürü'nün geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması ıçın 

• Kurslar 

• Seminerler 

• Yarışmalar 

• Yaym 

gibi alanlarda çalışmalar yürütür. 

2.1.3. Kiirt Gençlerinin Özel•'e Genel 
Sorımiarı 

Gerek çocuk denecek yaşta, anne-ba
basından ayrı olmak zorunda kalanlar, 
gereksede diğer mülteci gençlik 
Almanya'da alabildiğine zor durumda 
yaşamaktadırlar. KOMCIWAN bunları bir 
bütün olarak ilgilendiren konular ve tek 
tek herbirinin karşılaşabileceği sorunlar
la yakından ilgilenir, çözümü konusunda 

yardımcı olmaya çalışır. Bunlar arasında 
okul, mesleki eğitim, bar~nma, ailevi, psi
kolojik ve hukuksal sonmlar sayılabilir. 

Son dönemde yaşama geçirmeye 
çalıştığımız eylemlerin başında Zonınlu 
Paralı Askerlik konusu gelmektedir. 
KOMCIWAN buradaki Kürt ve Türk gen
çlerin böylesi bir zorlamaya tabi tutul
masına karşıdır. Bunun üç temel gerekçe
si vardır; 

· Almanya'da yükselen işsizlikten ön
celikle yabancı gençlik etkilenmektedir. 
Bu durumda gençlerin zorunlu olarak 
10.000 DM'yi bulması alabildiğine güç
tür, aynı zamanda anlamsızdır. 

· Askerlik Hizmetini redetme, yaygın 
kullanış biçimiyle Vicdanİ Redcilik ulus
larası hukuk normlarınca tanınmış bir 
haktır. Kürt ve Türk gençleride bu haktan 
yararlanmal ıdır. 

Bizler ne uzun bir zamandan beri ül
kemizde devam eden savaşın mali anlam
da desteklenmesini, ne de militarİst çar
kın bir parçası olmak istiyonız. 

Bu alanda sürdürdüğümüz kampanya 
başta DFG-VK (Alman Barış Örgütü
Savaş Karşıtları Birliği) olmak üzere bir
çok demokratik kuruluşla eylem birliği 
içindeyiz. 

2.1.4. Eğitim t'e Dinlenme 

Gençlerin boş zamanlarını değerlen
dirmesini, onların eğitim ve dinlenmeler
ini, Kürt ve diğer uluslardan gençlerle 
tanışmalarını sağlamak için her yıl yaz 
kampları düzenlenmektedir. Son yıllarda 
ise bunların sayısı Kış ve Sonbahar kam
plarıyla dahada artış göstermiştir. 

Yaz kamplarımızda bir yandan sosyal 
ve siyasal alanlarda eğitim verirken, diğ
er yandan da gençlere belirli alanlarda 
beceriler sağlamaya çalışınz, bunun ya-
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ötyütteni 
----------------------------------------------------------~----, 
nında onlara dinlenme olanağı 

sunulmaktadır. 

Gençlerin kendilerini çok yönlü 
geliştirebilmeleri için eğitim seminerleri 
sadece yaz kamplannda değil herbir der
nekte ilgilenenlere sunulmaktadır. 

2.1.5. Yayın 

KOMCIWAN gerek örgütün gerekse de 
gençlerin kendilerini ifade edebileceği, 
sorunların geniş bir perspektifle 
tartışılabileceği bir platform görevi de 
gören Merkezi Yayın Organı olan ,,Kine 
Em" 'i sürekli daha düzenli ve daha kali
teli olarak çıkarma çabasındadır. Gerekli 
durumlarda bildiri ve bültenler çıkarıp, 
kitlelere kendi düşüncelerini yansıtır. 

2.2. Kürdistan'a Yönelik Çalışmalar 

2.2. 1. Kürl Ulusal Mücadelesine Uluslara
rası DayanışiiUlııe Destek Sağlama 

Yurtdışında yaşıyor olsak dahi, Kürdi-' 
standa yıllardan beri süren kirli savaşı, 

1 

halkımızın gaspedilen haklarını, hakları-i 
mızın kazanılması için verilen mücade-i 
leden, etkilenmemek olanaksızdır. Herbi-l 
rimiz ya ülkede doğrudan bu sorunları 
yaşamıştır yada yakınlarımız bunun 
acısını her geçen gün daha acımasızca 
yaşamaktadır. Bu ise bizim duyarsız kalın- , 
amızı olanaksızlaştırmaktadır. 

Gerek buradaki politik çevrelerde, ge- · 
rekse de ilişkide olduğumuz Demokratik . 
Kitle Örgütlerinde Kürt halkının haklı • 
mücadelesinin dile getirilmesi, ona yandaş i 

ı 

bulunması, Sömürgeci rejimin teşhir edil- 1 
mesi, bu konuda belirli bir kamuoyu ya- . 
ratılınası KOMCIWAN'ın başlıca görev-~ 

leri arasındadır. 

Bu ülkeye delegasyonlar göndermek 
biçiminde olacağı gibi, ziyaretçilerin 
önceden bilgilendirilmesi, onların tek yön
lü bilgilendirilmesini engellemek biçimin-
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örgütten 

de de olabilir. 

Ülkede bir vahşet yaşanmaktadır ve bu 
vahşet veya önemli olaylar bizim 
dışımızda gündemimize girmektedir. Bu 
durumlarda ani eylemliklerle bunlar teşhir 
edilebilir,düşüncelerimiz kamuoyuna 
sunulabilinir, resmi düzeyde protestolar 
sağlana bilinir. 

2.2.2. Kiirt Ulusal Mücadelesi ı•e Ku
rllmlarıyla Doğrudan Dayanışma 

Ülkede yükselen ulusal-demokratik 
mücadelenin demokratik araçları olan 
kurumlar yurt dışında yaşayan bizlerin 
desteğine gereksinim duymaktadır. Gerek 
maddi, gerekse de manevi destek onların 
yaşam savaşında önemli bir yere sahiptir. 
En son düzenlediğimiz ,Şeven Stranen 
Azadi" geceleri bunun en somut ömekle
ridir. 

Ayrıca zor koşullarda yaşayabilme 
mücadelesi veren Kürt basını ile tanıtım, 
dağıtım ve yazı alanında dayanışmada 
bulunmaktayız. 

Önümüzdeki dönem için hedefle
diğimiz ,Gençlik Değişimi Projesi" bir 
yandan burdaki gençliğe, diğer yandan da 
iilkedeki gençliğe yararlı olacaktır. Bu 
projede gençlerin nitelikli eleman olma
ları sağlanabilinir. Karşolıklı olarak gen
çler birbirlerini daha yakından tanıyacak, 
birbirlerini daha iyi anlayacaktır. Böyle
likle yurt dışından ülkeye doğru bir köprü 
oluşturulacaktır. Ör.:Yoğunlaştırılmış Dil 
Kursları, Fotoğraf Kursları vb. 

3. Genel düşüncelerimiz: 

KOMCIWAN kendi çalışmalarında de
mokratik yol ve yöntemleri kullanır, 
şiddeti tamamen dıştalar. Irk, dil, cinsi
yet, din-mezhep, vatandaşlık ve diğer al
anlardaki ayrımcılğa karşı çıkar. 

Kürdistan ulusal sorunun Türkiye de
mokrasi sorunu ile sıkı bir ilişkisi olduğu 
düşüncesindeyiz. Bu anlamda ,Türkiye'ye 
Demokrasi, Kürdistan'a Özgürlük" 
yaklaşımını gerçekçi buluyoruz. Sorun 
politik bir sorun olduğu için çözümde 
bahşçıl-politik bir çözüm olacaktır ve bu 
her iki ulusada yararlı olacacaktır. Daha 
fazla kan dökiilmemesi, ülke kaynakla
rının daha fazla heder edilmemesi, ek
meğimizin bombaya dönüştüriilmemesi 
için, daha huzurlu ve müreffeh bir toplum 
için barış ortamının sağlanması gerekir. 
Ancak barış ortamında, düşünce ve örgüt
lenme özgürlüğünlin varolduğu bir yerde 
hertürlü çözüm önerisi tartışılabilinir ve 
ancak gönüllülük temelinde eşit iki ayrı 
cumhuriyetten oluşacak bir federasyon, 
çokuluslu ve çokkültürlü bir toplum için 
uygun çozum önerisidir. Ayrıca 

hantallaşmış, toplum gerçekliğine aykırı 
olan merkezi (üniter) devlet anlayışından 
çok daha fazla demokratik olduğu ise 
tartışma götürmez bir gerçekliktir. 

4. Örgütten Yansımalar 

4. 1. Derneklerimiz 

· FederalAlmanya'da Münih, Nümberg, 
Stuttgart, Mannheim, Dortmund, Biele
feld, Wuppertal, Köln, Leverkusen, Leer, 
Bremen, Hamburg ve Berlin kentlerinde 
demeklerimiz faaliyette olduğu gibi, bir
çok kenttede komite ve çalışma gruplan
mız bulunmaktadır. 

Hollanda'da Den Haag ve Fransa'da 
Paris kentlerinde demeklerimiz bulun
makta olup, Kopenhag, Stockholm, Lozan 
ve Viyana' da çalışma gruplanmız faali
yetlerini yürütmektedirler. 

KOMCIWAN 
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Zne Önz-/J örgütten haberler 1 

KOMCIWAN YAZ KAMPI 

21-31 temuz tarihleri arasında Reck
linghausen kentine bağlı Oer Erkenschwik' 
de bulunan Salvador Allende Haus 'da 
yapılan yaz kampına toplam 35 arka
daşımız katıldı. Ağırlıklı olarak 
Almanya' daki birimlerden katılımın 
olduğu kampa, Fransa ve İsveç'ten de ar
kadaşlar katıldılar. 

21 Temmuz-31 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirilen bu kampta, çeşit
li konularda yapılan eğitim çalışmalannın 
yanısıra, arkadaşların birbirleriyle kaynaş
malarını sağlamak amacıyla, çeşitli 

eğlence ve yanşma programlan düzenlen
di. 

KOMKAR, KOMJIN ve 
KOMCIWAN'ın tanıtımı ve birbirleriyle 
ilişkilerinin tartışıldığı bir toplantıda, ar
kadaşların sordukları ya da anlaya
madıkları konulara yanıtlar verildi. 
Kampta aynca, ,,Kadın Sorunu" adı altın
da bir seminer yapıldı. KOMllN merkez 
yöneticilerinden bir bayanın sunduğu se
minerde, kadın sorunu aniatıldı ve soru
nun boyutlan hakkında tartışmalar yapıldı. 

Araştırmacı-Yazar Mehmet Bayrak'ın 
sunduğu, özellikle 19. Yüzyılın başlannda
ki Kürt örgütlenmeleri ve o dönemde ge
lişen olayların anlatıldığı, ,Yalan dönem 
Kürdistan tarihi" konulu serninerin ardın
dan; ,haber ve yazı yazma", 
,fotoğrafçı/ık", ,.şiir ve güzel okuma", 
,,Diksiyon ve ikna yöntemi (Rhetorik)" ile 
,iknaya yönelik iki grubun tartışması" 
konularında eğitim çalışmalan yapıldı. 

Gazeteci Ziya Laçın 'in sunduğu ,,günümüz 
dünyası (globaleşme, bilgi toplumu, yeni 
ekonomik ve siyasi şekillenmeler, yeni 
dünya düzeni) ve demokrasi kültürü" ko
nulu seminerle devam eden kampda, ay
nca PSK 'den bir temsilcinin konuşmacı 
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olarak katıldığı, ,,Kürt sorununun bugün
kü boyutu, olası çözüm yöntemleri ve PSK' 
konulu bir seminer düzenlendi. Seminer
de, PSK temsilcisi yoğun olarak partile
rinin Kürt sorununun çözümü konusunda
ki görüşlerine, mevcut Kürt partileri 
arasındaki diyaloğa ve legal ve illegal par
tiler arasındaki farklılığa değindi ve bu 
konular ile ilgili olarak sorulan sorulan 
yanıtladı. 

,Jltica gerekçesi olarak 'vicdani red
ci/ik' ve uygulanmasından örnekler" se
minerinin verildiği kampın sekizinci gü
nünde; Türkiye ve Almanya' daki vicdanİ 
redçiliğin ulaştığı boyut, bunun nedenleri 
ve her iki ülkeden konu ile ilgili örnekler 
verildi. Özellikle askerlik hizmeti 
yapmamış olan arkadaşlar, sordukları 
sorular ile konuya ilgilerini belli ederken; 
konuyla ilgili olarak KOMCIWAN'ın 
geçtiğimiz yıl Almanya, nın çeşikli yerle- , 
rinde düzenlediği, ,Savaşa hayır, barış ! 
hemen şimdi" adlı bilgilendirme ve des- , 
tekierne gecelerinin, tekrar yoğun olarak 
düzenlenmesini istediler. 

KOMCIWAN Genel Yönetim Kurulu : 
adına bir temsilcinin katıldığı ve KOM- . 
CIWAN'ı ve çalışmalarını anlattığı, : 
,,KOMCIWAN tanıtım broşörü ve örgütün i 

1 

önümüzdeki dönem eylemlilikleri" adlı to- i 

plantı ile devam eden kampta; önceden ha- i 
zırlanan tanıtım broşörü okundu; gençlerin ! · 

bu konuda önerileri istendi ve önümüzdeki ! 

dönem çalışmalan tartışıldı. Yüzme, futbol, ı 

basketbol, masa tenisi ve bilardo gibi sportif 
etkinlikler ile bilgi, yetenek yanşmalan ve i 

grup oyunlannın sık sık düzenlendiği kamp j 

31 Temmuz cuma günü sona erdi. 

Ecevit Özcan 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



örgütten haberler 

KOMCIWAN DELEGELER 
KURULU VE SONBAHAR KAMPI 

Yaz kampının yapılmış olduğu Salva
dor Allende Haus ·da 10-1 7 Ekim tarihle
ri arasında yapılan sonbahar kampına 
çoğunluğu Nordrhein-Westfalen eyaletin
den olmak üzere 20 arkadaş katıldı. 

İlk iki günde delegeler kurulunun 
yapılmasıyla başlayan kamp, çeşitli ko
nularda eğitim seminerleri, tartışmalar ve 
kaynaşma amaçlı eğlencelerle devam etti. 

1 O-ll Ekim tarihlerinde yapılan dele
geler kuruluna Köln, Wuppertal, Ham
burg, Stuttgart, Mannheim, Dortmund, 
Bielefeld birimleriyle birlikte Duisburg ve 
Hagen komitelerinden delegeler de 
katıldı. Delegeler kurulunda, geçen dönem 
yapılan çalışmalar değerlendirildi ve 
ağırlıklı olarak önümüzdeki dönem 
yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. 
Bunun sonucunda tüm Almanya çapında 
yedi gece yapılması karanna varıldı. Ay
rıca Merkezi yayın organı Kin e Em' in 
sorunları ve geliştirilmesi yönünde tartış
malar yapıldı. 

Kamp programı, pazartesi günü ,,Ha
ber ve Yazı Yazma" konulu seminerle 

STUTTGART-KOMCIWAN 
4. OLAGAN KONGRESİNİ 

GERÇEKLEŞTiRDi 

Stuttgart-KOMCIWAN 25 Ekim'de 4. 
Olağan kongresini gerçekleştirdi. Coşku
~u ve geniş bir kitlenin katıldığı kongreye 
Stuttgart-KOMKAR' dan da bir temsilci 
katıldı. 

Di van seçiminin ardından, Kürdistan 
ve devrim şehitleri adına saygı duruşu 
yapıldı. Daha soma daha önceki yönetim
den bir arkadaş, kendi dönemlerinde yap
tıklan çalışmaları anlattı ve gençlerin üzer
lerine düşen görevleri yaptığını bundan son-

başladı. Ama ağırlıklı olarak bu kampta 
gençlik ve gençliğin sorunlan ve sağlıklı 
entegrasyon üzerinde duruldu. Düsseldorf 
MASSKS-NRW'den seminerci olarak 
katılan bayan Nejla Bıçakoğlu-Murzik 
yabancı gençliğin entegrasyonu üzerindeki 
bakanlığın düşüncelerini ve buna yönelik 
çalışmalarından söz etti. Daha soma kam
pa katılan arkadaşların sorularını yanıtladı. 
PSK' den bir temsilcinin katıldığı seminer
de ise daha çok demokratik kitle örgütleri
nin yapı ve işlevleri üzerinde duruldu. 
PSK ·nin demokratik kitle örgütlerine bakış 
açısı anlatıldı. Arkadaşların kendilerinin 
hazırlayıp sunduğu ,,Diyalektik ve tarihsel 
materyalizmin gelişimi" konulu serninerin 
ardından, kamp, Gazeteci-Yazar Metin 
Gür'ün ,Gençliğin Uyuşturucu Eğilimi ve 
Kriminalizasyonu" ve ,,Şeriat ve Refah" 
konulu seminerleriyle son buldu. Bunların 
dışında kamp boyunca katılımcıların birbir
leriyle kaynaşmalan amacıyla, bilgi yanş
malan, masa tenisi ve bilardo turnuvalan ve 
film gösterimieri yapıldı. En son olarak bir 
veda gecesi düzenlenerek kamp sona erdi
rildi. 

Serkan Demirsoy 

ra da kararlı bir şekilde yapacaklarını be
lirtti. Bu yapılan çalışmaların tartışılmasının 
ardından, eski yönetim aklandı. Daha son
ra yeni yönetim seçimleri yapıldı. Kongre
nin son bölümünde söz alan konuşmacılar, 
yeni yönetime başanlar dileyerek, öneri ve 
dileklerini açıkladılar. Daha çok ülkedeki 
mücadeleye destek olunması için dayanış
ma gecelerinin yapılmasım isteyen konuş
macılar, aynı zamanda Kin e Em· e yazılarla 
katkı sunulmasını ve satışların yükseltilme
si için daha çok çaba gösterilmesini istedi
ler. 

Behçet Ali Torun 

deile 2.5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Zne Ö.m-/.:J Okurdan 

YALANA DAYALI SİSTEM 

Çok değil, yoğun olarak bundan bir yıl 
önce Kürdistan' da köy boşaltma olayları 
devlet tarafından kabul edilmiyor, resmi 
ağızia böyle bir olayın olmadığını, olsa 
da bunun PKK zoruyla boşalmış 

olabileceğini ileri sürülüyordu. İlk kez bir 
yıl kadar önce, televizyonda hükümet söz
cüsü Y ıldınm Aktuna, bu durumu kısmen 
de olsa kabul etmek zorunda kalmış ve 2 
binin üzerinde köyün yakılına ya da güven
lik nedeniyle boşaltıldığını ve köylülerin de 
göç etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. . 
Daha doğrusu siyasi yetkililerin, emirlerin
deki bürokratların ellerine tutuşturduklan 
yalan yanlış ve maksatlı bilgileri gerçek diye 
kamuoyuna sunmaktan geri kalmıyorlar. 

Gerçektende yalan, devletin resmi poli
tikası haline getirilmiş durumda. Bürokrasi 
çevirdiği dolaplar., yolsuzluklar, 
yasadışılıklar, adaletsizlikler ve halka 
karşı uygulanan şiddet ve hatta cinayetler 
ortaya çıkmasın diye sürekli yalan 
söylüyor. Bunun herkes farkında ve dev
letin söylediği sözlerin, yaptığı açıklama
ların vatandaş nezdinde hiçbir değeri bu
lunmuyor. Örneğin; yıllardır 
Kürdistan, daki savaşla ilgili olarak res
mi otoritelerin yaptığı açıklamalann tümü 
yalan dolan. Gün geçtikçe de devam edi
yor. Bazen trajik, bazen komik, bazen traji
komik, bazılarına ağiasak mı, gülsek mi 
karar veremiyoruz. 

Sorgulamada kendini tüfeği ile intihar 
eden şüpheliler, kendini asanlar, karakol 
binalarından aşağıya atlayarak intihar eden 
sanıklar(!), her yıl işkence nedeniyle ölen, 
sakat kalan yüzlerce kişi. Türkiye, de iş
kence olmadığını iddia eden yetkililer, 
buna karşılık devletin resmi Adli 
Tıbbı 'nın raporu ile işkence tedavi mer
kezlerine her yıl başvuran binin üzerinde 
işkence mağduru ... işkence bireysel hata-
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lardan ibaret deyip, işkence yapan kan ' 
emicilerine karşı hiçbir işlem yapmaya
rak destek veren ve işkencenin böylece 
sistematik hale gelmesini sağlayan polis 
şefleri. Her zaman olduğu gibi yalana 
sığınarak, kayıplarla, gözaltındaki ölüm 
olaylarıyla ilgili olarak ,bizim kayıt
larımızda yok" deyip işin içinden sıynla
caklarını sanıyorlar. Sanki herhangi bir 
kaydın olmaması, bir kişinin gözaltına 
alınmasına, yakalanmasına engelmiş gibi. 

Örneğin gözaltında kaybedilenlerden 
Hasan Ocak olayı. Polis gözaltına alındığı 
iddia edildi fakat resmi kayıtlara göre böy
le bir olay yoktur. Ama hayır, böyle bir 
olay su yüzüne çıktı ve yine yetkililer· 
yalan söylüyordu. Çünkü bulgular ve bazı 
tanıklıklar Hasan Ocak'ın polis tarafından 
götürüldüğü yönündeydi. Öbür taraftan bir 
iddiaya göre, itirafçı katiller cezaevlerin
den çıkartılıp cinayet işlettiriliyor, sonra 
tekrar cezaevine geri götürülüyorlardı. Ve • 
her Cumartesi, çocukları kaybettirildiği 
için Galatasaray Lisesi' nin önünde bira- l 
raya gelen yaşlı annelecin çığlığı bu ka- · 
dar açıkken, ,,gözaltı kayıtlarında adı yolC' ; 
demek, yalanın üzerine tüy dikmek oluyor .. 

Artık yalana ve inkara dayalı politika-' 
lara son verilip, insan haklarının ve barışın · 
yolunun açılması gerekir ki, bu kaos or
tamından kurtulabilinsin. Öte yandan bu 
kaosun ve yalana dayalı politikaların orta- · 
dan kalkması için, tüm devrimci ve· de
mokrat birey ve örgüdere büyük görevler 
düşüyor. Bunun da bir tek yolu vardır. O j 
da birlik olup, demokrasi ve barış cephesi- ı 

ni oluşturmaktır. 

Gökhan Sezgin-Dortmund: 
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Okurdan Zne Öoz-/.J 

75. YIL DÖNÜMÜMÜZ(!) KUTLU ·oLSUN 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 75. 
yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyor. 
Birkaç milletten meydana getirdiği dev
letin halen ayakta olduğuna kendilerini 
inandırmak için herhalde. 

Düşünüyorum da neden 100. yıl değil 
de 75. yıL Acaba 100. yılı kutlayamama 
korkulanndan mı? Günlerdir Ata'nın me
zarı ziyaretçilerle dolup taşıyor. Sivil ve 
askeri toplum kendilerine yakışır kutla
maları yaparken, dünyanın en uzun 
bayrağını da yapmayı ihmal etmediler. 
Galiba bunları yapmaya da ihtiyaçlan var. 

Geçenlerde Hitler dönemine ait bir bel
gesel filmi izlerken, çok önemli bir nokta 
özellikle dikkatimi çekti. Hitler, yahudi
leri katletmeye karar verdiği günlerde ül
kede sürekli eğlenceler düzenlermiş. Bir 
taraftan insanlar katledilirken, öte yandan 
eğlenceler düzenlenerek, halkın gerçekle
rin farkına varmamaları sağlanmıştı. Bu gün 
Türkiye' de de buna benzer örnekler sık sık 
tekrarlanıyor. Gerçi geşmişinde de aynı an
layış vardı. 

Bazı insanlarTC'nin 75. Yıldönümünü 
gururla(!) kutlarken, bazılannın da bu dev
lette kimlik kavgası, demokrasi, özgürlük 
vb ... sorunlarla içieri kan ağlayarak geçir
mesi ya da kutlamaya zorlanması ortaya te
zat bir durumu koymuyor mu? 

Türkiye Cumhuriyeti, dimdik ayakta 
olan bir devlet olmaktan çok, can çekişir 
bir durumda olduğuna inanıyorum. TC, 
kuruluşunun temellerini sağlam atamadığı 
için, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda 
çok büyük bir şekilde can çekişiyor. 
O' nun nasıl ve ne durumda olduğu zaten 
apaçık ortada. Acaba Türkiye 

Cumhuriyeti' nin tek sorunu kimlik kav
gası mı? Yoksa ,,Her bataklık kendi yıl
anlarını yetiştirir" misali içinde 
yetiştirdiği onca yılan mı? Tabi yılanların 
kendilerini bir gün ısıracaklarını düşün
memişlerdir. 

Cumhuriyet kadınlan deniyor. Bunlar 
yalnızca birkaç öğretmen, doktor ve ya 
sanatçı kadınlar mı? Ya her gün dayak yi
yen kadınlar, çocuklarının ardından 
ağlayan analar, para karşılığında satılan 

13-14 yaşlannda kızlar ve ya sokaklarda 
etini ruhundan utanarak satan kadınlar bu 
cumhuriyetin kadınlan değil mi? 

Cumhuruyeti gururla mı yoksa utanç
la mı kutlamayı henüz karar vermemiş 
çocukları unutmamak gerekir. Eğitimin ve 
ekonominin bozukluğundan dolayı açlık
tan, ilgisizlikten ve sevgisiziikten sokak
lara düşen, insanları, hayatı daha tanıma
dan nefret etmiş çocuklar bu cumhuriye
tin çocukları değil mi? Sanırım bunlar 
cumhuriyeti utançla kutladılar. Bunlar 
madalyonun ikinci yüzü. 

Medyayı eskiden beri sürekli takip 
ettiğim için, Türk devletinin milliyetçi
lik ilkesi tartışılır auruma geldiğ zaman 
televizyonlarda hep aynı şarkı söylenir: 

, Havasına, suyuna 
taşına, toprağına 

bin can feda olsun sana" 

Bu şarkıyı diniediğim ya da duyduğum 
zaman, daha çok savaşta vatanı için ken
dini feda etmiş insanlar gelir aklıma. 

Nuran Taşçı 
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In Istanbul laufen tausende nach Taksim 
Zu der Kundgebung der nationalen Einheit 
Es spricht dort der General Hakim 
Über heldenhaften Soldaten und Verbundenheit 

Von Separatismus und getöteten Terroristen 
Vernichtete Natur und menschenleere Dörfer 
Im Lande der aufstandischen Kurden 
Hurra, hoch lebe unser General, der Eroberer 

Nun kommt der Dicke in zivil, voller Kalorien 
Waltet und regiert das Land seit vierzig lahren 
Erzahlt Marchen und Phrasen, verspricht Lügen 
Von Ausrotten und machtigen Kriegsmachinerien 

Euphrat flieBt unbandig und in voller Wut 
Westlich verabschiedet sich traurig die Sonne 
Ihre strahlen ric4ten sich auf Spitze des N emrut 
Ehemals Reich der Commagene auf Süd-Ostterasse 

Südlich Nemruts sind Weinbergen 
Kultiviert von Manner und Frauen 
Friedlich und gastfreundlich seit tausend Jahren. 
Bis sie kamen und zu erobern versuchten 

Am Hang des Nemrut 
Neben Pelsen und wild gewachsenen Disteln 
Weint ein Kindin grausamer Armut 
Ihre Augen in voller Tranen und schüchtern 

Sie tragt ein langes und buntes Kleid 
Nicht weit paar Meter von ihr entfernt 
Liegt ihre Mutter, leblos und blutend 
Es waren drei, sie gingen in ihren Vniformen 
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şiir 

Akarsuyla yanşırcasına 
süzülüp, gidiyor raylar 
raylann üzerinde tren 
trende herhangi birimiz 
herhangi birimiz gibi bir yolcu 
Ne düşünür bu yolcu? 
Bir kaçış mı, 
amaca koşar adımlar mı? 

Yol boyunca insanların 
istasyonlar 
iki büklüm yaşlı kadın 
genç işçiler, öğrenCiler 
satılık gülücükler dağıtan 
fahişeler 
purolu göbekliler 
-tabiki 1. sınıf koropartman-
bir de yol boyunca tarlalar, sincaplar 
Faşizm kalıntısı harabeler 
dünyaya hükmedereesine kükreyen 
vinçler, fabrikalar 

Yaşam her şeye rağmen cıvıl cıvıl 
yolculuk yeni bir şehre gebe 
özgürlük ve tutsaklığın 
güzellik ve çirkinliğin 
sevda ve nefretin 
birliktelik şehrine 

o evleri yüksek şehirde 
yüksekten bakarsın 
insanlara ve çiçeklere 
kokladığın çiçek bir nokta 
daha dün seviştiğin kadın 
hareket halinde küçük bir mekanizma 

Ve sen, 
o kalabalık şehirde 
sevgiye, dost gülücüklere hasret 
açık bırakırken kapını 
kimseler duymaz 
utangaçca söylediğin şarkılan 
geceye sıkılan kurşunu 
yere yığılıp kalan 
gelecek sevdalılannın 
ölümsüz ölüm çığlığını 

Ve yine bir hazan mevsimi, 

Sel sulanna takılan düşlerim 

Boz-kahverengi topraklara gömülü 

Sararmış yapraklann 

ağırçekim düşüşünde 

sensin çekici olan DERSİM. 

Yağmurlu günlerde 

Cızlavetlerimizi bıraktık sana. 

Korkulanmız çığlıklanmıza, 

çığlıklanmız göklere, 

ve bereketli topraklanmiZ 

sulara kapıldı. 

S elin korkulu akışında, 

Dere kenannda hazırlıksız 
bekleyenleri 

çığlıklanyla uyaran kuşlann 
gürültüsünde 

Ve sınırsız kapkara bulutlarda 

anyorum seni DERSİM 

Şimdi Nal e Kare yine bozbulanıktır, 

fakat ne dere kenarlannda insanlar 

ne de korkulan çığlıklaştıran kuşlar 

yok artık. 

Yine bereketli topraklanmız 

sulada yitip gidiyor. 

ateş çemberinden kurtulan 

tek tük olsalar da 

kurtuluşun tadını çıkanyor 

dardağan ve ceviz ağaçlanmız. 

Bilent Özdemir 
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BINGEHA ÇANDA KURDI 

K1LAM Ü STR.A.N.EN 6EL,ERI 
STRA N GOVENDA 
DEYŞTA MUŞE GiHA YE 

Deyşta Muşe gihaye gule huka mala have mm 
Deyşta Muşe gihaye gule keçık nayne qama me 

Mm çıni te hadaye gule huka mala have ının 
Mm çıni te hadaye gule keçık nayne qama me 

Du gula navda paldaye gule huka mala have mm 
Du gula navda paldaye gule keçık nayne qarna me 

Yek huke yek zavaye gule hnka mala have mm 
Yek huke yek zavaye gule keçık nayne qama me 

Deyşta Muşe pivaze gule huka mala have ının 
Deyşta Muşe pivaze gule keçık nayne qama me 

Pivaza gırti saze 1:,11ıle huka mala have ının 
Pivaza gırti saze gule keçık nayne qarna me 

Esle gule dıpırsi gule huka mala have mm 
Esle guleyi Laze gule keçık nayne qarna me 

Deyşta Muşe keterne gule huka mala have ının 
Deyşta Muşe keterne gule keçık nayne qarna me 

Kelerna gırti ]erne gule huka mala have ının 
Kelerne gırti lerne gule keçık nayne qarna me 

Esle gule dıpırsi gule huka mala have ının 
Esle gule Ecerne gule keçık nayne qarna me 

Deyşta Muşe kırkırke gule huka mala have ının 
Deyşta Muşe kırkırke gule keçık nayne qarna me 

Kırkırka gırti fırke gule huka mala have mm 
Kırkırka gırti fırke gule keçık nayne qarna me 

Esle gule dıpırsi gule huka mala have ının 
Esle guleyi Tırke gule keçık nayne qarna me 

1' 

' 
11 

i 
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Berevkar: 1/usoye Emil~; 
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xaçerez 

1- Lı Tırkiye nave rojnameyeke Kurdi

Tırki, ku nu dest bı weşane kır ... Mıroven 

çav şin. 2- Ne tıji ... Daxwaz ... Lı Mısre nave 

piltek. 3- Mereq , berxwe ketın ... Rengen 

tevlıhev... Ne ner (beropaj). 4-

Terbiyebilna çerman, debax ... Pıça bızıne 

(beropaş). 5- Serxweş, westiyayi ... Ne 

ewa ... Notayek (beropaj). 6- Ne dudu, yek 

. tene ... Dıji buha. 7- Peşnave zmanzaneke 

Kurd ... Dıji ere. 8- Xwendına herfek 

(beropaj) Ne hışk 9-Işareta tışten xeter. 

10- Nave bajareke Kurdıstana Başür. 

1- Xani ... Nave bajareke Kurdıstana 

Tırkiye. 2- Lehçeke zmane Kurdi ... Meren 

pir. 3- Bı zman paqışkınn ... Beyraq. 4-

Kome daran. 5- (Z) were dawiye, dıbe 

me na züçüyine. .. Laş, cendek. 6-

Notayek ... Barina pez. 7- Qehremane 

huyina Newroze ... Dıji mer (beropaj) 8-

Ne ewa ... Ne tü ... (E) were seri, dıbe nave 

meran. 9- Dezge, bırevaçüyin ... Bı Tırki 

nave hive. 10- Dıji ere ... Xwendına herfek. 

ll- Bele ... Notayek. 12-Maç kırın ... Lı ser 

rilye mast dıgıre. 
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