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Öcalan Kütüphanesi artık internette
Qamişlo’da yaşayan 3 üniversiteli Kürt genci, Öcalan’ın kitaplarını ”Önder ve Düşünür Abdullah
Öcalan’ın Kütüphanesi” projesiyle 9 ayrı dilde internet dünyasına taşıdı.
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın kitapları, Netewa Demokrat (Demokratik Ulus) adlı uygulama ile 9 dilde
Google Play Store, App Store’de.
Kitaplar, uygulamada Kürtçe’nin Kurmanî ve Soranî lehçeleri de olmak üzere Türkçe, Farsça, Arapça,
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca dillerinde PDF olarak okunabiliyor. Uygulamaları şimdiye
kadar 4 bin 500’ü aşkın kişi edindi.
Sanal dünyada Kürt Halk Önderi Öcalan’ın kitaplarını okuyucularla buluşturan uygulamanın facebook, twitter,
instagram hesapları da bulunuyor. Ayrıca http://netewademokrat.net/tr/ adresinde Kurmancî lehçesinde
seslendirilen kitapların videoları da mevcut.
”Önder ve Düşünür Abdullah Öcalan’ın Kütüphanesi” temalı uygulamayı Rojava’nın Qamişlo kentinde
yaşayan üç üniversite öğrencisi Ararat Grup adı ile iki ay gibi kısa sürede okuyucuların hizmetine sundu. Grup
içerisinde yer alan Suleyman Osman, ”Eğer imkanımız olursa Qamişlo şehrinde bir kütüphane kurup, Rêber
Apo’nun bütün ürünlerini her dilde burada bulunduracağız” diyor. Osman’ın sorularımıza verdiği yanıtlar
şöyle:

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın kitaplarını böylesi bir uygulama üzerinde bir araya getirme
fikri nasıl oluştu?
Rojava Devrimi hem askeri hem toplumsal bir kazanımdır. Rêber Apo’nun Rojava’da yarattığı zihniyet
devrimi Sayın Öcalan’ın kitaplarının toparlanmasına neden oldu. Rojavalı bir grup olarak amacımız; biz nasıl
Rojava Devrimi’ni ifade edebiliriz. Gördük ki en doğru ifade; Rêber Apo’nun düşünceleridir. Böyle bir fikir
oluştu ve bu esas doğrultusunda Demokratik Ulus Kütüphanesi’ni kurduk.

Bu çalışmayı nerede ve nasıl bir ekiple yürütüyorsunuz?
Grubumuz üç kişiden oluşuyor. Kendimize Grup Ararat adını verdik. Üçümüz de Tirbêspiyêliyiz, Qamişlo’da
çalışıyoruz. Grupta yer alan arkadaşlarımızdan Mamend Abdullah, Şam Üniversitesi’nde fizik üzerine master
yapıyor. Mihemed Rajo, Tişrîn Üniversitesi’nde ekonomi okuyor. Ben de Şam Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler
Fakültesi’nde diplomasi bölümünü okuyorum. Grubumuz şu anda Qamişlo’da küçük bir merkezde teknik ve
grafik çalışmaları yürütüyor.

Ne kadarlık bir zaman diliminde sosyal medya uygulamaları ve internet sitesini kurdunuz?
Bir-iki ay içerisinde Rêber Apo’nun kitaplarını toparladık ve internet uzerinde Netewademokrat.com linki ile
yayımladık. Yaklaşık 15 gün çalışmalarımız bu link uzerinde devam etti. Ta ki Türk devleti bu linkimizi
yasaklayana kadar. Kuzey Kürdistan’daki takipçilerimizin mahrum kalmaması için linkimizi mecburen
yenilemek zorunda kaldık. Çalışmalarımıza Netewademokrat.net linki ile devam ettiriyoruz.

Topladığınız eserler hakkında bilgi verir misiniz? Kaç dilde, kaç kitap mevcut?
Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Rêber Apo’nun 62’ye yakın kitabını hem internet sayfasında
hem de IOS ve Android Applicationları üzerinde paylaştık. Rêber Apo’yu okumak isteyenler buradan
yükleyebilir. Kitaplar, Kürtçe’nin Kurmancî ve Soranî lehçeleri dahil olmak üzere, Arapça, Farsça, Türkçe,
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, ve İspanyolca olmak üzere 9 ayrı dildedir. Doğrusu birçok kitabı
bulamadık, özellikle İngilizce olan kitapları. Bazı kitapların dağıtılması yasaklanmış. Fakat herkes ”ocalanbooks.com” sitesi aracılığı ile bu kitaplara ulaşabilir. Bu sayfa Öcalan’ın kitaplarını dağıtım hakkına sahiptir.

Şu ana kadar kaç kişi uygulamayı edindi?
Alexa uzerinde sayfamız 12 milyona ulaşmış durumda. Google Play’de 4000 kişi uygulamamızı indirdi.
Günlük olarak ortalama 100 kişi kullanıyor. IOS uzerinde ise hizmete girdiği gün 500 kişi uygulamayı indirdi.

Farklı projeler veya devam eden çalışmalarınız var mı?
Eğer imkanımız olursa Qamişlo şehrinde bir kütüphane kurup, Rêber Apo’nun bütün eserlerini her dilde
burada bulundurmak istiyoruz. Eğitim kurulunun yardımları ile ‘Pirtûkên Rêbaz’ (Yöntem Kitapları) isimli
uygulamayı, ilk ve orta öğretim için 3 dilde Google Play üzerinde hazırlamış bulunmaktayız. Bunun dışında
basın projelerimiz de var, çünkü ilk projemiz gazetecilikti. İnfografik ve Video Motion çalışmalarımızı
www.araratpost.com adresi üzerinde yürütüyorduk. Fakat zaman yetersizliğinden kaynaklı geçici olarak
basın projesi çalışmalarına ara vermiş bulunmaktayız.
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