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***        Ş, Yezda Arkadaşın günlüğünde, hiçbir değişiklik 
yapmadan olduğu gibi yayınlıyoruz. Kendi duygularını anlattığı 
yazılarının, şiirlerinin ve çeşitli yayın organlarımızda yayınlanmış 
olan makale, anı ve deneme yazılarının yanı sıra, sevdiği 
şairlerden yazmış olduğu şiirler de yer alıyor. Biz arkadaşın 
yazmış olduğu gibi kalmasını, bu şekilde okura ulaşmasının daha 
anlamlı olacağını düşündük. O yüzden kitap haline gelmesi için 
sadece gerekli düzenlemeler yaptık.  
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                BİR KELEBEĞİN ÖZGÜRLÜĞÜ 
                           KANATLARINI 
ÇIRPABİLDİĞİ SÜRECEDİR.. 

                          
Z.T.Y 

 
 
 
 
Usulca süzülür 
yıllar 
                 Hiç 
çaktırmadan 
Bakarsın geriye 
                
Yaşadığın onca 
anıya  
                 Sonra 
dersin 
                          
Ah keşke......!   
 

Zin Yezida  
 

                          
22-05-1997 
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   YAPAMADIĞIM 
 
Güneş üşütüyor heval 
Alışamadığımdandır sıcaklığına 
Belki özlüyorum demir parmaklıklar ardından 
Çığlıklar korkutuyao artık 
Gece devriyelerinin ayak sesleri sonrası 
Kan revan sere serpe uzanan bir militanın 
Sloganlarına alıştığımdandır 
 
Bir annenin ağıtı yükselirken 
Siper oluyor bedenler, yağlı kurşunlar 
Daha nice analar halaya dursun diye 
Yüreğini ağıt değil, halaylar yüklüyor artık 
Doğuşu ve umudu anlattığımdandır. 
 
Suların sesini dinliyorum 
Dört duvar arasından taşıyorum 
Bütün bedenim haykırıyor 
Ülkemin engin dağlarındayım 
Yaşamaya susamışım 
Özgürlüğe gebe olduğumdandır. 
                    (Akademide yazdığım ilk şiirim)  
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eylül 96 
NOSTALJİ 
 
Gürül gürül akan ilkbahar deresi 
Yürekleri hoplatırcasına vuruyor taşlara 
Sevdalar taşıyor geleceğe 
Erivan radyosunda parazitli gelen 
Ayşe Şan, İsa Berwar şarkıları 
Ve şimdi hoşuma giden babamın rakı sofrası 
 
Bunlar tarih oldu bende 
Hayallerim sular altında 
Kurmanın sancıları var güzelliklerin 
Ama inancıda var ha! 
Yüreğin parçası engin dağlarda 
Başı dört mevsim karlı dağlarda 
Özgürlük çığlığını atacak güçte var. 

********* 
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9 mart 1997 

 
ÇIĞLIK 
 
Ses geliyor mehtabın gerisinden 
Haykıran bir beden var oralarda 
Doğum sancısı çeken bir kadının 
Karışıyor haykırışı alacakaranlığa 
 
Doğan bebeğin gülüşü 
Vuruyor inadına darbeyi 
Ağlamasına alıştığı insanın 
Coşkusuna yeniliyor 
( iskenderin firarileri için) 

çocukluğumun en güzel yıllarını geçirdiğim köyüm, 
bugün yerle bir olduğunu anlatan şiirimdir. 
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22 temmuz 1997   
 
AY ve BEN 
 
Ay fısıldıyor yapraklar arsından  
Göz kırpıyor”MERHABA” dercesine 
Alıp götürmek istiyor sonsuzluğa 
Gitmiyorum. 
Uzakları mı yaşıyorum? 
Dünü unuturcasına ya da unutmak istercesine 
Bir yerlerdeyim 
Bir ruh sessizliğiyle 
Bağıramıyorum 
Bir kabus ki gecede 
Ay üstüme yağıyor 
Kurşun gibi 
Bir karınca yürüyüşüyle 
Dünyayı geziyorum 
Nefes nefese 
Kanatsız sevdasız 
Ve çığlıklar arasından 
Sana uyanıyorum 
Koynunda taşıdığın onbinlerle 
Koynuyna girmek istiyorum 
Ay uzaklaşıyor yapraklar arasından 
Küskün bana 
Bir sancı sanki beynimde 
Elimi uzatıyorum 
Tutmuyor 
Ay küskün bana 
Sarılmak istiyorum 
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Sıcak gelmiyor bana 
Bir toprağın bahşettiği güzelliklere 
Koşmak istiyorum 
Duy beni 
Yükseklerinde solumak ve yürümek 
Ay beni çağırıyor en yüksek zirvesine ülkenin büyük 
umutlar vaadederek 
ulaşamıyorum 
                        *********        
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22 temmuz 1997 
SEVGİLİYE CEVAP 
 
Nefes nefeseydin o gün 
Çığlık çığlığa 
İçindeki sevdanla başbaşaydın 
Utanıyorum renk vermekten ama saklayamıyorun 
Paylaşımın en güzelini öğrenince onu da paylaştın 
Zorunluydun buna sevgili 
Saçınla gizlediğin yüz hatlarında gülüşün ele veriyor 
Utangaçlığını 
Ve gözlerinde ki umutla ilham veriyorsun 
Belkide korkutuyor seni yenik düşmek ölüme 
Kazanmakla dolmalısın 
Yabancısın tene  
Titreyişinden belli dudaklarının 
Ama biliyorum ki masum çocuk 
Sen onbinlerle birleştireceksin onu 
Ölüm sana gelse de 

********** 
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Kasım 96 
 
Ve hakkari ve Süphan ve....... 
Diyarbakır Ali Paşa semti 
Arnavut kaldırımları her zaman lağam kokar 
Ve hiç akmaz sular 

 Sularında çocuklar eşik oynar gün boyu 
Ayak çıplak karın çıplak 
Elinde kuru ekmek sümüğüne karışmış 
Ama gözlerinde umut, gözlerinde inanç 
Ve gözlerinde yarınlara özlem 
Dört mevsim Hakkari 
sümbül daği Rewas kokuyor 
anaların yüreği ayakta ilkbahar bitişin duasında  
her biri çocuklarını kurban vermekten korkuyorlar 
ve Zap hırçın ve Zap coşkun 
ve Zap alabildiğine inançlı 
akıyor bulanıkı bir o kadar beraak 
bir gerillanın yüreği gibi 
Cizre Kurtuluş mahallesi 
çocuklar dizilmiş duvar diplerine  
biri Berivan diğeri Agit 
biri beşinde diğeri dokuzunda 
ezgili bir yürekle bekler yarını 
Gabar’ın, Cudi’nin öcünü almak için 
dizilmişler duvar diplerine panzerlere yenik düşmemek 
için 
Van gölünden göz kırpıyor Süphan 

 ama Süphan ulaşılmaz 
 ama Süphan kızgın 
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uğramıyor artık berivanlar 
satıl sesleri gelmiyor doruklardan 
çıngırak sesine karışmış toz-duman içinden 
sürüler inmiyor derelere zoomlar kurulmuyor etreklerine 
bekliyor sahibini Süphan 
içinde umudu yeşerterek 
     ************ 
 
Yeter diyen ganimet değil ki vicdanımız 
Kendinizi asacak dal bile kalmaz 
Dinleyin 
Yaktığınız orman sizi de yakar  
Yeter deyin 
                    M: Çetin 
 
Duygularıma söz geçirebilseydim, önce seni unuturdum. 
Yağlı kurşunlar arasında tekrar bulmak için 

********** 
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            P.Ö ile 10-09-97 Tarihli Sözleşme 
 

- En değme psikoloğun bile çözemeyeceği bir psiko-
sosyal, psiko-siyasal çözüm gücünü yakalamışız 

- Kırılmış insan, iradelerimizi ilgiylen izliyorsun. 
Uyduruk düşman ajanlıkları öyle bir yerleştirilmiş 
ki hepsi birer iblistir. Ölmüş bir iradeyi yeniden 
kurmakla uğraşıyoruz. Bir çok tehlikeli, düşman 
adına olan iradeleleri de önlüyoruz. Derinliği 
yakala. Gerçekliği yakala, değiştirme- dönüştürme 
gücünü yakala, işine korkunç bir eforle, istekle 
sarıl. Yoksa yaşamın boşa gider. 

( hepsi çirkinlik ucubesi olmuş, suyun kenarındadırlar, 
altı ay yıkanmıyorlar.) 
- Kadınlık nerede başlar, nerede biter sınırları belli 

değil, sınırları karışmış. SİZİN GİBİ AYDINLAR 
KENDİLERİNİ SORUMLU TUTUP SINIRLARI 
ÇİZMEZLERSE, BİZ BU YAŞAMIN ALTINDAN 
NASIL KALKARIZ ? plan yok. Erkeğimizinde 
sınırları karışmış. İmkan olsa o sınırları da 
netleştirirsiniz. Gözlemle. Davranışlar karışmış. 
Kadının özgün yanları bir tarafa bırakılmış. Erkek 
hakimiyetinin bir sonucudur. Egemen oyunudur. 
Gücü olan yok. Sorunlarınızı sorun, belleyip 
üzerinde durursunuz. Ömrünüzü buna verin. 
(rahibe teressa örneği) 

- KENDİNİ BİLİNÇ TOPU GİBİ YAP, ALTINDAN 
GİR KÖŞESİNDEN ÇIK. 

Ne yurtseverliği tadıyorlar ne özgürlüğün,yaşamın, 
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kazanmanın tadını çıkarıyorlar.  
DUYGULAR ÖLMÜŞ. 
 Yajk YAŞAMIN KABULÜ VE REDDİNİ 
BELİRLEYEBİLMELİDİR. YAŞAM SAHİBİ 
OLMAKTIR.  KARAR GÜCÜ OLABİLMELİ.  
- Neden erkek ister, kadın boyun eğer.  
SENİNLE PAYLAŞMAK TÜM ZAMANLARI 
Beş yıl öncesinin kaos dolu geçen günlerinde, kendime 

en çok sorduğum soru “alışabilecek miyim, alışabilecek 
miyiz?” soruları idi. Ama o zamanlar anladığım şey; 
Sensizliğe alışmak, Seni dört duvar arasında tasavvur 
etmek, Senin esaretini kabullenmek olacaktı. Kabulleniş 
de bitişimize davetiye çıkarmamız olacaktı. Ben de 
alıştırmadım kendimi, alışamadım. Alışmak ihanet 
olacaktı, kendimize, tarihimize, yaşadığımız onca 
gerçeğe. Alışmak unutmak olacaktı, Seni, sevdaları, 
hayalleri. Alışmak, esir etmek olacaktı tüm zamanları, 
baharları, umutları. Alışmak, bizi biz yapan tüm değerleri 
yitirmek olacaktı.  

 
******* 

Karşımda duran resmine bakıp Seninle paylaştığım 
günleri anımsıyorum. Her anı öğreten, her anı kazandıran 
ve her anı yenilgiden uzak geçen yedi ayı. Bir türlü 
bakamadığım yüzüne şimdi de cesaretle bakamadığımı 
söylersem yadırgama beni. Biliyorum “başaramadın yine” 
diyeceksin. “Neden,verdiklerim yetmedi mi” diye 
soracaksın ve benim verecek ne cevabım ne de cesaretim 
olacak. Çünkü gereken cevapların tümünü yitik 
zamanlarda bıraktım  ve seninle paylaşmak için tüm 
zamanları yeniden yola koyuldum. 
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******* 

Sana şiirler, türküler yazmak isterdim. Belki o zaman 
duygularımı daha rahat ifade edebilirdim. Körelmiş 
yanlarımı aşabilir ve gerçek bir tanımlamaya 
ulaşabilirdim. Yapamıyorum, çünkü gerçekliğin karşısında 
yetmiyor yanlarım, parçalanmış kişiliğim gerçeklerle 
bütünleşmiyor ve cevap olamıyor gerçekliğine. Bu nedenle 
kelimeleri, cümleleri yan yana getirmenin zorluğunu 
yaşıyorum. Tıpkı parçalı yanlarımız gibi, tıpkı dağılmış 
duygu ve düşüncelerimiz gibi. Bizi biz yapan özden 
kopuşumuz gibi parçalı. Kaybedilmiş çağların, kaybedilmiş 
halkları gibi tarumar. Ve dünyanın çirkinliklerinden 
bihaber insanlar gibi zavallı, güzellik adına yaratılmış 
herşeye karşı duran çirkin yüzler gibi çaresiz.  

 
******* 

Yanılgılarımız, yanılsamalarımız, yetmezliklerimiz 
günden güne ortaya çıkıyor. Nasıl ki senin gerçekliğin 
karşısında tüm çirkinliklerimiz anında açığa çıkıyordu; 
şimdi de Senden uzak yaşadığımız anlarda kendini daha 
fazla dışa vuruyor. Çünkü aldıklarımızı vermenin 
zamanındayız, kendi başımıza ayakta durmamız gereken 
keskin bir yaşamdayız ve zaman acımadan üzerimize 
geliyor. Ve güzellikler adına yakaladığımız her ne varsa, 
zaman kesip alıyor bizlerden. Verdiklerini başkalarına 
verememenin bedeli bu olsa gerek. İnsanlığın hakkı olanı 
veremiyoruz ve bencilliğimizin bedeli olarak da seni 
anlatmıyoruz, anlatamıyoruz. Bize derdin ya; “başınız 
sıkıştığında beni hatırlayın” biz de söylediğini yaptık, ama 
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nasıl? Verdiklerinle yürüyebilecekken, bir bebek gibi hep 
bekledik. Ağzımıza konulacak lokmayı bekledik. En küçük 
engelde seni aradık yanımızda. Ama bir kez olsun biz 
kendimiz olamadık, “başarabiliriz” ya da “ insanlığa bir 
tutam özgürlük de benden” demedik. Nedenlerini çokça 
tartıştığımız, kendimizi sürekli sorguladığımız ama 
cevaplarını hep başka yerde aradığımız birer kaçamaktı 
hepsi.  

 
******* 

Yaşanmamış yaşamların, boşa harcanmış zamanların 
bizden aldıklarını kazanmak için bir yolculuğa çıktık. Bu 
yolda açılmış izler vardı ve güvenle yürüyebiliyorduk. Belli 
olmayan yolda yürümenin zorluklarını, acılarını hep Sen 
çektin, kurşun gibi ağır havaları Sen soludun. Hangi 
zamandan kalma insanlar olduğunu bilmeyenlere Sen isim 
oldun. Yaşamışlara değil, yaşamları gerçekler uğruna 
elinden alınmışlara arkadaş oldun. Bunları yaparken 
yalnızdın ve iddialıydın. Kazanılan tüm çağlarda senin 
damgan var ve bugün yine en ağır havayı Sen soluyorsun, 
geçilmeye cesaret edilemeyen kuytulardan, yollardan, 
açılmamış izlerden Sen geçiyorsun. Oysa bizler sonsuz 
bir coğrafyanın, engin bir gökyüzünün, aşılamaz denilen 
dağların, açılmış ayak izlerinin sahibiyken bunların 
anlamını bilemeyenleriz. Anlam verecek gücü 
bulamayanlarız. Kısacası Başkanım sana yoldaş olmakta 
hala zorlananlarız. 

 
******* 

Kendimizdeki zaafları, kaybedilmişlikleri sorgulamaya 
çalışırken, hep Sana bakıyor, Senden birşeyler kapmaya, 
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Seni uygulamaya ve Sana layık olmaya çalışıyoruz. Senin 
dünyanla tanışmak ve içinde kendimize yer edinmek 
istiyoruz. Çabalarımızın tümü Seni doğru anlamaya 
yönelik. Ama ne kadar da zor bir mücade bu. İçinde yok 
olup gidilecek ve yeniden varolunabilecek bir derya. Gücü 
yetmeyenlerin bir an dayanamayacağı derin bir derya.  

 
******* 

 
Evet! Özgürlüğü isteyenlerin herşeyi 

yapabileceklerini, özgürlüğü yakalayabilmek için güç 
getirebileceklerini belirtiyorsun. Her insan özgürlüğü 
ister ama bunu kendine göre dillendirenlere ne demeli? 
Özgürlük sadece bir tercihin isteme göre yapılması ise, 
özgürlük dediğimiz o kazanılmışlığa haksızlık  olacak ki, o 
insanlar için geri dönüş artık çok geç kalınmış olacak. 
Özgürlük eğer karanlık kuytularda yaşamak olsa da ve 
eğer özgürlük en uzağındaysa evrenin onu yakalamanın 
hayali olmalı insanlarda. Ve eğer sevgi ile ölümü sevecek 
cesaretimiz varsa, işte o an özgürlükten başka hiçbir 
şeye ihtiyacımız olmayacaktır.  

 
  

******* 
Bugün üzerimize en acımasız silahlarıyla saldıran, göz 

kırpmadan gencecik bedenleri yerlere seren, beyinleri 
felç eden olgu karşısında Seni anlamak ve yaşamak 
dışında başka bir şansımız yok. Kadın olmanın gururunu, 
bizi bize iade eden Seni, özde yaşmanın tek yolu Sana 
olan bağlılığımızı tüm dünyaya haykırmamız olacaktır. 
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Bunun dışında başka kelimeleri dillendirmek; tüm çağları 
yitirmek, yaşam  diye sarıldığımız tüm değerleri yitirmek 
olacak ki; benim başka yaşamları yaşamaya ne cesaretim, 
ne zamanım, ne de hakkım var. Kazandıklarımı bir daha 
yitirmeyi göze alacak gücüm de yok. Zaten 
kazandıklarından kim vazgeçebilir ki? Hele de özgürlük 
şansından. Bana ve bize bu şansı verdiğin için çok 
teşekkürler BAŞKANIM. 
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29- 11- 1972’den 2003 

KORKULARIM 
 
Otuz yılı nasıl geçirdiğimi düşündüm. Düşüncelerimde 
canlandırdığım geçmişin hep korkulan anları geldi 
gözlerimin önüne. Tekrardan bir titreme nöbetine 
kapıldım. Aynen yaşadığım anlar gibi. Peki neden 
korkular?cesur bir insan değil miyim?  Çok mu ötekiyim ki 
korkular bana hakim? Kimbilir. 
 Ben nelerin beni korkuttuğuna şöyle bir baktım. 
Gördüğüm görüntüden korktum. Herşeyden önce 
takıntılarım var. Aşmak için cesaret gösteremediğim 
takıntılar. Konuşurken insanların gözlerine en fazla bakan 
ben, onların gözlerinin yalanından korkuyorum. Yapmak 
istediklerime ömrümün yetmemesinden korkuyorum. Ayak 
ve yüreğimle keşfettiğim ülke topraklarında toprağı 
kirleten mayında ayağımı kaybetmekten korkuyorum. 
İnsanları sevmeyen insanlardan, acı çektirenlerden 
korkuyorum. Evet, söylemeye, kendime bile itiraf etmeye 
çekindiğim sevgimden korkuyorum. Sevgi dedim de bana 
en ağır gelen yıllarca ağzımıza dahi almaktan 
korktuğumuz bu kavramı bu gün rahatça dillendiriyorsak 
ta ondan korkuyorum. 
Sevgi korkutuyor beni. İnandığım şey katıksız ve açık 
olmak. Dürüst ve saf olmak. Ama böyle sevgilerin 
olmayacağını olamayacağını bidiğimden korkuyorum. 
Gerçek olanı yitirmekten ve bağlanmaktan korkuyorum. 
Sınırsız bir yola çıkmaktan kendince sınır koymaktan 
korkuyorum. Cahilliğimden ve kirlenmiş bir dünyanın 
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bilgililiğinden korkuyorum.  
Geçen otuz yıl ne verdi ne aldı. Muhasebesini 
yapmayacağım bu yılların. Kanadı kırık bir insan ortaya 
çıkardığına şüphe yok. Ama o insan artık korkularından 
kurtulmak istiyor. Cesareti olmasına rağmen yarınlardan 
korkan bir insan. 
 
( sıradan oldu ama benim doğum günüm.  Ve karmakarışık 
korkular içerisindeyim. Her şeye rağmende umutlu.) 

*********** 
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KEŞKELERLE DOLU YAŞAMIMIZ 
 
DIŞARIDA USULCA YAĞAN BİR KAR VAR. SİS BAZEN 
DAĞILIYOR. YARIM AYA DÖNÜŞMÜŞ AY UTANGAÇ 
BİR KADIN EDASIYLAYÜZÜNÜ BAZEN GÖSTERİYOR 
ACELESİ VARMIŞ GİBİ HEMEN DE KAYBOLUYOR 
BULUTLAR ARASINDAN. 
 
ÇÖKEN SİSE RAĞMAN ETRAF AYDINLIK VE ORADA 
KARŞI TEPEDE YANAN IŞIKLARI FARKEDİYORUM. 
NE GÜZEL Orada da yaşam var. 
Yağışa rağmen yumuşak bir hava. “ şibetoka dinik” 
diyorlar şubat ayına. Deliliği bu kadar olsa kabulüm ama 
geçen yıl bu zamanlarda içimizden koparıp aldığı onlarca 
yürek için ne demeli? Her biri tüm mevsimlere bedel 
onlarca can. Dalıp gidiyorum enginlere ve yüreğimin 
ıssızlığını onlarla dolduruyorum. Kuruyan dudağım onların 
hatıralarıyla ıslanıyor. Ve ben her bir resimde yine 
kendim oluyorum. Anlatılamaz bir düş ile kendim 
oluyorum.  
Kim bilecek bu anları yaşayanlar dışında. Odamızı! 
Isıtmaya gayret eden odun sobası kenarında teknolojinin 
ürünü bilgisayarlarla şubat ayını karşılamaya çalışan 
arkadaşlarla bu odada ben de yazı yazarken kimbilir 
hangi insanlar onları yaşıyorlar. Kaç kadın aynı anda 
dayak yiyip tecavüze uğruyor. Kaç bebe bu dünyaya 
merhaba diyor. Kaç insan ölüyor, kaç insan sevişiyor, kaç 
insan benim gibi yazıyor? Oralarda da kar yağıyor mu? 
Saat dokuz on mu? Hiç sanmıyorum. Her insan kendi 
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zamanını yaşar. Her insan ona verilmiş rolü oynar ve her 
insan bu dünyada yenilir. Kaybedilmiş zamanları benimle 
bulmaya kaç insan gelir? Kaç insan bedeninde şarapnel 
taşır? Herşeyi güzel de bu dünyanın, ah birde 
kaybedilmiş ve yenilmiş zamanları olmasaydı. Tarih her 
insanı yazacak, bir de yalanları olmazsa. Ve ben keşke 
sevda dolu olsam ve ayrılıklar olmazsa. Ve ben keşke 
yanında olsam aramızda şu demir parmaklıklar ve deniz 
olmazsa. (02-02-04) 
 

****************** 
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YOLUN YALNIZLIĞA DÜŞERSE 
O AN BİL Kİ ARTIK YALNIZ DEĞİLİM 
 
 
Bir gün yolun 
Yalnızlığıma düşerse eğer 
Ve eğer hala yitip gitmemişsen zamanda 
Ve hala bir kor taşıyorsan yüreğinde 
Ben artık yalnız değilim Sevgili 
 ve eğer sen döküyorsan dudaklarından 
o aşıkların öykülerini 
ben artık ya Groyum ya da Adule 
ve eğer hala seviyorsan umutları 
seviyorsan yaşamı 
hiç solmayacak başaklar bitmişse 
 bereketli topraklarda 
ben sen olacağım 
ve sen bir tarih gezgini 
02-20-2004( saat gecenin onu ve ben yedi yıl öncesinin 
heyecanını hala yüreğimde taşıyorum.)  
  

********** 
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ONUNLA YOLA ÇIKMAK NE GÜZEL! 
 
Görevlilerle girdiğimiz uzun tartışmalar ve verdiğimiz 

rüşvetler sonucunda havaalanından çıkabildik. Bizi 
karşılamaya gelen bir kişi ve bizimle doğru dürüst 
konuşulmadan apar-topar arabaya bindirilişimiz. Loş 
ışıklı, dar yollardan geçerken, havaya sinen gübre 
kokusunu ciğerlerime çekiyorum. “Evet! Burası aynen 
köyüm gibi kokuyor, Kürdistan gibi kokuyor. Daha 
derinden alıyorum kokuyu. Önderliğin kokusunu alıyorum”. 
Duygularımı paylaşmaya çalıştığım arkadaşlarım, ters 
ters yüzüme bakıyorlar, bu ne biçim özdeşleştirme diye. 
Ama ben mutlu bir şekilde koltuğuma yaslanıyorum ve 
kapatıyorum gözlerimi. Acaba nasıl bir karşılaşma olacak? 
Yüreğim, beynim sırayla sorguluyor beni. Ve tabii ki 
vicdanım.  

Açılan büyük kapıdan içeri girerken “yine okumuş bir 
grup rewşenbir geldi,” sözlerini duyuyorum. Bu atıfın 
veya imanın anlamını ileride yaşayacağımız derin 
çelişkiler esnasında anlayacağım. Tek bir tanıdık yüz 
görüyorum ama ben başkasını arıyorum ilk girdiğim 
odada. Heyecan, kaygı, korku yok. Sadece adına sevinç 
denilen, insanı kanatlandıran duygu var. Tanıdık yüz 
soruyor: “İlk neyi fark ettiniz inerken?” Benim cevabım 
hazır. Duygularımı tekrarlıyorum. Verilen yanıt şaşırtıyor 
beni: “Ben de ilk o kokuyu aldım. Adına da özgürlük 
kokusu dedim. Senin ilk adımın oldukça anlamlı” dedi 
bana. Ben kanatlandım sevinçten.  
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Bir, iki, üç ... sayıyorum günleri. Sözümü verdim, ilk 
eğitimde ilk eleştirimi yaptım: “Bu ne biçim ders veriş 
tarzı” dedim, susturuldum. Korkum, kaygım yok. Yine de 
düşünmedim değil. Bir sonraki gün büyük telaş hakim 
ortama.  
“Ne var, neler oluyor,” “Başkan geliyor” dendi. “Doğal olun 
arkadaşlar, neden her gününüz düzenli değil de, sadece 
bu gün”. Yine ters ters bakışlar. Yine nerede hata 
yaptım? Ah şu dilim! Toplandık, içtima. Her günümüzün 
beş altı kez tekrarlanan, vazgeçilmez kuralı.  

Kasetlerden izlerdim, TV’de görmüştüm kaç kez. 
Arkadaşların ön sıralarda oturmak için yarıştığını 
düşünmüştüm. Kendimin böyle bir yerde oturabileceğini 
hiç düşünemeden. Ön sıralar boş. Çünkü kaygılar, 
çekinceler var. Bir baktım en ön sırada, masaya yakın 
yerdeyim. Sükunetle bekliyoruz. Önde görünen bir 
arkadaş ağır ağır yürüyor. Derken ikincisi. “Hadi! Hadi!” 
diyorum. Ve ağır adımlarla çevresine bakına bakına gelen 
O’nu görüyorum. Yanımdakiler oldukça tedirgin, ben yine 
çok rahatım. Genele uyarak ayağa kalkıyorum. Hemen 
önümden geçiyor. Aramızda en fazla bir metre mesafe ve 
ben o kokuyu tekrar alıyorum. İşaretiyle oturuyoruz, 
elimi dizlerime koymuşum herkes gibi. Belim dik duruyor 
hiçbir zaman olmadığı gibi. Bakışlarımı bakışlarına 
dikmişim, ağzından çıkan her söz beynime nakşediliyor.  

“Ben köyümün yılan dolu arazisini, tezek-gübre 
kokusunu özledim” dediğinde ben kanatlandım sevinçten. 
Bakışlarımla  bana daha önce ters bakan arkadaşları 
aradım. Konuşma uzadıkça, ben içinde eriyip gidiyorum.  
“Eğitimleriniz zayıf geçiyor, kendinizi sorgulama gücünüz 
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çok zayıf” derken ben yine kanatlanıyorum. O duyguyla 
kendimi enginine bıraktım konuşmaların. Ne bir kulaç, ne 
bir dalış. Beni sürüklüyor akıntı. Konu “doğal 
olamıyorsunuz, biçimselsinize” geldiğinde kanatlanma bir 
yana, ben artık uçuyorum. Alkışlarla uğurluyoruz, 
ayaktayız. Sevgi ve saygı dileklerinden sonra 
sloganlarımızı haykırdığımızda, ellerini kaldırarak 
selamlıyor bizleri.  

Acele ile toparlanmamız isteniyor. Yemeği birlikte 
yiyeceğiz. Tecrübeli arkadaşlar davranışlarımız 
konusunda tek tek uyarıda bulunuyor. Sessizce içeriye 
giriyoruz. Pembe havlu omzunda, sağ ayağını sehpanın 
üzerine uzatmış. Selamlıyoruz ve sessizce oturuyoruz. 
Bakışlarım yine bakışlarına kilitlenmiş. İki üç dakika 
sessiz bekleyiş. Ellerim iki dizim arasında kapana sıkışmış 
gibi duruyor. Bakışlarını üzerimde hissettiğimde 
pozisyonumu değiştiriyorum. Tanışma soruları ardından “ 
ne dersiniz Türkiye Yunanistan’a savaş açar mı?” 
sorusuna hemen karşılık veriyorum. “Sanmıyorum, bizimle 
savaşta olduğundan yeni bir cephe açamaz. Osmanlı’da da 
bu böyleydi” diyorum. Ürkek bakışlarıyla bana bakan 
arkadaşlarım, sohbetin sonunu bekler durumdalar. “Belki 
bir iki füze Yunanistan’a yollar” dediğinde de“Başkan 
bilir” diye karşılık verişim. Farklı bir karşılık 
veremeyecek kadar baskı altında hissediyorum kendimi. 
Büyük bir kahkaha attıktan sonra, beraberce yemeğe 
oturuyoruz. Hemen ardından futbol sahasına. Fakat ilk 
gün seyirci olarak bırakılıyorum. 

Bir haftayı nasıl geçirdim, bilmiyorum. Sanki hep 
yanımızda. Duygularımı yeni yeni tanışmaya başladığım 
arkadaşlarla paylaşımım oldukça heyecanlı oluyor. 
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Duygularımın, düşüncelerimin olgunlaşması gerektiğini 
kendime hep tekrarlıyorum. Bir hafta ardından yine 
kamelya, yine eleştiri ve değerlendirmeler. Heyecanın, 
kaygının ne olduğunu anlamaya başlıyorum. Derken, futbol 
sahasında mavi, üzerimde bol duran eşofmanlarımla 
karşısına çıkıyorum. Bir iki süzüşten sonra “futbol 
oynamasını biliyor musun?” sorusuna içinde hiç 
mütevazilik olmayan bir cevap veriyorum “Evet çok iyi 
biliyorum”. Topun ardından küçük bacaklarımla 
koşuyorum. Yılların tecrübesine karşı çalım yapıyorum ve 
üçüncü denemede topum ağlara takılıyor. Kendimden 
geçmiş bir halde, ellerimi havaya kaldırmış, izleyicilerden 
tezahürat bekliyorum. Yana dönerken nerede olduğumu 
hatırlıyorum. Elleri belinde, başı yana eğik bana 
gülümsüyor. “Bravo heval haydi tekrar giriş, devam et” 
sözleri içimi titretiyor. Mücadeleye teşvikti bu. Yenilmez 
gibi görünenleri yenmenin verdiği güvendi bu. Durmadan 
koşmaya devam ediyorum. Ayağıma yediğim tekmeyle 
yere serildiğimde başucumda Onu görüyorum. Yerde 
uzanmış, sersemlemiş bir halde hemen ellerimi yanlarıma 
indirip saygı duruşuna geçiyorum. “Bir şeyin yok değil mi 
heval, sana bir şey olsa ben ne yaparım. Dikkatli oyna. 
Bunlar sizi ezer geçer” sözlerine anlam veremiyorum. 
Benim gibi birinin olup olmaması, bu uzun soluklu yürüyüşü 
neden etkilesin ki! Yeniden kalkıyorum ama binlerce şey 
öğrenerek. Bir oyunda bu kadar hızlı davranmam kaleye 
geçmemle sıfıra iniyor. Çünkü üç gol üst üste yiyorum. 
“Erken sevdalandın kendine, bir gol attın da üç gol yemek 
zorunda mıydın, çık o kaleden” yeni bir şey daha 
öğreniyorum. Olumlulukta da, olumsuzlukta da yaşamı 
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insana tanıtıyor. Kaçabileceğin hiçbir yerin yok. Ya 
gerçekle yüz yüze geleceksin, ya da en lanetli hale 
getirilmiş bir halkın gerçeğinde boğulup gideceksin.  

Derken mutfak görevliliği sırası. Kadının Önderlikle 
diyalog ortamının en rahat yakalandığı yer. Heyecanı, 
korkuyu, yanlış yapma kaygısını yavaş yavaş 
duyumsayışım. Bu yaşama ciddi yaklaşmanın, sıradan 
bakış açısının değişmesinin sancıları. İlk emare, kalbimin 
hızla çarpması. “Ben böyle değildim, ne oluyor” sorusunu 
kendime sorduğum dakikalar. Her şey onu karşılamaya 
hazır. Çiftliğin ses ayarından, havuzun berrak suyla 
dolduruluşuna kadar. Bir araba sesi ve biz hazıroldayız. 
İçeri giren güvenlikteki arkadaş. “Ne oluyor, nerede 
kaldı” soruları yanıtsız. Alınan bir tedbirdir diye 
düşünüyorum. Kalp atışlarım tekrar dengeleniyor. Ellerim 
titremiyor. Bir on dakika sonra karşısındaydım. Yumuşak 
elini; zayıf, nasırlı ellerimle tutuyorum. Bir parmak 
dokunuşuyla ellerimdeki nasırlar fark ediliyor. Ve güzel 
bir tebbesüm beliriyor yüzünde. Eğiliyor beni öpüyor. 
Ardından da koşturmaca. Günlerden 30 Haziran. Oldukça 
heyecanlı, oldukça duygulu. Bizler hazırlıkları 
tamamlamaya çalışırken, gelen haberle misafirlerin 
beklediği belirtiliyor. Ben üzgün, yaptığım onca şeyin 
boşa gittiğine üzülüyorum. Mutfakta istemsiz 
hareketlerimle bir baştan bir başa volta atıyorum. Kapıda 
onu fark ettiğimde taktığım önlükle saygı duruşuna 
geçiyorum. “Neler yaptın” dediğinde cevap vermeme 
fırsat vermeden tencereye bakıyor. “Güveç ha! Sevinçle, 
“ekmek ver bana. Yemeğe kalamıyorum ama yemek de 
ziyan olmasın”. Tencerenin üstünde küçük yufka 
ekmekleri tencereye daldırıyor. O arada gelen haber, 
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misafirlerin okula geldiği yönünde. Sevinçten ağlayacak 
durumdayım. Tüm gün koşturdum. Ve sonucunu böyle bir 
ödülle alıyorum. “Ne istiyorsun?” diye soruduğunda “ülke, 
dağ” diyorum. “Yanımızda kal” dediğinde, o heyecanımla 
“Yeterlidir” diyorum. Sanki o an Ondan fiziki olarak 
kopmuştum. Ama O, “siz yeter ki bizden isteyin. 
Elimizden gelen her şeyi sizlere vermeye hazırız”. 
dediğinde kendimi tekrar Ona yakın hissettim. Demek ki 
bizlerin tercihi, istemi, ihtiyaçları da soruluyor. Ve 
“tamam heval seni o dağlara yollayacağız. Çabuk şehit 
düşme” diyor bana.  

Devrenin bitmesine iki ay kala aldığım böylesi bir güç, 
beni kampın en kanatlısı yapıyor. Çok sevinçliydim. 
Coşkumu eğitimlere, yaşama, görevlerime vererek 
yansıtıyorum. Aynı günün akşamı Zilan arkadaş üzerine 
yapılan toplantı sonrası bizlere; “Zilanlaşmanız umuduyla 
şevbaş” deyişi. Duygusallığı bir yana bırakmalıyım. 
Yaşadığım her an bana öğretiyor. Doğru ile yanlışı 
ayırabiliyor, mücadeleciliğe sevk ediliyorum. 
Olgunlaşmaya ve en güzeli de kadın olma gerçekliğine 
yaklaşıyorum. Yaşanan olumsuzluklara rağmen ayakta 
kalabilmeyi öğreniyorum. Her şey canlı yaşanıyor. Tüm 
hayallerden uzakta, ütopyalar her an gerçekleşecekmiş 
gibi geliyor insana. Artık her gelişi büyük bir duygu 
yoğunluğuyla bekliyorum. Sırf burada bazı şeyleri ifade 
etmek veya en olumlu yönleriyle dile getirme kaygısından 
uzak, içte, duyguda, düşüncede yaşanan gerçeklerdir 
bunlar. Eksik olabilir ama asla abartılı değildir. Bana 
“bilinç topu gibi olmalısın” dediği an, benim artık önü 
alınamaz yaşam coşkum arttıkça artıyor. Kanatlanmış ve 
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uçmuştum artık.  
İkinci mutfakçılık görevi diğerinden çok daha farklı, 

çok daha öğretici geçiyor. Yönetimde çıkan zayıflıklar 
onu kızdırdığında; bir tavır göstergesi olarak yönetimleri 
görmek istemiyor. Biz de yapacağımız işlerde daha 
dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz. Çözümleme 
sonrasında hızla içeri dalışı, elimin, ayağımın birbirine 
dolanmasına neden oluyor. Sözcü arkadaşın işaretiyle bir 
elimde havlu, banyonun kapısında bekliyorum. İçerideki 
askıda beş, O’nun omzunda bir, benim elimde bir havlu. 
Toplam yedi havlu. Tedirginim ama böyle yapmamız 
söylenmiş bir kez. Elini, yüzünü yıkadıktan sonra 
omzundaki havlu ile yüzünü kurularken bir yandan da 
çevresindeki manzarayı izliyor. Ben hala olacakları 
bekliyorum. Mutlaka bir yorum geliştirilecek ve ben de 
payıma düşeni alacağım. Birden kalkan ayağını 
farkediyorum ve ani bir hareketle yana çekiliyorum. 
Benim atik davranmam hoşuna gitmiş olacak ki 
gülümsüyor ama “sizler değerlerin nasıl yaratıldığını 
bilmiyorsunuz. İğneyle kuyu kazar gibi değer ürettik ve 
bugüne geldik. Tabi ki sizler bunun nasıl olduğunu 
bilmezsiniz. Heval, bir banyoda yedi havlu olur mu, 
bendeki yeterlidir. Bu kadar fuzuli masrafa ne gerek var 
ki!” deyişiyle asıl dayağı o an yemiştim. Kendini emekçi, 
tutumlu gören ben, tekrar yeniliyorum Onun gerçekleri 
karşısında.  

Yaşadığım yanılgıları anlamaya başlıyorum. “Benim her 
davranışım eğitim amaçlıydı” belirlemesini yaparken ben 
aslında gerçeğin yakıcılığını yeni yeni kavrıyorum. 
Söylediklerinden çok, yaptıklarından öğrenmiş olduğumu 
anlamaya başlıyorum.  
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Her yaşanan bir anı olmaktan çok, gerçekle her an 
karşılaşma ve çözümü ona göre üretme görevini önüme 
koyan birer kitap. Açtıkça sayfaları, yeni şeyler öğreten 
ve kendi deryasında insanı yutan bir tarih.  

Vedalaşma gününün heyecanlı, buruk, mutlu 
yolcusuyum. “Neler öğrendin bizden, neler aldın” 
dediğinde “herşeyi, yaşamı, gerçeği ve acı olan tarihi” 
diyecektim ama bu, kaldırılması ağır bir yük olacaktı. 
“Kırılan Kürt iradesi ve tarih gerçeği” diyorum. “İçimize 
yerleştirilen iblisleri doğru anla ve kendini sorumlu görüp 
sorunları çöz” diyor.. Sözümü bu temelde verirken bana 
“altından gir köşesinden çık”dedi ve imzaladığı 
fotoğrafının arkasına da “Yeki bixwaze jîyana azadî, qare 
her tiştî bike” diye yazıyor. Ben de özgürlük yolunun 
yolcusu olarak ona tüm içtenliğimle sözümü veriyorum. 

  
 
 

ZİN YEZİDA TAMARA  
MAXMUR 
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22 temmuz 97 
 

DUYGULARIM GECE VARDİYASINDA 
 
Duygularım gece vardiyasında 
Ko kol geziyor sesisizce 
Hem yakın hem uzak 
Geziyor sonsuzluğunda düşlerin 
Duygularım gece vardiyasında 
İn-cin top oynuyor orta yerde 
Karanlığı yarıp geçiyor 
Aydınlığa olan inancıyla 
Duygularım gece vardiyasında 
Kapını çalıyor açsana 
Sana güzellikler vaadederek 
Ama sen korkuyorsun 
Duygularım gece vardiyasında 
Uyandırıyor uyuyanları 
Yarınlara yetiştirmek arzusuyla 
Şahlandırıyor yürekleri 
Duygularım gece vardiyasında 
Parazitli sesler arasından seçiyor sesini sesizce 
Ve sana uzatıyor elini 
Ürpererek uyanıyorum 
Sevmenin doğallığıyla 
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05- 09- 1997 
 

TÜM HEVAL’e 
 
Kapılıp gitmek akıntısına yaşamın  
Bir taşa vuruncaya dek 
Nice yaralar kanar 
Varsın olsun 
Aksın irinler 
Korkmamalısın düşmekten 
Seni çakır keyif yapanlar korksun 
Utansın insanlığından 
Ağlamayacaksın gidenlerin ardından 
Sana bağırma vesilesi 
Bir meşale olmalı onlar  
Sümüklü burunlarıyla için için ağlayan   
o mahsum bebekler 
güldürmeli seni, umutlandırmalı 
o, kavga günün çünkü 
sınırlar aşmalısın 
mayınlı tarlalar 
ilk sen koşmalısın mevziye 
ilk sen sıkmalısın kurşunu 
ve ilk aşık sen olmalısın  
darağacına gitsende 
dönmeyeceksin arkana 
ve 
kapılıp gitmek akıntısında yaşamın 
büyüyüp gözünde gün be gün 
seni zorlamalı 



Bir Kelebeğin Özgürlüğü  

38 
 

 

bir yağ  kızgınlığıyla yakmalı 
ve tüm kapıları kapamak ardından 
başka yolun yok diye 
 
Sana bir ülke yaratmak istiyorum 
Taa ki uçmayı öğrenene dek. 
İlerde 
Toprağa düşmüş bile olsam 
Rüyanda geleceğim 
Usulca gireceğim koynuna 
Oturacağım ses çıkarmadan 
Gözlerimi dikeceğim 
Seni görebilmek için karanlıkta 
Sana bakmaya doyunca 
Bir hoşçkalın diyerek 
Sessizce çekip gideceğim 
 

*********** 
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GULA SOR 
 
Bilmem nasıl başlamalı 
Ne demeli 
Nasıl etmeli “ gula sor”  
Dün gece yoldaydım 
Arka koltukta 
Kırk numarada dimdik, uyuyamadım. 
Akıp giden arabanın seyrine uyan 
Düşlerimi anlatmak istiyorum sana 
Geleceğin düşü ne kadar güzel 
Ve ne kadar ince 
Düşlerim kıpırdayan daldan dala konan 
Bir serçenin canlılığını, kıvraklığını 
Ve hareketlerinde ki karmaşıklığı andırıyordu. 
Ama bu düşler hayal değil 
Olacak ve olması gerekenin beynime yansımasıydı.  
Bazen en barbar gericiliğin, zulmün ve acının 
Özgürlük türkülerinin dindiremediği 
Munzur’un, Toroslar’ın doruklarındayım. 
Ateşler yakılı 
Mavzerler çatılı 
İçimdeki ateşle doğanın o dondurucu soğuğu  
birbirine karşı savaşıyor. 
Nöbetteki yoldaşta inceden inceye bir türkü tutturur 
“ de lori lori berxamın lori”  
bir iç geçiriyorum derinden 
nedendir bilemem 
302 mersadesin artan hızına uyuyor düşlerim 
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bir baskındayım bazen 
elimde dünya gericiliğine kan kusturan  
halkların silahı 
                                                                             
Yılmaz Odabaşı 
 

********* 
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ZAFERE YÜRÜYENİN TÜRKÜSÜ 
 
Yıldızlara koştuğu zaman  
Uzun soluklu olmalı insan 
Düşman güler sonra 
Dost darılır 
Yolcu yolunda gerek 
Kurşun hedefi bulmalıdır 
Türküler yarım kalmasın  
Sen 
 Titrek ve yorgun adımlarla  
kendi celladını izleyen dostum 
kininde puslu bakışlarımın 

      yaşanmamış yılların hüznünü gizleyen dostum. 
      Golgotheson durağın olmasın  
Düşün bir kere 
Çapraz kalaslar gerili bedeninle 
Yükselmezsin göklere 
Kır tevekkülün görünmez kelepçelerini 
Ve bütün kuvvettinle 
 Zincirlerini koparmaya bak 
Çal parçalansın sırtında ki çarmıhı yere 
Ölü suratlı yudalan 
Ve katiller karşısında umudun 
Çaresiz ve suskun 
Bir golgotha yolcusu olmak 
Götürmek seni istediğin yere 
Çıplak ayakların 
Ağır ağır 
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Sürdüğünde seni bıçağın altına  
Göreceğin son düştür. 
Tükenir yaşamın sesi soluğu birden 
Sen hasretken zafere  
Kesikbaş, kanlı gözler 
Ve çürümeye başlamış ceset 
Kahkaha atar ölüm 
Düşler susmuştur 
Artık cennet çölde bir serap bile değil 
Bulamazsın onu ötesinde mezarın 
Oysa celladın azraillerine 
Hasret bu memleket 
Umarı ellerinde senin 
Sevdasına doyum olmaz 
Üzerinde nice kardaş günlere 
Yürünecek bu topraklar için nasıl da çekerdi bizi 
Düşünü kurmak yarının göklere değecekti başımız  
Anımsa 
Kızıl uykularda yorulmadan 
Kulaç atmak vardı ya 
Mutlaka tutulması gerek 
O dönülmez sözlerimiz için sen de bilirsin 
Bakışları üstündedir hep 
Medya’nın şirin çocukları  
Oğullarımız ve kızlarımız için 
Yaşamak gerek, yaşamak 
Celladın avuntusu olsun varsın 
Öğüdünü bir yana bırak 
Altı da bir üstüde bir  
Değildir yerin 
Sen üstünde duracaksın 
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Altına düşmanın girsin 
Zalimin askerinin  
Memur çekirdeğiyle doludur. 
Teskere kağıdı 
Senin anan değil 
 Onun anası ağlasın 
Onun yavuklusu yaksın 
Gidipte dönmeyenin ağıdını 
Onun kardeşleri tutsun yasını 
Yasak bir sözcüktür kavgada 
Ve anlamsız. 
Acımak 
Vurur gibi tam onikiden  
Cansız hedef tahtasını 
Vur alnının çatından 
Kulak ver milliyonların 
Tek bir çığlıkta birleşen sesine 
Zafer yolunu gözlüyor, senin 
Sürüyü kırıp geçiren  
Kurt olmak varken 
Kolay kolay ölmeyeceksin 
Geçirmeyeceksin adını 
Kayıplar listesine 
Devrederken sana  
Düştüğünde bayrağı tutan böyle emretti çünkü 
Al kanıyla 
Kapkara gecenin ortasında  
Aydınlığa yol açanın 
Budur vasiyeti 
Bir tanrı buyruğu gibi 
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Sarılmak gerek şimdi 
Narin kabzasına tüfeğin 
Bırakmamak 
Asla bırakmamak gerek  
Zulmün sarayı 
Yer ile yeksan oluncaya değin 
Son bulsun artık acı çekenin çağı 
Yemyeşil bir vatan aşkına 
Ve sonsuz barışla 
Srmalansın diye dünya 
Koca çatısı altında mavi gök kubenin 
Dalgalansın bütün siperlerde 
Yeniden dirilenin bayrağı 
Dostum...dostum.... 
Çarmıha çivilensin diye 
Verilmedi o eller sana 
Haydi yiğidim bas tetiğe 
An intikam anıdır 
Acılarının depreminde gebersin hain 
Çevir tarihin son yaprağını 
 İleri....hep ileri 
Yıldızlara erişmenin zamanıdır.  

A.Hydar KAYTAN 
 

******* 
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Ben tarihini arayan bir ülkenin 
Berivanıydım, keçesiydim, ziniydim. 
Zindim, Botan beyine başkaldırandım. 
                                                                    
  Bir kısa not: köylülük güçsüzlüktür. 
Köylülük örgütsüzlüktür.( örgütlü ailedir, aşirettir, 
erkektir) 
Köylülük siyasetsizliktir.( dar çevresi dışına çıkmaz) 
Köylülük amaçtan kopukluktur. 
Köylülük zamanı olmayandır ( zamanı güneştir) 
Köylülük yozlaşmadır 
Köylülük kendisini tekrarlamadır( her gün aynı işi yapar) 
Köylülük kullanılmaya açıktır. Çünkü güçsüzdür. 
Karar, kişinin kendisini tanımasıdır. 
   
 
Kendimize karanlıkta yer edinmeye çalışıyoruz. 
Bilinmeyene doğru başladığımız uzun yolculuğumuzda 
hergün yeniyi bulma ve bu yeniyi elde etme tutmaya 
çalışıyoruz. Yakıcılığı bilinmesine rağmen gün be gün bir 
istekle ve bunun için verilen savaşımla........ 
 
(bana uymayan ve hitap etmeyen bir tarz olduğu için bu 
yazıyı tamamlayamadım.isteksiz olacaksa neden kendimi 
zorlayayım ki!.... ) 

 
********** 
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GİDENLERİN ARDINDAN 
  
Uzun soluklu yolculuğumuzda bir çok yolcu bıraktık 
tarihe. Kimini tan yeri ağardığında kimini bir haziran 
akşamında kimini bilinmeyen gün ve satte. Daha gencecik 
bir çoğu ve ömürlerine doyamamışken bu yolculukta 
uğurlandılar. Kimi Reyberlerin, bekoların çok olduğu 
yerlerden kimi Agit, Mazlum, Zilan’ların yeşerdiği 
yerlerden geldiler ve dilana katıldılar. Adımlarını 
türkülerin ahengine uydurarak ve büyük bir coşkuyla 
çağırdılar ardındakileri. 
   Belki yoktan başlayacaktık bu yolculuğa, ama umudun 
gün be gün yeşerdiği haykırışların daha çok yükseldiği bu 
dilan güçlendi ve yayıldı ülkemin tüm dağlarına ve yakıldı 
ateşi Newrozun çağdaşlarını yaratarak. 
    Elini koynunda gizleyenler tetik uçlarında bekliyor 
bugün ve başını dimdik tutuyor şahin bakışlarını 
doruklara dikerek. Daha da büyüterek yüreklerini devam 
ettiler yolculuklarına. 
    Bazısı için bir kuyu dibi gibi mezar oldu. Bazılarına da 
yeniden doğuş oldu toprakla bütünleşme. Gözlerini 
kırpmadan üstüne gittiler umarsızların. Vurdular, 
vuruldular. Hepsi de bir küçük gülüş, bir büyük umut için. 
Yakınmadı hiç bir zaman  çıplaklığından, açlığından. 
Direndi işkencesin, soğuğuna. Biliyorum köksüzlüğünü ve 
yeşermek zorunda olduğunu. Acı dolu yaşamın 
hülyalalarından uyandırmak gerektiğini halkının... 

    Yek vücut olduğunda bedenler dilana durmanın 
güzelliğini duyumsuyorlardı ta derinliklerinde 
yüreğinin. Bir başka yolu yoktu çünkü altetmek için 
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düşmanı. Kınından....çıkardığı kılıcıyla Roma 
arenelarında vuruşanları düşünüyorlardı. Başkaldıran 
Prrometuslar; belki de bereket tohumlarını dört bir 
yana savuran tanrıça İştarı; hepsi de ulaşmak için 
ezgisine Requem’nin “dostum dostum ”a, “Berivane”ye. 
Bir çığlık uğruna belki de dağ dağ ova ova dolaşmak. 
Yüreklerini ayaklarında hissederek içinde ki sevdasını 
Ferhat gibi dağları delerek ulaştırmak içindi Şirin’e 
ve Botan beyine baş kaldıran Mem û Zini de tanıyalı 
belkide onu sürükleyen, belki de Van’an Kırmanşah’a, 
Kerkuk’ten Botan’a ulaşma arzusuydu onları deli 
divane eden. Sevdalısıydılar toprağın ve bu toprağa 
düştüler. Bir çoğu mezarsızdır ve bilinmeyendir, çoğu 
adsızdır ve sessiz bir akıntı gibi uyandırmadan 
önümüzden geçip gidendir. Bir çoğu gürül gürül akan 
bir ilk bahar deresidir ve yerlerinde derin izler 
bırakarak bizleri terk edenlerdir. Kapılıp gitmek değil 
akıntısına dünyanın, insanlığı selinde sürükleyip 
götürenlerdir.  
(15 Ocak 1999 Piran Şehitleri anısına yazığım yazıdır) 
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ONLARA  
 
Zamansız öleceğim kimseler bilmeyecek, usulca 
önünüzden akıp gideceğim yatağını beğenmiş durgun bir 
ırmak gibi. Ama kimselerin duyamayacağı bir coşkunlukla 
sevdalar taşıyacağım yarınlara. Güzel günler için 
sessizleştireceğim kendimi ve umarsızların beyninde 
patlayacağım. Dedim ya zamansız öleceğim, sessizliği 
sessizliğinde boğacağım. Kinle dolduracağım ardımdan 
gelenin yüreğini, çağlayanlara ulaşacağım ve ineceğim 
derinliklerine dünyanın. Yarıp ortasından toprağı pınar 
olup taşacağım en kuytusunda dağların, su içecek yavru 
serçe ve hayat bulacak tabiat ana ve ezgili bir çığlıkla 
gelecek bahar. Tüm sancılarından kurtulacak kara toprak, 
kendisini yeşile kırmızıya boyarken. Gelincikler narin 
yapraklarını esintisine bırakırken sabah rüzgarının, 
kelebeğin goncasına koşuşuyla gülücükler dağıtacak 
çayırına ovanın. Kimse bilmeyecek benim açtığım 
çağlasında ağacın. Bir meltemle geleceğim yamacından 
esip dağları serinleteceğim kavrulan güneşten ve bir 
sevda türküsü olacağım dilden dile dolaşan.  
Çok yaşadım belki ama geç kaldım yarınlara. Bir soğuk 
namlunun ucunda açanın bir de ben olacağını bilemedim. 
Bir karınca yürüyüşüyle değil bir şahin dalışıyla kapıldım 
maratonuna dünyanın. Yazmaya başladım harf harf 
yaşamı. Adı oldum ismi olmayan dağların tepelerin. 
Denizlerde değil yerde yatanların kanında yüzmeye 
başladım asrın son çeyreğinde ve dövüştüğüm omuz 
omuza olan binlerle. 
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Dedim ya zamansız öleceğim, zamanların en acımasızında 
yeniden doğmak üzere kabuslu geceler sonrası tatlı 
hülyalarla uyansın diye yurdumun çocukları sessizce 
geçeceğim başuçlarına okşayacağım onları saçlarından, 
buse konduracağım al yanaklarına. Ama bilmeyecekler 
onlar için uzun yolculuğa çıktığımı. Bir gün kaldırınca 
başlarını doruklarında dağların ayak izlerinden 
anlayacaklar benim dolaştığımı buralarda.”  
Zülmün gölgesi dolaşırken üstümüzde kavurucu güneşle 
yakacağız tek tek düşüp toprağa. Yolculuğunu 
tamamlamamış altın çocuklar sarılacaklar bombanın 
pimine, belki de koymak için noktasını saysafanın. Adları 
Polat olacak ninni yerine ağıt dinleyen bebelerin ve 
çoğalacak intikam sözünü verenlerin sayısı.  

(29-25-99 9 Mayıs Kasur pusu eyleminde Şehit 
düşen Polat arkadışın anısına yazdığım yazıdır. Altın 
çocuk Metinada Şehit düşen Sinan arkadaş.) 
 
 
Kadın olmanın güzelliğini yeni yeni kavrıyorum. Akıp giden 
yaşama bir sanat anlayışıyla yaklaşmaya, düşünce 
dünyasında zenginlikler içinde yüzmeye, uzak diyarlara 
açılmaya başladığımı hissediyorum. Belki de günden güne 
kendimde artan güvenden kaynaklanıyor. Nazımın yıllar 
önce dile getirdiği istemden bu gün bizlerde 
yararlanıyoruz. Ama mezarımızda değil, yaşamımızla 
oturuyoruz çınar gölgesinde.  

************* 
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YARALI SANAT 
 
Ölü bir yapının karşısında onu anlamlandırma 
somutlaştırma, onu içerik sahibi yapma konuşturma yeri 
geldiğinde farklı objelerle canlandırma sanatın br işlevi, 
sanatçının hüneridir. Geniş yorumlama yeteneği objeleri 
anlaşılır kılma büyük bir bakış açısı ister ve böylelikle 
tüm tabiat farklı bir çerçeve kazanır.  
Sanat insanlar için bir tedavi biçimi, duyguların 
uyandırılıp arıtıldığı bir araçtır. Bu da insanın 
özgünlüğünün dışa vurumuna yardımcı olur.  
Sanat, kendisini ifade etme yollarından biri ise biz de 
her insanın bir sanatçı olduğunu söyleyebilir miyiz? Öze 
dönüş gibi bir hedefi olan bizlerin tekrar koparıldığımız 
doğayla bütünleşme çabalarımız savaşımızın bir parçası 
durumundadır. Bir eser yaratmak için doğadan yola 
çıkıyoruz. Bu koşullarda bir başka malzememiz de yok 
zaten.  
Kafka’nın yapıtlarında yansıttığı ruh çözümlemeleridir.  
************************                                                                        
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29-08-2000 

BİZ VE BEN NEYİ YAŞIYORUZ 
 
“Kendimi tanıyarak atılmak istiyorum yaşama. Geçmişi bir 
kitap gibi okumak, en ücra köşelerine inmek istiyorum 
yaşadıklarımın. Benimle kül olup yok olmaları gerekir.” 
Her insanın yaşadıklarının farklı öyküleri, farklı manaları 
vardır. Kimilerinin dudak kenarında bir gülümsemeyle 
kiminin öfkeyle kimilerini de büyük bir ciddiyetle 
anımsarız.  
Her ne kadar farklı anımsamalar olsa da o bizim tarihi 
gerçekliğimizdir. Ne inkar, ne de tam kabullenme 
olmalıdır. Onların bilinçle yoğrulması ve doğru 
ifadelendirilmesi insanın elinde olan, ancak fazla 
kullanılmamakla birlikte sökülmesi gereken şeyler gibi ele 
alınır. İşte yanıldığ bu noktadır. Bunu kavradığımızda geç 
kalmış olabiliriz.  
Ben yaşadıklarımla varım. Duygusal yaklaşımlarla 
irdeleyebilir onları ifade edebilirim. Ama burada önemli 
olanın geçmiş çelişkilerle bugünü çözümleme gücünü 
gösterebilmedir. Oysa ki birçoğumuz geçmişin ayrıntıları 
içinde boğulmuş ve tüm çıkış yollarını kendimize kapatmış 
durumdayız. Burada doğru çözüme nasıl ulaşılacak? 
Her bireyin sınıf bakışı, olay olgulara yaklaşımı farklı. 
Algılama düzeyi ayrı ayrı olduğundan her bireyden aynı 
yaklaşımı göstermesi ve algılaması beklenemez. Kendi 
çapımızda yaşadığımız yanılgılardan biride budur. Ortak 
sınıf bakışı açısının yakalanmasındaki aciliyet ve önem en 
çokda burada ortaya çıkıyor.  
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Bir sanatçı tiitizliği, bir diplomat politikacılığı, bir aydın 
yalnızlığı, bir diktatör keskinliği ile yaklaşmak objektif 
bakış açısını yakalamak esas olmalıdır. Yoksa tek taraflı 
yakalaşım bizi dogmalara, karamsarlığa, çıkmaza, 
sürükleyecektir. Ki buda kendi tarihsel gerçekliğimize 
ihanet anlamına gelecektir. İnsanlar pişmanlık 
duyacakları adımdan sakınmak zorundadırlar. Fakat biz 
yaşamda o kadar yanlışlıklar, kırgınlıklar, pişmanlıklar 
yaşıyoruz ki onlarca kez özür dilemek zorunda kalıyoruz. 
Ki artık alıştığımız adımların sağlamlığı, güvenirliliği 
tehlikeye girmiş durumda.  
Doğruyu bilme sorunumuz yok, fakat yaşam gerçeğiyle 
doğru bir ifadeye kavuşturma sorunumuz var. Yaşanılan 
derin çelişkilerden biri de budur.  
Kimilerimiz kendi çapında yaşama yön verebiliyor. 
Mücadele ediyor olabiliriz. Ama kimilerimizde yaşam 
seline takılıp gidiyoruz. Sürükleniyoruz. Bu da sıradan, 
çözümsüz, bana neci bireylerin ortya çıkmasına yol açar. 
Her doğan gün bize yeni bir başlangıç yeni bir adım 
anlamına gelmelidir. Yoksa bu sıradanlık kökleşecek ve 
insanın kendi tarihiyle karşı karşıya gelmesine neden 
olacaktır. Her gün aralarken kapılarımızı günden güne 
genişletmeliyiz mesafeyi. Hava akımının içeriyi 
değiştirmesi gerekir. Yoksa kendi kokumuzda çürüyecek 
ve bitişi yaşayacağız. Ne gerekiyor? 
Cesaret, yüreklilik ve istem diyebiliriz. Ama dedik ya o 
kadar yanılgılarımız var ki, 
‘ben’ ‘biz’ olmadığı sürece içinde bulunduğumuz yaşamı 
sevmediğimiz sürece neyin cesaretini, istemini yaşayacak 
ve uygulayacağız ki!... 
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  Kavradığım müddetçe yaşama karşı sorumluluklarımı 
görüyorum. O halde ben kendi tarihime yaklaşımımı 
açıkça belirtebilirim.  
(dudağımın kenarında hafif bir gülümseme ile yoğun bir 
tartışma sonrası çobanlık görevinde serin bir sonbahar 
sabahında yazdıklarımdır. ) 
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DİLANA DURALIM YOLDAŞLAR 
 
Nergisleri yeni açtı sarp kayalarında yurdumun. 
Tomurcuklar patladı isyan edercesine kışa. Her karınca 
yine taşıyor dünyayı sırtında ve mahmurluğu atmış 
gözlerinden. Basya coşkunlukla buluşuyor Avaşin’le. 
Dolduruyor sesi vadileri ve yarıp gidiyor engel tanımadan. 
Kalkın yoldaşlar, Newroz sıcaklığıyla kavrulalım. 
Tutalım dilanımızı, türküler yarım kalmasın. Korkmalı  
düşmanımız, gülmeli dostumuz. Atın üzerinizden hüzün 
perdesini. Bakın gencecik bedenlerimiz hep aynı 
canlılıkta ve biz hep aynı yaşımızda kaldık. Kimin için 
bu döktüğünüz gözyaşları? Biliyoruz biz ölmeyeceğiz. 
Sen sabah şarkılarını lorinlere çeviren anamız: Bak sana 
doğru gelenler var. Pazarcık’tan Tatvan’a, Mardin’den 
Hewlêr’e kavuşanlar var. Yine oğullar doğurasın diye umut 
verenler var. Sil gözündeki yaşı, geç dilanın başına. Bugün 
bizim doğum günümüz. Uzat elini ana, ülke kokuyoruz 
herbirimiz. Sana layık olmanın azmiyle gelmişiz dörtbir 
yanından Kürdistan’ın. 
Bir GÜNEŞ aydınlattı bizleri taa uzaklardan. Kimselerin 
çözemeyeceği bir tılsımla bağlanmışız. Parçalansak da son 
hücremize kadar, son sözümüzü O’na söyleyeceğiz. 
Mutluyuz ebedi yolculuğumuzda. Basya gibi hırslıyız. 
Nefes veriyor bizlere, ölüm bize işlemez. 
Kavuşturun ellerinizi, dilanımız büyüsün. Newroz ateşi 
daha gür harlansın, üstünde Basya’nın. Coşkunluğumuz, 
sevgilerimiz kıskanıldı. Bizdik sevdaları yarınlara taşıyan. 
Biz mi korkacağız ölümden? Gençliğimizin taze kokusu 
sarıyor doğayı, insanları. Tetik ucunda bekleyenleri 
korkutuyor gençliğimiz. Kalkın hevaller, yaşam hasretiyle 
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doluyuz. Kinimiz var karanlığa, özlemimiz aydınlığa. 
Yükseltin haykırışlarınızı doğuyor yeni gün. Adımlarınızı 
sert vurun yere, sarsılsın dünya. “Bêrîvanê’yi” söyle 
halaybaşı, biz ardından gelelim. Duyumsayalım zomları, 
koçerleri. Duymsayalım Kürdistan’ı. 
Biz ölmeyeceğiz biliyoruz. Ardıllarımız var gelecekte. Biz 
yaşımızda kaldık ve hep aynı kalacağız. 
 
(Unutulmayacak şehitlarimiz MAHİR, WELAT, ZANA 
ve KANDİL yoldaşlar hep içimizde yaşayacaklar. Aynı 
22 Mart 2001 günü gibi.) 
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25-05-2001 
 

BİR GÜNE DAİR BİRKAÇ SÖZ 
 
Neden buralar için bu kadar savaş verildiğini uzun süren 
yolculuğumuzda çok daha iyi anladım. Attığım adımlarda, 
soluduğum havada gördüğüm güzelliklerde an be an 
hissettim. Kürdistan’ı hele hele buralarda bir gerilla 
olarak dolaşmak herkesin anlayamayacağı bir gurur 
veriyor insana. Uzun, engin tarlalara verilen emeğe 
bakıldığında bir zamanlar buralarda berivanların 
hasretine yakılan çoban stranlarını düşündüğümde, 
kahrolmamak elde değil. 
  Evet bir zamanlar böylesi yerlerde bende yaşadım. 
Sevinçlerim kıskançlıklarım hasretim ilk böyle yerlerde 
şekillendi. Şimdi ise bunların sadece hatıralarda kalması 
ve tekrardan düşüncelerimde yeşermesi bir halkın umudu 
haline gelmem yükümü ağırlaştırıyor. Herşeyi unutmak 
istediğimiz anlarda, en yakıcı biçimiyle karşımıza çıkan 
gerçeklerdir. İhanet ve korkaklık. 
Tarih kitaplarında okunurdu ve bize geçmişin tatlı 
öyküleri, gibi gelirdi dağda direnme.  
Bugün en ortasında yaşamak bu kavganın heyecan veriyor 
bana. En fazla acı çeken en fazla sarılır bu yaşama. Fakat 
ihanet öyle bir iblis ki, içimizde her an seni tutsak 
edebilir. Ölüm ve yaşamı, direnme ile ihaneti, o kadar 
içiçe yaşıyoruz ki her an biri olman kaçınılmazdır. 
Korunmak için siya misali bir fanosta mı yaşasaydım, ya 
da bir dakika özgürlük için kendimi bomba mı yapsaydım. 
Her ikiside olamazsam ben, ben olarak mı yaşasam. 
Malesef ben, bana yetmiyorum. Doymuyorum kendimden. 
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Duygu ve düşünce bir tek şeye kilitlenmiş durumda. Adı 
özgürlük olan ve yakınlarımızda olan fakat bizim tutmaya 
cesaret edemediğimiz bir tutku. Cesaret edemiyoruz, 
çünkü çözümleyici ve zorlayıcı. Ya onunlasın ya değilsin 
hepsi bu. 
Geçici heveslerle yaşamak bitirir insanı. Bu yaşamla dans 
etmelisin. Ve en derininde hissetmelisin yüreğinin. Yoksa 
bir kıl inceliğinde olan bağlarımız büyük gürültüler 
kopararak alır seni. Yok olmanın sarsıntısı en şiddetli 
volkanlar gibi savurur seni dört bir yana. 
 Ben yaşamı doğasında seviyorum. Fakat o kadar 
çirkinlişmiş ki insan, redediyor seni hiç hissettirmeden. 
Öyle bir düşüyorsun ki, acısı yıllara varan bir karabasan 
gibi sarıyor seni. Kaçsam, kurtulsam diyorsun bu kaostan. 
Yol gösterenin daha büyük ateşlere atıyor seni. Uyansam, 
rüya olsa keşke diyorsun ama gözleri açık uyuyan yoktur 
dünyada. Biliyorum, anlıyorum dediğin yerlerde en gözü 
kara en cahili sen oluyorsun. Kazanmak için çalışıyorsun. 
Tepe taklak yenilen yine sensin. Bu çelişki nedendir diye 
düşündüğünde çıkamıyorsun içinden. Çünkü sen yaşamın 
en saf kuralını en saf dille öğrendin. Savaşmak yoktu. 
Söyleyenler  de “sadece yenilmek istemiyorum ”sus, 
dendi sana. “Susmak ölmektir” i öğrendiğimde ise çok geç 
olduğunu gördüm ürkerek. Bu yaşam korkutuyor belki ama 
cesaretlendiriyorda. Dedim ya çelişki burada herşey. 
Buda bu yaşamın diyalektiği olsa gerek. 
Hırsın, cesaretin, öfkenin, sevginin olduğu yerde çelişir 
insan ve o anda bir tutkuya dönüşür yaşam. Kimin ne 
söylediği değil, senin ne yaptığın noktayı koyar son 
cümleye. Ve şimdi ben adını koymak istiyorum yaşamın. 
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Duygularımın esiri olmadan yaşamda alternatif olandan 
yana olmak ve adını koymak; ya özgürce ya da bunun en 
yakın takipçisi olan ölüm. 
*********** 
 
 
Cilo dağları karlıdır dört mavsimi 
etekleri her zaman bahar 
çiçekler vakitsiz patlar 
yaylalar serin bir tas ayran 
berivanlar rengarenk peştmalli 
çobanları efkarlı ve yanık yürekli 
yaylalar yasaktır. 
 
Takılırken ayaklar taşlara 
Tökezleyerek yürürüz. 
Bir pusunun sır dolu heyecanıyla  
nefes nefese yarıyoruz asfalt yolu 
gizli bağırır dudakları 
“hızlı olun yoldaşlar” 
uzayıp giden bu yolda 
herşey kaçaktır. 
 
Bir mola, bir içimlik sigara 
Duman avuçlara dolar 
Sonra ciğere 
Gizli serbesttir ateşler 
Cigaram kaçaktır. 
 
Bir coğraafyadan diğerine adım atarken 
Sertleşiyor topuk çarpmalar 
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Terleyen vücutlarda hafif bir ürperti 
“ sular soğuktur dikkatli için” 
şöyle bir ıslatılır dudaklar 
dile varmadan sular bir el kapar bidonu 
aceleyle kalkarız yarım kalır sohbetler 
geçtir artık, şimdi karpuz tarlasına 
“ yola atmayın kabukları” 
akşam yemeğimiz kaçaktır. 
 

********** 
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ROSANNA’ yı DÜŞLERKEN 
 
“ remember them” 
yazıyordu mezar taşının üstünde 
gelip geçenlerin anlamadığı  
ama biliniyordu öyküsü 
 o iki insan 
biri Rasanna diğeri Nicholas olan 
bilir gerçeği avaşin 
paylaşmak istiyor sırrını 
cansız bedeninde Nicholas’ın 
kaybolup gitmesini istemiyor Rosanna 
basya da bilecek onları 
kulağına gidecek gerillanın 
bu sevda öyküsü 
bir gün gelecek Zap’ta duyacak 
geç duymanın kırgınlığıyla 
çağlayan olup akacak 
geniş ovalara yayılan 
buğday başaklarında yeşerecek 
 
bağır, duyuyayım sesini Rosanna 
Nicholası anlat bana 
Bakılarındaki coşkunluğu anlat sana olan sevdasını  
Dokunuşunu saçına 
Söylediği şarkıları söyle bana 
Yıllar geçecek üstünden 
Ve geçmiş 
Bugünlerde sürekli işlenen 
Bir iğne oyası titizliğinde 
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Tekrar tekrar dile gelecek. 
Suların dingin kalabalığına karışacak 
Rosanna ismi 
Düşmüş insan ihanetini 
Her an karşımıza çıkaracak 
Kimin kıydığı bilinmez ona 
Her insan 
Farklı anlatır öyküyü 
Doğruyu bilendir Nicholas 
Bu nedenledir ki 
Onada uygun bulunmuş 
Ölüm fermanı 
Konuş benimle Rosanna 
Bizim acı gerçeğimizi 
Sende bilmelisin 
Yoksa nasıl anlarız birbirimizi 
Nasıl paylaşırız güzelliğini AVAŞİN’in 
Duyumsamak istiyorum. 
Seni ve Ülkeni, 
Anlat Nicholas 
O da bilsin beni 
Korkmuş Rosanna 
Ben kaçmıyorum gerçeğimden 
Bizde kardeştir ölüm ile yaşam ekmek aslanın 
midesindedir 
Sevdalar hep yarım kalmış 
Tıpkı sen ve Nicholas gibi 
Adını bir mezar taşından öğrendim. 
İnandım sana 
Sende bana 
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Sana kıyanlara yemin ettim 
Gururla sesleniyorum şimdi 
Duyuyormusun beni 
Avaşin’in hırçın sesi ardından siya’yı bilirmisin,  
Ya Zilan’ 
Onlarda insandılar 
Gönülverdiler toprağa 
Konuğusun şimdi onların 
Titriyorsun Rosanna 
sabah seni mi vurdu, bedenine, vücuduna 
hisset soğuğu 
ve ört üstünü 
ayağa kalkmış milliyonların 
kanla sulanmış toprağıyla 
ört üstünü 
annesiz babasız çocukların 
paylaş acılarını 
paylaştıkça da anla onları 
insanlar neden kendini yakar 
neden saç tellerine kadar 
parçalanıyor 
genç bedenler 
işte o an anlarsın 
Nicholas ile ayrılan yollarımızı 
 
Tarih oynunu iki kere oynarmış 
Ben onun trajedik yanı olarak: sende komedi yanı olursun 
o zaman 
ben bizi anlatabilirim sana 
Bizde sizi anlarız o an 
Aç gözlerini Rosanna 
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Gerçeğin gerçeklerini yakalarsın 
Ürkütmemeli seni 
Kanayan yaralar 
Onlar bizim özgürlük bedelimiz 
Milyonlara varan insanımız 
Ah Rosanna ah 
Türkü söylemek istiyorum 
Ağıtların çokça yakıldığı ülkede 
Sende katıl bize 
Derviş’e Evde’yi söyle 
 En güzel sesinle 
Suların maviliğindeki 
O adaya dönük olsun yüzlerimiz 
Kalbimiz beraber çarpsın 
Heyecanlarımız ortak olsun 
Bir bilsen kimlerin kaderine ortaksın 
Anlatmak isterim sana 
Bir aşk masalı 
Ama benim ülkemde 
Mutlu biten aşk yoktur Rosanna 
Neden bu değil mi ki,yakın olmamız birbirimize 
Bu dağlar insanlığa eşiklik etti 
Sizde gömüldüğünüz bu toprakta 
Bir mezar taşıyla yaşıyorsunuz şimdi 
Daha iyi anlamak için kulak verdim öykünüze 
Bedeli ağır bir savaşın 
Tanığı oldunuz bilmeden 
 
Yolumuz uzun ve engelli 
Hayaliyle yaşıyoruz güzel günlerin 
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Kaybedilen binlerce yıldan öcümüzü alıyoruz bu gün 
Direnen insanlara bak Rosanna 
Seninle yaşıt hepsi 
Sana çok yakın 
Yolculuğun martta başladı senin  
mart doğuştur bizde yeninin adıdır. 
 Ve direniştir en köhnne zindan da 
Mazlumdur adı martın 
Yanana üç kibrit çöpünden  
Bir neden sen olmayasın Rosanna 
Gabar’ın çığlığı geliyor mu kulağına? 
O da seni çağırıyor. 
Nicholas’ın bedenine saplanan  
O ihanet kurşunu 
86’da götürmüştü en Agit olanımızı 
bizim en yiğidimizi 
unutma ki Rosanna 
yaşamın adı direnmek oluyor bizde 
hayıflanmasın Nicholas 
yüreğimizde onada yer açtık.  
Sil gözyaşlarını 
Ağlamak yok artık 
Yakılmıyor ağıtları anaların 
Dilana duruluyor evet toprağa verilirken 
Değil mi yaşamımıza sebep 
Uğruna kan döktüğümüz sevdamız 
Paylaşmak dünyamızı 
Seni de oralara götürmek 
Ne de güzel durdu 
Gülüşünü o insanın  
Öfkesini 
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Umutlarını 
Her dört nisan da doğuşumuzu 
Anlatmak istiyorum sana 
Ama içimde derin bir yara 
Yeri doldurulmaz bir acı var 
Acı çekiyorum Rosanna 
Kabullenemediğim gerçeğe 
Tanıklık etmenin ezikliğiyle yaşamak ne kadar ağır 
geliyor. 
Bir bilsen 
Dinle ve anla beni 
Çok uzaklarda yaşıyor insan  
Yine de 
Her soluk alışımızda hissediyoruz 
Sende kaldır başını 
Ve solu bu havayı 
İnsan olmanın sevinciyle 
Sarılacaksın yaşama 
 
Beni anladıysan eğer 
İşte o an bileceksin 
Rosannanın aşkının 
Neden ölümle bittiğini 
(30-07-2001) 
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                                                            21-25 ağustos01 
                                                               gare-kontra N.    

                                                        Maxmura doğru 
bakarken 

YİTİP GİTMEK BU ŞEHİRDE 
 
Yaşamı hep başka yerlerde aradı. Her gün bir 
yerlerdeydi düşünceleri. Ne olacağını hesaplayamadan, 
savrularak yaşıyordu yeryüzünde.  Bazen çok canlı, bazen 
durgundu. İç sıkıntılarıyla boğuşur başaramayınca da 
kendini sokağa atar. Bir iki dostla içtiği çaydan moral alır. 
Evine geç dönerdi. Fakat yinede son bulmazdı sıkıntıları. 
Bir şeyler yapmalıydı artık. Atalarının bir baltaya sap 
olma felsefesine uygun kapağı bir yerlere atmalıydı. 
Yaşı ilerliyordu. Geçmişe dönüp baktığında belki on arpa 
boyu yol yürümüştü ama yeterli değildi bir yaşamı 
kurtarmak için. İnsanları sevip sevmediğini çok sık 
sorardı kendisine. Cevabını kendisi bile veremiyordu. 
Çünkü incinmişti. İnsanlardan yana uyumak istemiyordu 
bu şehirde. Tekrar başlayacaktı karabasanlı rüyalar. 
Boşlukta gibiydi. Bu duygusal bir boşluk mu bilemiyordu.  
Doğaya dosttu ama bu beton şehirde yeşile hasretti. 
Yıldızların göz kırpışına, güneşin okşayan sıcaklığına  
uzaktı. Dolunaylı geceleri özlüyordu. Balkona çıktığında 
yalnızlığını paylaşan sokak lambalarını sevmiyordu. Loş 
ışığın etrafında uçuşan gri kelebekler heyecan 
vermiyordu ona  “onlarda yabancılaşmış ”diye düşünürdü. 
Kısa yaz geceleri bitmek tükenmek bilmiyordu. Yaşamak 
zorundaydı. Bu şehirde verdiği sözlerin hatırına. 
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Beyninde yaşadığı ikilem çoğu kez onu uzaklara 
götürüyordu.  
Kitapların toz tutan kapaklarını temizlerken kitabın içine 
gömülmenin sevincini yaşardı. Her kitap bir dünyaydı. 
Ama bu dünyada yer edinemediğini hep yüzüne vururdu 
kitaplar. Acı çekerdi bu yüzden. Bir gün Emile Zola diğer 
gün kundera oluverirdi. Çok daha derinlere dalarken 
Sokrat ya da Mani. Gülüşün ve unutuluşun acısını çekerdi 
büyük sayfalarına gömülürken. Şiiri severdi. Yılların 
bastırılmış duygularını itiraf ederken çekinirdi. 
Kıskanırdı Mungan’ı. Kendini aradığı Brecht şiirlerinde 
gizemli kelimeler yabancı gelirdi ona. “şiir yazmak için 
aşık olunmalı” diyerek vazgeçerdi şiir okumaktan. 
Gerçekliğine dönerdi yalnızlığının. 
 Oniki kişilik masanın on bir sandalyesi, çoğu kez boştu. 
Ama her birine birilerini oturtur tartışırdı onlarla. 
Kimisine öfkelenir kimisine ders verir kimilerini de 
dinlerdi. Yalnızlığyla konuşurdu. Soğumuş çayını 
tazelemeden dışarı çıkardı geç kalmanın teleşıyla. Tıklım 
tıklım dolu arabaya ite kaka biner kendisini aynı 
şikayetleri dinlemeye hazırlardı. Ter, parfüm, benzin 
kokusuna soğan yada sarmısak yemiş birisinin nefes 
kokusu karışınca kadın yolcularının oflamaları başlardı. 
Adı halk otobüsüydü. Ve gerçeklikti burada olup bitenler. 
Aniden çığlık atan bir genç kızın o anda başına ne geldiği 
bilinirdi. Bazıları namus koruyucusu kesilirken bazıları 
açık saeçik giyinen kadın çimdiği hakettiğini düşünerek 
umursamaz yaklaşırdı. Olağan görmüyordu olup bitenleri. 
Ama yalnızdı ve hiç bir şey yapamazdı. 
Bugünde bir bitse teleşındaydı. Takvim ve saatlerle yarış 
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halindeydi sanki. Yaşlı profesörlerin çok konuştuklarını 
ancak birşey vermediklerini düşündüğü anlarda, kendi 
gerçeğini göz önüne getirirdi. Masa altından çıkardığı 
derginin enginlerine dalardı ve kaybolurdu kelimeler 
içinde.  
    Bu şehir ona çok şey  öğretti. 
 Tanıdı yalan ile gerçeğin arasında ki o derin uçurumu. Bir 
yenisini daha eklemek istediğinde aslında o işin içinde 
olduğunu şaşırarak gördü. Adı özgürlüktü. Toplumun eline 
vermektense yan cebine koyduğu o azgeçilmez gerçek. 
 Son bulmalıydı bu şehir, bu ışıklar. Direnecekti ama bir 
gün kayıp gitmemek içten bile değil. Bir ay, bir yıl daha 
Cebeli Tarık’ı aşar gibi bir şey olmalıydı okyanuslara 
varmak için. İşte o an geldiğinde teredütsüz bastı 
toprağa. Sırtüstü uzanırken kurumuş otların içine 
gözlerini yıldızlara dikti. Güneşin kızıl ışınlarını yüreğinde 
hissetti. Dolunaylı geceler hep yol yürüyüşü oldu. Çünkü 
artık o bir gerillaydı.   
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YAŞAM BİZE NE ÖĞRETİR 
 

Yaşamın olduğu her yerde mutlaka ortamdan kaynaklı 
zorluklar da öne çıkacaktır. En ileri, demokrat dediğimiz 
toplumların bile yaşadığı sorunları bilebilsek; bugün 
zorlandığımız dediğimiz yaşamın zorluklarını az da olsa 
hafifletebiliriz. O zaman da kendimizi yaşadığımız 
psikolojiden kurtarabiliriz. Peki yaşadığımız bu psikoloji 
nedir? 

İnsanların alışık oldukları, kendilerine göre bir yaşam 
şekillendirdikleri yaşamdan kopmaları o insanları yeni 
arayışlara sürükler. Ama bu arayışlar istenilen hedefe 
varmadığında, insanlarda derin anlayış, davranış, algılayış 
bozukluğuna yol açar. Bu yazıda özellikle gençleri ele 
alacağımız için onlardaki bu yapısal ( di wate ya çekir de 
nabêjim. Zêdetirê xwe di aliyê laş ve bê qulibandın) ve 
ruhsal değişimleri inceleyeceğiz. 

Gençlerin emeğe, topluma, savaşa, kısaca yaşama 
bakışları diğer nesillere göre farklıdır. Bunlar, daha 
yüzeysel ele aldıkları olgulardır. Bu nedenle mültecilik 
koşullarına daha fazla tepki gösterenler de onlar 
oluyorlar. Çünkü genç demek arayış demektir. Sınır, kural 
tanımamadır. Bunun bir anlamıyla geliştirici olduğunu 
biliyoruz. Ancak bu arayışlarına cevap bulamadıklarında da 
derin bir yıkımı yaşarlar ve bu noktada da sorunlar kendini 
ele verir. Kısa bir dönem mücadele ettikten sonra da siner 
ve ruh hali olarak bir yaşlıdan farkı kalmaz. Şimdiye kadar 
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harcanan emeklerin değerini bilmeden yaşamına devam 
eder.  

Her gencin yarınlara yönelik planları, hayalleri, 
istemleri var. Bunlar reddedilemez veya inkar edilemez. 
Bunları inkar veya ret, yaşamın diyalektiğini ret anlamına 
gelecektir. Kampımızda büyük potansiyele sahip bir genç 
kesim var. Bu gençlik ne yaşıyor, neleri hayal ediyor, 
gücünü neye harcıyor, bu araştırmaya değer bir konudur.  

Gençliğin kendinde bulundurduğu potansiyelden 
bahsedildiğinde yaşamda yaratmak istediği değişiklikler, 
yenilikler vb akla gelir. Fakat bunları yapmaktan yoksun 
kalan bir gençlik; bırakalım topluma, kendilerine bile bir 
yarar sağlayamazlar. Bu konumu yaşamanın temelinde 
yatan gerçek mülteciliğin yıllardır insan psikolojisinde 
yarattığı rahatsızlıktır. Mülteciliğin süre olarak da 
uzamasının yarattığı bir güven kırılması gelişmektedir. 
Güven kırılması bireylerin hem kendilerine hem de 
çevrelerine karşı sorumlu ve güvenli yaklaşmalarının 
sekteye uğraması anlamına gelmektedir. Bu 
rahatsızlıklardan biri kendine olan güvenin kırılmasıdır. 
Güven kırılmasının da geçmiş yaşamda yaşanılan olay ve 
olgularla yakından bağlantısı vardır. Güven kırılmasını 
hemen her ezilen toplum gerçeğinde görebiliyoruz. 

Dışarıdan bakıldığında kendine oldukça güvenen, 
konumundan razı bir gençlik havası hissedilmektedir. 
Oysa ki böyle görünen birine verilen küçük bir 
sorumlulukta gerçek açığa çıkar. Ya da savunduğu 
görüşün kabul görmemesi halinde, kendini geriye 
çekmesinden anlaşılmaktadır. Kendine aşırı güvenin 
altında yüzeysellik, eklektiklik, kendini ifadede zorlanma 
yatmaktadır. Doğal davranmak, bildiğini uygulamak, 
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bilmediğini de itiraf etmek insana kendine güven duygusu 
verir. O kof güvene sahip birey yerine, kendini sağlıklı 
eğiten birey ortaya çıkar.  

Mültecilik koşullarının yarattığı bir durum da kaygılı 
insan tipidir. Kaygı, insanın gerçek olan veya olmayan 
şeyler karşısındaki tereddütlü ruh halidir. Gencin 
psikolojisi rahat değildir ve her zaman kaygılı yaşar. 
Sorumluluklarını yerine getirirken bile “acaba”larla yaşar 
ve hareket eder. Kendine olan inancını yitirir ve her 
kelimenin, her yaklaşımın altında bir şeyler arar. Bu 
yılların yarattığı bir yaklaşımdır ve aşılması da zaman 
alır. Savaşı, açlığı, toprağından kopmayı, hiçe sayılmayı 
çocukluğunda yaşayan bugün gençliğinin kaygılı duruşu 
anlaşılırdır. İnsanların kaygıları olmalıdır ama bu kaygılar 
ruh haline zarar verecek düzeye ulaşmışsa o gencin 
ileride eğiteceği, büyüteceği çocuğa da bu kaygı etkide 
bulunur. Babaların, anaların çocuklarına tecrübe, terbiye 
diye verdiği birçok düşünceye bakalım. Kendilerinin 
geçmişte yaşadıkları sıkıntıların, acıların, kaygıların bu 
düşüncelerde olduğunu göreceğiz. Çocuklar da bu 
düşüncelerle büyüyecek ve gençlik dönemini sağlıksız bir 
şekilde geçireceklerdir. Mülteciliğin yarattığı yaşam 
ortamı da buna eklenince herşeye kuşkulu, çekingen 
yaklaşan bir kişilik şekillenecektir. 

Yaşadığımız ortamın bir diğer göze çarpan yanı da 
üstten şekillenen, altını dolduramayan kişiliğin varlığıdır. 
Gençlerimiz, kendini abartan, öğrendiklerini sistemli bir 
düşünceye çeviremeyen konuma geldiler. Bunun nedeni, 
hep üstten bekleyen, kendi üretmeyen kişiliklerin ortaya 
çıkmasıdır. Yıllarca eleştirdiğimiz sistemin, bir 
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alternatifi olma mücadelesini yürüttük. Bu koşullarda 
gençlerimiz de hiçbir Kürt insanının sahip olmadığı bir 
imkana kavuştu. Kendi anadilinde okuyup-yazmayı 
öğrendi. Böylesi bir imkanda birçok değer yaratılabilirdi. 
Ancak oluşan psikoloji farklı oldu. Kendini hep 
küçümseyen, aldıklarının bir işe yaramayacağını düşünen 
konuma geldiler. Çünkü arayışlar ve beklentiler hep 
dışarıdaydı. Rahat olamama vardı. Dışarıdaki sistemin 
yoğun baskısı vardı. Bunlar altında ezilme, çıkışı sağlamak 
için de bir yerlerden bekleme gelişti. Üstten gelişen 
değişim, içte de oluyormuş gibi bir yanılgıya girildi. Öz ve 
biçim özdeşleşmedi ve gençlerimiz uzun yıllardır bir 
yanılgı içinde yaşıyorlar.  
Kendini eğiten insanlar, bir de insan gerçeğini 
tanıyabilseler yaşadıkları sıkıntılardan kurtulabilirler. 
Mülteci gençliğinin de bu koşullarda yaşadığı artı ve 
eksileri iyi tahlil etmesi gerekmektedir. Geçmişin 
sancılarına ve olumsuzluklarına bir sınır koyarak kendine 
bir yaşam projesi geliştirmeliler. Ancak bu yaşam 
gerçeğinde kendine ve ailesine yer verdiği kadar manevi 
değerlere, ezilen tüm insanlara da yer açmalıdır. 
Yaşadığımız sancıları başkalarının da çekmemeleri için 
mücadeleyi geniş bir zeminde yürütmeliyiz. Çünkü şu bir 
gerçektir: Ezilenleri, yok sayılanları, sürgün yaşayanları 
ancak bu yaşamı yaşayanlar anlayabilir. Bunun 
başkalarından beklemek kendi tarihimize ve 
değerlerimize haksızlık olacaktır. 

ZİN YEZİDA TAMARA  
************ 
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YENİ BİR TARİH YAZMAK 
 

Yüzyıllardır yaşadığı istikrarsızlığı belli bir 
istikrara çeviremeyen Ortadoğu coğrafyası, son 
savaşın gelişimiyle yeni bir sürece girmiş durumdadır. 
İstikrarsızlığın istikrara dönüşeceği önemli bir tarihi 
süreçten geçmekteyiz. Bu coğrafyanın asıl sahipleri 
olan Kürtler de bu sürece dahil olacaklardır. Fakat 
bunun nasıl olacağı noktasında değişik yorum ve 
planlamalar gelişecektir. Burada önemli olanın, ortak 
bir potada buluşmak ve her ne olursa olsun yaşanan 
gelişmeleri lehte kullanabilme becerisine ulaşmaktır. 
Bu kolay olmayacağı gibi imkansız da değildir. 

Neolitik toplumun yaratıcısı olan Kürtlerin, 
kendi tarihsel miraslarına sahip çıkmaları bugün 
açısından yaşamsaldır. Çünkü, onu bugüne kadar hedef 
yapan, yarattığı uygarlığın büyüklüğüdür. Bu uygarlık da 
yüzyıllardır onu sömürenler için sürekli beslendikleri 
bir kaynak olmuştur. Fakat bu mirası bin yıllardır hep 
başkaları harcadı ve Kürde sadece kendi dar, 
dogmatik, yaşamın kaynaklarından uzak bir yaşam 
bırakıldı. Çok planlı ve bilinerek kaderci bir düşünceye 
mahkum edildi. Kürtler, kendi milliyetçi kalıpları 
içersinde boğuşur  hale geldiler. Böylesi bir yaşamın 
nedenlerini, tarihin değişik sayfalarında arayacağız 
ama buna da artık bir son koyacağız. Şimdi bu fırsat 
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ele geçmiştir. 

Her toplumsal oluşum kendi kültürünü, üretim 
biçimini, yaşam tarzını kendi değer yargılarına göre 
şekillendirir. Yaşadığı zengin kültüre rağmen, Kürtlerin 
bunlardan yoksun yaşamaları, kendi toplum yapısına ve 
değişimlerine kendisinin biçim veremeyişinden 
kaynaklanmaktadır. Biçimin verilmesi dışarıdan 
müdahalelerle gelişmiştir. Sahip olduğu maddi 
kaynaklar çok olmasına  rağmen, yoksul kalması buna 
bir örnektir. Bu kaynaklar hep kendisi dışında işlenmiş 
ve tekrar Kürtlere satılmıştır. Böylesi bir 
adaletsizliğin temelinde yatan gerçek de, kendisine 
sahip çıkmasındaki zayıflıktır. Bu zayıflık da siyasi, 
sosyal, ideolojik, kültürel alanları hep boş 
bırakmasından ileri gelmektedir. Kendini milliyetçi, 
feodal zihniyetten kurtaramaması; Kürtlerin tarih 
içindeki kayıplarının nedenleri olmaktadır. 

Yeni bir toplumsal değişim dönemine girdik. 
Ortadoğu’nun asli halkı olarak yapacağımız birçok iş 
var. Bunun başında da kendi tarihimizi yeni baştan ele 
alarak incelememiz, geçmişin kazanım ve kayıplarını 
tartmamız gerekecektir. Çünkü tarihini bilmeyenlerin 
ileriyi görebilmeleri, doğruya ulaşabilmeleri mümkün 
olmayacaktır. Bu temelde ilk incelenecek yan da, içine 
girip de çıkamadığımız dogmalar olmalıdır. Bu dogmalar 
nelerdir ve dogma dediğimiz olgu nedir? Bunu 
incelemek ve doğru tanımlamak ve ona göre de bir çıkış 
yolu bulmak en doğru yöntem olacaktır.  

Her yeni düşünce ilk çıkış aşamasında ilericidir 
ve toplumları geliştirir, ileriye taşır. Daha sonra ise 
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tarihin bir kesitinde geçerli olup da daha sonra 
geçerliliğini yitirmiş düşünceler, inançlar haline 
gelirler. Dünyaya hakim olan tüm siyasi, kültürel, ahlaki 
düşüncelere baktığımızda, bunun bir gerçek olduğunu 
göreceğiz. Kürdistan ve Ortadoğu halklarının 
kendilerinde ilerici bir gelişmeyi sağlayamamalarının 
temelinde, ilk tuttukları düşünceleri dönemin diline 
uygun hale getiremeyişleri yatmaktadır. Günümüz 
dünya sistemleri, yeni atılımlar gerçekleştirerek 
kendilerini hakim sistemler haline getirmişlerdir. 
Uygarlığın,    dinlerin, sosyal yaşam ve ideolojilerin 
kaynağı olan coğrafyamızın gerilikler içinde tıkanması, 
bu yeniliklere ayak uyduramamış olmasındandır. Biz her 
şeyi teknik ilerleme veya savaşlardaki üstünlük olarak 
algılamıyoruz. İlk teknik, savaşlardaki kahramanlık 
veya düşünsel üstünlük Ortadoğu’da gelişmiştir. Bu 
reddedilmeyen bir gerçektir. Ancak sorun, kendini 
yeniye uyarlayamamaktan, gereken ideolojik hakimiyeti 
kuramamaktan ileri gelmektedir. Kafalardaki dogmalar, 
dar düşünceler böylece oluşmaktadır. Tarihin bir 
kesitinden örneklendirerek bu konuyu daha anlaşılır 
kılabiliriz. 

Uygarlığın ilk oluştuğu evrelerde Kürtlerin 
ataları olan Medlerin, aşiret federasyonlarını kurmaları 
ilerici bir adımdır. O dönem açısından böylesi bir 
örgütlülük güç olmanın, ortak bir ideolojiye ulaşmanın 
en olumlu örneğidir. Oluşturulan konfederasyon, 
savaşlarda üstün olmanın, ortak üretime gidip tarihi 
miraslar yaratmanın vesilesi olmuştur. Hatta böylesi 
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bir örgütlenme dönemin en güçlü imparatorluğu 
olmasında büyük rol oynamıştır.  

Kürdistan, tarihi boyunca savaş alanı olduğu için 
bu aşiret yapılanmalarına ihtiyaç duymuştur. 
Başlangıçta başarılar kazandı ama bu artık aşılması 
gereken bir konu haline gelmiştir. 21. yüzyıl gerçeği 
içersinde böylesi bir örgütlülüğün yarar getirmesini 
sanmak veya bunu ısrarla savunmak bize kaybettirir.  

Çünkü bir halkın çıkarları yerine ailenin, aşiretin çıkarları öne           
çıkmıştır. Ulusal, sosyal çıkarlar bir kenara itilmiştir. Bugün 
açısından tartışılması gereken nokta da yüzyıllar geçmesine 
rağmen bunlardan vazgeçmememizin, körü körüne bunları 
savunmamızın temelinde yatan nedenleri anlamak olmalıdır. 
Kürtlerin başta olmak üzere Ortadoğu insanının içine takılıp 
kaldığı girdap işte budur. Burada anlatmaya çalıştığımız 
dogmalar da milliyetçi, dar, aşiretsel, feodal değer yargılarımız 
olmaktadır. Bunları aşabilmek hem tarihe, hem insanlığa 
kazandıracaktır. 

Nasıl ki bir insanın bir günü bir diğerine 
benzemiyorsa, halklar açısından da tarihin hiçbir 
dönemi birbirine benzemez. Kürtler çok az 
değişikliklerle bugüne kadar gelebildiler. Tarihe 
beşiklik yapmış bir halkın bin yıllar öncesinin mirasını 
bugüne taşımasına izin verilmedi. Bunun  iç ve dış 
nedenlerini doğru kavramak geleceği sağlam kurmanın 
birinci şartı olmaktadır. Bugün, eline tarihi bir fırsat 
geçmişken de bunu değerlendirmesi tarihin akış yönünü 
çevirecektir. Farklı hiçbir saplantıya kapılmadan; şunun 
veya bunun kazanması değil, tüm halkların kazanmasının 
esas alınacağı, ortak bir düşüncede buluşmanın 
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sağlanacağı daha aydınlık yarınları düşünmemiz gerekir. 
Tarihin biz Kürtlere verdiği bu fırsatı doğru 
değerlendirmek de yine biz Kürtlerin görevi olmalıdır. 

ZİN YEZİDA TAMARA  
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27. 04. 2003 

TOPLUM NE İSTİYOR? 
Toplumsal bir varlık olarak geliştiği günden bu yana 

insan, bir çok evreden geçmiştir. İnsanlar, ilk toprağı 
işlemeden tutalım, ilk silahı yapmaya kadar kendilerini belli 
bir düzeyde örgütleyerek uygarlıklar yaratmışlardır. 
Tabiattaki en zayıf yaratık olan insan, düşüncesi ile 
kendini bugüne kadar getirebilmiştir. Düşüncenin gelişimi 
olmasaydı insanoğlunun yokolması içten bile değildi. 
Düşünce gücüyle beraber toplumsallaşmada yarattığı 
ilerleme ile doğa karşısında tutunabilmiştir. Aktif bir 
toplum yapılanması geliştirerek kendini var eder hale 
gelmiştir. Oluşturulan toplumlar da statik değil, dinamik 
olmuştur. Bu dinamikler de insanın sürekli gelişme istemi 
ve ihtiyaçlarına sınır koymamasından ileri gelmektedir. Bu 
gelişme ve ihtiyaçlar sayesinde de toplum ivme kazanarak 
kendini süreklileştirmektedir. Burada işbirliği, paylaşım ve 
rekabet de gelişerek var olan dinamikler daha da ileriye 
taşınmıştır. 

Tüm toplumların gelişimine baktığımızda 
ilerlemenin bu temelde olduğunu göreceğiz. Bizim 
açımızdan önem taşıyan, bu işbirliği, paylaşım ve 
rekabetin ne kadar kullanıldığıdır. Çünkü, Kürt insanının 
gelişim diyalektiği bir çok topluma göre daha ağır ve 
sancılı gelişmiştir.  

İnsanlar gibi toplumlar da işbirliği ve paylaşımla 
iletişime geçerler. Yarattıkları tüm yeniliklerle 
birbirlerini etkiler ve üstünlük sağlamaya çalışırlar. 
Yüzyıllarca medeniyetlere analık yapmış olan Küdistan 
insanı, dışarıdan gelen saldırılara yaşam tarzı ve 
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kültürüyle aktif bir karşılık vermişlerdir. Özellikle Pers, 
Arap ve Türklerle olan ilişkileri savaşlar temelinde 
gelişmiş ancak daha sonrasında bu ilişkilenme kültürel 
etkileşimle bir üst düzeye taşınmıştır. Kürt kültürünün 
zenginliği diğer halkları etkilemiş ve belli bir 
kaynaşmanın gelişmesine vesile olmuştur. Dilin, gelenek 
ve göreneklerin zenginliğine bakıldığında bu açıkça 
farkedilecektir. 

Her toplum gelişim sağlamak için birbirine ihtiyaç 
duyar. Bu ihtiyaç da gerek savunma içgüdüsünden, 
gerekse de ilerlemeye duyulan gereksinimden 
kaynaklanmaktadır. Bilim-teknikle beraber uluslaşmanın 
gelişmesi ihtiyaçların artmasının bir sonucudur. 
Uluslaşma da sadece bir ülke veya bir toplumla sınırlı 
olarak gelişmemiştir. Bunun için birçok bedel de 
ödenmiştir. En son olarak da ulusal bilinç, kendisiyle 
beraber devlet olgusunu derinleştirmiştir. Böylece 
toplumlar arası ilişkilenmeler olduğu gibi çıkar ilişkisine 
dönüşmüştür. Bugün halkların yaşadığı kaosun nedenleri 
de devlet olgusunda gizlidir. Bunun en çarpıcı örneği de 
yine tarihin yazılmaya başlandığı ilk dönemlerde 
yaşanmıştır. 

Neolitik toplumun zengin, çıkarsız, özgürlükçü, 
eşitlikçi mirası üzerinde şekillenen Sümer Rahip Devleti, 
ilk başta geçmişin güzelliklerine saldırmıştır. Yarattığı 
toplumu geçmişin bağlarından kopararak devleti tam 
hakim kılmıştır. Bugüne kadar insanlığın içine girdiği 
çıkmaz da devlet kurumlaşması nedeniyle gelişmiştir. 
Özgürlüklerin gelişmeyişi, insanlar arası eşitsizliğin 
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ağırlaşması, halkların kendilerini ifadede yaşadığı 
zayıflıklar devletin kurumlaşmasıyla daha da 
derinleşmiştir. Yukarıda belirttiğimiz işbirliği, paylaşım 
gibi değerler de anlamından çıkarak yeni boyutlar 
kazanmıştır. 

Kürdistan’daki işbirliğinin boyutlarını da bu 
temelde ele alırsak karşımıza acı bir tablo çıkacaktır. 
Toplumsallaşmanın ilk ve en güzel örneğini insanlığa 
sunduktan sonra devletin gelişimiyle beraber 
işbirlikçiliğin en kötü örneği haline gelmek, Kürdistan 
tarihine yapılan büyük bir haksızlıktır. Kendi tarihi 
miraslarını, toprağını, insanını, maddi-manevi 
zenginliklerini diğer devletlere peşkeş çekmeyi insanlığın 
bir ayıbı olarak değerlendirmek abartı olmayacaktır. 
Paylaşmak yerine kendine ait olanı da başkalarına 
sunduğundan kendisi aç kalmıştır.  

Ulusal bilinçten yoksun, her devletin egemenliğini 
kabul eder hale gelen bir halk gerçeğine ulaştık. Bu tablo 
acı vericidir. Kürt insanının hiçbir zaman bir araya 
gelemeyeceğini söyleyerek Kürt insanını birbirine düşman 
yaptılar. Bunu yapan da devletlerin egemen sistemleridir. 
Kürtler buna karşın kendi değerlerini çok çabuk 
terkederek, devletlere tabi oldular. Kürtleri işbirliğine 
çekerek, kendi çıkarları temelinde örgütlemeye 
çalıştılar.Kürtleri kendi kendilerinin düşmanı haline 
getirdiler. 

Bu temelde Kürt insanı için önemli olanın birleşme 
olduğu kesindir. Bunun zemini var. Ancak anlaşılması 
gereken bir konu da devlet olgusuna yaklaşımdır. Bugün 
açısından bir devlet kurmanın olanağı yoktur. Olsa bile 
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devlet anlayışının özgürlükleri sınırladığı, eşit bir ortam 
sunmadığı gerçeği vardır. Özgürlüğe, demokrasi ve 
eşitliğe ulaşılmadıktan sonra devletin varlığı ya da 
yokluğu önemli olmayacaktır. İnsanlık nasıl ki ilk toplumun 
oluşumunda eşit bir yaşam yaşıyorduysa, gelecekte de 
böyle bir toplumu yaratma hayalimiz olmalıdır. Bunu da 
devlet kurarak değil, devlet zihniyetini yıkarak 
başarabiliriz. 

Çok acılar çeken bir halkımız var. Bu halkın 
istemlerini, hayallerini, beklentilerini bilerek hareket 
etmek yaşamsaldır. Bir siyasi hareketin halkı dikkate 
almadan atacağı her adım kaybettirecektir. Kazanmanın 
zeminini yakalamışken doğru olan bir işbirliği ve paylaşımı 
da geliştirmemiz gerekmektedir. Devlet kurma gibi dar 
bir düşünceye kapılmadan; halkların demokratik ve eşit 
yaşayabileceği zemini oluşturmak önemlidir. Toplumumuz 
artık rahat yaşamak ve emeğinin hakkını almak istiyor. 
Yarattığı topraklarda huzur ortamı istiyor. Bunu da 
halkımıza çok görmememiz gerekir. İstediği yaşama 
kavuşmayı hakeden bir halkız. 

Aydınlarımız, siyasetçilerimiz, kadınlarımız, 
gençlerimiz bir bütünen özgür yaşamın takipçisi olmalılar. 
Aksi takdirde tarihin en gerilerine atılan bir toplum 
haline geleceğiz. Bunun bilinciyle yürümek ve mücadele 
etmek halklara kazandıracaktır. 

ZİN YEZİDA TAMARA  

***************** 
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YÜREĞİ SÜRGÜNDÜR ONLARIN 
 
Arkalarında kimileri çocuklarını, kimileri anne-

babalarını, kimileri ise eşlerini bırakarak ayrıldı. 
İnandıkları şeyler vardı ve bu uzun yolculuğun nereye, 
nasıl olacağını bilmeden yürüdüler. Acıları, sevinçleri, 
umutları vardı. Hepsini birleştirip bir intikam ve direniş 
gerekçesi yaptılar. Çocuğunun cansız bedeninin yere 
düştüğünü duydu ana-babalar, çocuklar yetim kaldıklarını 
öğrendiler, kadınlar ise dul kaldıklarını. İnanç ve umut 
ayakta tuttu bu insanları ve bugüne kadar geldiler. 

1994 yılında başladı yolculuk. İlk geldikleri yer, 
Bêhêr ile Şêraniş ardından da Bêsivê oldu. Naylon 
çadırlarda başlayan yaşam başlangıçta yadırgansa da 
alışıldı bu yaşama.Ardından ikinci yer değişikliği 
gerçekleşti. Burası Duhok yakınlarındaki Etruş kampı oldu. 
Etruş’ta BM tarafından yapılan birkaç ev dışında 
çadırlarda sürdürdüler yaşamlarını. Yerleşik bir yaşamın 
başladığını sandıkları bir anda patlak veren Güney savaşı, 
bu insanları da etkiledi. Savaşın en keskin yüzü bu insanları 
vurdu. Kampta başlayan katliamlar, 95 yılının ambargolu 
ayları mülteciliğin yarattığı psikoloji ile birleşince buna 
karşı toplu bir direniş sergilendi. Bu dönemde doğan 
çocukların çoğu özürlüdür bugün. Ailelerinin en 
sevilenleridir onlar. Bilinir ki onların daha çok yardıma 
ihtiyaçları var. Tüm olanlara karşın sonuna kadar inandığı 
davanın takipçisi olanlar, bugün hala bu mültecilik 
koşullarında yaşıyor. 

Hemen her şeyini Etruş Kampında yitiren halkın, 
yaşama olan bağlılıkları; mültecilik koşullarında dahi 
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çocuklarının ve kendilerinin eğitimlerini düşünmeleri ile 
ispatlanmıştır. Okullar ve kurumlar, çalışmalarını naylon 
çadırlarda; kara ve çamura karşın büyük bir coşkuyla 
devam ettirdiler. Bir daktilo ile başlayan basın 
çalışmaları, karnı aç olmasına karşın dersini dinleyen 
öğrencinin öğrenme hevesi düne ait en güzel anılar olarak 
hatırlanıyor. Ancak eldeki maddi şeylerin gaspedilmesi, 
sürekli talan ve öldürülme kaygısı zaten işlerde 
çalışmaları mümkün olmayan insanları olumsuz etkiledi. 
Mutfağında yemek pişiremeyen kadın, çocuğuna küçük bir 
şey alamayan baba derin psikolojik sorunlarla 
karşılaştılar. Emekten uzak kalma, verilenle yetinme 
mecburiyeti, kadını ve erkeği yaraladı. Bu koşullarda yeni 
bir yolculuk başladı. Burası Ninova idi. 

Tarihe adını yazdırmış kentin adını taşıyan bir yerde 
olmak, her zaman insanlara avantajlar sağlar. Bir de 36. 
paralel insanı olmak bilinmek, duyarlılık beklemek 
anlamına gelir. Ancak yaşanan bunun tersi oldu. Bilinmek 
ya da duyarlılık beklemek yerine mayınlarla çevrili dar bir 
alana mahkum olundu. Düşman peşini bırakmadı onların ve 
öldürmeye devam etti hiç acımadan.Eksi yirmilerde olan 
soğuğa karşı naylon çadırlarda korudular kendilerini. 
Tekrar çıkılan yolculukta yaşamını yitiren ihtiyarlar ve 
yollarda çocuk doğuran kadınlar. Yaşanan acılara rağmen 
umut ayakta tuttu insanları. Bu kez yolculuk Nehdara’ya 
oldu. 

Tekbir kökten dokuz dallı bir ağaçtan dolayı bu isim 
verilmiş Nehdara’ya. Belli olan o ki, bu ağacın bereketi 
yetmemiş bu halka ve bu insanlar yine işsiz, yine yarı aç, 
yine de inançlı. Mayınlı olan tarlalara karşı alınan 
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tedbirlerin yetersizliğidir ki ayağını kaybeden çocuklar 
ve yaşlılar. Yolculuk bu kez şu andaki yere, Maxmur 
Kampı’na doğru oluyor. Beş yıldır yarı açık cezaevi 
koşulları gibi bir ortamda tüketilen bir yaşam. 

İlk geldiklerinde onlara Maxmur arazisi 
gösterildiğinde, mümkün değil yaşanmazdı bu yerde. 
Taşlık, kuru toprakta tekbir yaşam belirtisi vardır: 
Akrepler. Çocukları öldüren akrepler. Kükürtlü suyun 
mecburen içildiği ilk gece ve ardından salgın hastalıklar. 
Sıcağın kavurduğu yüzler ve susuzluk. İki kilometre 
mesafeden omuzlar üzerinden taşınan ancak kamp yerine 
kadar yarılanan su bidonları. Sıcağa dayanamayan 
yaşlıların kabristanı olan kamp. Bunların hepsi ilk 
konuşulduğunda dile gelen sözler. 

Bugün yeşile boyanmış Maxmur. Yoktan varedilen bir 
kasaba burası. Kendi çabalarıyla kurdular okullarını, 
kurumlarıyla kendilerini bir sisteme kavuşturdular. 
Eğitimle disipline oldular ve her bayram veya anma 
gününde tek bir ağızdan haykırdılar sloganlarını. Kerpiç 
duvarlı, hasır damlı yaptılar okullarını. Kendi anadillerinde 
okuyup-yazmanın heyecanını hala yaşıyorlar. Derken BM 
yeni beton okullar kurdu kampta. Maddi ihtiyaçlarını 
karşılayıp, resmi kıyafetler giydirdi çocuklara. Fakat bu 
insanların sıkıntılarını bitirmeye yetecek mi bunlar? 

Kadın da bu koşullarda sonuna kadar bir direniş 
gösterdi. Yüreği sürgündür kadının. Ekip-biçtiği 
toprağını, ilk çocuğunu doğurduğu köyünü özlüyor kadın. 
Gölgesinde dinlendiği ağaca hasrettir. Maxmur’un elli 
dereceyi aşan sıcağında hep iç çekerek anar köyünün 
serin sularını. Maxmur kadınının yaşama bakışını 
irdelemek, Kürt halkının tarihini daha yakından tanımak 
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anlamına gelecektir. Çünkü onlar hertürlü geriliğe 
çekilmeye çalışılan bir kesimi oluşturuyorlar. Daha 
onikisinde yaşlı erkeklerle para karşılığı evlendirilen, 
berdel verilen geç kızlar var. Annenin buna sessiz kalması 
incitiyor olanlara anlam vermek isteyenleri. Zorlandığı 
yaşam karşısında kendini intihar edenler; yaşadığı 
sıkıntılarıyla başbaşa kalıp da kimseye açılamayan 
kadınlar, yaşamın keskin çarkları arasında gidip-
geliyorlar. Eskinin yaşam alışkanlıklarıdır ki bu kadınları 
ve gençleri uçurumun ucuna çeken. Feodal değer 
yargılarını kıramamanın bedelini ödüyorlar. Yüzyılların 
ağır sorunları bunların omuzlarına yüklenmiş. Bir şeyler 
bilmek insana ne kadar sorumluluk veriyorsa, bu kadınlar 
da birşeyler öğrendikçe yaşama, topluma karşı 
sorumluluklarının bilincine varıyorlar. Maxmur kadını 
tarihin hangi döneminden kalma bir yaşamı yaşadığını 
biliyor. Çünkü ilgileniyor tarihiyle. Ama içinden çıkamadığı 
sorunları var. Kıramadığı kalıplar, bulamadığı yollar var. 
Bunları aşmak ve yaşamını anlamlı kılmak istiyor. Bunun 
mücadelesini veriyor ama bunu yalnız yapamayacağının da 
farkındadır. 

Mülteciliğin ona öğrettikleri de var kuşkusuz. Elinde 
örgüsüyle hergün yolunu tutar bağlı olduğu kurumun. Ya 
eğitim ya toplantı vardır. Bir siyasetçi gibi dinler akşam 
haberlerini. Artık konuşmayı sevmeye başlayan bir kadın 
vardır Maxmur’da. Onlar için yapılacak herşey mutlaka 
karşılık bulacaktır.  Çünkü emeğin ne olduğu bilendir 
Maxmur kadını.  

Erkeğin de zorlandığı bir yaşamı en azından 
çocuklarının yaşamaması için bir dostluk eli uzatmalıyız. 
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Dünyanın unutulan insanlarına uzatacağımız bir gül 
mutlaka olacaktır. Ama bu insanlar buruk ve 
kızgın.Reklamlarda izlediği çikolata reklamından etkilenen 
çocuğuna cevap olmayan bir babanın psikolojisini kimler 
anlayabilir. Elbette “sadece yaşayanlar” diyeceksiniz. 
Akşamlara kadar tarlasında, yaylasında, işinde çalışan 
insanların işsizliğidir onları rahatsız eden. 

Savaşa, doğaya, hastalığa dayananlar bugün sadece bir 
kimlik istiyor. Tanınmak ve statü sahibi olmayı umut 
ediyorlar. Kendilerini ifade etmek için yıllarca dayandılar 
her türlü zorluğa. Bundan sonrası onlar için 
bilinmeyendir.  

Çocuğuyla yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle her Maxmurlu 
güzel bir yaşamı haketmiş durumda. Bunun için de birkaç 
yardım malzemesi göndermekle bu insanlara cevap 
olunamayacağı açıktır. Bunların asıl ihtiyacı olan 
özgürlüğün yolu açılmalıdır. Hümanist duygularla bu halka 
yaklaşmak iyi ama yeterli değil. İş imkanları sağlanmalı, 
kimlik verilmeli ve kendi topraklarına dönebilmelerinin 
yolu açılmalıdır. Dokuz yıllık bir mülteciliğin yarattığı 
psikolojinin ne kadar ağır olduğu hesaplandığında bu 
halkın bir an önce rahata kavuşmasının aciliyeti de 
anlaşılacaktır. Dünyaya gözünü açmadan ölen bebekler, 
bir daha köyünü görememenin acısıyla ölen dedeler, en 
küçük bir hastalığa dayanamayan insanların sesi artık 
duyulmak zorunda. Yoksa bunun tarihi vebali altından hiç 
kimse çıkamayacaktır. Özellikle de, gücü olup da gereğini 
yapmayan medeni ülke insanlarının. 
Devrimci Selam ve Saygılar 
 

********** 
07. 05. 2003 
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KİM NEYİ DİNLİYOR? 
-Mota, mota... gli masi 
-Bisekine kuro, hêê... 
-Direnişleriyle düşmana bir darbe.... 
-Ya heval benim şansıma güneş de tam tepemde... 
-14 Temmuz’da Diyarbakır zindanında kahraman.... 
-Arkadaşlar yapılan son düzenlemeyi duydunuz mu?.... 
-O önderleri bugün minnetle anıyor, anılarına sahip..... 
Siyasi konuşmanın tamamlandığını, alkışlarla beraber 

halkın ayağa kalkmasından anlıyorum. Herkes oturur 
oturmaz konuşmaya başlıyor. Çocuklar kavga halinde, 
elindekileri satma peşinde, bazıları da annelerinden para 
koparmanın peşinde. Oturduğum yer tam sahnenin karşısı 
ve kumaş pazarı gibi bir sahne dekoru tüm dikkatimi 
kendinde odaklaştırıyor. Müzik grubu sahnedeki yerini 
almaya başlıyor ama sorumlu olan arkadaş, sahne 
üzerinde düzenlemeyi tekrar yapmak zorunda kalıyor. 
Müzikteki ahenksizlik kulakları tırmalayacak düzeyde. 
Koro üyelerinin bazıları ellerindeki mikrofonu sadece 
kendi sesi duyulacak şekilde tutuyor. Var gücüyle 
bağırıyor ve ergenlik yaşının o karmaşık ses tonu, şarkı 
sözlerini anlaşılmaz kılıyor.  

Evet! Bugün 14 Temmuz. Anma programı için geldiğimiz 
bu yerde herşey karışık. Etrafımdaki insanlara 
bakıyorum. Dışarıdan gelen davetliler, kamp halkından 
daha fazla. Onlar coşacak bir müzik bekliyorlar. Bizler 
ise bugüne anlam verebilecek bir kaç etkinliği arıyoruz. 
Konuşmalar hala birbirini takip peşinde. Sağ tarafıma 
bakıyorum. Aaaa.. uzun zamandır görmediğim arkadaşlar. 
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Onlarla sarılıp, hal-hatır soruyoruz.  
-Ne zaman kampa geldin... 
-Heval... nasıl? 
-Bir yıldır kamptayım ...vs ..vs... Konuşmalarımız uzuyor. 

Sahnede bir arkadaş şiir okuyor. Bir dakika dikkatler ona 
doğru kayıyor. Birden arkadan iki el gözlerimi kapatıyor. 

-Bil bakalım ben kimim? Şimdi nerden çıktı bu? 
Düşünüyorum. Bildiğim isimleri sıralıyorum. Hayır 
tutmadı. Bir aaa... daha. Yine aynı sorular ve cevaplar. 
Çevremizde bulunan halka ayıp olmasın diye tekrar 
dikkatim sahnede. Davulun sesi ile gençler sahneye 
çıkıyor. İçimde geçmişe ait bazı kıpırtılar dolaşıyor. 
Derken sırtımın tam ortasına bir yumruk yiyorum.  

-Ay heval inlemesiyle arkama öfkeyle bakıyorum. Ama 
heval sırtımda disk var. dikkatli davran. Tanrı saklasın. 
Her neyse..... 

-Aaa sen misin? Ya nerelerdesin uzun zamandır 
görünmüyorsun? Sıralıyoruz teklif dolu konuşmaları. 
Ardından arkadaş yanımda oturuyor. Çok cılız alkışlara 
ben de katılıyorum. Ayağımla tempo tutuyorum. Beklediği 
ilgiyi göremeyen arkadaşım; 

-Daha sonra görüşürüz diyerek yanımdan ayrılıyor. Bir 
mesaj okunuyor ve ben anlamıyorum. Arapça olan mesajı 
dinleyen halk, fazla anlamıyor ama sonunda yazılan 
sloganla coşuyor. Ben sadece onları izliyorum. 
Sahnelerimizin değişmeyen aktörü, babê Elo da bir 
tempo tutmuş, sandalyesinde keyifle oturuyor.  

-Mota... gli masi..... 
-Heval yarın akşam kuruma gel.... 
-Ka bisekinin lo... 
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Sıkılmaya başladım, ne yapsam acaba? Arkama 
bakıyorum. Bir kaç baş işaretiyle bana selam verenlere 
ben de karşılık veriyorum. Yerimden sıkılarak kalkıyorum. 
Birkaç küçük selam sonrasında kalabalıktan 
uzaklaşıyorum. Bir 14 Temmuz anmasını geride 
bırakıyorum. Hızlı ama buruk, mangamın yolunu 
tutuyorum.  

14 Temmuz’da başlayan ancak 31 Temmuz’da biten 
bir yazıdır.  

ZİN YEZİDA TAMARA  
 

************* 
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YİTİK ZAMANLARA BIRAKILANLARA... 
 

Herbirinin dudağından dökülen kelimeler bir şarkının 
nakaratı gibi. Ne derdi onlar bizlere veda etmezden 
önce: “ Zamansız öleceğim, kimseler bilmeyecek. Usulca 
önünüzden akıp gideceğim yatağını beğenmiş durgun bir 
ırmak gibi. Ama kimselerin duyamayacağı bir coşkunlukla 
sevdalar taşıyacağım yarınlara. Güzel günlerin hatırına 
sessizleştireceğim kendimi ve umarsızların beyninde 
patlayacağım. Dedim ya, zamansız öleceğim, sessizliği 
sessizliğinde boğacağım. Sevgiyle dolduracağım ardımdan 
gelenin yüreğini.”  

Evet! Yitik zamanlara birçok yolcu bıraktık. Kimini tan 
yeri ağaranda, kimilerini karlı soğuklarda verdik kara 
toprağın bağrına. Kimilerini bir Haziran sıcaklığında, 
kimilerini bilinmeyen gün ve saatlerde.... Herbirinin 
anısında yitip gittik yaşamı solumaya devam ederken. 
Yaşlarına doymadan gidenleri uğurladık soğuk kış 
sabahlarında. Kimileri Reyberlerin, kimileri Bekoların 
diyarından, kimileri Agitlerin, Zilanların yeşerdiği 
topraklardan gelmiş binlerce can, dilanına katıldılar 
dağların ve adımlarını türkülerin ahengine uydurarak 
çağırdılar ardındakileri. Belki yoktan başlayacaktık bu 
yürüyüşe ama umudun gün be gün yeşerdiği haykırışların 
daha çok yükseldiği bu dilan büyüdü ve yakıldı ateşi 
Newroz’un, çağdaşlarını yaratarak.  

Bazıları için kuyu dipleri, bazılarına Golgotha ve 
bazılarına yeniden doğuşun adı oldu toprak. Yeni umutlar 
vadeden yarınlar için göz kırpmadan gidildi umarsızların 
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üzerine ve soğuk pusularda vurdular, vuruldular. Hepsi de 
bir gülüş, büyük bir umut için değil miydi? Direndiler kara 
kışlara, kavurucu güneşe, açlığa. Biliyorlardı kurutulan 
köklerinin yeşermek zorunda olduğunu. Bundandır ki, acı 
dolu hülyaların terli sabahlarını, en iyi onlar bilirlerdi. 
Bebelerin ağıtlara dönüşen ninnilerini, anaların lorinlerini 
duymak istemiyorlardı artık. Onlar ki acılarının 
kuytularında birer gezgin idiler, öçlerini sevgiyle 
alanlardı. Yürekleri açık dolaşanlardı onlar, acılarından 
insanlığı yaratanlar....... 

Kimileri boş sokakların gezginiyken kirletilen dünyanın, 
onlar tutkulu sevdalılar gibi aradılar aşkı ve buluşunca 
isimsiz dağlarla isim oldular tepelere, ovalara. Yaşayanlar 
dışında kimsenin tadına varamayacağı o köz başı 
sohbetlerinde dillendirilen birer sevda türküsü oldular. 
Kahramanıydılar kayıp ülkenin, kayıp insanlarının. 
Kahramanıydılar, ayağa kalkmış milyonların 
dudaklarındaki sloganlarının. Ve zamanlara yenilmiş 
insanların, yeniden bulunma umuduydular. Onlar, düşün 
yolculuğunun en önde giden yolcularıydılar. Sadeliğin ve 
güzelliğin en umutlu buluşanlarıydılar. Onlar şiir gibi bir 
felsefenin en sade anlatıcısıydılar. Aşka ve zafere 
doymamış bir delikanlı gibi yaşamı doya doya içenlerdi. 
Onlar ki hapsedilen yürekleri ferahlatan birer damla 
umut, kılıçla örülmüş tarihlerin sevgi çemberiydiler, yitip 
gitmediler zamanın çağlayanında.   

Yek vücut olduğunda bedenleri, buluşmanın güzelliğini 
duyumsuyorlardı ve yudum yudum içiyorlardı özgürlüğünü 
ülkenin. Taa yüreklerinin derinine işlemiş O Güzel insanı 
yaşıyor ve hissediyorlardı. Bir başka yolu yoktu altetmek 
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için karşısındaki düşmanı. Roma arenalarında vuruşanları, 
aslanların ağzında parçalanan insan çığlıklarını 
duyuyorlardı. Tarihin derinlerinden gelen Prometeusların 
kavgalarına eş bir kavgayı göze alıyorlardı. Tanrıça 
İştarların bereket tohumlarını saçıyorlardı dört bir yana. 
Tohumların başağa dönüşmesinin, yeni sevdaların 
doğmasının sancılarını çekiyorlardı. Belki de ezgili bir 
havada bulmak istiyorlardı “bêrîvanê yi, dostum dostum” 
şarkısını. Bir çığlık uğruna belki de dağ dağ, ova ova 
dolaşıyorlardı. Yüreklerini ayaklarında hissederek 
içindeki ateşi Ferhat gibi dağları delerek yetiştirmek 
istiyorlardı Şirin’e. Kimbilir, belki de Botan beyine 
başkaldıran Mem ile Zin destanıydı onları  sürükleyen. 
Belki de Van’dan Kirmanşah’a, Kerkük’ten Amed’e ulaşma 
arzusuydu onları deli divane eden. Sevdalısıydılar 
toprağın ve toprağa düştüler. Bir çoğu mezarsızdır ve 
bilinmeyendir. Çoğu adsızdır, sessiz bir su gibi 
önümüzden akıp gidendir. Bir çoğu bir ilkbahar deresidir 
gürül gürül akan ve derin vadileri döve döve yaran. Ve 
çoğu ardından derin izler bırakıp, bizleri terkedenlerdir. 
Onlar dünyanın akıntısına kapılıp gidenler değil, insanlığı 
selinde sürükleyenlerdir.  

Evet Nesrin, neden bırakıp gittin bizleri? Hani öykünü 
anlatacaktın bana ve ben de seve seve seni işleyecektim 
kelimelerle. Ya Mava sen? Daha gencecik bedenine nasıl 
yakıştırdın o ölüm elbisesini. Seninle daha nice 
pusulardan birlikte sıyrılacaktık. Daha keşfedilmemiş 
yerler bulacaktık ve kuracağımız dünyaya sadece 
çocukları yerleştirecektik. Leyla senden bana kalan o 
gülüş hala bazen beliriyor dudak kenarımdan ama ben 
düşmana inat, seninle birlikte gülmek istiyordum. Doya 
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doya bakmak istiyordum insanlara. Ve Berçem ve Xanê. 
Dostlukların sizlerle en güzeli paylaşılıyordu. 
Şarkılarımızın hüzünlü olmasını istemezdiniz ya. O anların 
rakslarını özledim. Zaten sizden sonra bir daha 
oynayamadım o oyunları. Oynayamadım. Elenya! Hiç 
görmediğim ama yüreğimde sıcacık nefesini hissettiğim 
küçük yoldaşım! Ya sen neden acele ettin gitmeye. Seni 
tanıyamadan, sana bir dost merhabası dahi veremeden 
beni bırakıp gittin. Hepinizi nasıl özlüyorum bir bilseniz. 
Hani demiştiniz ya “ardıllarımız var gelecekler ve bizler 
ölmeyeceğiz. Biz yaşımızda kaldık ve gencecik 
bedenlerimiz hep aynı kalacak.”  

Evet yoldaşlar! Bizler sizleri unutmadık ve yüreğimizin 
en temiz köşesine yerleştirdik, dünyanın tüm 
çirkinliklerinden korumak için. Her köz başı sohbetinde, 
her göreve gidişte, her nefeste, çalan her şarkıda sizleri 
arıyoruz. Sizleri seviyoruz ve  çok özlüyoruz. 
 
Bir gün yolun  

yalnızlığıma düşerse eğer 
ve eğer sen yitip gitmemişsen zamanda  
ve eğer hala bir kor taşıyorsan yüreğinde  

ben artık yalnız değilim. 
Eğer sen hala döküyorsan dudaklarından  

o aşıkların öykülerini  
ve çalıyorsa sazın şarkılarını 

ben artık ya Adûlêyim ya da Gıro 
Ve eğer hala seviyorsan umutları 

seviyorsan yaşanmayan yaşamları 
hiç solmayacak başaklar bitmişse bereketli 
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topraklarda 
ben sen olacağım 
ve sen de bir tarih gezgini 

yeni şafaklar yakalamak üzere...... 
NESRİN: Mardinli, 1991 katılımlı. Takım komutanı iken, 
Gare Çırav alanında Temmuz 1999 da pusuda şehit düştü. 
Bir pusuda ilk kez saldırıya geçip düşmana darbe 
vurduktan sonra ölümün üzerine giden ender 
kahramanlarımızdan biridir. 
MAVA: Siirtli, 1992 katılımlı. Manga komutanı iken Gare 
Heft Tebax alanında göreve giderken, en sevdiği 
yoldaşlardan biri olan Reyhan Engizek (k. Güneyli)ile 
2000 de  pusuda şehit düştü. 
LEYLA: Afrinli, eğitim için Kandil alanına giderken 
uçurumdan düşerek Çarçella’da 2000 yılı Haziranında 
şehit düştü.  
BERÇEM: Afrinli. 24 Kasım 1999’da tank pususunda, Batı 
Gare’de şehit düştü. 
XANÊ İSMAİL: Afrinli. KDP operasyonu sırasında TC 
helikopterlerinin açtığı ateş sonucu 1999’da şehit düştü. 
ELENYA: Başkale’nin Elenya köyünden. Asıl adı Şehriban 
Kaplan. 1998’de Haci Ümran’da Şehit.) 

Sizleri Hep Anacak Ve 
Yaşayacak Yoldaşlarınız Adına  

ZİN YEZİDA TAMARA 
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PJKK İDEOLOJİK KARARGAHINA BİREYSEL 
RAPORUMDUR 
 
 Nasıl yaşamalı ve nasıl savaşmalı?sorularında 
cevap aradığımız anlama ve kavramada belli bir düzey 
yakaladığımız, yoğun olduğu kadar hassas bir dönemden 
geçmekteyiz. Gerek dışardan gerekse içerden gelişen 
zorlanmalar böylesi bir dönemde yeterli kadro sağlam 
kişilikler istemektedir. Güçlü kişiliğin göstergesi bireysel 
olmayana sevgi duymak ise , bu süreci bireysel 
çıkarlarımız temelinde kullanmamamızı bizlere 
göstermektedir. Ancak genel parti, PJKK  ve bireyler de 
yaşananlar gelecek açısından kaygı verici olmaktadır. 
 Önderliğimizin temelini daha 90’ların başında 
attığı ancak 2000’li yıllara girdiğimiz süreçte 
anlayabildiğimiz stratejik değişim-dönüşüm süreci ile 
yeni bir başlangıç yapmanın zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Geçmişin mirasını koruyarak yeni bir adım atma mutlaka 
zorlukları, çelişkileri beraberinde getirecektir. Çünkü biz 
dev adımlar atıyoruz. Bu nedenledir ki büyük de çarpıldık. 
Parti yapısı da, karşımızdaki güçler de ilk başta anlam 
veremediler. Önderliğimizin demokrasi manifestosuna 
karşılık hemen aynı günlerde kendi demokrasi 
manifestosunu oluşturmaya çalışan devlet aygıtları bizi 
siyasi olarakta yaşatmamaya kararlı görünürken 
Kürdistan’da halk öncülüğüne soyunmaya başladılar. 
Avrupa’nın dayatmaları  karşısında sorunu bölgenin feodal 
yapısına dayandırmaları fazla ikna edici olmamaktadır. Bu 
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karanlık bir odada el yordamıyla birşeyler aramaya 
benzemektedir. 
 Savaşta edindiğimiz tecrübeler bize ister 
savunmada ister saldırı da olsun, düşmana etki 
yapmanın,onun morali üzerinde bozucu oyun oynamanın en 
kesin yolu ateş etmektir. Beklenmeyen anda yapılan 
ateşler düşmanı şaşırtır ve savaşı yöneten beyinleri bir 
an için felç eder. Askerin elindeki silahlar yerinde 
kullanıldığı zaman düşman felce uğrar. Önemli olan ateş 
etme anının doğru seçilmesidir. Parti bu anlamıyla ilk 
çıkışında  bugün attığı adıma kadar, devrim silahını 
yerinde ve zamanında kullanmıştır. Bugün girilen süreç 
bir gerekliliğin sonucu olmaktadır. Gelişmek ve büyümek 
istiyorsak yenilemek zorundayız. Ancak bunun 
beraberinde  getireceği sıkıntıları da göğüslemeyi göze 
almalıyız. Çünkü geçiş dönemlerinde ortamı bulandırma 
çabalarıda yoğunlaşır. Bunuda yeninin biçimine göre adım 
atıyormuş gibi yapmaya çalışırlar. Bu tutumun içinde 
olanlar eskinin ve yeninin temsilini kendilerinde 
oluşturarak bir akım haline gelmeye çalışıp ortamı 
karıştırırlar. Parti tarihi boyunca karşılaşılan bu kişilikler 
bugünde somut ortaya çıkmış eğilimlerdir. Birey 
çıkarının, parti çıkarının önüne çıkarılması ve bunu 
ideolojik olarak parti ile bütünleşmeme olarak lanse 
etmek yaşanan son kaçış pratiğinde ortaya çıkmıştır. Bu 
örgütlenme ve kaçış pratiğini normalleştirme içinde 
gireceğimiz en büyük tehlike olacaktır. Çünkü içimizde, 
bireyde açığa çıkan beklentili ruh hali ve bunun 
bereberinde getirdiği boşluk bu pratikleri besleyecektir. 
Partiyi dışarıdan zorlayan güçlerin parti içine el attığı 
komplonun halen devam ettiğini bize göstemektedir. 
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Komplonun kapsamı böylece daha net anlaşılmak 
durumundadır. Komployu salt Önderliğimizin esaret altına 
alınışı olarak değerlendirmek büyük bir eksiklik ve 
politikaları yanlış kavramak anlamına gelecektir. Diğer 
yandan Önderliğimizin durumunu kabullenmek ve doğal 
karşılamakta bizim bitişimiz olacaktır. Çünkü yaşanılanlar 
o kadar sıradan yaklaşılacak durumlar değildir.  
 Yeni bir toplum meydana getirmek, gereken rolleri 
oynamakla mümkün olacağından partinin siyasal sürecinde 
en fazla yeni kadro tipini açığa çıkarması gerekecektir. 
Bu nasıl gerçekleşecek? Partiye hakim olan reel sosyalist 
yaklaşım ve feodal bakış açısıdır. Bundan sıyrılmanın 
yaşamsallığı bugün daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü 
bize kaybettirdi. Bireylerin önü alınarak yetenekler 
köreltildi. Sınıf savaşımı adı altında bireyler tüketildi. 
Dil, eylem yaratmak için kullanılırken bizde susturuldu. 
Bu gün yapacağımız en büyük eylem geçmişte yaptığımız 
hataların üzerine amansız gitmek olacaktır. Eğer biz yeni 
bir başlangıç yapmak istiyorsak yeniye karşı bir 
eğilimimizin belli bir hazırlılığımızın olması gerekecektir. 
Çünkü kavramadaki yenilik, biçimdeki yeniliği beraberinde 
getirecektir. 30 yıldır ortadoğu gibi dünyanın en 
stratejik bölgesinde bulunan ve politikaların her an 
değiştiği bir ortamda olmamıza rağmen bir politikacı 
çıkaramadıysak kendi iç geriliklerimize yönelmek 
durumundayız. Bizleri ayakta tutan en küçük 
sorunlarımızla uğraştırdığımız ve her an beklentili bir 
biçimde dayandığımız Önderliğimizin durumu ortada, o 
halde adım atma sırasının parti yapısına, iç dinamiklerine 
geldiği anlaşılırdır.  
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 Dışarıdan gelen müdahaleler çok daha somut 
görülmektedir. Türkiye içindeki belirsizlik PKK ile ilgili 
siyasetlerinde bir daralmayı yaşadıklarını ve çözümü 
zamana yayarak teslimiyeti dayatma biçiminde açığa 
çıkmaktadır. Bu şekliyle parti içinde marjinalleşme ve 
güvensizliği yaratma, kendisini bu zaman zarfında 
toparlama hem iç hem de dış dengeleri koruyarak 
yürütmeye çabalamaktadır. İran üzerine yığdığı 
suçlamalar karşısında İran’ın partiye karşı politikasını 
etkilemekte, emperyalizm destekli Irak’ta bulunan diğer 
odakları beslemekte ve politikalarına alet etmektedir. 
Avrupa karşısındaki çözümsüzlüğünü demogojik 
söylemlerle geçiştirmeye çalışmaktadır. Kendi içinde 
uzlaşıyor havasını yaratan hükümet büyük bir 
parçalanmışlığın içinde olduğunu saklamaya çalışsada 
içerden ve dışardan gelecek güçlü bir dayatma ve somut 
adım talepleri bu yaklaşımları deşifre edecektir. Avrupa 
ise soruna sadece insani boyutuyla yaklaşmakta, 
suçlamalar açısından değerlendirmektedir. Bunun partiye 
adımlar açısıdan değil sadece silahları susturma 
temelinde yorumlamasına neden olmaktadır. Amerika 
siyaseti ise daha ince yürütülmektedir.  
 Genel parti içerisinde  yaşanılanlar bu boyutuyla 
gelişirken kadın çalışmalarının bunlardan kopuk ele 
alınması yanlış değerlendirmelere götürecektir. Dönem 
siyasetinin yakıcılığı en fazla kadını etkilemekte. İçteki 
tıkanma sonucu kadına yönelimi derinleştirmektedir. 7. 
kongre kendisiyle beraber yeni siyasetleri de getirmiş, 
bu anlamıyla PJKK’ye karşı yürütülen siyaseti 
inceltmiştir. Kadının kendi  içinde birlik olma çabaları, 
Önderliğe bağlı olma çabaları farklı yorumlara götürmüş, 
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çalışmalar sabote edilmeye çalışılmıştır. Kongre 
üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen kadın 
kongresinin sabote edilmeye çalışılması, ortaya çıkan 
görüşlerin küçük burjuva eğilimi olarak nitelendirilmesi, 
kadın çalışmalarına tahammül edememenin ve Önderlik 
çabalarının boşa çıkarılması olarak değerlendirilmesi 
yanlış olmasa gerek. Çünkü pratikte görülen erkek 
egemenlikli sistemin kadını boğma çabasıdır. Önderliğe 
verilen tekmillerde bu yönlü bilgilendirmelerin olmayışı 
bizi bu sonuca götürmektedir. Kadın ise daha fazla 
katılımı ve çabayı esas almaktadır. Ancak kendi içinde 
farklı sorunları yaşamaktadır. Politikadaki acemilikleri, 
kaba dogmatik yaklaşımları, yönelimlere karşı yöntem ve 
tarz hataları dışında ele alabileceğimiz bir konuda ; 
kadının iç örgütlenmesindeki zayıflıklardır. YAJK 
sürecinden bu yana hala kadınla bütünleşmeyen, örgütü 
sahiplenmeyen yaklaşımları ile çalışmaları boşa çıkaran 
bir kadın yapısı da varlığını sürdürmektedir. Bir manga 
örgütlenmesinden bir eyalet yapılanmasına kadar bu 
uzaya bilmektedir. Zaman içinde erimeyen bu anlayışlar 
en fazla örgütlülük, birlik, çalışma isteyen böylesi 
kişilikler zorlayıcı olmaktadır. Genel partinin süreçle 
bütünleşme denge hesabı yaparak sistem içine girme ve 
siyaset yapma stratejisi, kadınında egemenlikli sistem 
içine girerek dönüşüm ve değişim stratejisini uygulaması 
dönem siyaseti gereğidir. Bu kolay bir çalışma değildir. 
Erime, yok olma, tabi olma tehlikeleri var çünkü kadın 
yeni yeni kimlik problemini yaşamaktadır. Çocukluktan 
gençliğe adım atmaya başladığı için de büyükler 
dünyasına nasıl bir kişilikle gireceğini tayin etmesi 
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gerekiri. Yaşanılacak tehlikelerin en  büyüğü birkaç 
kimlik arasında sıkışmış bir genç gibi kendi kimliğini ve 
örgütlülüğünü nasıl açığa çıkaracağı noktasıdır. 
Egemenlikli sistem içinde çalışmanın güçlüğü bilinsede 
bunu başarabilmenin en önkoşulu güçlü kadro 
oluşumudur.İkna olmuş, netleşmiş, yöntem zenginliğini 
yakalamış kadına ihtiyaç vardır.  
 Çözümlenmesi gereken üç ana nokta sayılabilir. 
Birincisi; sistemi oluşturan bireylerle ne gibi bağların 
kurulacağı ve ortak bir zeminde nasıl çalışılacağının doğru 
tespiti, ikincisi;yaratıcı bireylerin ortaya çıkarılma yol ve 
yöntemini yakama, doğru bir çalışma açığa çıkarma, 
üçüncüsü ise; bireylerin sistem içinde ayakta durmasını 
sağlayacak bir iç düzene kavuşmasıdır. Bireyler 
boyuttunda sınıf ve kişilik açısından farklılıklar 
olduğundan, bununda gözönünde bulundurularak politik 
adımların atlıması zorunluluğudur. Sosyalist bakış açısının 
bir gerekliliği olarak herkesi aynılaştıramıyacağımızdan, 
bu dengeyi iyi hesaplamak durumundayız. Çünkü 
aynılaştırmak bireyi boğar. Net bir şekilde ayrışmak, 
yeteneklerin açığa çıkmasını beraberinde getirecektir.  
 “kendi sınıf doğasında diretme, bir insan doğası 
değil, bir sınıf olgusudur.”belirlemesi doğruluğunu 
ispatlasa da; yılların çabasına rağmen kendini katmayan, 
bütünleşmeyen, aynı eksiklikleri tekrarlayan, zaaflarını 
ortama dayatan birey aşılmak durumundadır. Ortam artık 
net ve istenilenler bellidir. Buna gelmeyen kişilik örgüt 
çıkarı gereği bir yaptırıma tabi tutulmalıdır.  
Zağros kadını çok derin ele alınmalıdır. Belki bir süredir 
bulunduğumuz alanda kadının örgütü savunucu, örgütün 
gereklerini yerine getirme konularında büyük zayıflıklar 
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yaşamaktadır. Kadro olarak her ne kadar yenilense de, 
kendisinde yeretmiş anlayışlar çabuk kırılarcak gibi 
görülmemektedir. Çünkü kadın yapısı alan gerçekliği 
içinde boğulmuş, sistem içinde erimiştir. Biçimsel 
anlamda fiziksel bir kopuş olsada derinden erkeği 
yaşama, erkek bakış açısıyla olay ve olgulara yaklaşma 
sadece söz düzeyinde red etme alan gerçekliğini 
oluşturmaktadır. Merkezi anlamda son düzenlemeler, 
kendisiyle beraber bir ölçü, bir tarz getirsede yapının 
direnmesi söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan kadını 
rahat bırakmayan her yönüyle kadının gündemine oturtan, 
süreç karşısında net olmayan ve bu netsizliğini yapıyada 
yansıtan erkek sistemi olgusuda en fazla zorlayan konular 
arasında. İradi olarak temsili yapamayan kadın; erkeğin, 
yapı-yönetim farklılığını ortaya çıkarması karşısında 
etkilenmede ve kadın karşısında bir kabulü, erkek 
karşısındaki kabule tercih edebilmektedir. Dışardan 
gelenlere karşı tepkili ve örgütleyici olunabilinirken, içe 
karşı tepkili, dar, konuşmayan, örgüt karşısında 
sorumluluk duymayan bir yapı mevcut. Kış dönemi 
eğitimleri ve 7. kongre gerçekliği çerçevesinde hala 
bekleyen, ikna ve net olmayan, ben ne olacağım kaygısıyla 
yaşayan, yaşamda vurdumduymaz bir tavır sergileyen bu 
yapı karşısında gerek merkezi gereksede diğer orta 
kademe yöneticileri olsun büyük çaba göstermektedirler. 
Fakat kongre aktarımı amacıyla alana gelen delegelerin 
rollerini oynamayışı kaygılı yaklaşımları da bu çabaları 
boşa çıkarıcı temelde olmuştur. Eğitim çalışmaları ve 
aktarımları yüzeysel geçmiş, buda hem kadın hem de 
erkek yapısının doyumsuzluğuna, netleşmemesine ve 
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güvensizleşmesine neden olmuştur. Son süreç itibariyle 
kendini kandırarak yaşamayı sanat edinmiş bir yapı 
gerçekliği var geleceğe yönelik kaygılanmamızı 
beraberinde getiren bir sanat anlayışı. Yapılan 
düzenlemelere itiraz boyutundan, alandan çıkma 
boyutuna varan kendini eyalet anlayışıyla yoğuran yapı bu 
anlamıyla kaygı uyandırıcı olmaktadır.  
Yeniden yapılanma ve değişim-dönüşüm sürecine girerken 
gelişmelere hem uyum sağlama veya çok yoğun çelişkiler 
yaşayıp boğulma yerine çelişkilerin çatıştırma, olanlara 
anlam vermeye çalışma, moral düzeyini yitirmeden 
katılmayı esas aldığım bir kadro eğitim devresinden 
geçtim. Gare alanının bana kazandırdığı en büyük çalışma 
olarak görmekteyim. En azından süreç daha yeni 
başlarken, böylesi bir eğitim olanağına kavuşmuş olmak, 
sürece dağılabilecek bir yoğunlaşmayı engelledi. Eğitim 
sonrası yapılan düzenlemeyle Zağros alanına geçtim. Bu 
alandayken karşılaştığım ilk şeyin ölçüler konusundaki 
büyük aşınma ve kadının gündeminden düşmeyen erkekti. 
Daha önceki yönetimlerin tarzının bir sonucu olan maddi 
şeylerle erkeğe bağlanma sorunuydu. Takım düzeyindeki 
komutanım, yapısına bir çok sözler vererek, yapıyı 
kendisine bağlamış olması; yine alana duygusal ve geri bir 
temelde bağlanma- evine yakın olma, bir erkekle 
ilişkilenme, rahat yaşam koşulları, keyfiyet- ilk süreçte 
oldukça zorlayıcı konular oldu. Merkezi düzeyde yapılan 
toplantı, ilgilenme, eğitim ve düzenlemeler yapmak 
istediğimiz çalışmalara yardımcı olurken; bölük şeklinde 
örgütlenme belli bir sisteme kavuştu. Erkeğin kadının 
günden güne kendisinden koptuğunu görmesi komplovari 
bir şekilde oyununu oynamasını beraberinde getirdi. Bu 
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eğilimler karşısında anında yapılan müdahaleler ve 
toplantılar her yaklaşımın bir eğitim malzemesi olmasını 
sağladı. Ancak yönetim içindeki bazı komutanların 
yürütülen siyasetleri farkedememeleri, eski tarzda 
yaklaşım göstermeleri, diğer yandan bazı komutanların 
kaba redçi, apolitik yaklaşımları, bölük komutanın pasif, 
ideolojiden yoksunluğu yönetim bütünlüğünü zedelerken; 
bana çizilen çerçevenin dışına çıkma izninin verilmemesi, 
ortak bir tarzı oturtmamızı engelledi. Genel ve özgün 
eğitimlerde komisyonluk yapmam, aldıklarımı vermem 
noktasında olumluyken, erkeğin süreç karşısındaki 
netsizliği ve yaşama yansıttığı lünpenizm- ki bunu 
sosyallik adıyla yapıyor- çalışmalarımızı sekteye 
uğratmalarına neden oldu. Böylelikle beni filankesin 
kadrosu veya değersiz birey olarak lanse ederken yapıya 
da iradesizleştiriliyor adı altında kendine çekme 
politikaları gelişti. Bu yaklaşımların bana güç verdiğini, 
bana pollitikayı öğrettiğini, kadını daha iyi anladığımı 
belirtebilirim.  
 Kadın ancak kendi cinsinden güç alabilir. Erkeğin 
sunacağı her şeyde birde bedel beklediğini görmekteyiz. 
Erkeğe doğal yaklaşımın sonuçlarını acı bedeller 
ödeyerek gördüm. Daha da güçlendim. Çünkü siyasette 
kaybettiğim yerde kazandım aslında. Yaşayarak, görerek 
öğrenmek dışardan gelecek bir uyarıdan daha fazla 
bireyin sonuç çıkarmasına yol açmaktadır. Çalışmalarda 
işleyiş, örgütsellik korunduğu sürece sistem politikaları 
boşa çıkar. Yapmak istediğim şeyleri yeterli bir şekilde 
yürütmek istedimsede sabırsız ve aceleci, politik toyluk 
beni zorladı. Ne kadar doğru yürüttüğüme inandımsada 



Bir Kelebeğin Özgürlüğü  

104 
 

 

birey olarak kaldım ve bunu örgüt diline kavuşturamadım.  
 Bu süreçte partiyi zorlayan kadın çalışmalarını 
sekteye uğratan ben ne olacağım, veya beklenti 
psikolojisini yaşamadığımı tüm samimiyetimle 
belirtebilirim. Örgütün beni tanıdığını , ona göre 
değerlendireceğini düşünerek kendimi katmaya çalıştım. 
Çalışma sahasının şurası veya burası olması benim 
açımdan fazla önem arzetmezken, yaşadığım en büyük 
kaygının “bu kişiliklerle bu parti nereye gidecek” 
olduğunu söyleyebilirim. Önderliğimizin, partimizin içinde 
bulunduğu durum karşısında kendimi düşünmenin bir 
ihanet olacağını düşündüm. En azından birey olarak 
örgütü zorlamamak, kendi cephemden bir cevap olmak 
istedim. Tekleşilerek sorunların çözülemeyeceğini 
biliyorum. Ancak cins, sınıf mücadelesinde olsun 
vicdanımın vereceği bir cevabım olabilmeli.  
Kadın kendi yaşamına egemen yasalar konusunda çok az 
şey biliyor. Ya duygusal tepkilere sapıyor, yada savaşa 
girmeden kaybediyor. Bu tepkileri bir etki gücünü 
içermekten uzak bulunuyor. Kendisinin hangi güçlere bağlı 
olduğunu bilmemektedir. Toplum doğası bilinmeden insan 
doğası bilinemiyeceği için, içinde bulunulan gerçeklikler 
doğru çözümlenmek durumundadır. Elimden geldiğince bu 
konular üzerinde yoğunlaşmaya duygu ve tepkilerimden 
uzaklaşarak  çö gücü olmaya çalıştım. Bunu yaparken 
bireysel özellliklerinden kaynaklı yaklaşım ve tarz 
hataları olabildi. Daralmalar, çözümünü bilmeme rağmen 
tıkanma yaşayabildim. Ancak aşmak zorunda olduğum 
özelliklerimin çok olduğunu aksi taktirde aşılacağımında 
farkındayım. Silinip gitmek yerine bir eser meydana 
getirmek en büyük çabam. 
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 Geleceğe yönelik uzun vadeli plan ve programlarım 
var; şehit aile çocuklarının eğitimleri ile ilgilenmek, şu 
anda üzerinde ayrıca yoğunlaştığım roman ve senaryo 
taslaklarımı düzene koyabilmek, siyaset sahnesinde aktif 
bir çalışan olmak, kendimi netleştiridiğim konular 
arasında. Fakat bu dönemde Önderliğimizin yaşamını 
garanti altına almadan kendimi dünya karşısında bir 
tehtit olarak korumaya çalışmaktayım. Bu nedenle 
bireylerde açığa çıkan ”marjinalleşiyorum, boşuna mı onca 
yıl okudum”gibi çok bireysel tutumlara girmekten ziyade 
insanımızın gerçeğini tanıyabileceğimiz bir ortamda 
kalışımı büyük bir şans olarak değerlendiriyorum.  

Kadınının yönetme sanatı üzerine ciddi eksiklikleri 
var, bakış açısı ya erkek bakış açısı yada yönetim 
sanatından oldukça uzak. Bu nedenlePJKK nin bu yönlü 
çalışmalar yürütmesi, içine gireceğimiz yeni çalışma 
döneminde önaçıcı olacaktır. Bir çok arkadaşın elinde olan 
günlüklerin toplanılarak kitap ve film haline getirilmesi, 
yılların mirasını koruma anlamında önemli olacaktır.  

Değinmeye çalıştığım konuları, bilinç düzeyinde de 
kavrayıp bir kadın militan olarak çalışmalar içinde nasıl 
bir rol oynayacağımı netleştirmeye ve kendimi katmaya 
çalışacağım konusundaki kararlılığımı belirtebilirim.  

 
Devrimci selam ve saygılar 

28.6.2000 
Zin Yezida Tamara  
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Zamansız öleceğim 

kimseler bilmeyecek, 

usulca önünüzden akıp 

gideceğim yatağını be-

ğenmiş durgun bir ırmak 

gibi. Ama kimselerin 

duyamayacağı bir 

coşkunlukla sevdalar 

taşıyacağım yarınlara… 

Tüm sancılarından 

kurtulacak kara toprak, kendisini yeşile kırmızıya 

boyarken. Gelincikler narin yapraklarını esintisine 

bırakırken sabah rüzgarının, kelebeğin goncasına 

koşuşuyla gülücükler dağıtacak çayırına ovanın. 

Kimse bilmeyecek benim açtığım çağlasında 

ağacın. Bir meltemle geleceğim yamacından, esip 

dağları serinleteceğim kavrulan güneşten ve bir 

sevda türküsü olacağım dilden dile dolaşan… 

 

                                 Zin Yezida Tamara 

 




