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Kürdün doğayla imtihanı! 

~lU'iTAFA KARA 

Rqhan Gül. dogunı gtmunu soran arkadaşianna 
"Büyük selden 4 ay önce doğmuşuın" diyecekti büyük 
ihtimalle. Yaşayabilseydı eger. kafa kagıdının dogıım 
gana hanesmde "1 Ocak" yazan milyonlarca çocuktan 
biri olacaktı ... Kı~met olmadı. 

Gazete haber/ennin anlattığtna göre Dıyarbakır Çı
nar'dandı Reyhan. Dört yaşındaki ağabeyı ile sel sulan 
alıp götürdü onu ıızaklara ... Çogu çocuk 50j·e _ralwı in
san gıbı ... Çınar'dandı. Hakkarı 'dendı. Şemdinli'dendi. 
Bismil'dendı. Silran 'dandı, Urfa 'dnndı. Batman 'dcırıdı 
Rey-han ... Kiminin giln.e_ıinde. kiminin dogusımda. ku
zeJınde_rdı: dunyanın orta yerindeydi Reyhan. hayatın 
başlangıcında .. . 

N e kadar çetin olursa olsun: doğayla barışık bir 
yurdun evladıydı oysa. Gün gelecek. miting meydan 
larında "kafa kagıtları''nı saHayarak 83 yıllık Cumhu
riyet'tt:'n hakkını isteyen ağaheyleri ile bir olarak-tı 
belki... An1a olmadı ... 

Ölüm. "irtic:a ··ve ''bölücü·· tehditlere karşı yapılan 
tantana ile kutlanan Cıımhuriyet Bayramı'ndan bir
kaç gün sonra adı "Cumhuriyet'' olan bir mahallede 
buldu onu ölüm. Babasının ''10 dakıka önce haber ve
rılsexdı can ka_rbı olmazdı. Gece panzer/e çıkıp vatanda 
şı rahatm. edıyorlar da. böxlesi bir afet zamanında pan 
zerlerl-e insanları ıqamıamak normal bir şq mi?" sonı
su kaldı gerıye ... 

Abartacak bir şey yok! 

':Abartacak bir şey yok .. dedi Başbakan. Sclc onca 

2 llr<lJ 

kurban vermiş bir ülkenin Başbakan'ı ... Bu sözleri 
söylediğinde. daha görnıemişti sel bölgesini ... Gitme 
si bile iki haftadan fazla aldı: Siirt milletvekili Başba 
kan'ın sular altında kalmış kentlere ... Ondan önce 
bölgeye giden bakanlan da onu aratmadılar dogrusu! 

Tanm ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in 
Diyarbakır'ın Çınarilçesi Cumhuriyet nıahallesınde: 
yani dört aylık Reyhan Gül'Un öldügü yerde yaptıgı 
açıklama ibret doluydu: "Çarpık kentleşmenin bir acı 
sonucu ıle karşı karşıyayız. Çınar merkezinde herhangi 
bir sorun yok. Ama olmanıası gereken bir yerde sonradan 
dere yatagı.nda ev/er yapılmış maalesef Bu şekilde bir 
acıyı ve tecriibeyi maalesefxaşadıktan sonra çarpık kent 
leşmenin olumsuz sonuçlarını burada ögrennıiş bulunu 
yoruı. Bundan sonra inşallah bunda.n ders alınır ve ge 
rekli tedbirler alınır." 

Adı üzerinde "Köy işleri" bakanı. .. Yıllardır süren 
savaşta kaç köyün boşaltıldığıru. kaç köyde insanlara 
yaşama şansı bırakılmad.ıgını nereden bilecek! Seli 
engelleyecek) egane gücün agaçlar oldugunu da bile
mez birTarım ve Köyişleri Bakanı. Elbette. oluşması 
yıllar alan ormanlarm neden ve nasıl yakıldıgını da ... 

Cümleleri dikkatle bir kez daha okuyun: " ... Çarpık 
kentleşmenin olumsuz sonuçlarını burada ögrenmış bu
lunııxoruz" derken özne "biz", yani Bakan da )eni öğ

renenler" safında ... Ama. "Inşallah bundan ders alınır 
ve gerekli tedbirler alınır" derken eümlede özne yok! 
Bakan'ın ve hükümetinin yapmayacağı kesin. ama 
kim yapacak. nasıl yapacak belli dcgil. Allah 'a havale 
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edilmiş bir dünye"'i işi daha işaret ediyor: kulak tır

malayan ~inşallah" sözü ... 

Adı C u m huriyet! 

Küçük Reyhan'ın akrabası ''Hmet Gül. sel gecesini 

Euensel gazetesi muhabiri Derya Karaçoban'a şöyle 

anlatıyor: "Ben elimde 4.5 aylık çocukla saaılerre ll kışi 
damın üstünde bekledih· yagmurun altında. ru.zlerce in
san apıı durumdaydıh·. Karanlıkta görülelım dı ye üzerı
mizdeki kıyafetleri yakt.rk Yüzbaşıyı aradım. Bana 'Em 

niyet bolgesme girmediğı ıçin bir şey yapamıyoruz ·dedi. 
Polisi arıyorum. onlar'Bir şey yapamayız · dıyor. Operas
yon olsa 1 O helikopter gelirdı anında. 'Helikopter gönde 
remiJ"'rum' diyor bana. Saatlerce aramadıgım yer kal 
madı. Del'letonlarca insanın çığlıklarını duJmadı. .. 

Şehirlerde askerleri. tankları: dağlarda öıel tim

leri, itiraiçı bozuntusu kontraları görmeye alışmış; 

görev bölgesi ve tanımının ''olaganüstü'' yapılageldi 

ği bir bölgede, en insani görev karşısında yaşanan bu 

vurdumduymaılıği neye baglamalı? 

Adı ''Cumhuriyet'' konmuş bir mahalleden söz 

ediyor Cumhuriyet'in Bakanı. Yani. mahallenin adı 

gösteriyor ki: devlet fazlasıyla ''haberdar~ bu yerle

şimden ... Ama suçlu yinedesele giden Rcyhan'lar ... 

''Insan yaşadığı toprağa benzer" d emiş ya şair: Çınar'ın 

Cumhuriyet mahallesi ne kadar da benziyor 83 yıllık 
Cumhuriyet'e .. . Kuranyanlış kurmuş. yerleşen yanlış 

yere yerleşmiş, felaket gelmiş vurmuş ... Cumhuriyet 

mahallesi genceeik evlatlarını yitiriyor, ) itirdigi ço

cuklarına aglıyor ... 

TMMOB Genel Başkanı Mehmet Sağancı'nın Di 

yarbakır' da sel raporu nu açıklar söyledigi "Sorun köy 
den lı·ente göç ve kö)' boşaltmaları ıle yakında.n ilgi h. Göç 
ekonomik geli.şmelerin degil son 20 yıla damgasını vuran 

çatışma ortamının sonucu .. cümlesi ile İnşaat Muhen 

disleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Tansel Önal'ın 

okudugu rapordaki "Böylesı agır ve acı dolu bır tablo
nun ortaya çıkmasının en önemlı nedenı son 20 yılda 
yaşanan çatışmalı oıtamda. gı:ıvenlik ve asayiş neden i y
le yaşanan zorunlu göçi/n yarattıgı çaıpık kentleşmed ir'' 
tespiti önemli. Çünl.'il. Çınar ilçesinin Cumhuriyet 

mahallesinden ekraniara dal-i ka dakika yansıyan çıg 

lıkl ar söylüyor: "Başka tiirlii. olsaJ-dı. şimdi 10 tane he
likopter gondemı işlerdı ... .. 

Kastedilen bellidir; Diyaı·bakır sokaklarında ey

lem yapan çocuklardır mesela. 12 çocugun öldürUl 

düğ'ü eylemlerde çok fazla panzer, tank. helikopter 

gördu Diyarbakır. lşte onlar yoktu Cumhuriyet ma

hallesinde ... Halkın vergilerı savaşa ve silaha gider 

ken: btitçeden aslan payı askere ayTılırken yapacak 

bir şeyler olmalıydı mutlaka . ··ordu Cumhurıyet'in 
bekçisi .. ise eger neredeydi helikopterler, panı.erler, 

tanklar. tümen tümen askerler; Cumhuriyet'i seller 

götiı Ttirken? 

Ateşkes t en so n ra ... 

Kürt alışıktır dogayla imtilıana ... Kö)üıtden. topra

ğindan sürülmcse; üç metre kar altında da ogrenmiştir 

hayatta kalmasını. .. Köyünden zorla koparılıp dere ke

narlanna sürülmeseler. ormanlar ya!-..ılnıasa. "altı ustıı 

bir ı.aganak yagmur" olarak kalırdı bu felaket. 20 yıldır 

süren yıkıcı savaş olmasa farklı olurdu her şey. 

Yazının başında sö_vlemiştik: Kürt çocuklan alı 

şıktır dogum günlerinin ··doğa" olaylarl)la birlikte 

anılmasına ... ''Çıgdtıştukıen iki hafta sonra ... ··Karlann 
erimeye başladıgı gun ... "Selden bır hajia önce·· ... Do

gum tarihi hanelerinde ··ı Ocak ··yazılı olanların anla 

yahildigi tUrden bir -zaman .. anlayışıdır bu. 

O "tarih hesabı"yla konul?alım. 'itıeşlı·estm bir ay 
sonra" oldu buyuk sel. Genç yaşlı .SO'yr yakın eviadı 
na mal oldu bu toprakların ... Gönül ister ki; ReJhan 

Gül'ün hayatta kalan ve ondan iki hafta buyük olan 

kuzeni l 8 yaşına bastığı gün. kim bilir belki İstan
bul'daki bir üniversite kanıininde. doguın günunü 

soranlara. "Bu yuk selden dort buçuk ay önı:e" deme

sin ... Bunun yerine. "Barıştan iiç buçllh' ay önce doğ
muşum ·· dı)ebilsın: "Bu topraklarda ,mşayan herkesin 
tarihın en bilyük acıla nm yaşamak üzere ol dııgu günler
de: insaniann sokaklarda linç edildigı günlerde. h·an 
dökmek içın bıçaklar bilenirken clogmuşum . Dogm.uşımı 

ve üç buçuk ay sonra bu topraklara banş ııelmiş ... 

Savaş l ar da bi ter 

Sel gider kum kal.ır ... Savaşlar da biter bir gun ... 

Acılar diner. yaralar kapanır; yürek'te ince bir sızı bı 

raksa da ... Heyhan'ı geri getirmek ne rnuınkün: ama 

kardeşleri mutlaka soracak üzerlerindeki yükü taşı 

maktan kaçanlara. bugün ne yapııklarını .. . 

A.KP'li Bakan Eker' in. 'Ya.şa_rarak ogrenmiş bulunu 
_roruz·· dedigi felaketin bir benzerini de. )eniden ko

nuşmaya başlayan silahlarla ya~amamak için ne yap 
malı? Sel göz göre göre geldi, savaşa göre örgütlenmiş 

devletin silahlı gücü yok1u ort<ılard:ı . Ama. bugün uç 

mayan helikopterler. yarın uçmaya başladıgında sula

rıniçinden insan kurtarmayacak Orası keı;in. Orman 

lar yine yanacak. yine köyler boşalacak.) ine ın8anlar 

ölecek. .. Doguda da. batıda da acılar arttıkça. umut bu 

topraklardan utaklaşacak. Barış da ... 

Sanış dasele benzer ... Damla damla biriken su

yun önüne ne gelirse alıp sU rtı l...lemrsi gibi. sürükler. 

savurur ikircikli olanı ... ''Silahlar Mı~sıın .. çağrısını 
tek bir tarafa yapanlar, bugün o ··ırk tarar silahlan 

susturdugunda. susmamalı! Hele sıfat olarak ··ay

dın''ı taşıyariarsa adlarının önünde ... 

mu,ıafakara@hormaıl .com 
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Ressam N eriman Oyman, ·Birileri acı çekerken ben o acıyı üstleniyor. 

onunla birikiyor. resimle taşıyorum· diyor. 

Ağiayanın yanında olmaktır mesele 

Gsta ressam Avni Mcmcdoglu'nun. ''Türkıve'nin 

bü}i.i k Kürt ressam ı" olarak niteledıgi K eriman Oy
man'ın her yanına yeni bir sergi telaşının sindiği 

aıblyesi ndeyi1. 
Bütün dU\arları kaplayan çeşitli büyüklükteki hı

vallerle ıaıen bir sergi salonunu andıran atolyedeki 

her resim bir çarpıcı masalın simgesel anlatımını 

yansıtı)'or gibi. İçinde mitoloj iyi.) aşanası ıamanları. 
sarsıcı a)Tıntıları ,·c mutlaka hüLnli barındıran ama 

gerçeklikten kopmayan 

guçli.ı masallar ... 

··m~olwl dördııncıı sınıfı 

biıırdigim )11. İstanbııt 'dan 

Van ·a göctuL Ernis kö.rııne. 
I~ta.nbul'daki yaşan/ımııda 

aile açlık sınırına dayandı 

t.iından. biz V arı 'u dopııaxu 

Lridi.wnı::. Ana rahmırıe gider 
gıbi. Ama. anne baba yuk. 
Koydeki ılk altı a_Y. a~lama 
dönenıımdı. Altı axsonra ls 
tanbul'da bir ila(' fabrika 
sında çalışan arınrm geldi. 

Bi:e zamanın. rıarlon brbek
/erirıden ~reımnişti. Bebekle
rin _}11zleri n i çol.· htiıü n.lıı 

bulmııştum. Ama o benim 
huınümdıi. aJmda. Dere ke 
nanna ı..rider, çamurdan 
yü::ler yapardım. Tik _Yil!.-le
nıeler ba~lamıştı ... 

Neriman 0.' man. dere kenarında çamurdan )'117.

lcr ppmaya ba~ladıgında 1 O yaşındadır. Annenin 

getirdiği bebeklerin. bebcklerle oynamanın günah 

oldugunu dü;;ürıcn dayı tarafından bahçedeki agaca 

asılma::.ını izlcdiginde de 1 l. 
Ailenin önce Erciı;; kasabasına. bir buçuk y1l son

ra da yeniden İstanbul'a geri dönmesi yani çocuklu 

ğı.ın bu tra\lnalı göçleri rcsiınle kurulan ilişkiyi güç

lendiril'\'c artık rcsiın)apmak Oyman·ın kendini ifa-

desmin neredeyse tek dilidir. 

Çiçekli işçi tulumları 

"Resıırı benim konuşma dilim olmuştu . Annem re

simlenme bakarak anlıyordu mutlu olup olmaclıgınıı. 

Okula dem m edememiştım.lstanbul'da. bir sıirc edşçı

lığı _Yaptıktan sonru çalışma m gerekti~iine karar,·erildı.'' 

• e 14 yaşında çalışmaya başladığı tckstil fabrika 

sının yorgunlugu. ne de aynı günlerde tanıştıgı TKP 

gençlik kollanndaki faaliyetler. resimden 

alıkoymal unu. Geceleri gizlice m um ışıgında yapı lan 

resimlerde ağırlıklı olarak çizilen ınitoloji kahra 

manları . yıllar sonraAvni ~lemedoglu atölyesine da

hil oldugunda. fabrikalar ve çiçekli tuluınlu işçilerle 

yer degişt irir: 

''1990 199Zxıllan arasındaAvni Memedoglıı~y/a ça 

lı~tıgım dönemlerde. t<ım bir realistıim. Fabnkalar çızer

dinı. işçi tıılumlan çiıerdirn, i~çileri.n ıulumlan çiçekliy-
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dı. Onlan hep güzel göımek 
isterdim. Gi.wercinler. çiçeJ,·
Ier yılklerdim. Hep bir yerle 

rinden çıkardı o guı;erc:i.nler. 
Sonra fantastik dunyam or

taya çıkmaya başlamıştı. 
Mumda eriyen insanlar 
yapmaya başladım. Gözüm
de eritmek istedikleriını 

rnum yapardım. Va r etmek 

istedik-lerimi de kale gibi di

ri m nasıl mutlu olabiltr ki? 
Empatı ynpmayı çok t)i 

biliyorum. Bıri orada acı çe

kerken ben o acı)1 ustlenıyo 

rum. Böyle bıriktim. bunlar 
da ta~malarım ·· diyor Ne 

rirnan Oyınan. Ve bu taş
maların öyle "başı boş ol
maması·· gerekt.igının altı 

nı çiziyor. 

lı:erdim. Böyle bır fantastik 1965 yılında İstanbul'da dogdu. 1990 - 1992 yıllan arasında Avnı 

~Resimlerimi bir tepki 

olarak kabul edebılirs iniı. 

dunya_m girdim ve çıkama- Mcmcdoglu Atöh·esi' nde çalışmalarını surdurdu. Ilk kişisel Çan kıi. i nsa ııım ve tepkimi 

dım. Şıı an da o danyada sergisini 1992 'deaçan 0yman, '92'den buyana koymak ıorundaJım. Bu şart 

k/ k l Asmalımesrit'trki atölyesinde çalışınalarını sürd lınlyor. l d S 
aya a.nm yere ça ·ı ı yürü- '----------------------' as ın a. iyasi bir du.ruş ol-

yonım. bazen uçııyorum da. malı. Olaganüstü köW. acı-

Ama rea/ıtep de bılerek. Sorarlar ya. ·cu.zel re.~im mi. m w, ız bır düzen bu. Şiddetle karşı çıkıyorum ve başkaldı-

dogr-u resim mi?' dixe. Tabii ki dogru resim. Çunkü. guzel nyorurn. Sanatımla başkaldınyorum. Çünkü bu toprak-

görece bir kavram. Ama doğru. çoh· önemli bence... lardaJım. Düny-anın acısı ve elbette kendi topraklarım

Acı ları üstlenme k ... 

Bırbirinden çarpıcı renklerle be:ıenen \e gerçek

likten kopmayan bu fantastik dünyada ne anlatılırsa 

anlatılsın, iki şey dikkat çekiyor. Kadın yürlerı ve o 

yüzlerdeki agır hüzün ... 

"Kan reva n içinde ortalık. Nasıl gillebilirim. resimle-

daki ınsanların acısı beni çok ilgilendırir. ben de onlar· 
dan birıyım çünkü ... 

Bu yüzden işte. varlıklan u.mn pllar inkar edilen, 

dıllerı yasaklanan. kıyımlara ugı·ayan Kürt halkının 

yaşadıgı acılar. bir Kürt ressam olarak I\eriman Oy

man' ın da acısıd ır. 

"Biz Kürtler bıı kadar nıı itildik. bu k-adar mı acıxa 

mahkum edildik. }(mktır. Bizim gı.ınahınıız ne? Ana-
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ınızdan Kürt olarak dogmak mı? Yanlış anlaşılmasın. 
Asla ırkçılık yapmı)'Ontm. ama Kürt kızı olduğumu. Karı 
ressamı oldugumıı asla unutmuyorum .. , 

'Sana tç ılar , ç ıkın odalarınızdan ' 

Peki yaşanan bunca acı. örneğin savaş. Neriman 
Oyman resimlerine nasıl giriyor? Oyman, tamam
lanınayı bekleyen truva atı resmini göstererek yan ı t 

veriyor. 
"Tnwa 'nın böyle 

sessiz dımı~una bak
mayın. Birazdan sa
vaş alanına dönecek 
orası. Kan gövdeyi 
götürecek mi? Ben re
simlerimde kan reı·an 
işlemem. Insanlar 
zaten acı irinde. Re
simlere de o acıyı 

kanla )"ükledıgrmde 
'insaf derim kendi 
me. Haznü olaganiiS 
til )'ii.kleyebilinm 
ama kan koymam 
oraya. Buna hakkım 
yok. Parçalanmış ce
setler kopııam. Ba
kan öfkelı göz. on bm 

tane cesede bedeldir 
banagörr.. ·· 

Savaşı konuşur

ken söz ilan edilen 
ateşkese ve barış 

8 T1l'OJ 

ürkegiz." 

için neler yapılabileceği ne geliyor. 
Oyma n . .. odalanndan çıkmayan" 
ve kendilerini her şeyin üzerinde 
gören aydın ' 'e sanatçılan eleştiri 
yor. 

'"Ezilmiş bir halkın xanındayım. 
Ağlayarıın yanındayı.m. Gülen güler 

zaten. Ama aglayanın yanında ol
maktır mesele. Bu yazden 'sanatçı

Lar çıkın odalannızdan' dıyorunı. 

Sanatçı taraf olmak, mıı.halefet o/.
mak zorunda. Odalanımza kapanıp 

'dünyayı bız yarattık. her şeyın üze 
rindeJiı · diyoruz. Kapılan n dışına 
çıkamıyoruz. Tuvalimızi alıp. hal
kın içine karışıp. onların gözüne ba
kıp resim yapamıyoruz. Bu kadar 

Oyman, yüzünü Batıya degil. Doguya dönmeyi 
tercih etmiş bir sanatçı olarak, en büyük hedefinin 
büti..in bir bölgeyi kanş karış gezerek. sergiler açmak 
oldugunu söylüyor. "MeselaAmenka 'dan Sergi açnıam 
teklif edilse. açmam. Gider Hindistan 'da açarım. Ben 
dogııda var oldum. Batıda degil. En bu.yaA~ hedefını 

Van 'da bir sergi. açmak. O insanlar bana gelemez, ama 
ben onlara gıdebilirim. Erzurnm 'a. Batman 'a gideyim. 

oraları çizqım. 

portreler yapayım . 

köy çocuklarına re 
sım yapnıap ögreıe

yinı istiyorum. 
·oogu', Neri 

ınan Oyman re 
siınleriJle ne vakit 
buluşur bilinmez 
ama İstanbullu ve 
Eskişehirli sarıat

severler N eriman 
Oyman resimleri
ni. 20 Kasım'da 

Gayrettepe'de bu 
lunan Ekav Sanat 
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SEDAT YuRTDAŞ 

Her çiqas erdnigariya ku em le dijin ware Tofana 

Nüh be ji. bi dehan salen dawi de baranek wele bi sati

lan fı bi ro jan dibariya, nehatibfı ditin. 

Jixwe li gori pisporan. barana ku di dema çfiy'i de di 

demsalek payize de dibariya. di wan roj en tofani de. di 

rojeke de bariya. Bi vi ali :ır.ve ve lehi bi gennbuna kfire

w'i ve ji n ezik ve giredayi ye. Ka de isalan sal en ben we ji 

me re çi binin. ger em sax bin em e tev bi hev re bibinin! 

He talfıke didome. Edi her baran we tirsa lchiye ji bi 

xwe re bine. Lewre bin bi bezaran malbat ne i ro bi tene, 

de demeke direj nikaribin birinen :ır.ve ye ji sere serma

weze mayi bikew'inin. Ne mal ne h undiren malan. ne cil 

ne xwarin. ne vexwarin ne amadetiya ı.ivistane ne ji lihef 

mane. Bi vi all xwe ve lehiye feqiri, belangazi il be çareti

ya gele hererne careke din derxist ho le. 

Dema em bitevi partigir. şaredar an bi hevseroken 

partiye re li ci ben lehi rabfıyi digeriyan, gel ek kesan ji 

me re digot; "Bihistin u ditin ne ye k e! .. Di pey ditine 

re ji, yen ew bobelat jiyabün bi mafdari digotin, "Ditin 

fı jiyan jt qet ne ye k e!" 

Mirov bi rasti ji şaş dimine. Diwar ı1 xaniyen ku hil

weşiyabıln. kamyon (ı traktoren k.'U bi ave de çfı bU n. -za

rok, jin u peyayen gihişti mest u mezin- gelo çawa nika

ribfıne :ır.ve bixelisinin! Mirov encax we çaxe tedigibeje 

ku av çiqas bi hukm e! Bi vi ali xwe ve lehi di taxa xwe re 

betarek bü ku li dü :ır.ve bi dehan mi ri hişt. Peşiyan be

lesebep negotiye: "Betaren te di xizna te de be! .. " 

Beşik ev betar, büyerek ~:wczayi ye. Tu kes ü tu qu

wet nikare li her bisekine. Ji b er ve yeke hemü deveren 

dinyaye hema her sal rasti betaran ten u gelek xisaren 

mezin ji dibinin. Le civaken bi ali xwe ye pilanen ava

lıiye amade. ji bo rajen teng arnade u bi dilsoıili hev 

;~:wedt derdikevin bobelaten w ele hı n zütir di ser xwe re 

davejin. Birinen :ır.ve dipeçin. dikewinin. Le heyf mi

xabin bi vi ali xwe ve lehiye. dilreşi ya hikumeta na

vendi u parti ya desthilatdar ji derxist hale. 

Şaredaran, rexistinensivil. hema hemı1 serok, reve

ber ü aligiren DTP' e (Parti ya Civaka Demokratik) çiqas 

kirin qerin u hangi raya gişti u hikfımete kirin ku Hana 

"Here ma Afet e" be kirin. le serokwezir got; "Mezin ne

kin! .. " fı daxwaz ne hat qebül kirin. Beguman li hererne 

li go ri bo belata le hi ye xwedi li gel derneketin. 

Bi vi ali xwe lehiye hesüdiyek mezin derxist raste. 

Eşkereye ku arınanca hikfımete ew bU ku hem bi pişt

giriyek kem u q e ls gel texe pes i ra şaredari yen DTP' e. 

hem ji xwest lm bibeje: "De ji bini derkevin ha!" 

Le. bi hesani ez dikarim hibejim hewesa wan di ber

laırka wan de ma! J i xwe ji şaredariyan nebuya hem 1 i Çi

nar e u bi taybeli ji li Batman e h eye ku bi se dan kes i jiya

na xwe ji dest bi da. Bi vi ali xwe ve lehiye ahenga saıbCın, 

yekdengbtın ı1 tevgeriya parti. şaredar. rexistina naven-

di Cı ya heremi ü hemü saziyen sivil derx:ist hale. 

Le hin gelek gaven avetine diven. Pirsgireken ku ji 

ber kavilkirina gundan. koçberi ya bi zor. bi bepilaniya 

av ahi yan, bebingehiya taxen dervey'i bajar u bajarakan 

çebüne. di demekekin de çareser nabe. 

Le tu angaşt me tevan ji peywira ir o u sibehe riıga r 

nake. 

Ev bobelat di navina hefteyeke de hem li Kurdistan 

a Iraqe Cı. hem ji ya Suriye de hukme xwe nişan da. Bi vi 

alı :ır.ve ve lehiye wekheviya ku di bemaf:i Cı beazad iye de 

di navbera kurdan her hebü, careke din xwe di hilwe

şandina "'''ezayiye de ji da der. ı# 
syurtdas@yahoo.com 
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Wuse Fande il Saxe ra 

ABBAS DOXAN 

Doste mi. doste emegdaran Sulhi Döleki re 

Çondi serre naye ra aver bi. Laze Mile Dewreşi 
muxtare dewe bi. Roze areyi ra ame. Kot nejdiye dewe. 
Aye de venge hesna. Gos na ra na zilomete ser ke veng 
dewe ra yeno. Golige xo çu kerd ame resa dewe. Dewe 
de kal Cı kokimi veyvikü xorti. domoni pero vere çeve
re W use Fa ndedebiye topi. Her ju ra venge vejino. do
mon ki hen sas kote. 

Dewreşi veng kerd ra xo: 
- Ne qulo milet, wo çiwa wo. çik o? 
Aye de veng ı1 vaz biri ya. Sare dewe wonciyayi. wer

te ra Wuse Fandevejiya ke rutfı rupal o, miye racerve
so. Cer ra cor werte pilonde vesayi de mendo. Lesa 
Wuşi ser ra vej'iyo. Ti vana kelxaz biyo. Eve na hale xo 
ame vere muxtare dewe Dewreşi. Va ke: 

- Ez o bexte to de muxtar, bese kena mi çapik (her
vi) toxtori resne. A dela siyaye wua (awa) girenayiye 
(sure-germe) verde ra mi ser. Ez vesnüne. Canemi zof 
ıu dano.Muxtari va ke: 

- Lawono çi hal o? 
Tene hers bi. Çe muxtari de vase hewazeyi ra derman 

bi. Muxtar şi qutiya derınani arde de ve ci. Ci ra va ke: 
- Na derma bere dirvetiya xo ra ke. Deze dirveti 

vindeno. Eve dest ne eve pere dili derma dirvetune xo 
ra ke. Tawa pa mece. Kinci zeleqine vesaye lesa to ra. 
Dirvete to wes nebene. Amü yamü tıqet ke! 

W use Fande hevetfıne xo ver xo est gome çe cirane xo 
Bava N esimi. Kot werte kergfı. verdave dike suri dime. Bi 
qaze- qaza kergfı. Wuşi ver kergi genata ge bo ta remene. 
Axir peniye de kose gomi de bine are de pe diki guret. 
Dikira di-re (di-hire) peri onti. Guret şi çe xo. 

Wus heto ju ra jiveno heto ju ra ki derma keno xo 
ra. Bine çimi ra ki ciniya xo Saxe de niyadano. Saxe ki 
miyani çiınl ver de Wuşi de niyadana. Wuşi wonciya 
feke xo verda ra. Va ke: 

- Ala naye de niyade. Ez kerdfı çi hal. Heto ju ra ki 
verva mi vineta hunere xo de qayt kena. Mi de çin u çi
nayi nayiye! Wusi çi kifirfı zano tede ci ra kerdi. 

Saxe dest da ve qina xo rabiye tever. Va ke: 
- Wof wof! Rind biyo. to re hen rind ol No to re 

hervetvo. So hen murdar be. Kermi to kuye. Zeke to zaf 
biya har. Ne sodir, ne ki su zonena. piloşina ro mi. Ez 
yini to dest xeleşfıne. Ti ini eve asmfı era xo nina. 

Muxtari kal ı1 kokime dewe kerdi top. Kerd cemat
mislet. Va ke: 

- Ma Wuşi fı Saxe destse bikerime? Ne ne cem ne 

10 rfroı 

ki cematı nas kene. Ne piri ne ki rayveri say kene. 
Werte qom Cı qewll de serm keme. Name dewa ma qo
lay vejino. Gereke na rejlliye werte dewa xo ra pak ke
me. Kal fı ko kimüne dewe qese xo kerd ju. Va ke: 

-Veng ra na rejilfı, ruskan e mosturii de biyare, de
we ra tever kerime şere. 

Veng da ra ci ardi. Ci ra va ke: 
- Ma sima re ho nde wogit kerd. Sima gos ro ci ne

na. S ima ayv u ed ev nezonene. Kinc u kol e xo. çe XO bi
jere. werte dewe ra bar kere şere. 

Wus, ame deste muxtari va ke: 
- Ezo bexte to de muxtar. Yere ma zimiston o, ma 

feqiı' ime, ma de ne pere wo ne ki pul o. Verva na ıi
mistoni ma şime koti. Verg- hes esto. Tayri ma piskne
ne. Ma xatire Heqi sane.Muxtari va ke: 

-Wuse Fa nde eke nesona ma to re xerode hene ke
me ke aze azune to vir ra meşero. 

Muxtari dewe ra di -re mali , goltge ü qate cili day ve 
ci kerd rast va ke: 

- So cor Çola Bej i. Wuza çiroe wue (awe) es to. So Ço
la Bej i de lewe çimi de XO re quli.ke viraze bin kuye. Wiz
ka şerang o. Wizka ra ra ü welaxi. her ca je tose aseno. 
Naye ra dime dewe bawoke tu ya. To keçi di çi hesnama 
ra vaze. To de ne aqil o ne fam. o ne ki teper o. to de ne ki 
c iraneni be na o Qe ke ne ni yayise re be na. Duri ra hawi
re dewe vindena. Hewn çimOne to nckuyo. 

Wuşi ser o dina biye tarlye. Naye (naa) ra dime çi 
yeno sare (sere) Wuşi ser nezoneno. Neyse gos na ro 
qese muxtari ı1 şi Çola Beji. Xo (ho) re hortme ra te ne 
bolike viraste. Velg ra ser guret. kot bin. Yere bolike 
de gore viraste. male xo kerd ci. Dima. kaleka bolike 
de ki go me virast. Werte serto ra birna ra. Sertesili ra 
şuax kerd. Heto ju ra eve xo, heto ju ra kimale xo na 

gome de mend. Kose gomi de lozine virastivi. Kaleka 
loıine de caye qatixi viraştivi. Werte gomi de di estuni 
bi. Wistini mixı1 ra xemelnayvi. Qav fı qazaxe xo na mi
xı1 ra darde karda ye bi. Ju qidix ve ju daren Meme Xe
ze dayvi ve ci. ju topike ve ju kovike do yi ki Çe Sayi da
vi ve ci. Çe xo ra hire şipi. ju meske. di reseni ju ki ga
çik guretilii. Ju kundez u tekna ki Çe Dawaşayiri ra ar
dibt. No çiye xo perola vetibi ve tiro. Estunfı ra darde 
kerdibi. Wistina ke nejdiye lozine der a aye ra puç u 
çarixe xo darde kerdene. 

Wusari bine gomı de wue vejiyene. Her roz waxte 
rakotene wela lozine birnene ra , bine gom.i ra kerdene 
axme. Ser o cile xo kerdene ra. Peye berjene xo ra xen
deke dayvi piro. Xendeke ra wue şiyene bine şivinga 
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çeveri ra b iyen e tever. Siliye ke vorene poştiya boni je 
bine pirozine kerdene ro. Zere gom1 de hunde quriş 
husk ca nemende ne. 

Gaye Çola Bej i amnani şire vi. Ko ra ncjdi viye. Rut Cı 
rupale viye. Hevike çi s me wue vi. Amnoni sellikwue çil 
kene. Yere na çim1 de dara muriye biye. Wusari çiçeg 
dene. Muri rıeguretene. Yere Çola Beji jinda vi. Mor ü 

milawü ra qederi linga keşi. reça keşi era ci nekotene. 
Verva na çolc Bine Sevdilli bl. Sevdin ra ke çole de n1-

yadiya. ti va na koçika dimi ser tiknıis biya. Sereruyana 

golika wue de kemer bi. Kemer arnevi ra ser. je burine 
veyvike asene. Amnoni şuwanüne mal ü gawf.ı şiya na 

kemeri de ruyadene. Tiji ke çole gurete mal e peroji b er
dene mexel. Ş iye ke- est çole ser. yin1 vervasoru yo. Şu 
wanÜ mal U gaye XO dene are herdene çe. 

Çola Beji de- harde ramitene çine vi. Wuse Fande 

Çole de cerdCı ra was xo re çinetene. Çole kemer ü J...-uçı 

ne.Saxe ki nce xo eve xolav şutene coka aspiji ci neko

tene. 
Come dilapf.ı ver juwa neviyene. Saxe beseneker 

dene ke qatix bisevekno. Meske rün ü toraqi ser o po
yiyene. Kerm.i kotene toraq, blyene boyin. Ru meske 
de blyene tuz. 

Qatix nerotene. Meyrnane Haqi ruyamene. Onciya 

ki venge Saxe ü qefçiliye vejiyayvi. Ha ma dewijan zone
neke Saxe rindqayitexo bena. Eve wua germe dest ün
ye xo şutene. Ayne xo pistü de vi. Saxe ke nebiyene Wus 

weıie bow ü pixe de mendene. Aspizü guretene lewüne 
dey ra. Wus ke qayite ho neviyene Saxe W us lewe xo ne

verdene. Tene wistirade qole biye. Wuşi ayne Saxe gu
retene ne ne ve dese gomi ra, riye XO kerdene war. Coni 
ke ri ra amene. pelga velgi nene pa. Wuşi ke riye xo ter
dene pelgane dare ra xemeliyene. 

Serre verva wusari cemediya. Tever ra paka wo. Sa
xe m1r kerdo mişte ke pora piı'e vi ye. Wuşi her waxt 

kemer kerdene are qurçi 

viraslene. Werte çayire ra 
qurçi je miytı asene. Wuşi 
ke was çinitene qurçi ra 
girze vaşi neasene. 

,------------------------, zo. Lozine de Wusi re wue 

Raya Çola BejT peye 
dewe ra verene ra. Şuya 
pcye dewe zof Ilke biye. 
Şuye ke qediye raye hona 

viı'adc hcte Çola Beji ser 
biyene raste. Şuye hata 

nejdiye dare velg. vas. 
kunkor ra vi laşiyene. 

Muxtari Wuse Fande 
re xerode henen kerdo ke ... 

Dcwiji cor k.inkor, velg. koliytı birnene eve tawik 
rehe-t devacer woncene dcwe. Wuşe Fande cer ra eve 
derz.c wonccno cor. Wuşi gema Sevruru ra hoü ardene 
lewe lozine de kerdene hard. xo re adir de potene. 

Wuı;e Fande derzü ü sa legı:ı vervisayvi. Tuke ınlya 
ni u vi li ci ra nemendivi. Miyane Wusi je silqe bivi sur. 

Je layisanine ra. Ju goliga xo biye. Wusi cin1ya xo Saxe 
ra jede na golige ra has kerdene. 'lımar kerdene. rind 
tey niyadcne. Vatene: 

-Xere tu yo. xere lU yo! Ti ke nevtyene honde bar, 
koli Cı velg mi çit ur wontene? 

W us ke şiyene C3) e goliga xo goynene. vatene: 
- Mi bare cew areyi ra napira hola çe çu xo neres

na.Wusc Fande ke goliga XO de ruyadene. goynene Saxe 
qariyene. Saxe ke Wus lewe golige de diyene vatene: 

Ya ya sil e day e bo ro. on cl ya lewe dayeder o. 
Saxe cinikade rindeke viye. Pore xo derg vi. Hata 

bine m.iye amene. Ve ra di dizone ho ginayivi waro. Eke 
huyiyen e feke xo jelona mori asene. Xeyle serre xo bi. 
Wonciya k1 surele xo je sowa Gumisxani sur kerde 

na ro ser. Wus gereke wue 
XO ro kero. Wus vere lozine 
de xo re dar taseno. Wa:ı.e
no ke kirşi virazo. Saxe va
na: 

- So a wua xo adiri ser o 
bije. Ez lozine de nü pozon. 

Wus şilozine ra teneke 
wue guret berd. Tekna ki 
arde vere çeveri de vore 
ser o ne ro. Bi vi ra tekna de 
ruşt ro wue kerde xo ro. 
Tekna biye germ. Yore bi

ne tekna de vi leşiye ro. Tekna vore sera xist b iye jinda
ne vere gomi ro şiye. Wuşi k1 jinda ro pera şi. Tekna ke 
jinda ro b iye \Vus tekna ra pera he te ro şi, tekna ki he
te ro şiye. W us hata dere xiz bi. Wust ra e ro tekna cera. 
Axir peniye de tekna diye. Wus rut f.ı rup al o. Tekna gu
rete ke bero çe. Came erz.eno gama v'ine de xiz beno. 
Reye di - hire ... Axir pede-pede vejiya ro ser. Tekna na 
ve xo doşi, verva dewe sono. Hata duste dewe ame. Wa
zeno ke xo re şero çe. Te ne ke kot nejdiye dewe de veng 
kol ra kutikCı. Kuliki lawene ü zurene. Sare dewe sas bi. 

Na sodir kutiki niya ha wir ça lawene? Dewiji pe ro çe ra 
bi tever. vere çevert ra qayt bene. Niyada ke juyode rut 
ü rupal nawo tekna esto ra xo doşi d ota yeno. Am e kot 
nejdi ke Wuse Fande wo. Wus vano: 

- Sima ve Heq kene çiye bidere mi xo onci. Hal ü me

zale mi na ü ruya wo. Juyede kokiml Wus ont berd zere. 
Sale de pira.Wus axir tenebi ge rm. ame ra xo. Va ke: 

-Apo. muxtari ke ez dewe ra vetüne. mi ra va ke 
''xerode he ne to re bikeme ke aze aze to xo vir ra meke
re" Ez tersüne qese simara dime mi az newast. Aze mi 
k1 je mi e jet f.ı saset nevino. Na rut ü rı.ıpalen.iya mi ki 
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Kürt Kadınları Tea.li Cemiyeti'nden 

günümüze . .. 

AYŞE HüR 

"Kürt hareketinin mitinglerinde, glJsterilerinde. Tür
kiye 'deki hiçbir partide, örgütte. toplulukla olmadığı ka
dar çok kadm yer ahyor. Sadece nicel bir durum degil bu: 
siyasal bilinç ve kararlılık açısından da. ortalarnamn çok 
üstande bir nitelik slJz konusu·· diye başlayan bir röpor
taj okumuştum Express Dergisi'nin Mayıs 2006 ta
rihli özel sayısında. Benim de gözlediğim bu olgu 
hakkında derginin röportaj yaptığı Özgür Gündem ya
zarı ve Kadma Yönelik Şiddetle Mücadele Kooperatifi 
kurucularındanFatmaN evin Vargün. Kürt kadımmn 
aydınlanmasım hem Kurt Meselesi'nin kazandığıye

ni ivme ile, hem de genel olarak kadın hareketinin 
vardığı düzey ile ilişkilendi ren daha buyük resim çi
ziyordu. Vargün'e göre Kuzey Irak'taki ve Kürt siyase
tindeki gelişmeler Türkiye'deki kadın hareketi için 
tetikleyici olmakla birlikte, bu gelişmelerin içine 
sinmiş olan ve gücünü hala varlığım koruyan feoda
lizmden alan kaba milliyetçilik dama n Kurt kadınını 
da içine alan cinsiyet ayrımcılığınakarşı verilen roli

cadele arasında ciddi çelişkiler vardı. Ama daha 
önemlisi. yıllardan beri Kürt kadınlarını toplumsal 
ve siyasal mücadeleye taşıyan kadınlan n çoğu Demok
ratik Toplum Partisi (DTP) kadroları içinde bile yer al 
mamışlardı. Halen çok eşli yöneticilere de sahip par
tinin, yüzde 40 olarak tayin edilen kadın kotasına uy
ması zaten gerçekçi değildi ancak, kadınların daha 
fazla temsili konusundaki iyi niyet Şırnak'taki il baş

kanının kadın olması dışında hayata geçmemişti ... 
Kendi iç demokratikleşmesini saglayamamış tüm 

hareketlerde olduğu gibi. Kürt hareketinde de kadın
ların sesinin yeterince çık"lllasırun ya da duyulması 
nın ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum ama 
itiraf etmeliyim ki. Kürt kadın hareketinin günümüz
deki durumu konusunda hemen hiç bilgim yok. Ama 
FatmaNevin Vargün'Un "Kürt kadınları özgürleşme)i 
çok istediler. Ozgürlük hareketıni benimsedi ler, çok cesur 
davrandtlar. Ama Kürt hareketinin bir çıkman var, o da 
lider hareketi olması. Çok duygusal bir hareket olması 
çok şeyi engelledi tabii. Hemen her durumda aşiret ilişki
leri. aile bağları onemsendi. Lidersiz adım atılmadı. (. . .) 
Gerillanın yüzde 30'unun kadın olmasına. ayrı yapıları 
bulunmasına ragmen. kadınlar edilgen bir konumda 
kaldılar PKK içinde. Sonuçta karadarı verenler hep er-

12 TiTOJ 

kekler oluyor. Kadınların tüm çabasma. katılımına mg
men. Kürt hareketi erkek egemen yapısını. eril havasını 
koruyor ... yolundaki sözleri beni daha iyi bildiğim bir 
konuya. Kürt kadın hareketinin yüzyılın başındaki 
durumuna götürüverdi. 

Gıpta edilen kadın! 

Sanıldığının aksine, Osmanlı İmparatorlugu'nda 
Kürt milliyetçiliğinin tarihini inceleyen kitapların 
sayısı oldukça fazladır. Örneğin Şeref Han'ınŞerefiıa
me'si çok tınlüdtir, ama en az onun kadar önemli olan 
Van Tarihi ve Kürdler Hakkında Teıebbu ·a.ı. Kürdler: Ta
rihi ve İcıima 'i Tedkikat. Encümen-i Ediban-ı Kard ya 
da Kürd Dagtınü gibi kitaplar başta olmaküzere en kı
sası 5 sayı. en uzun u 268 sayı yayınlanan onlarca Kürt 
veya Kürdistan ismi taşıyan dergiyi anmadan geçmek 
olmaz. Dahası, şu anda kitapçılarda Kürtlere ilişkin 
yüzlerce kitap vardır ama bu kitaplar ve dergilerdeki 
anlatılarıo hemen tamamı erkeklere ilişkindir, ka
dınların adı ise ne yazık ki eser miktardadır. 

Kadına değinen nadir örneklere gelirsek: 1912 yı
lında kurulan Kürt Talebe Hevi Cemiyeti'ninyayın orga
nı Rüj'i Kard dergisinin 4. sayısında. "Kürdlerde Kadın 
Mes'elesi'' adlı bir makaJesinde Ergani Mağdenli Y.C. 
adlı yazar, Batı Avrupa ve Amerika' da giderek yoksel en 
kadın hareketinin, Asya ve Japonya'dan sonra Müslü
man Osmanlı kadınlarını da gayrete getirdiginden 
bahsettikten sonra konuyu Kürt kadınianna getirir ve, 
"Erkeklerimiz baştan başa koyu bir cehalet iç, nde mahsur
durlar. kadınlarımız ise erkeklerimizin cahilane gururuna 
kurban olmuş, hem cahil hem de zavallıdırlar" der. Yaza
ra göre Kürt kadınlarının durumunu" islah etmek~ için. 
"kafaları akla sıgmaz humJelerin etkisi aLtınd{].ki~ şehirli 
Kürt kadınlarını bir kenara bırakıp, "cahil ve irfansı.z ol
masına ragrnen kuvvetli bir karaktere sahip olan" Doğu ve 
Güneydogu Anadolu'daki Kürt köylü kadıniarım mo
del almak gerekmektedir! Yazar, bu kadının model alı
nacak özelliklerini ise (günümüz diliyle) şöyle tarif 
eder: 'Kürtler arasında kadın pek muhterem kabul edilir. 
Herkes kadın<~. hürmet etmeyi bir vazife sayar. Birb,riyle 
çatışan klJyler ve aşiretler bile biriıiri.nin kadınlarına do
kunmaz, onları düşman saymaz. taraflar biriıirl.erine vızır 
vızır kurşun yagdırırken kadınlar çatışma alanlarında ser-
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bestçe do/,a.şırLar, iki 
tarafın zorunlu mü
nasebetlerini kurar
Lar ... " Yazar, yazı
sının sonunda 
Kürt kadınlarının 
çağa ayak uydura
bilmeleri için eği
timine önem ve
rilmesi tavsiyesini 
yaparak, yine aynı 
yıl yayınlanan bir 
başka yazının ya
zarı Halil Hamid 
Bey'le ortak nok
tada buluşur. 

Çünkü Halil 
Hamid Bey, Siya-
net adlı bir kadın dergisinde yazdıgı ':Alem-i Nisvan: 
Kard Kadınları'' başlıklı makalesinde. Kürt kadınlan

mn toplumsal konumlarını, Kürt düğünlerini, Kürt 
çalgılarım ve halk oyunlarını ele aldıktan sonra, "'Kart 
kadınlarını esaretten kurtannanın ·· ancak eğitim ve öğ
renimle mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Yazara 
göre, ne yazık ki Kürt kadınlannın babalan ve kocala
rı 'fazla bilgi edinen, okuyan yazan kadın dı.şarıda dost. 
yar bulur" diye bunu engellemektedir! Hamid Bey'in 
belieğimize kazandırdığı önemli Kürt kadınlan ara
sında, 1854 yılında Kırım Savaşı'nda atlılarıyla bir
likte Aziziye tabyasım Rus askerlerinden geri almış 
olanefsanevi Malatya-Karadağlı Kürt kadmı Kara Fat
ma, kardeşinin ölümünden sonra asker kıyafeti giye
rekŞivan aşiretine başkanlık eden Göhannirkes, Ha
mund aşireti reisi Canluk'un İran'daki bir savaşta 18 
askerini öldürdügü rivayet edilen (adı bilinmeyen) 
karısı, Caf aşiretinin reisi Mahmud Paşa 'nın aşiret 
üyelerine hi tab en konuşurken eteğine giren koca yı 

lanı elleriyle tutarak, paşa kocasının konuşmasını sağ 
salim tamamlamasını sağlayan Pirüuze de vardır . . . 

21 Mart 1919'da, Kürt Teali Gerniyeti'nin yayın 
organı ]ın' de çıkan Vanlı M. C. Selim B eki imza lı yazı 

da ise, Kürt kadınlan folklor bağlarnından çıkarılarak, 

milliyetçi bir bağlamda ele alınmaktadır. Selim Be
ki'ye göre İslam dininde kadın haklannın yanlış uy
gulanmasından dolayı , Kürt, Türk, Arap, Çerkes ve 
Arnavut gibi çeşitli Müslüman toplulukların kadınla
rı. değişik türde tesettür uygulamaları ile karşı karşıya 
olmakla kalmalda birlikte Kürt kadınları bu kıskaca 
daha az girmişlerdir. Yazar, Kürt kadınının en büyük 
eksikliğinin "milli gelenek ve g6reneklerin eğitim ve ligre
tim yoluyia edinilmesi ~olduğunu belirttikten sonra, bu 
eksiklik giderilince Kürt kadınlarının yetiştirdikleri 

milliyetçi evlatla
rın '"nasıl gı,pta edi
lecek bir vatan te
meli kuracaklarını 
göreceğiz, eminiz ki 
bu gelecek pek uzak
ta değildir" der .. . 

'Vazifeci, 

fedakir ana' 

Ama Osmanlı 
dönemindeki Kürt 
kadın hareketinin 
zirvesini l919'da 
kurulan Karı, Ka
dınLarı Teali Gerni
yeti'nin oluşturdu

fSunu kabul etmek gerekir. 2 Haziran 1919 tarihli ]in 
dergisindeki Selim Beki Bey imıalı "Iki Eser-i Mebrilr" 
(İki Hayırlı Eser) başlıklı makaleden öğrendiğimize 
göre Kürtçülük akımının bu cemiyeti kurmuş olan ka
dınlardan başlıca beklentisi, Kürt kadınlarının, "va
tan. va.zife. fedakarlık hisleri a.ş~lanmış tam birer ana" ol
maları.dır. Türk kadın hareketinin genelde erkeklerin 
toplumsal konumunun kadınların konumundan daha 
üstün olması nedeniyle başladığını ve bu dengesizlik 
yü7.ünden kadın hareketinin erkek hareketinden ayrıl
mak zorunda kaldığını anlatan yazar. aynı sorunların 
Kürt kadın hareketine de sirayet edeceğinden endişe 
duyduğunu saklamaz. (Bu endişelerle, Fatma Nevin 
Vargün'ün tarif ettiği durum arasındaki benzerlik ne 
kadar çarpıcı değil mi?) 

Mezhep farkı gözetmeksizin tüm kadınları üyeliğe 
kabul edeceğini ilan eden cemiyetin nizamnamesi fa
aliyet alanları konusunda epey ipucu veriyor. Buna gö
re. cemiyet, Kürt kadınlığının medeni bir bakış açısı
na kavuşturulmasıru ve ilerlemesini sağlamak, Kürt ai
le hayatında kurumsal ve toplumsal düzenlemeler yap
mak, Ermeni tehciri ve onu izleyen zorunlu göçler ne
deniyle "sefil bir hale gelen" Kürt yetim ve dullarına iş 
bularak. maddi yardımlarda bulunarak onları sefaJet
ten kurtarmak amaçlarını güdüyordu. Cemiyet bu 
amaçlarını gerçekleştirmek için, gazete, dergi, kitap ve 
risaleler yayınlayacak, Osmanlı İmparatorluğu'nun 

her yerinde kütüphaneler ve tartışma salonlan açacak, 
konferanslar ve dersler düzenleyecekti. 

Peki bu güzel amaçlı cemiyet neler yapabildi? Bil
diğimiz kadarıyla ilk eylemleri, Sultanahmet Meyda
m'nda bir Mevlid-i Şerif okutmak olmuştu. 21 Hazi
ran 1919 'da gerçekleşen bu olayın sonunda irticalen 
bir konuşma yapan cemiyet başkanı Encam Yalnıuki 
Hanım (günümüz diliyle) şöyle demişti: "Hanımefendi-
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ler. biz Kürtler, çeşitli kavimleri kardeşleştiren İ slamiyetin 
ortaya çıkışından. yani asınardan beri Türk milletinin en 
sadık bir seveni. en güçlü dostu, en coşkulu bir kardeşiyiz. 
Bugün biitı:ın milletterin alın yazıları başka şekiller aldığı 
ve herkese bir hak verildigi bir zamanda bizler de kendimi
zin hakkını istiyoruz, çünkü ortada miıyonlaria Kürt var ve 
biiyük bir KUrdistan var. Mukaddes amaçlar uğrunda en 
ziyade çaLışmak isteyenlere ve milletlerine olan sevgilerini 
göstermiş oldukları fedakariıklarla ispat edenlere eümle
miz tUm variığımızla teşekkür borçluyuz. Cemiyetin açılış 
törenine koşarak gelen muhterem hanımlanmız ve kardeş
lerimiz her şekilde destek olacaklanna, Kürtlügün yüksel
mesi için ne yapılması lazınısa tereddütsüz yapacaklarına 
Kart sözü verdiler. Oteden beri '"Kürt sözünden dönmez ·· 
eümlesi bir atasözü olmuştu. Ben kanaatlerim ile iman 
ederek söylüyorum ki Kürt her şeye söz vermez ama verdiği 
zaman da sözünden dönmez ... ·· 

Yüz akı 'gelenek' ... 

Daha sonra aynı yılın Kurban Bayramı'nın ikinci 
gününde Şişli Etfal Hastanesi'nde altı koğuş dolusu 
çocuğu parasız sünnet ettiren cemiyet, benzer fa ali
yederini ancak üç ay daha devam ettirebildi. Cemiye
tin neden kapandıgını bilmiyoruz ama, 1928 yılında 
Tiflis'te yayınlanan Zaıya Vastoka gazetesinin 297. 
sayısında yayınlanan ve muhtemelen eşi Dilara Ha
mm, cemiyetin İstanbul'daki faaliyetlerine katılmış 
olan Kamil Bedirhan tarafından kaleme alınmış olan 
makalede, "Konstantinopolis milliyetçilerinin hilekar
lıklan ve soruşturmaları yüzünden n ka pa lıldı deniyor. 

Kimdir bu "sahtekar milliyetçiler"? Sadece Türk 
milliyetçileri mi yoksa içlerinde Kürt milliyetçileri 
de var mıdır, bilmiyoruz ... Ama şunu biliyoruz ki. 
eğer ~Bir milletin nisvanı, derece-i terakkisinin mizam
dır" (bir milletin kadınları o milletin gelişmesinin 

derecesini gösterir) şeklindeki Osmanlı atasözüne 
kulak verirsek, erkekler sakın kı:ımasın ama. 
1919 'da Kürt Kadınlan Teali Gerniyeti 'nden başlayan. 
1930'larda Kuzey Irak'ta kurulan kadın örgütüne, 
oradan günümüzde Kürtçeyi unutmamakta direnen 
köylü Kürt kadınından. demokratik kadın hareketini 
feodal geleneklerden ve milliyetçilik kıskacından 
kurtarmaya çalışan şehirli Kürt kadınlarına uzanan 
büyük gelenek, Kürt toplumunun yüz akı olmuştur ve 
olmaya devam edecektir! ~ 

Not: Bu yazı. Yavuz Selim Karakışla'nın ~Kürt Kadınlan Tea li Ce

miyeti (1919) .. (Toplumsal Tarih Dergisi, Mart 2003. s. lll, 

sf. 14-23) adlı yazısı ile Ruhat Alakom"un "Araştırmalarda 

Fazla Adı Geçmeyen Bir Kuruluş: Kürt Kadınları Teali Cemiye

ti" (Tarib ve Toplum, Mart 1998. s. l7l. sf. 36-40) adlı yazı

sından faydalanılarak yazılmıştır. 
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Çend Sterken Kelo-Giri 

ı. 

Payiz hü ... 
Spindar ji tirsa tenebfme diqirqilin 
Li esmani': çend steı·kcn kdo-giri 
U· <·w ji j i me ve çiqasi dur bu n! 

Ez u hı 
~iv mişext fı niv bi;vani 
Li xeı·ibiya dile vi wclat.i 
Di bin kone evineke de sitiri bfın 

Bele, heta we h ·are! 

2. 
\Ve evare 
Çan'·n teJf>n he kil vc - miri hfın 
Bijang;en te ji tariye reştir buhun 
Stı·aneke j i dür ve poı·c te d ihcjand 
Ü areki sor tim peş me de 
Em dizike ŞC\'C de bi t.irsc re dimc:;;and 

:J. 
Em ı;(ihi·:;ıtin binwedara hejire_ya 
W('S(İJH.\·i 

Stfıye te xwarlir. meşa tc g·irantir· 
Rfıye te sar'tir hfıhü 
Ilindik mabfı ı..-u 
Tili:ren te ji desten te biwcşin 

Em bedeng fı heamıarw hcdi hedi 
elieşiJan 

4. 
Ax. em negiheştihana ba we heline 
Me bask nedabüva wc xatirxwcst.ine 

\Ve g;ave te bi zirnaneki nerm 
(ı hi hchnen xwe yen g·erm. got 
Te kavilen dilabi çend hr-jeyen sar 
Bi rlir·ane vcqctinckc har·veı·ot: 

Le min here ji ji Ic re gntibu: 
Ne heweeve. bi nav neke ve e\ine 

B ila cw ji paı·a xwe biji ji birine! 

Neziı· Elmas 
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Refleksen klasime u helbesta nujen 

İRFAN AMiDA 

İro gelek zimanen xwedi hez, ji her politikayen 

globalizme, di xetereya windabime de ne. Zirnaneki 
mina zimane kurdi ku bi sedsalan e di bin erişen pi

şaftine de ye, de çawa xwe ji windabün fı mirine riz

gar bike? Digel ku isal wekl sala zimane dayike hati
be pejirandin fı di ve çarçoveye de ji xebaten "tevge
ra zimen'' tene lidarxistin jt disa ji ev xetere ji bo 

kurdi, de neye hilweşandin. Ji her ku tu ziman, ne bi 
belavkirin fı serdestkirina li jiyane be, de zindi ne
mine. Lorna ji dive zirnane herzekiri hibe zimane 

serdest di civaka kurd de. Yek ji van zimanan ji zima

ne helbeste ye. 
Zirnane kurdi bi sedan salan her ku çfı qada beza 

wi teng bfı ii wekl gola ku hedi hedi bimiçiqe ü terk li 
jerzeınlna we keve, li zeınlna zirnan e kurdi ji keti ye, 

kurdi ketiye payiziya emre xwe, peyv ji bebikaranine 

je weşiyane ii bfıye dareke hişk. Ger em bixwazin ev 
zirnan disa zil b ide ji nereken qurme xwe, dive em bi 

zimane weje u hunere av bidin beriya her tişti. Dive 
bihara peyven sewi be destpekirin. E w peyven sewt ji 
incex bi helbeste xwe di ewlekariye de bibinin. U ku 

ew peyv ü zimane helbeste bi tena sere xwe biminin, 
de disa ji bi keri tiştekl ney en. Dive rasterası zimane 

helbeste, helbet ne tene zimane helbeste, zimane 

wejeye tekeve na va jiyane. 
U iro digel ku pevajoya avakirina peywendiya 

kurdan ü zimane wan bi awayekl politik te meşandin 
ji, zirnane wejeye dinava ve politikaye de ciheki xwe 
ye giring nagire mixabin. Yek ji pirsgireken helbes

ta kurdi y~ nil.jen ji ev e. Helbesta kurdi ya nujen di 
vansalen dawi de xwe, bi baye beze, ji zimane kola

ne ü ji zimane iqtidare ye fermi rizgar kir. Disa bi 
derfeten zimen deriyen nu ji xwe re vekir, desteyen 
nü av akiri n bi tekiliyen nu yen ku di nava peyvan de 
saz kirin, tekili ya peyv u felsefeye. tekiliya peyv ü ji
yana nüjen dani u zirnan berze kir. Jixwe bi bikara
nina sentaksa klasik u wateyen peyvan yen heyi, bi 
desteyen klasik zirnan bi peşve naçe. Dive wateyen 

nu ji sazkirina hevok u ristan derkeve ku zirnan ci
hoken vegotina kurdi zede bikin. Digel ve yeke ji si

noren ku di ve pevajoye de hatiye avakirin ji rizgar 
b ike. Helbesta kurdi bineki ev kir. Zirnan hinekl si
vil kir. Le mixabin, di hernan kate de peywendiya 
xwe Ct gel xurt nekir. xwendevanen X\ve jt di w are zi-

mendeneani asta xwe. Xwendevan ji her politikayen 

ku heta niha hatin meşandin, digel ku di gelek waran 

de bi peş ketin ji. di ware zimane kurdi de he li ko la

nen zimane klasik man e fı ji peyv il. hevoken klasik 

derbasi peyva nfıjen, hevoka nüjen nebiıne. J i xwe bi 

vi awayi de derbasi berna Ct metaforen helbesta kur

di nebüna u derhas n ebi'in ji. 

Helbesta kurdi ya nujen iro tekiliyeke nu di nav

hera peyven kurdi de avakiriye ku ev ji rasterası hi 

hişmendiya kolektiv, ya ku bi kurdiya klasik xwe li 

ser piya dihele, naye famlcririn. Helbesta kurdi ya 

nüjen romantizma xwe daye destpekirin u di nava ve 

romantizrne de ji, tegeha EZ' e afirandiye. Yani hel

bestü helbestvan xwe ji hişmendiya kolektiv azad ki

riye u edi hewce bike ku rastiya derveyin, hi refleksen 

ku ji ve hişmendiya kolektiv ten ji hinirxine bere di 

maxila ezitiye re diparzine u hem hi bikaranina pey

van hem ji hi refleksen ezitiye, hanekiyen mirov hil

diweşine. Dinamizma sehekan aktiv dike. U mixa

bin xwendevanen kurdi he ji bi hanekiyen xwe dix

wazin tekiliye hi helbesta nüjen re deynin ü bi vi awa

yi fam bikin ü çeje je bistinin. Ger ku fam nekim ji 

tekiliya xwe je qut dikin, bi refleksen egosantrizme

ke ku ji hişmendiya kolektiv diçere. Ji her ku jederka 

refleksen helbeste Cı yen xwendevanan ne yek in ev 

lihevnehanin ji bi hesani pek te. Heta ku jederken 

refleksen helbeste Cı yen xwendevanan bi vi awayi ji 

dfu ve li hev binerin ü gefan li hev bixwin de her ev 

yekhidorne. 

Di ve .çarçoveye de ger tevgera zirnen ji bo hil

weşandina zimane iqtidare ü iqtidara kurdi ya kla

sik tevnegere ü ji bo ku zimane nüjen, zimane we

jeye, hunere, zimane felsefe il. zaniste hibe iqtidar, 

tevnegere de zimane kurdi ji xetereya windabune 

azad nebe. Lewra de modernizma kurdi bi zirnane 

ki din xwe ifade b ike l'U niha jixwe bi zirnaneki din 

xwe ifade dike. j i lewra ji dive beri her tişti tevgera 

zirnen asta helbesta kurdiya nil.jen bide her çavan il 

politika u xebaten zirnen li gori ve aste birneşine. 

Siviliteya zimen bi hilweşandina hanekiyan bide 

dest pe kirin. ~ 
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Berfekurden Orhan Pamuk 

ROH A T ALAKOM 

Ev çend sal in ez di der bare diroka bajare Qerse 
de kar dikim u dixwazim di der bara pirçandiya li 
Qerse O. diroka kurden Qerse de hin lekolinan ama

de bikim. Beşeke ve xebata min di sala 2004'an de 

weki pirrukeke bi sere xwe çap bo. ku belısa komeke 
aristokraten Serhede, Torinan dike. 1 Beşek mayi di 
der bare diroka kurden Qerse de ye, ev xebat he we
ki pirtük nebatiye weşandin. U hele çawa te xuyan 

lekolin u xebaten min en li ser Qerse her berdewam 
in. Derna minbin çavkani u materyal berhev dikirin, 

her wisa ji bala min li ser çavkaniyen edebi bün ku 
qala Qerse dikirin. Di vi wari de niviseke mina direj 
di kovareke de hate weşandin.2 Yek ji wan ji romana 
niviskare tirkOrhan Pamuk, '' Kar ( Berf) '' bü ku di 

sala 2002'yan de hatibü 
weşandin u qala kurden 
Qerse dikir. Ve herhe
me reza pirtüken min 
en di der bare Qerse de 
zede ü dewlemend kir. 
Sal derhas bün, dema di 
sala 2006'an de Orhan 

Pamuk bfı xwediye Xe
lata Wejeye ya Nobele, 
bala min careke din şe
miti ser ve romana bi 
nave ., Be rf" ü zedetirln 

ji babeta berfekurden 
romane. 

Di sala 2002'yan de 

derna ez li Diyarbekire di civineke de beşdar büm. di 
otelabi nave Turistik Otel de Orhan Pamuk ji mevan 
bu. Sibeheke min, Orhan Pamuk u ni viskara kurd Su
zan Saman ci dane si be bi hev re taş te xwar. Suzan Sa

manci ji min re diyarı:yek anibit romana Orhan Pa
muk abi nave "Berr, bi imza xwe ve. Ji her ku ni vis
kare pirtüke ji li wir bü, arnade bo., wi ji eyn1 pirtük, 
pirtUka xwe imza kir. Bi vi tehri ev nushaya ve pirtfıke 
bi du imzeyan ve xemili. Pirtük ji bo min bU birani
neke xweş ii diroki. Piştl ku Orhan Pamuk fer bü ez 
kurde Qerse me, tavile ji min pirsi ka gel o weki qer
siyeki ez ve romana li ser Qerse çawa dibinim. Çimki 
huyeren romane li wi bajare ku ez ji dayik hOme ango 
li bajare Qerse derhas dibfın. Min beri çend mehan 
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roman xwendibfı Cı birastik efa min gel ek ji ve her he
me re hatibu. Min ditinen xwe je re bi kurti peşkeş 
kirin ü wi ji bi b aldari guhdar kir. 

Pamuk, berf kiriye nişana vi bajari 

Berfa bajare Qerse çawa te zanin gelek navdar e, bi 
mehan berfeke giran li vi bajare ser sinor dibare. Ev 

berf sinoran paqij d.i.ke. ji orte hiltine. Tekiliyen Qerse 
bi derdorenxwe ü bi gundan ve ten birin. Re ten girtin, 
her der çil- spi dibe. Qers dibe bajareki spi. Orhan Pa
muke ku rengan zede hez dike, naven rengan gel ek ca
ran li herhemen xwe dike dikaribii nave ve romane da 
nibüya; Bajare Spi. Li hav'inan her çiqas berf dihele. 
ro bar ü çem radibin, derdor reş dibin disa ji li sere çi

yan ü giran (topan) bele

kiyen berfe her dim1nin 
O. xwe nişan didin. Bele 
mirov dikare bej e ku Or
han Pamuk berf kir iye 
nlşana vi bajari. Nave 

o te la ku merxase romane 
le di mine j! çawa em di
btnin ji peyva berfe çe
büye: Karpalas Oteli 
(Otela Berfepalas). 

Orhan Pamuk di ro
mana 'Berf de xwende
vanan dibe bajare Qer
se, bajareki kevn. Weki 
rojnameyeke swedi ji 

nivisiye. Orhan Pamuk bUye rebere sinoran. weki ni
Viskare Serhede te nasin. 3 Bajare Qerse li sere sinore 
Tirkiye ye heri dO.r. li rohilat cih girtiye. N eziki sino
ren Gurcistan, Ermenistane u İrane dim1ne. Bere li 
van deveran Rus hakim bün. Gurcistan ı1 Ermenistan 
ji çawa tezanin di nav sinoren Rusya ye de d iman. Piş
ti ku ev dever kete deste Tirkiyeye, Qers bi salan weki 
bajarek11zolekiri u tenemayi wisa paşta ma, her çfıxi 

zan ket. di nav toz u dumanede ma. 

Qers te firotin 

illialL rüniştvan ı1 bineciben bajare Qerse ji her 
gelek sedeman, weki misal belengazi ü terore di sal en 
l980'yi de malen xwe bar k:irin, çü n bajaren mezin. 
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Qers di van salandevala bUye u derketiye firotane ji. 

Rojnameyen wan salan Qerse weki bajare firotane 

dane nasin, yen ku 50 milyaren w'i/we hehıine dikari

bii vi bajari ji xwe re bikiriya.4 Paşe ji gundan gelek 

kes hatin li navça bajer ciwar beın. Renge nifüse Qer

se xwe guheri. Ve care kurd tiji bajer beın, Qers zerle

tir bU bajareki kurd. 
Biiyeren ku di romana 'Berf de derhas dihin ze

detir rewşa Tirkiyeye. sereşi u pirsen rojeva Tirkiye 

yen siyasi ii civald weki minyatureki peşkeş d ike. Bu
yeren ku di rastiye de li Qerse derhas dihin wek:i her 

kes dizane zedetir babeta lekolin u anal"izan e! Her 

roman dikare neziki jiyana rojane ıi biiyeren dirold 

bibin. le hele tu wext nikarin bihin kopyayen hev en 

eyni u hevbeş. 

Ka diçe Qerse 

Merxase romane Kerim Alakuşoglu pişti 12 salan 

ji Alnıanye, ji sirgıine verligere welet. E w bi xwe hel 

bestvan e. Ji her tipen peşin en nav ii paşnava wi, ew 

di romane de her tim bi naznava xwe ya Ka te nasln. 

Ka bi nave rojnameyeke d.içe bajare Qerse ji bo ku 

hem hilhijartinen siyasi li vir bişopine u hem ji zede

bıina xweku.ştinen hin keçan lebikoline. E w di deme

ke wisa te Qerse ku li her dere vi bajari berfe peçaye ıi 

bajar di bin herfe de maye. Çawa em diliinin se pey

ven ku bi t:ipa K ve dest pe dikindi romane de gelek 

caran derhas dibin u weki se peyven anaxtar dikarin 

ben hesibin: Ka (nave merxase romane). Kar (tirkiya 

peyva berf) ii Kars (tirkiya bajare Qerse) . Ka beri ku 

be Qerse dizane ku li vir dilketiyeke wi ya kevn bi na 

ve İpek dimine. Kelecana wi zede ye. İpekjimere xwe 

qetiyaye ıi niha bi have xwe u bi xwişka xwe Kadife re 

te_vayi dimine. 
Dema xwendevan dest pe dike romana Berf dixwi

ne. dibine ku li ser guliyen berfe yen spi edi dilopen 

xwine yen sor dikevin, du rengen ku di romane de qet 

hev venakin. Di navbera h ezen politik de pevçün li şer 

derdikevi n. 
Ka dema digheje Qerse hedi hedi dest pe dike 

kurden vi bajari ji nas dike ıl bi wan re dibe n as. Ca ra 

peşin dema qala kurdan te kirin, niviskar belısa 

~Qehwexaneyen ku tiji kurden bekar" dike.S Orhan 

Pamuk Li ciheki ma yi kurden Qerse di de nasin ıi di

beje ku ji sedi 40 nifüse Qerse kurd in. Di romana 

'Berf de temaya kurdi temayeke bingehin e. Di gelek 

cihen romane de qala kurdan te kirin. Kurd yan ji 

herfekurden ku Orhan Pamuk afirandine ıl çekirine 

hem ii ji jiyanaxwe dilsar in. W eki barina kuliyen her

fe wisa bi nalin, bi keder ıl bi jan in. Çawa te xuyan ew 

kesan, xizani. helengazi. ledan, teda u zilmeke mezin 

diliinin ıl xwe di nav valahiyeke de dihesibinin. Di 

romane de gelek tip en kurd ten rezkirin, w eki dinda

ren kurd, ronakbiren kurd. şervanen kurd. xwende

karen kurd, jin ılkeçen kurd. Tipkirina kurdan di ve 

romana hacimfireh de belav belav bılye. ji seri heta 

dawl nave kurdan di ve berheme de derhas dibe. 

M ere i pek e, moxtare kurd 

Yek ji w an kurdan ku di romane de zedetir qala wi 

te kir in, ew kese bi nave Moxtar e. mere İpekeye kevn 

e. M uxtar, here keseld çeprevin hüye, ditinen çep pa

rastiye u niha buye yeki dindar tl li Qerse serekatiya 

partiyeke dindar dike. Orhan Pamuk bi efrandina ti

pa Moxtar xwestiye nişan bide ku kesayetiya miravan 

di van salan de ji bini ve guhiriye u tu tişt di şuna xwe 

de nemaye.leqiyaye. Her tişt ji merxase romane Ka re 

eceb te ! Salen direj en xeribiye gel ek tişt bi xwe re bi

ri ne. dewreke teze hatiye u nifşeke nü rıldaye. 

Bajare Qerse di romane de weki helina ekstremi

esten dindar te nasandin. Peyven kurd u islami di ro

mane de gelek caran bi hev re derhas dibin, bi hev re 

ten bi karanin ıl gazi hev dikin. Kurd di romane de yek 

ji wan faktaren nerazibüna dindari u islami derhas di 

bin. Mala şexe kurd Hezreti Saadeddin Efendi li Qer

se weki navendeke islamisten radikal te nasin. Keseki 

tari u esrarengiz bi na ve Lacivert ku ji Diyarbekire ha 

tiye Qerse angori gotinan di ve male de diji. Ew, bi ar

manca di nav xwendekaran de kar bike hatiye vir. Di 

navbera nasyonaisten kurd en marksist ii islamistan 

de nakoki u dijberi peyda dihin. HemCı. ev beşen ro

mane, ew cinayet ıl kuştinen kiryarnediyar (faili meç

hUl) ku bejmara wan di sal en 1980-2000 gihiştiye 

dereceke mezin tine bira mirovan. Ew hezen tari ku bi 

nave Hizhullah hatihıln nasin tl neziki dewlete bUn, 

çawa te zanin biibfin bikuje bi bezaran kurden begu

neh li Kurdistane u koka miravan diqelandin. 

Te gotin ku weki li bajare Batmaneli Qerse ji ke

çen ciwan xwe dikujin u bejmara wan her di çe zetedir 

dibe. Rojnameger u helbestan Ka ku hatiye Qerse li 

pey şopa van xwekuştinan (intihar) ketiye, dixwaze 

sedemen van buyeran fer hibe fı ji rojnameya xwe 

Cumhuriyetere weki niiçe b işine. Ka gelek caran ras

ti ve tabelaye te: "Mirov şahesereki Xwede ye. xwe

kuştin çerkirinek e!·· 6 Bel e ew kesen ku di nav xiza

ni. belengazi ıi bekariye de difetisin xwe zedetir bi 

din ve gire didin. Begavi u beçareti weki şans para 

wan ketiye. Ew miroven beçare niha di romane de ji 

xwe re li reyeke digerin! 

Di romana 'Berf de her wisa ji kurdayeti, islam fı 

TifOJ 17 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rojavayi weki se problemen Tirkiye yen heri: bingehin 
ji xwe re qalibeki, stareke u formeki digerin. Kemala 
peyva xwekuştin di romane de fireh hatiye girtin, çi 
xwekuştinen şexsi, çi xwekuştinen ditinan u baweri
yan. Ev teza çawa em diliinin di romane de ji bo çare
serkirina problema kurdan u rizgariya kurdan jt der
has dibe. Tevgera hem kurd dikare xwe bikuje u hem 
ji dikare xwe ji nu ve biafrrne. 

Di romana 'Berf de hin caran qala pirsgireka 
kurdi u tevgera kurdi ya etnik! ji te kirin, angori he
zen dewlete Cı hezen resmi yan ji angor'i kesen din en 
nezlki dewlete: separatisten kurd li Qerse dixwazin 
mirovan beri hev bi din u welet perçe bikin. Bi kema
nı ditinen Serdar Bege. berpirse Rojnameya Bajare 
Serhede wisa ye.7 Ne tene welatparez u nasyonalisten 
kurd. her wisa ji di romana 'Bcrf' e de bejmara xwen
dekaren ku xwe spartine İslama radikal ii Islama po 
litik zede ne. Pirani ya wan ji malbaten xizan u belen
gaz ten. Dema Sereke Enstituya Perwerdeye ji aliye 
hezen İslami ve li navça Qerse te kuştin, şik li ser ve 
ko ma kurdana xwendekaran e. Di beşa romane ya bi 
sernava "Em ne gej in, tene xizan u belengaz in'' de 
pirsgireka kurdi zedetir te niqaş kirin. Di Otela Asya
ye de civineke veşarti pek te. Çend .xwendekaren kur
di wek nuneren kurdan di civine de beşdar dibin, di
tin u baweriyen x·we peşkeş dikin. 8 

Orhan Pamuk doz u jana kurdan ji nezik ve nas 
dike. Ew gele k ca ran weki mirov bi ni vis, bi beyan ıl bi 
tevger li dij1 wan neheqiyenkuli kurdandibin derke
tiye. Çawa te zan1n ew beyana wi ya ku di rojnameye
kc Swisreye de derket ıl qala kuştina si kezar kurd Cı 
milyoneke ermem kir li cihane gelek nav ıl deng da. 9 

Di romane n xwe yen ma yi de ji car caran nave kurdan 
dide. Orhan Pamuk di romana xwe ya bi nave Cevdet 
Bey u Lawen Wi de qala biıyereke gelek balkeş dike. 
Di SerhUdana Dersime (1938) de dema pirek bi res
mi bi beşdarbüna waliye bajer te vekirin tişteki eceb 
diqewime. Dema wali dest bi a.xaftina xwe kiriye, te
saduf li wir kerek (guhdirej) ji hebı1ye ıl de st pe kiri
ye ziriyaye. Paşe eziyeteki mezin li xwediye kere ıl ew 
karmende ku xwe negirtiye, we deme keniyaye, hati 
ye kirin. Orhan Pamuk li wir bala xwendevanan care
kc din dikişine ser zordestiyen ku bi salan e li kurdan 
hfme u dibin. lO 

Rast e, romana ·s erfe panorameke jiyana politik 
u civaki ya Tirkiyeya iro bi tehreki edebi 1i her çavan 
radixe. Her w isa ji di romane de pencereyen ku li de
men bihuri vedibin, hene. İro u du h bi hev re ten gi
redan. Orhan Pamuk tene behsa iro nake, ni viskar di 
romane de gelek caran xwendevanan dibe salen bi
huri u diroka Qerse ya kevn dide nasin. Di sedsalen 
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kevn de li bajer ji her neteweyi komenmirovan hebiı 

ne: Rus, ermen, kurd. tirk, estoni, yewnani, azeri. ci
hıl ü gelek korneo din. Orhan Pamuk di romana xwe 
de gelek caran belısa wan avahiyen rus u ermeni dike 
ku heta niha ji li Qerse hene. Bi van balkişand inan ve 
ni viskar me dibe sedsala 19 'an. de ma rus li Qerse ha
kim bf.ın ıl ev bajar ji nu ve ava dikirin (1878- 1918). 
Di van çil salan de Qerseke nü ha te ava kirin. Ew mal. 
der ı1 kargehen diroki ku li Qerse hebiın iro bexwedi 
mane, hinek ji w an hilweşiyane ıl hinek büne xirbe. Ji 
wan malen kevn en xweşik iro kem mane. Ev rojen 
bihuri weki kristal en sterken berfe wisa zelal ü XUit di 
romane de diçirüsin, dibiriqin. Niviskar bi vekiri 
xweziya xwe li wan salen zerln u windahuyi tine. Or
han Pamuk di romana 'Berf e de gelek caran qala ma
len ermetlı yen bi salan vala dike. Bi peyva ''vala" ve 
niviskar bala xwendevanan careke din dikişille qira 
ermeniyan, sal en rev u beze. Niviskar li hi n cihan Ha
deya "malen terkiri" bi kar tine. 

Di ' Berf'e de gotinen kurdi 

Di romana Berf de hin gotinen kurdi yen din ji 
hene, weki berdesti. karker, xwendekar. dayik ıl ji
nen malanderhas dibin. Yekji wan Zahide ye ku we
ki berdesti alikariya malhata jinxasa romane. İpeke 
d ike. bi X\varinen X\ve yen bi tam u bilezet ve navdar 
e. ı ı Kurden Qerse tir-.xofeke mezin diri n dile hezen 
resmi. te gotin ku kurd ve care ji jehre li tevi xwarin ıl 
vexwarinen firotane, dikin! Polis li pey şopa wan in. 
Şik ve care li ser jineke kurd e ku şerhete çedike ı1 ew 
şerbet di bufeke de te firotan. 

Di romane de te xuyan ku hin jin xwe dikujin. Gel o 
ev jin bi van xwekuştinan ve dixwazin çi protesto bi
kin? Ev bebeta di romane de ciheki fireh digire. Orhan 
Pamuk çawa te xuyan ew bajare kurd. Batman, aniye li 
bajare Qerse ve monte kiriye. minyatureki Batmane li 
Qerse ava kiriye. Bi hatina wi kese bi nave Larcivet ji 
Diyarbekire ve ji xwestiye wan kuştinen '' kiryar nedi
yar" (faili meçhul) mqaş bike. H in kujeren din ji çawa 
em di romane de diliinin ji der Qerse hatine. Miroven 
bi yani u xerib li Qerse berhev büne. 1 i b er ve yeki ji ew 
kesen ku dibejin Orhan Pamuk miroven Qersi ü bajare 
Qerse "reş" kiriye. ne rast e. Ji aliye din dive be zanin 
ku ev pirtük berhemeke edebi ye. dikare neşibine Qer
sa 1royin, Qersa xeriteyan. W isa te xuyan wan X\vende
vanen rexnegir ev yeka ji bir kiribün. 

Mirov eger li rastiye bigere bejmara van xwekuş
tinen k e çan li Qerse pir-pir kem in, belkiji qet tu ne
ne. Ji her ku statistik li her deste me tune, em nikarin 
ve gave tişteki bej in. Qers ji bere de weki bajareki de-
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mokrat, peşverii llliberal te nasin. W eki misal bajare 

Erıerome ku nezili Qerse dimine ekse Qerse ye. ze

detir weki bajareki dindar e yan ji wisa hatiye nasin. 

Di salen l970'yi de paşverutiya Erıerome u peşverfi

tiya Qerse gelek nav dabü. Qersiyen ku reya wan di 

nav Erıerome re derhas dibü. ji tirsa nikaribun gelek 

caran li Erıerome peya bibin, erzeromiyan erişi qer

siyan dikirin ü ew bi komunizme tawanbar dikirin. 

Çawa me li jor ji got romana Berfe romaneke po

litik e. Le hele di ve berheme de evin, heı.ldrin ü dil

clari ji xwe nişan d ide. babeteke bingehin e. Evinadi 

navbera Ka ü İpeke de gelek caran we sur-serme ü 

berfa giran li Qerse diheline. Bala xwendevanan her 

tim li ser ve babeta evine ye. Xwişka İpeke, Kadife ji 

balkeş e ji bo xwendevanan. Hilbijartina her du naven 

van jinxasan, İpek ü Kadife. nermabi, naziki ü küba

rike mezin li vi bajare zivistan-direj dibarine. Her du 

keç. İpek u Kadife bi hemı1 jinahiya xwe, bi bedewl il 

xweşikbüna xwe weki naven xwe tevdigerin ü di ro

mana Berf de du stunen feminin pek dinin. 

Piraniya qersiyan ku ev roman xwendibün. hem ji 

romane ı1 hem ji niviskare romane gelek aciz bühün. 

Angorl wan, Orhan Pamuk di ve romane de weneyeki 

Qerse ye reş peşkeş dikir. Disa angori wan, Orhan 

Pamuk. bajare Qerse weki helina hezen tari. ekstre

misten dindarü terore nişan daye. Angori van derdo

ran Qers di romane de büye bajare tirs ü xofe! Li Qer

se keç xwe dikujin, weki li bajare Batmane xwe darde

dikin. Bi ditina wan. Orhan Pamuk ev bajar rezü u 

sosret kiriye. Angori reaksiyonen xwendevanen Qer

si, Orhan Pamuk neheqiyeke mezin li qersiyan ü 

Qerse kiriye ü imaja Qerse nimz kiriye. Qers piçük 

kiriye. Pirani ya van hezen muhalif bi ko ka xwe tir k in 

yanji neziki dewlete ü hezen resmi ne. Hin kes il he

zen kevneperest ji her ku Orhan Pamuk zede belısa 

mozaika Qerse. pirçandi ü hebfına gele kurd. ermeni 

u neteweyen din kiriye gelek hers ketine. 12 

Berh em eke ed ebi n e berh em eke dirolô ye 

Hin bezen çep u demokrat ji roman zede neeci 

bandine. Li diji niviskar Orhan Pamuk ü romana wl 

ya bi nave Be rf dijayetı:ke mezin peyda büye. ı 3 Ne te 

ne xwendevanan, hin rexnevanan ji nivisina romana 

Berf di niviskariya Orhan Pamuk de weki qezayeke 

mezin hesibandine.14 

U hele tiştek dive be zanin ku her berbemeke 

edebi nikare weki berhemeke diroki be qebUJ. kirin il 

nirxandin. Orhan Pamuk di ve romana xwe de Qersek 

ji xwe re çekiriye yan ji Qerseke çekiri di ve romana 

xwe de ciwar kiriye, Qerseke ji xe-w"'lerojan pekhatı:, 

Qerseke ku di rastiye de tune ye. Qersa Orhan Pamuk 

weki minyatureki hemü Tirkiye te xuyan. Wi xwastiye 

jan ü derden Tirkiye yen mezin ji bi kristalen berfa 

Qerse ve nişan bide. Le hele hin xwendevanan rasti

yen edebi u rastiyen diroki tevlihev kirine, dijberl ı1 

dijayetiya li hemberi Orhan Pamuk xurt kirine. 

Çi dibe bila hibe heyranili bezkirina Orhan Pa

muk a di der bare Qerse de ni kare be niqaş kirin. ew 

dildareki Qerse ye. Ev yeka dive wisa be zanin ku Or

han Pamuk, ji Qerse hez dike. Ev'.lna w1 ya Qerse weki 

berfa Qerse wisa çü -spi li pak-paqij e. Niyeteke wl ya 

ku Qerse reş nişan bi de tune ye. Orhan Pamuk bi ve 

romana xwe ve Qers li hernil d ine da nasandin. Di ve 

babete de Orhan Pamuk çiqas serketiye-serneketiye, 

ev babeta bi kurti babeteke guherbar e, angori kesan 

fı xwendevanan diguhire, babeteke şirovekirin ü şer

xe ye. Roman he ta niha bi çe nd zimanen mezin en cl

hane hatiye weşandin u bala xwendevann elliane ki

şandiye ser Qerse. Romana Berf di sala 2004'an de li 

Amerlkaye weki yek ji wan lO pirtüke n baştirin ha te 

hilbijartin ü di sala 2005'an de li Fransaye xelata ro

mana heri baştirina biyani (Le Prix Medicis Etran

ger) wergirt. Roman ji bo Qerse, Qersa ku bi salan ha

tibli ji bir kirin reklameke gel ek baş e. Dive em li vir 

diyar bikin ku bejmara xwendevanen ku roman eci

bandine ji bejmara kesen neecibandine qat bi qat li 

elliane zede ye. Ve care bala xwendevanen cihane şe

miti li ser babeta Qerse. her wisa ji kurden Qerse li 

Welate Serhede. O 
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Ateşkes ve rd üz ovada siy aset ' 

ORHAN MIROCLU 

'Dağda savaşmak yerine. düz ovada siyaset yapmak' 
bahsinde DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın bay
ram öncesi yaptığı açıklamalar, hem Kürt meselesiy
le, hem de TESEVin hazırladığı 'Guvenlik Sekt6rü ve 
Demokratik G6zetim ·in merceğine talulan ordunun si
yaserteki rolü ile alakah olarakyürütülen tartışmala
rın gündemine oturdu. Ağar'a medyanın ilgisi, 
açıklamanın sonrasında da devam etti ve sürecege de 
benziyor ... 

Hükümet ve devletin ilgili kurumları PKK'nin 
ilan ettigi ateşkes konusunda asıl olarak susmayı ter
cih etmişken. Ağar'ın yaptığı açıklamalar, sadece 
DYP'nin. önemli bir memleket meselesi hakkındaki 
görüşleri olarak da kabul edilmeyebilir; çünkü 
Ağar'ın çatışma yıllarındaki rolü onu herhangi bir 
politik lider konumundan çıkarıyor. Mehmet Ağar'ın 
bu meselede 'yüksek sesle' düşünmeye başlamış ol
ması, devletin belirli eliderinde bu dogrultuda bir 
politikanın oluşmasının da işareti gibi görülebilir 
kanısındayım. 

U nu tmadık tabü. "dağda savaşmak yerine, düz 
ovada siyaset yapmak n denilen şey, şimdi ve geçmiş

te, belki de bu konuda yapılan tartışmalarda en çok 
duyduğumuz söylemlerden biriydi. Bu söylemin, so
runun çözümü açısından taşıdığı önemin farkınday-

dık elbette. Meselenin siyasi aktörleri, örneğin 
DTP'nin ve onun temsil ettigi siyasal gelenegin yıl
lardır söylediği tam olarak buydu zaten: Dağda bir ev
ladımız bir evladımızı vurmaya devam ederken. bu 
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ülkeye demokrasi ve barış gelmez. PKK silahsızlandı
rılmalı ve normal demokratik siyasal sürece enteg
rasyonu sağlanmalıdır: yaniAğar'ın üadeleriyle söy
lersek, "dağda savaşmak yerine, düz ovada siya-set'' 
yapmanın demokratik kanalları açılmalıdır. 

Geçmişiyle yüzleşrnek mi? 
İyi düşünülmüş ve iyi seçilmiş cümlelerle, böyle 

bir şeyin Ağar tarafından yeniden söylenmiş olması 
değil: Mehmet Ağar gibi, çatışma sürecinin en 
önemli aktörlerinden ve muk:tedirlerinden birinin 
bu gerçeği dile getirmesiydi önemli olan. Çünkü, ça
tışmayıllarında, JİTEM'in bilinen faaliyetleri ile tam 
bir mutabakat içinde görev yapmış, ve o yıllarda ger
çekleşen operasyonlara yaptığı katkıyı rakam vere
rek iftiharla açıklamış MehmetAğar düzeyinde ikin
ci bir emniyetçiyi o tarihin içinden çekip çıkarmak 
hakilcaten zordur. Bu tarihi yok saymayacak ve geç
mişte hiçbir şey olmamış gibi davranmayacaksak ta
bii ... 

PKK'ye karşı yürütülen savaş yıllarındaki misyo
nu düşünüldüğünde ve bu misyon un geregi birtakım 
'görevler' yerine getirilirken meydana gelen vahim 
insan hakları ihlalleri hatırlandığında, zaten başka
l arı tarafından savunulan bir fikri benimsemek, DYP 
Genel Başkanı MehmetAğar açısından sadece bir si
yasi tercih hadisesi olarak da görülmeyebilir. O. bel
ki de kimsenin tahmin edemeyecegi ölçülerde bir 
vicdan muhasebesi yapıyor; yani toplum, geçmişiyle 

yüzleşmekten bu kadar korkuyorken ve bu korkular 
onu Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazarına bile sevi
nemeyecek hale getirmişken, Ağar geçmişiyle yüzleş

roeye uzanacak yolu açmaktan korkmuyor. Üstelik 
Türkiye 'nin ve dünyanın değişimi öylesine bir hal al
dı ki, onun konumundaki insanlar, geçmişleriyle 
yüzleşmeden yola devam edemezler artık. 

Ama onun bu tutumu bile. paranoyalarını, kor
kularını muhafaza edenleri öfkelendirmeye yetiyor. 
Ağar çünkü herhangi biri degil, son tahlilde, "vatan 
için kurşun atanların ve kurşun yiyenlerin .. sahiplendi
gi mirasın en güçlü ortağı. Oysa bu mirasçı takımın
dan farklı düşünüyor artık ve bir yol ayrımında bulu
nuyor. Onlar, 'son PKK'li kalıncaya kadar' savaşı sür 
dürmekten yanalar. Ağar yirmi iki yılın tecrübeleri
ni hatırlatıyor ve bunun mümkün olmadığının altını 
çiziyor. Çünkü o, böyle bir ısrarın PKK'yi uluslarara
sı siyasi bir statüye kavuşturmaktan başka bir şeye 
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yaramayacağını biliyor. Kazananı olmayacak bir etnik 

çatışma riskinin giderek artıyor olması ise, işin ca

bası. 

Ucu açık ' üniter halk' ve sorular ... 

Ağar'ın geride bıraktığımız bayram günlerinde 

verdigi röportajlarda yeni ve farklı kavramlar var gi-

bi görünüyor. Mesela üniter devleti yeterli bulmuyor 

Ağar ve yeni bir kavram atıyor ortaya: Üniter halk. 

Ama bu kavramın; silahlı bir hareketin. demokratik 

entegrasyonunu savunabilecek kadar görece ileri bir 

tutumu benimsemiş Mehmet Ağar tarafından, yeni 

bir totaliter toplum yaratma arzusu anlamında kulla

nılmadığından herhalde emin olmamız gerekiyor. 

Üniter halk, en başta ve kabaca söylersek Türk-Kürt 

siyasal ilişkilerinin normalleşmesi ve bu anlamda bir 

siyasal birliğin ifadesiyse eger, o halde bu birlig-in 

önündeki en ciddi engel olan siyasal temsil hakkının 

bugün nasıl kullanıldığına , daha dogrusu nasıl en

gellendiğine ilişkin de, düz ovada siyaset çağrısı ya

pan Ağar'dan açık bir tutum beklemek hakkımızdır 

diye düşünüyorum. 
Mehmet Ağar, acaba siyasal birligimiıin. yüzde on 

seçim barajı korunarak sağlanabilecegini düşünüyor 

mu? Böyle bir seçim barajında ısrar etmek bir yana, 

bagımsıı adayhğı da bariı bir 'hileyle ' engellemeye 

çalışmak birliğe nasıl hizmet edecektir? Üstelik, bu

günün siyasal koşullarında, DTP'yi bağımsız adayhğı 

tercihefiilen zorlamanın sonucunda; bu partinin za

ten yıllardır sistemden dışlandığını ve meşru görül

medigini düşünen seçmeninde oluşacak tepki, acaba 

birliğe mi yoksa aynlıkçı fikirlerio güçlenmesine mi 

hizmet edecektir? DTP'yi, sahip olduğu demokratik 

programını Türkiye 'nin her yerinde ve toplumun bü

tün kesimlerine karşı savunabilmesi yerine. onu, 

parti tüzel kişilig-i ve siyasal kimliğiyle seçime gir

mekten alıkoymak, muhtemelen bağımsız adaylada 

seçim tercihi yapmaya zorlamak. üniter devleti sa

vunmaya hizmet eder mi? Sözünü ettigirniz ve ger

çekleşmesini arıuladığımıı siyasal birlik meselesin

de DTP'nin Şırnak'ta ya da İstanbul'da bağımsız se

çime giren adayları. kendi seçmenlerine söyleyecek 

söz bulabilecekler mi? Dahası, insan, bu kadar da 

dışlandığı ve öteki olarak görüldüğü bir sistemin 

içinde kendini 'siyasal birlig-in bir unsuru' olarak gö

rebilir mi? 
Bir tarihi dönemi bitirebilecek bir fikrin esası 

anlamına gelen. 'dağda savaşmak yerine daz ovada si

yaset yapmak' tasarısının arkasında durmak; her şey

den önce, tercihini yıllardır, zaten düz ovada siyaset 

yapmaktan yana koymuş bir siyasal partinin magdu 

riyetine karşı çıkınakla mümkündür. 

Sadece siyasetçiye bel bağlamakla olmaz 

ÖnümUzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı se

çimi konusunda, sistemin iyice köşeye sıkıştırdığı 

AKP hükümetinin alacağı tavır, genel seçimlerin 

sonbaharda yapılacak olmasının yaratacağı yeni po li

tik iklim, Irak'ta bir degişime uğraması muhtemel 

ABD politikası, bütün bu faktörler, ateşkesle birlikte 

banş ve demokrasi güçlerinin beklentileri doğrultu

sunda bir toplumsal müzakere sürecinin başlayabile

cegi yönündeki umutlan belki güçlendirecek, belki 

de zayıflatacaktır. Yurttaşların ezici bir çoğunluğu

nun neredeyse demokrasiyle ve ateşkesle ilgili bir ta

lebinin olmadıgı. büyük korkular ve paranoyalada 

dile getirilen o .. tehlike içindeki cumhuriyeti kurtarmak 

düşüncesinin " ortak bir fikre dönüştüğü bir ülkede, 

ateşkesin banş sürecine evrilmesi, PKK'nin bu süre

cin temel aktörü olarak görülmesi konusunda kayda 

değer bir iyimserlik içinde olmamız hakikaten çok 

zor görülüyor. 
Ateşkes sürecinin yeniden bir çatışma sürecine 

dönüşmesi geçmişte, gizli devlet operasyonlarıyla 

mümkün olabiliyordu. Bu operasyanlara yeniden 

başvurulur mu şimdiden bunu bilmemiz mümkün 

değil elbette, ama iç savaş yaşamış ve toplumsal de

mokratik reneksierin çok cılız olduğu bir ülkede, ha

rış süreci inşası sadece siyasete ve siyasetçilere bel 

baglanarak gerçekleşebilecek bir mesele olmaktan da 

uzak bir şey. 
Yaşanan acıların ve yıllardır tutulan yasın hatır

Janması ve bunların üzerinden iki halk arasında 

yeni köprülerin kurulması gerekiyor ki, siyasal olan

dan daha kıymetli olan da, budur bence. ~ 
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Ezdiyati ne Zerdeşti ye 

RECEB DILDAR 

"Him bidne xatire süka manfet e 
M ere li ber bedıe dikeı xilmet e 
Derweşe şev ıı roj diket ıbadet e 

Şex a pir, hosta u merebi, yar u birayen axret " 
(]i duaya evare) 

Her çiqas hay u bala xelke me ji ola Zerdeştiye tu
ne ye ıi heta niha nizane oleki çawa ye ji hinek rew
şenhiren me xwe li ola Zerdeştiye sor kirine u dixwa
zin kurdan bi ola Zerdeştiye ve gire bidin. Di dema 
kovara Haware de ev fikr ket nav rewşenhiren kurd Cı 
bi taybeti li Bakur ev hina ji didome. İcar hinek roj 
name ı1 malperen kurdan ev fikr u ramanen xwe ze
delir dikin ü dixwazin ol en Ezdiyati ıi Zerdeştiye weki 
yek ol nişan bidin. Her çiqas ev gengeşi ji aliye rew
şenhiren Ezidiyan ve hatibe kirin ı1 gihiştibe e nca
meki ji ji ber ku hina di nav xwendayen kurdan de ev 
hişmendi didome min xwest ve mesele binim roj eve. 

Tişten eşkere hfıne ev in ku; Ezdiyati ji Zerdeştiye 
gele k kevintir e. Li ser ve babete meriv dikare li ki te
ha Mehrard R. İzady 
(Kürtler- Bir el ki
tabı "Kurd-Kitebek 
li her desta") u go
taren Kemal Tolan 
(Di malperen: 
www.lalish.de ü 
www. kaniya -si
pi.de ) binere. Ke
mal Tolan gihiştiye 
we encame ku Ürar
tfıyi bavCıkalen Ezi
diyan in ı1 dibeje 
niha ji ji me re di
bejin: ··E.zidiyen 
Xald'i." Her kes di
zane ku Ürartfiyi 
ber1 Zerdeşt in. Di 
van rojen dawiye de 
medyaya tirkan ji 
behs kü ku li Xelate 
(AxJat) di goreke ku 
ji dema Ürartiyan 
de maye taswiren 
teyre tawis hatiye 
d itin. 
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Beri her tişti dive meriv bizanihe: gel o Ezidi dibe
jin em Zerdeştl ne yan Zerdeşti Ezdiyatiye qebı1l dik:in. 
Çimki her du ol ji zindi ne u bawermenden w an hene. 
Çawa meriv nikaribe ji cihüyek re bibeje xaçperest ü ji 
xaçperestek re ji nikare bibeje cihü, ew ji wisa ne. 
Çimkibir u baweriyen wan ji hev ci he ne. U dibe ku 
hinek tişten wan bişibin hev. ev ji normal e. Disa em 
dizanin hemu olan li hev tesir kirine u ji hev tiştan 
girtine. Weki minale tofana NUh di hemu olan de te 
gotin le gava tu li bingeha we meze diki. beri van olan 
di destana Gilgameş de. beri we ji di Helbesta Zanaye 
Mezin de eyni tişt heye. 

H eta niha min li tu dere neditiye ku zerdeştiyekgo
tibe ez ezidi me. Disa bi wi awayi rewşenbir u bawer
menden ola Ezdiyatiye dibejin her du ol ji hev cihe ne 
ıi serbixwe ne. Di vi wari de ez dixwazim ji rewşenbir ıi 
bawermenden Ezidiyan çend minakan bidim. 

Amer Çelik di gotara xwe ya bi nave "Peywendiya 
di navbera Ezdiyatiye u Zerdeştiye de" ve mijare gel ek 
ruqaş dike u digihije encameki: "Kl ku dibeje. Ezidi 

celebek ji ola Zer
deşt in. rastiya wi 
tune ye." Di dawiya 
gotare de ji dubare 
dike: "İcar em di
karin bejin ku Ez
diyati oleke serbix
we ye. w eki ola Ze 
redeşt oleke ser
boove ye." 

Di hevpeyvine
ke de Dr. Xelil Cin
di cudatiya di nav
bera Ezdiyati ı1 Zer
deştiye de wisa rez 
d ike: 

- "Ez gihiştim 
we baweriye ku di
yaneta Eziditi ne ji 
dine Zerdeşti der
ketiye. Ji bo minale 
iden (cejin) Ezidi
yan u Zerdeştiyan 
ne weki hev in." 

- "Ez gihiştim 
we encame ku dine 
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me ji ye Zerdeşti kevintir e, le paşe ... hinek u rf u ede
ten din ji di nav Ezdiyatiye de hatine qebiıl kirine. ·• 

- "Heke ezidi zerdeşti büna, ji wana qut bibfına, 
de careke me nave Zerdeşt di nava teksten Ezidiyan 
de bidita! De qewlen Ezidiyan na ve wi hil bi da!·· 

- ··u go ri felsefa wi (Zerdeşt) du hez/qewet li din e 
hen e: Ah ura- M azda u Angra -Mainyü, ankU xer u şer 
cu da ne. Le cem ezidiyan xer u şer bi h ev re ne. bi h ev 
ve giredayine. we ramane digihine ku Ezdiyati ne di
neki dualist e." 

- " Xalek dine ku cuda büna me u Zerdeştiyan te 
de xuya d ike ew e. ezidi miriyen xwe bi qewl Cı duayan 
binax dikin. gor dikin. le zerdeşti miriyen xwe dibin 
ci ye taybet heta teyr u heywan ten wan dixwin." 

- ''Zerdeşti qurban nadin, ew heywanan nakujin, 
ser je kirina heywanan li cem wan rişteki gune ye, le li 
cem ezidiyan qurban dayindi koka dine wan da heye." 

- "Li cem me Ezidiyan heywanen wek: Düpişk, kar 
ü pisik u geleken din piroz in. an bibejin hurmeta 
w an hey e. le zerdeşti bi çaveki zi rar ü pis li w an din e
rin." 

-"Li cem zerdeştiyan nabe ku mirov xwe birçi bi
hele, ankU rojiye bigire. Dive mirov roje se çar caran 
xwarine bixwe. le li cem ezidiyan rojigirtin roleki 
mezin dil!ı.e. " 

- ''Tutin li cem zerdeştiyan geleki xirab e, ankU 
nabe bawermenden wan cixare bikişinin, le bel e ezi
di tütine dikişinin ı1 Xudane tütine ji heye . •· 

- "Heke ezidi zerdeşti hfına, dive di her mal ek ezi 
diyan de de kiteba Zend Avesta an Gata hebCına! Le 
kiteben me bi nave Mishefa Reş u Cilwe hene. Em 
kevintir in ji wi diyaneti. ~ 

Disa Şewqi İsa di gotara xwe ya bi nave: "Yezide 
kure Muaviye ı1 Eziditi" de meseleye wisa datine: ·• Ez 
tu car nabejim ku h in ek kurden ezidi nebune zerdeş

tt, le hele bila ji me gişan re di yar be ku Zerdeşti: ola 
sasaniyan bu, ew ne ya gele kurd bf.ı. Sasani ji bav f.ı 
kalen farisan bf.ın." 

Ji xwe, her çiqas Zerdeşt bi esle xwe ji eşirek Me
dan bUji, kurdan din e wi ü pexembertiya wi qebül ne
kirin. Çimki dine Ezdiyatiye li ser baweriya melekan 
ava biıbü. pexember qebfıl nedikir. Zerdeşt peşiye çu 
Turkistane wan ji wi qebül ne kir in, dawiye hat n av fa 
risan, Zerdeşti di navwan de belav bil.. Pişti ku Farisan 
dewleta Med xera kirin u dewleta xwe ava kirin Zer
deşti ji ji xwe re kirin dine fermi. Sasaniyan li ser er
de kurdan gelek sal hikum ajotin, di we dewre de dibe 
ku hi ne k kurd bi hukme zore bf.ıbin Zerdeşti. Eger em 
bixwazin bere xwe bi din "ola me ya kevn" reya rast di
çe ser Ezdiyatiye. Çimlô tu kurd li ser Avestaye sond 
naxw1nin le her çiqas piraniya kurdan bfıhin misil
man jt, bina ji li ser Mishefa Re ş sond dixwin. O 
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Gılgameş ve Dewreş 
DR. ÖMER ULUÇAY 

Gılgameş ... S ümer'in ünlü kahramanı. destan ya
ratıcısı,Aşağı Mezopotamya'da. Pıratve Dicle'nin kü
çük kucağında. Uruk şehrinin kralı. Fırat'ın suyu ile 
beslenen, yıkanıp kutsanan ölümsüz, örnek kahra
man .. . Çivi yazılı tabletlerde. Sümerce ve sonra Akad 
dilinde Babillercc yazılan ve daha sonra da Hititçe. 
Hurrice çevüileri bulunan Sümer'in ünlü Gılgameş 
destanı; Yunan. Hint. Kuzey Avrupa destanianna ör
nek ve bunların ilki olmuştur. Her çağın ve her cograf
yanın insanı bu destan da kendisine dair bir iz bulabil
miştir. 

Gılgameş. bir uygarlığı, yaşama biçimini, inancı, 
yönetimi, insani ilişkileri, savaşları, dostluk ve düş
manlıkları. teknik gelişmeyi, tarımı, şehirleşmeyi, 
din ve diyaneti, ibadeti, tanrılar ve insanlar alemini ve 
ilişkisini, ölüm ötesini, doğa olaylarını. afet ve tufan
ları anlatmaktadır. Tüm bu konulara ilişkin her top
lum ve anlatıcı kendinden. kendi döneminden katkı 

lar yapmıştır, destana. 
12 tablet üzerine çivi yazısı ile yazılı olarak, Dünya 

Kralı Asurbanipal'ın kitaplığından alırup Londra'ya 
getirilen tabietierin çözümlenmesiyle Gılgameş des
tanı uygarlığa mal oldu. M.Ö. yaklaşık 2000 yıllarında 
yazılmış bulunan destan. en az üç defa yeniden yazıldı 
(M.Ö.: 1800, 1600. l 250). Bin yıl içinde üç kez yazıl
dığı bilinendestanason halini veren. Sin-Lekke Un
nini adlı bir şairdir. Üçbin satır oldugu tahmin edilen 
destanınancak yüzde 60'ı çözülmüş durumda. 

Gılgameş destanı. birkaç öyküden oluşmaktadır: 
Gılgameş veAgga. Gılgameş ve Huvava (Huınbaba). Gıl
ga.meş ve Gökboğa, Gılgameş, Enkidu ve Yeralt~ Danyası. 
Gılgameş'in Oıama ... Bütün bu bölümler Babilliler ta
rafından birleştirildi. 

Üvez ve boğa ... 

Gılgameş adı hecelendigi zaman Gıl(gıli)-Ga-Meş 
olmaktadır. Yazar Cemşid Bender. 
destanı yeniden yazan Sin- Lekke
Unninni'nin Kürt oldugunu savu
nurken, biz hecelere anlam vermeye 
çalışalım: Gıl. gı.Li Kürtçede yakınma, 
mücadele anlamındadır. Ca, boğa 
demektir; bu güç. kudret ve devlet 
anlamındadır. M eş ise sinek demek
tir. Boğa sineğinjn adı 'üvez'dir. İşte 
bir boğaya üvez gelirse; görenler bi
lir ki, boğa dur durak bilmez. etrafı 
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tahrip eder, çalı IDken arasına girer, üvez onu terk et
medikçe durmak nedir bilmez ve sonunda çatlar. 

Gılgameş ile Enkidu 'nun, Gökbağası ile mücadelesi. 
üvezin boğayı tutmasına benziyor. Üvez boğanın kuyruk 
ve apış arasına yapışarakonu ısınr. Enkidu da Gökbo
ğa 'ya kuyruğundan yapışır, onu bırakmaz. Tekme. boy
nU'L faydasızdır. Boğa azgındır. Uruk şehrini, su kanal
larını, tarlaları tahrip etmiş, durmak, yorulmak nedir 
bilmemiş ve kuyruğu Enkidu'nun elinde iken. Gılga
meş' in boynundan vurduğu kılıç darbesiyle yere devril 
miştir. Tahribat çok olmuş ve fakat kısa sürmüştür. 

Aslında Gılgameş, bir devleti temsil etmekte ve 
onun serüvenini dile getirmektedir. 

Şamdan Halep, Musul ve Bağdat'a kadar talan ve 
yağma ile onulmaz tahripler. yılarnlar yapan Şamar, 
Gesi. Enez. Tırkman ittifakı adeta bir Gökboğa gibi 
saldırmakta. çevredeki aşiretler için bir afet/ tufan ol
maktadır. Edçan savaşında Dewreşe Evdi ve arkadaş
larının ölümü pahasına bile olsa bu Gökboğa ölmüş

tür. Sınırlar, kuyular ve halk kurtarılmıştır. Yigitler 
manen ölmemiş. destan olmuştur. (Kış Kralı Agga, 
Gılganieş yönetimindeki Uruk şehrine saldırmıştır. 
Buradan H.Aga" sözcüğüne bir gönderme yapalım. Gö 
rüleceği gibi ''Ağa~. Agga'dan müştaktır ve Kral işle 

vindedir. Mekan. zaman koşullar degişmiş ama H ağa" 

sözcüğü anlamını kısmen koruyagelmiştir.) 

Gılgameş destanı dünya edebiyatında yerini almış

ken. aynı gelenekten gelen Dewreşe Evdi Destanı ise 
Kürtlerin dilinde ve yüreğinde yer edinmiştir. Gılga
meş yazılı ve ölü bir dilde ögrenilirken Dewreşe Evdi, 
sözlü ve kadimi Kürtçe ile söylenmektedir. Dewreşe 
Evdi Destanı, derienmeyi beklemektedir. Ama yine de 
her Kurdün belleğindedir. Biz de bellek ve yürekteki
ni dengbej deyişieri ile birleştirerek Muazzez İlıniye 
Çığ'ın yazdığı Gılgameş: Tarihte ilk Kral Kahraman 
(Kaynak Yay. İstanbul, 2000) adlı eserin akışına uy

gıın olarak Dewreşe Evdt Destam'nı 
Gılgameş ile kıyaslamaya çalışalım. 
Böylece Fırat nehrinin akışını ve ha
zen kanlı akışını. kaderini, taşkını
nı, dönemlerini ve kahramanlarıru, 
GıJgameş'i ve Dewreş'i konuk ede
rek dile getirelim. 
••• 

1- Gılgameş ve Gılgamış gibi. 
Dewreş ve Derweş de iki sözcükle 
anılmakta. Bunlar Fırat'ın suyunu 
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içmiş, onunla yetişmiş. onunla kutsanmış

tır. Gılga.meş Şamaş ve Dewreş Şems de

mekte. güneşi kutsamaktadır. Dinler ve 

inançlar: kutsalı gökte, gök cisimlerinde 

gördüler, onu örnek getirip kutsadılar. Ge
lenek hala yaşamakta ve düğünlerde "şa

baş ·• denilerek bahşiş istenmektedir. C ı.l 

gameş Fırat'ın aşağı ve Dewreş ise orta yu

kan bölümünde, Mezopotamya ·da yaşadı 

lar. Cı.lgameş, dünyanın en eski destanı 

iken, Dewreşe Evdi Destanı 250-300 yıl
lıktır. Ama destanların akışı ve kahramanları aynı soy

dandır. 

2- Cılgameş"in istenmeyen bir bebek olduğu. ka

binlerin onun dedesinin yerine geçeceğini söyledik

leri ve hu nedenle atıldığı, bir kartalın onu alıp yere 

koyduğu, bir çobanın onu alıp büyüttüğü şeklindeki 

motifler. daha sonra Şebname'de Zarın doğumuna da 

konu olmuştur. 

3- Cılgarneş, Uruk kentine gelmiş ve iri gövdesi. 

akıllı haliyle ilgi uyandırmıştır. Yerine geçecek oğlu bu

lunmayan ve ölen Uruk kralının yerine kral olmuş/se

çilmiştir. Destan da bundan sonra başlamaktadır. 

M ılan M iri Zor Temir Paşa 'nın ise oğlu yoktur, tek 

çocuğu kızı Edül'dür. Kim ki Edül ile evlenirse Paşa"ya 

veliaht olacaktır. Her şey ve destan Dewreş'in Edül'ü 

istemesiyle başlar. Edül, yönetimdir, Mirliktir sanki, 

krallıktır. 

4- Gılga.meş, halkı tehlikelerden. talan ve saldırı

lardan korumuş. Uruk şehrinin etrafına; geniş, uzun, 

muhk:em bir sur yapmıştır. Halk güven içinde sürüle

re ve onun getirdiği zenginliğe, güvene, gelişmeye sa

hip olmuştur. Yazı bulunmuş, teknik gelişmiştir. 

Dewreş ve öncesinde babası Evdi, Mılan Miri Zor 
Temir Paşa'ya. mızraklanyla destek olmuş, kan döke

rek M ılan sınırlarını belirlemiş, aşirette huzur, güven 

ve refah olmuştur. Urfa. Diyarbakır ve Halep 'ten gelen 

ustalar. tüccarlar. sanatkarlar iş yapmış. halk zengin 

olmuştur. Göçer olan toplum yerleşik duruma geçmiş 

ve yönetim merkezi olarak Viranşehir'de kale/saray 

yapılmıştır. 

5- Yedi Bilge. Gılgameş'e tecrübelerini aktarmış 

ve ona yol gösteriyorken; Mılan'ın çekirdekikurucu 

yedi aşireti her koşulda Zor Temir Paşa'nın yanında

dır. Aşiretin töresini ve kültürün değerlerini "di

van"da dile getirir, çözüm önerisi sunarlar. 

6 - Cılgameş, "lJldükten. son.m da unutulmayacak bir 

iş yapmanın." peşindedir. Bedeninin üçte ikisinin ilahi 

olduğu söylenen Cılgameş "lJlilmsü.zlük" istemektedir. 

Dewreş ise, şart kahvesini içmek üzere babasından 

Mılan'a gitmek için izin istemektedir. Babası ve karde

şi Sadun söyler ki; "bu gidişin. dönüşü yoktur. ·· Ama De w-

reş'in SÖZÜ kısa ve kesindir: "Varsm l!yie ol

sun.. . Bunun şerefi, bunun anü bizim yedi 

ceddimize yeter ... " 
Cılgameş ve Dewreş "ölüm"ü bilmekte 

ve fakat "kader taşı" nın, "alın yazısı" nın 

ardına düşmekte , "ünlenerek ölümsüzlük" 

istemektedirler. 

7- Gılga.meş. arkadaşı/kardeşi Enkidu 

ile. sedir ormanlannda bekçi/canavar H u

va va 'yı (H umbaba) öldürdüler. Böylece 

katran ağaçlarını Uruk'a getirdiler. İki yi

ğit dayanışma gösterdi. 

Dewreşe Evdi' de de buna henzer olaylar çoktur. Bi

risini zikredelim: ZorTemir Paşa ile Dewreş .Karacadağ 

eteklerinde ceylan avlarlar. Paşa kebap ister. Biraz 

sonra etrafta Şemmar, Aneze ve Gesi süvarileri peydalı 

olur. Zor Temir Paşa ateşle. şiş ve kebapla meşgul olan 

Dewreş'e kaçmayı önerir. Dev.Teş mızrağıru ve kılıcını 

alır, savaşa tutuşur ... Sonradan Zor Temir Paşa aksa

kallı danışmanlarına (riısıpi) şöyle der: ··tvdo 'nun oglu 

Dewriş. bugün beni mutla-k bir lJlümden kurtardı ... " 

8- Tanriça İnanna. Fırat nehrinde akıntıya kapıl

mış bir fidan gördü ve onu alıp evinin bahçesine dikti. 

H ızla büyüdü bu fidan. Tanrıça İnanna, büyüyen bu 

ağacın kesilmesini istedi Gılgameş 'ten. Bu ağacın 

köklerinde ejderha, gövdesinde Lilit adlı cin ve tepe

sinde ise Arzu adlı kuş vardı. Bunların hepsi mitolojik 

yaratıklardı. Gılgameş. baltasını biledi ve ağacı kesti. 

Tannça. Gılga.meş'e agacın tahtasından bir kürsü, bir 

yatak odası ve bir de bu ağaçtan (hurma) bir tokmak ve 

davul için tahta verdi. Gılgameş davulu yaptı, omzuna 

astı ve gece gündüz, durup dinlenmeden, davula vur

du ... Bütün Uruk halkı rahatsız oldu. yoruldu, bezdi. 

Gılgameş'e bir rakip istedi, bekledi ... 

ZorTemir Paşa da taviasından Dewreş'e cins birtay 

verdi. Yahut ceylan avında kafileden ayrı düşen Dew

reş, Gesi Şeyhi Hüveyd Begin çadırına konuk geldi ve 

Şeybin oğlu Efer ona cins bir tay verdi. adı Hedhan ... 

Dewreş, gece gündüz bu tayla meşgul oldu, eğitti. Bun

dan böyle her yerde görünür ve önü alınmaz oldu. Ci

ridi, yarışı hep Dewreş kazanıyordu. Kıskanıldı. Hep 

bir rakip beklendi. arandı. 

9 - Cılgameş rüyalar gördü. Enkidu gelmeden üç 

rüya gördü, annesi yorumladı . Dağda Humbaba cana

varına karşı giderken üç rüya gördü, Enkidu yorumladı. 

Enkidu ölmeden rüya gördü, Cılgameş yorumladı. 

Dewreş, şart kahvesinden önce ve sonra rüya gör

dü. Zor Temir Paşa. Şemmar-Gesi mektubu (notası) 

gelmeden önce rüya gördü. Görüldügü gibi her iki 

destarun kahramanları; olaylardan önce rüya görmek

te ve böylece olay başlamadan/bitmeden sonuç konu

şulurlheklenir olmaktadır. 
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J 0- Cılgamcş 'e rakip Enkidu gelmektedir. Tanrıça 
Aruru tarafından, toprak cevherinden yapılmış ve ila
bi ruh ile canlanmış Enkidu ... Enkidu bir doğa insa
nıdır, lallıdır. hayvanlarla birliktedir ve onların lisan
lanm bilir, Hz. Süleyman gibi ... O da hayvan dili bilir. 
konuşurdu. Tıpkı Feqiye Teyran gibi . .. 

Tapınak rahibesi Şemhat. Enkidu'yu rakip olarak 
Uruk'a Gılgameş'e getirir. Gılgameş ile Enkidu şehir 
meydanında karşılaşır ve dövi.işürler. Gılgameş tökez
ler. Enkidu onu yıkmaz. elinden tutup kaldırır. san
lırlar. Gılgameş onu annesine götürür, kardeş olurlar. 
Gılgameş'in rüyası gerçekleşmiş, güçte Gılgameş'e 
denk olan Enkidu gelmiş ve ona kardeş olmuştur. 

Dewreş ve diğer Şerqi gençleri bahar gecelerinde 
at otlatıyor ve sürü bekleyip egleniyorlardı. Sabaha 
doğru gecenin derinliğinden gelen "'ha w ar"' sesi üzeri
ne Dewreş ve arkadaşları hayır aşağı inince bir kişi 
nin, yedi süvariye karşı savaştığını gördüler. Tek 
adam, üç er devirdi, diğerleri kaçtı. .. Bu savaşçı. Sü
leyman Beg'in biricik oğhı Çilo idi, Çiloye İzoli ... 
Dewreş ile Çiloye İzoli kardeş (destbırak) oldular. Ed
çan savaşında birlikte "öldüler de ölmediler'' ... 

ll- Enkidu ile Gılgameş yardımlaşarak Gökbo
ğa'yı öldürüp ünlendiler, başını kesip tapınakta Uruk 
hallana gösterdiler. Gökboğa 'mn bir balama devlet iş
levi olduğuna işaret etmiştik. 

Zor Temir Paşa'nın da Osmanlı ile sorunu vardır. 
Asayişi sağlaması iyi. fazla guçlenmesi ise tehlikelidir. 
Gökhoğası Mılan toprağına inmiştir yani. Diyarbakır 
ve Urfa beyleri. Zor Temir Paşa'ya söz geçiremezler ve 
Bağdat ile Malatya valilerinin de kendilerine katılma
sını isterler. Alışveriş yapmak ve silah almak için 
Dewreş'iyanına alarak Urfa'ya Urfa Beyine konuk ge
len Zor Temir Paşa ihbar edilir. Dewreş kanun kaçağı
dır, yakalanır ve zindana atılır. 

Dewreş'in kardeşi Sadun haber alır ki Dewreş Ur
fa'da zindandadır. 

Sadun, zindan kapısına dayanır. Gardiyanlar yere 
serilir. Kapılar açılır, yüz bir yıla mabküm olanlar da 
aradan kaçar. Zindan boşalır. Gökhoğası yere serilmiş. 
Dewreş Mılan'a gelmiştir. Bu gelişi ve karşılamayı ha
yal etmeye değer. 

12- Enkidu, rüyada öldüğünü gördü. Uzun sürme
di ve öldü ... Enlcidu'nun ölümünü görünce. kendi so
nunu da gören Gılgameş. yedi gün yas tuttu, sonunda 
Enkidu'yu gömdü. 

Bundan sonra Gılgameş. bir arayışın içine düştü. 
Tannlar gibi "ölümsüzlük" istedi. Enkidu için ağıtlar 
yaktı. Geri gelmesi için dua etti, olmadı. .. O ı.aman En
kidu'nun rubu geri geldi ve yeraltındaki yaşamdan/dü
zenden haberler verdi (reencarnation. tenasuh). 

Evde M ılılım yani Dewreş'in babası, Zor Temir Pa-
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şa'danyani Mılan Reisinden kızı Edül'ü Dewreş için is
tedi. Zor Temir Paşa bunu reddetti. Daha sonra da Şerqi 
obası için bir tertip düşündü. Bundan haberdar olan 
Dewreş ve Şerqiler, Şengal dağlarına çekildiler. Pa
şa'nın bu hareketi Dewreş için ölümcül bir darbe oldu. 
Dewreş'in destbırakı (kardeşi) Çiloye İzoli deMılan'da 
kaldı. En kötüsü de Edül'ün hasretiydi. Dewreş günler
ce uyku yüzü görmedi. Geceleri at sürdü. Mılan otağına 
yakın geldi, Edül'ü hayal etti, sabaha doğru obasına 
döndü. Bu, Dewreş için ölüm demekti. 

Bu noktada M ılan Paşasından Şerqilere bir nağme 
geldi. Mılan tehlike içindedir. Bundan kurtuluşun 
anahtarı Dewreş ile arkadaşlarının elindedir. 

Buradan Dewreş'e Edçan Savaşı'nın yolu açılır ... 
Enkidu'nun ölümü, Gılgameş'e tasavvufun yolunu 
açar. Bu noktada Meme Alan, Dewreş'in yardımına 
gelir. Gılgameş. Dewreş'i tek bırakmaz, onun yaruna 
Memo ve Siyahend'i de çağırır. Böylece hep birlikte 
"ölümsüzlük~ deryasına girerler. baki adası (nemıri) 
rneklin tutarlar. 

13- Gılgameş, tufandan sonra Utnapiştim adında 
bir insamn ölümsüz olduğunu bilmekte ve ona vanp bu 
sırra ermek istemektedir. Büyük zorluklarla ulaştığı Ut
napişti.m, tannların kendisine olan lütfunu başkalarına 
vermediğini ve "ölümsüzlük" fikrinden vazgeçmesini 
istedi. Utnapiştim'in karısı Muni, Gılgameş'in eli boş 
dönmesine razı olmadı. O zaman Utnapiştim. Gılga
meş'e gençlik otunun yerini gösterdi. Gılgameş, ölüm 
sularından geçti. Yeraltında tatlı su kuyusunda bulduğu 
gençlik otu daha sonra bir yılan tarafından çalındı. Gıl
gameş ·• eli boş" olarak Uruk' a döndü. Ama yaptıklarıyla 
ve ömrüyle mutlu olmaya razı olmuştu. Yaptıkları Uruk 
şehrinin duvar kitabesinde kalmıştı. 

Dewreşe Evdt ise. Mılan üzerindeki tehlikeyi kır
mak. Zor Temir Paşa'ya damat ve veliaht olmak iste
mişti. Karşı ittifak güçlerini Mılan'da karşılayacak ol
mayınca, mızraklarıyla Edçan Tepesinde kendi yazıt
larını hazırladılar. Dengbejler Dewreşe Evdi Desta
nı'nı söylediler. 

Berri devriyesinde, Dewreş'in önünde Gılga
meş'ten geri kalmayan engeller ve tehlikeler belirdi. 
Nice yiğitler, Edçan Tepesinde (Uzunalçan savaşında) 
öldüler. Ama birbirlerine saygılı davrandılar. Bir yiğit 
gibi öldürdüler ve öldüler. Cılgameş ile aynı kaderi. 
aynı sonu paylaştılar. 

Bu yiğit! erin yani Dewreş ile arkadaşlannın dün
yası. yaşamı; sevenleri, dengbejlerinyüreğinde belle
ğinde ve sözü ak kağıda işleyen bu nakışlardadır. Gıl
gameş' in ölümsüz ve öncü serüveni çivi yazılı kil tah
Jetlerdedir. Bu kahramanlar aynı bölgeden ve ayru ha
murdandır. ~ 
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DOSYA 

Ortadoğu'nun ortastnda, 

Ortadoğu'nun uzağtnda ... 

Özellikle Avrupa merkezci bir bakış açısının ve onun 'yerel' uzantılarının hegemonik 

önyargı ve koşullanmaları nedeniyle, ülkemiz de içinde olmak üzere, 'Doğu' ya da 

Ortadoğu'lu aydının, üzerine doğduğu kültürel-tarihsel gerçekliğe çok da yakın durmadığı 

söylenebilir. Avrupa resmini, heykelini, şiirini , sinemasını tanıyan (tanımaya çalışan) , 

ama Ortadoğu'nun kültürel zenginliği hakkında çok yüzeysel bilgilerle yetinen bir aydın 

tipolojisinden bahsetmek mümkün. 
Hegemonya kavgalarının "medeniyetler çatışması" diye etiketlendiği bu günlerde Kürt 

gerçekliğinin de önemli bir unsuru olduğu Ortadoğu birikimine duyacağımız yakınlığın , 

ezilenlerin mücadelesi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Buradan, şovenizmin kendisine yem ettiği o malum Batı düşmanlığı ya da salt bölgeci bir 

yaklaşım içinde bulunalım sonucu çıkarılmamalı kuşkusuz. Fakat, örneğin Batı dışında 

üretilen hiçbir sanat yapıtını kolay kolay ciddiye almayan ' Batı merkezci' perspektifin 

dışında bir 'algı'nın altını çizmek gerekliliği yok mudur, diye sormak maksadımız. Bunu 

yaparken, mevcut durumu betimlemekten daha önemlisi , bu tabioyu yaratan tarihsel ve 

güncel temelleri açığa çıkartmak, yüzleşmektir. Üzerinde yaşanılan toprakların birikimine 

yabancılaşmışlığın, yani bir tür 'bulunduğu yere uzak kalmışlığın' nedenlerini 

sorgulamak, bizi , kendimizi bulmaya götürecek kapıların eşiğine de ulaştırabilecektir . 

Bu önemli konuyu önümüzdeki sayıda da işlemeye devam edeceğiz . 

Hazırlayanlar: Vedat ilbeyoğlu - Bülent Ulus 
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~Halkların Ortadoğusu'nda 

jeo-kültürden evrensel kültüre. • • 

NURAY SANCA R ---------------------

Mısırlı bir ressamın ya da bir Suriyelı romancının adı 

geliyor mu hemen aklınıza? Filistin sanatı hakkında ne bili
yoruz? Irak şiirinı tanıyor muyuz? Ya da tersinden sorarsak 
Ürdünlü bir Arap, Kürt kültürüne aşina mıdır? Bu sorulann 
yanrtı kolay kolay "evet" olmuyor. 

Fransız kültürünü, lngıliz sanatını, Hollywood filmlerini 
az çok tanımamıza karşın yanıbaşımızda, aynı cografyayı 

paylaştıgımız halkiann kültürüne, sanatına aşina degiliz. Bir 
serap gıbi yaklaştıkça uzaklaşan "muasır medemyet seviyesf' 
Batılllaşmaya kodlandıgından bu yana. bu topraklann kültü
rel şekillenmesı de Avrupa'ya, daha genel anlamda ABD'yi 
de içermek üzere Batı'ya göre ayarlandı. 

Tarihsel kaynaklannı Mezopotamya. Fars ve Arap kül
türünün oluşturdugu Ortadogu halklannın kültürleri. sanat 
tarihi ciltlerinin küçük bir bölümünü oluşturuyor sadece. Ve 
daha çok, uzak bir tarihe işaret ediyor. Yakın döneme yak
laşıldıgında ise Ortadogu kültürü diye bir şey hiç yokmuş gi
bi derin bir sessizlıkten başka bir şey kalmıyor geriye. Peki 
Avrupa'nın Dogu'sundaki topraklarda yeşeren kültür. üreti
len sanat sanat kategorisine gıremeyecek kadar kabul edil
mış prensipierin dışında ya da ima edildigi, hatta açıkça söy
lendigi gibi sahiden "gen" oldugu için mi insanilgın kültür bi
rikimi açısından önemsiz, bugünü için de ihmal edilebilir gi
bı davranılıyor. Aslında dünya kültürünün anavatanı bu top
raklardır, yerleşik hayata, uygarlıga geçişin ilk mekAnlan Or
tadogu'dur. yüzyıllarca da bu öncülügünü sürdürmüştür, Ve 
bugün bölge sakinlerinin kültürünün egemen anlayışa göre 
bir deger bulmuyor olmasının, evrensel kültürün bır parça
sı olarak muhatap kabul edilmiyor olmasının nedeni bu 
halkiann kaydadeger bir şey üretmemesi degildir. 

Ortadogu ülkelerinin herbiri, bir komşu ülkedeki sa
natsal gelişimleri, bunlar Batı merkezci bir pnzmadan kınlıp 
ayıklanarak geçtikten sonra ögrenebilecek kadar birbırleri

ne uzaklaşmıştır. 1. savaştan sonra cografyayı bır ganimet 
gibi paytaşmak ıçın veya olası savaşlan kışkırtacak biçimde 
neredeyse hane içlerinden geçirilmiş sınırlar, halklar tara
fından "kendince" defalarca del ık deşik edilmesine karşın 
bu sınırlardan resımlerin, şiirlenn, romaniann rahatlıkla ge
çememesi de Ortadogu halklannın sanata önem vermedi
ginin ya da ürettikleri eserlenn kalrtesizliginin degil bu do
layımlılıgın kanıtıdır aslında Ortadogu kültürüne karşı gös
terilen kapitalist-Batılı bumu büyüklük. gıderek Ortadogu 
ülkelerini de kapsayacak kadar tehlıkelı bır inanç haline gel
mıştir. En iyinin, en güzelin ve en degeriının Batı metropol-
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lerinde üretildıgine dair kanı, komşu ülkelerin birbirlerine 
karşı besledikleri duyguyu belirler. En azından bizim ülke
mizde kesindir bu. Türkiye, bir Ortadogu ülkesi olmasına 
karşın Ortadogu'yla ilgili baglannı her fırsatta inkAr etmiş ve 
yüzünü, ardına bakmamak üzere Batı'ya dönmüştür. Ege
men ideolojik ve kültürel referanslar bu yüzden daima Ba
tı' dan alınır. Ortadogu, Batı'n ın gözlerinden görülür. 

*** 
Batı ve Dogu kavramlannda içerilen mesafe görünür 

cografı uzaklıklarta ölçülmez. Batı'dan ya da Dogu'dan söz 
ettigirniz her durumda, bu iki cografya arasında farklılıklara 
neden olan birdegerler bütününden söz ediyoruzdur. Ve 
bu degeri er bütünü tarihsel ve ideolojiktir. Tari hi de her 
zaman egemen olanlar yazar, Neyin degerli, neyin gerekli 
oldugunu da onlar belirler. 

Bugünkü uygarlıgın başlıca paradigmalan, deger ölçüleri 
ilk olarak kapitalızmin ilk ortaya çıktıgı Avrupa'da oluştu. Si
yasetten kültüre, etikten sanata kadar dünyanın, ekseninde 
dönecegi temel ilkeler kapitalizmin ilk dönemlerinin ürünü
dür. lık ortaya çıktıklannda çag açan ve bugünkü sanat anla
yışının esasın ı da oluşturan estetik paradigmalar da aynı ko
şullann sonucuydu. Rönesans ile başlayan 19. yüzyılı da kap
sayacak kadar uzun süren böyle bir Yeni Çag'da insan dün
yaya yeni bir gözle bakmayı ögrendı. Perspektifi keşfetti: re
sımde derinlik duygusunu, ışık ve gölge ile saglanan üçüncü 
boyutu, bireyin ve zamanın sanata dahil olması anlamına ge
len romanın ortaya çıkışıyla sanatta dördüncü boyutu, nota 
sistemının yetkinleşmesini, giderek fotograf sanatının ve si
nemanın doguşunu Rönesans ile başlayan büyük açılım ka
zandırdı insanlıga. Sanatiann ilklerinin ve en yetkinlerinin or
taya çıkışını, karanlık ortaçaglan ve tann-imparator yönetim
lerini deviren devrimci yeni çagın çocuklan saglamıştı. 

Kuşkusuz bu gelişmenin en önemli sonuçlanndan biri
si kendisini en yetkin, en başanlı sınıf olarak gören yeni sı 

nıfın yani bu~uvazinin; yenı bir deger ölçüsü sistemı yara
tarak kendisını ve kendısine aıt olan her şeyi: Avrupayı. Ba
tı'yı, dinini, ırkını dahil, en tepeye yerleştirdigı bir dünya hi
yerarşısi kurmasıydı. En üstte olmak yetenek. bilgi, birikim 
ve beceri anlamına geliyordu, hiyerarşin in alt sıra lanna ise, 
dogal olarak o kadar yetenekli ve beceriidi olmayanlar yer
leşecekti. Ancak hakim kı lınmış ınanca göre herkes, her 
toplum nasıl olacagı yine en üsttekiler tarafından belirlen-
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miş bir yolda ilerleyerek hiyerarşik sıralamadaki kaderini 

degiştirme şansına sahıpti sözde. 

Elbette bu bir masaldır. Yetenek ve becenye bu kadar 

vurgu yapmalanna ragmen kapıtalist sınıflar alt sınıOann. ge

ri ülkelenn, dışianmış ırklann, ezilen milletlerin. farklı din ve 

mezhepterin hatta kültürlerin sırf öyle olduklan için: öme

gin Kürt, siyah. Müslüman. Ortadogulu veya kadın oldukla

n için aşagıda kaldıklannı da iddia etmişlerdir. Yani en üstün 

olmak ıle en altta olmanın bir yaradılış yazgısı oldugu söyle

mi özgür aklın bir sonucu gıbi sunulan pozitivist ılerleme 

paradigmasının öteki yüzünü oluşturur. Doguştan becerik

sizler, doguştan yetenektilerin en üstteki yerlerine ulaşa

mazlar bu görüşe göre, onlann ilerlemeleri mümkün degil

dir. Aslında bir bakıma dogrudur da bu: en alttakiler olmak

sızın en üsttekilerin varlıgı tartışmalıdır. Bu~uva sınıf. varlıgı

nı ezdigi ve sömürdügü kesimlerin varlıgına borçludur. ve 

bu onun "yaradılış" yasasıdır. Işte bu yüzdendir kı. bu~uva

zı. kendi üstünlügünü yansıtan bir aynanın ezilmeye, aşagı

lanmaya "frtraten" layık kesimleri de göstermesini ister. Be
yaz, Hıristıyan , Batı lı olmak en iyi, en ileri ve en degerli şey

lere layık olmak anlamına gelirken, Müslüman, esmer. Do

guıu olmak bunlann tersine yazgılı olmak demektır. Öyley

se en ileri kültür de, en üstün kesimın "Beyaz, Hınstıyan, Ba

tılı" olanın kültürüdür. Başka cografyalann kültürel ürünleri

nin piyasadaki sürüm degeri ıse son derece düşüktür. 

Devrimci çagında büyük fikri açılımlara imza atan ka

pitalist sınıf. emperyal dönemine girdigi 19. yüzyılın ıkincı 

yansında giderek. bugün bütün insanlıgın bır mıras olarak 

gördügü tarihın ve toplumlann döngüsel olarak degil. da

ima ıleriye dogru gittigi temel prensıbini. yerinden ettigi fe

odal imparatorluklar kadar geri ve kaderci bir mevziden 

yeniden yorumlamış: bunun sonucunda da kendi dinamik

leriyle gelışemeyecegı kanısına vardıgı Dogu'daki ve Gü

neydeki cografyalara uygarlık götürmek adına fetihler dü

zenleyerek yenı ımparatorluklar kurmaya girişmiştir. Bu

gün, ona göre Saddam'lardan, Taliban'lardan ve EI-Ka

ide'den kurtutmayı kendı başına beceremeyecek kadar 

aciz olduguna hükmettigı halkiann yaşadıgı cografya istila 

edilirken de aynı bilgi, kesin bir dogruluga sahipmiş gıbi ıma 

ediliyor. Kurtan lmalannı bile başkalanna borçlu, "farklı" kül

türel davranışlara sahip. birbırin in aynı olan bir halklar top

lulugudur söz konusu olan. 

Evet pek çok ortak özellıkleri vardır Ortadogu halkla

nnın, ama bu ortaklıklar emperyal iştahlann oryantalist iş

leminden geçtikten sonra, o da sadece kurgulanmış bır im

ge olarak günyüzüne çıkanlır. Ve üstelik bu ımge gerçek 

özellikleri özenle gızler. 

Batı ülkelerinin sakinleri, çok uzun süre Dogu hakkın

daki her şey i bölgeye dair kasıtlı anlat ılardan ögrendiler. 

Zengin ve acımasız şeyh terin prestijin ı tamamlayan tombul 

ve rahat harem kadınlan, nane ve safran kokan sokaklar, 

bınbır gece masallanndaki ipek ve saten, cinayet ı le şehvet 
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kanşımı gizem ve belki de çöl kadar geçmek bilmeyen bir 

zamandır Dogu imgesinin esası. Tembel, uyuşuk. akı ldışı, 

plansız ve bu yüzden sürprizli ve beklenmedik olaylara ge

be ... yaratıcı . çalışkan ve rekabetçı olan Batı'nın tam tersine 

hazcı, umursamaz ve kaderci. Öyle kı, degil kendı öz kay

naklannı açıga çıkarmaya kıpırdamaya bile muktedir olama

yan bir Dogudur bu. Dolayısıyla ipegın, satenın. baharatın 

ve nanenin; tabıi ki petrolün ve ötekı kaynaklann bunlann 

hakkını verecek. kıymetini bilecek ellerde yani Batılı kaprta

listlerde bulunmasını mazur gösterecek kadar, tasarlanmış 

imge açıkça gösterir bunu. Emperyalizmın bölgedekı çıkar

lannı meşrulaştırmak için oluşturu lan oryantalızm ideoloji

sine göre kendilerini yönetemeyen. iyi yöneticilere ve de 

demokrasiye layık olmayan Ortadogulular o halde, daıma 

vesayete muhtaçtırlar. llhakı ve işgali hak ederler! 

öte yandan uzak ülkelere seferlere gidecek hevesli 

genç bu~uvalann. macera arayanlann. keşif sevenlerin. hu

zursuzlann vs. ellenne neler geçecegini yansıtması gerekır 

oryantalıst imgenın. Ortadogulu bır kadının peçesinin ar

dındaki gizem bu yüzden davetkardır. Fakat bu ımge eski 

bir imgedir kuşkusuz. lletışim teknıklerinin gelişimi, u l aşımın 

kolaylaşması . eski kolonyal i lişkilerin yerini modem bagım

lılık ıl işkilennın alması Dogu hakkında gerçege uygun olma

yan ımgelerin sürümünü zorlaştınyor. Bu sıralarda. Orta

dogulu kadının peçesinin fethe davet eden gızemınin yen

ni de bu yüzden peçenin ardında saklı terörist ya da ıntı

har eylemeıleri aldı. Ama fetih arzusunun hedefi olarak 

gösterilen resım aynı kaldı. 

Ortadoguluların Ortadogusu 

Yukanda degindıgımiz gibi perspektifin bulunuşu sanat 

tarihinde önemlı bir adımdır. Gerçeklıgi tann vahiyleriyle 

anlamak degil. bütÜn boyutlanyta kavramak ısteyen insanın 

üçüncü boyutla tanışmasıdır bu. Perspektif. belirli bır nokta

dan bakılan bir nesnenin arkasındaki nesnelerin giderek kü

çüldügünün farkına varmak demektır. Ancak bu. o nesnele

rin gerçekten küçük oldugunu göstermez. Nesneler sade

ce onlara bakan ıçın. ve bakildıklan noktaya göre uzaklaştık

ça küçülürler. Küçülen nesnelerin durdugu yerden bakan 

bin ise o ilk kışiyi küçülmüş görecektir. 

· Emperyalist Batı merkezli bakış açısı perspektıfi tek bo

yutlu olarak algılar. Dünyada sadece emperyalıstın baktıgı 

nokta esas al ınmış ve bu noktadan görünen her şey mut

laklaştın lmıştır. Karşı sındaki nesnelere belirl ı bir noktadan 

bakan gözün en uzaktaki nesneyi gerçek boyutlanndan kü

çük görmesi gibı emperyal perspektif de Batı'dan Dogu'ya 

gıttikçe küçülen ve nihayet görünmez olan kültürler res

meder. Bu kültürler ufukta sadece küçülmezler aynı za

manda küçümsenirler de. 

Bugün bu küçümsemenin ulaştıgı boyut özellikle Batılı 

halklar nezdinde ABD emperyalizmınin Ortadogu·ya açtıgı 

savaşın bir "kültürler savaşı" olarak görülmesin ı kolaylaştınyor. 
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Ortadogu'nun jeokültürüne aıt her şey bir tehdit ve tehlike 
olarak algılandıgı gibi, bu halkiann kültürel davranışlan ilkel bu
lunarak aşagılanıyor ve böylece kendilerine medeniyet götür
mek içın yapılan ışgallere gerekçe olarak sunuluyor. 

Özgürlüklenn ve modem hayat tarzının, evrensel kül
türün en büyük temsilcısi oldugunu söyleyen ABD ve müt
tefikleri, düşman olarak gördügü Ortadogu kültürünün 
önemlı unsurlannı ve sembolik degerlennı yagmaya gınştı. 
Aynı özelliklere sahıp, aynı kültürel davranışlarda bulunan, 
birbirini bu yüzden çok iyi anlaması gereken halklar arasın
da nifak sokarak. onlan bın parçaya bölerek bölgede tozu 
dumana katıyor. Bagdat müzesindeki birikimden, dini ve 
mezhep ınançlanna kadar her şey ayaklar altında. Aslında 
ilan edilmış medenıyetler savaşı bır sinemada yüzde kaç 
Hollywood fılminin , ne kadar ulusal fılmin oynayacagını vb. 
belirleyen emperyal sanat simsarlan tarafından çok uzun 
süredır sessızce sürdürülüyordu. Bugün savaş olmayan 
bölgelerde de, hatta Avrupa ülkelerinde bile ulusal kültür 
ABD'nin çokuluslu kültür tekellerinin işgah attında zayıfla
mış durumda. Dolayısıyla dünyada tek bir kültürün, em
peryal ıst kültürün hakim olması ıçın bir pıyasa oluşturan ve 
bu piyasada ulusal kültürlere yer açmayan ABD merl<.ezlı 
bakış açısının dünyadaki diger kültürleri adam yen ne koyup 
muhatap kabul edecegini; evrensel kültür denen kapsamı, 
bagımlı ülkeler ile bırlikte paylaşmak ısteyecegini düşün

mek hayal kurmak anlamına gelecektir. 
Oıtadogu halklannın kültürel geriliginden ve medenıyet 

yoksunlugundan dem vuran emperyal kültür simsarlan aslın
da sözünü ettikleri geriligin çok önemlı bır bölümünden so
rumludurlar. Tarihte büyük Mısır, Suriye uygarlıklannı, Farisi 
kültürünü yaratanlar bugün kendılerin t daha fazla geliştirme 
olanagı bulamamışlarsa bunun da sebebi, bu halkiann kendı 
ıç dinamikleriyle gelişme becerisinden yoksun olmalan degil, 
agır bır tahakküm altında olmalandır. Kürtler ıse son bırkaç 

on yıldır kendi kültürlerinin köklenni igneyle kuyu kazar gibi 
çok derinlerden çıkartmak zorunda kaldılar ve kalıyorlar. Pek 
çok şey, bölgenın yazgısında önemli yer tutan sıyasal gelış
meler yüzünden tarihin dennliklenne gizlendı çünkü. Daha 
ilen gidebilmek için bu gizli kültürün tamamen ortaya çıkan
lıp üzerinden hareket edılecek bır temel haline getirilmesı 

hala gerekiyor. Bölgedeki hal budur ve hal böyleyken bölge 
halklan arasında bır kültürel dayanışmanın saglanabilmesını 
önleyen, hükümranlar tarafından çizılmış ulusal sınırlar, birbi
rine düşürülmüş etnik ve dini cemaatler medenıyetler sava
şının başansının da güvencesı olarak görülebilıyor. 

Oysa Kürtleri dört parçaya bölen. ailenin bır yansını bır 
başka toprakta bırakan; Arapları parça parça ederek birbı

nne düşman haline getıren, aynı dinden ınsanlar aras ında 

kanl ı mezhep bölgeleri yaratan sınırlar Ortadogu'nun ortak 
kültürel degerieri tarafından işlemez hale getirilebılir. 

Bush'un, bölgeyı yagmalama esasına yönelik Büyük Ortado
gu Projesi'nin yenne Ortadogu halklannın inisiyatifinin ürü-
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nü bir Ortadogu'nun yaratılması ıçın Huntıngton'un "kültü
rel (ay hotlan" olarak tarif ettigi ve her yerde çatışma po
tansiyeli gördügü kültürel çeşitlilikler ve inanç zengınliklan 

arasında kışkırtılmış gerilımi degil, dayanışmayı beslemek 
gerekiyor bu bakımdan. 

Batı merkezli -emperyalıst dünya düzeninde Arap, 
Kürt ve Fars kültürünün ve bu ana küttürlerlc bır arada ya
şayan irilı ufaklı çeşıtli halkiann kültürtennın dünya kültürü
nün ana akımının bır bileşeni haline asla gelemeyecegı te
reddütsüz söylenebılir. Bugün bu ana akım. emperyalist kül
türün mısyonerleri, sanatçılan, komisyonculan. sanat dırek
törleri, eleştirmenlen. banka yöneticilen. basın tekelleri vb. 
tarafından yönlendirilıp yönetılıyor. Irak'taki gibi çok mez
hepliligin, Türkiye gibi çok etnıkligin, Beyrut gıbı çok kültür
lülügün banş ıçinde bir arada yaşaması gıbı bır prensibi yok 
bu akımın. Bu kadar çok sesten ve renkten çıkacak kültürel 
desenın, devasa pop müzik sahnelennden çıkan korkunç gü
rültünün içınde esamesı bile okunmayabılır. 

Dogru, bu emperyalıst Batı merkezci bakış açısına göre 
halkiann kültürünü endazeye vurabdecek bır ölçü oluşmuş 
degil. Aynı şey tersinden de dogrudur ama. Halklar için de 
böyle bir kültüre verilebilecek pnm kalmamıştır. Bölgedekı 
ABD saldırganlıgı halkiann kendı kaynaklanna ve kültürlenne 
dönüşlerint tetiklemış ve Batı'dan gelen her şeye, Amerikan 
kültürüne, kültür emperyalizminin görünümlerine karş ı da 
ortak yönelımleri olan bır dırenç başlamıştır. 

Elbette Batı cografyası sadece kötülüklere kaynaklık et
medı. Batı'da vaktıyle ve şımdi üretılen ıyi şeyler: antik Yu
nan'ın sanatsal ve düşünsel bınkımı, Rönesans'ın bize ufuk 
ve bakış açısı kazandıran yenilikleri, Aydınlanmanın i lcncı 

miras ı halkiann Ortadogusunun kültürel bınkımın ın de 
esaslı unsurlannı oluşturmaktadırlar. Leonardo da Vınci, 

Charles Dıckens; Balzac, Cegerxwin, Nesımi, lbnı Haldun 
kadar Ortadogu'ya aittir. Ve sonuncular da en az ılkler ka
dar evrensel kültür evının temel direklenndendirler 

Bir bakıma halkiann Batısı ıle halkiann Ortadogusunu 
ayıran aslında çok az şey var. Batı ıle Dogu, araya ycrleşt ' 

nlen ideolojik mesafe kadar gerçek bır uzaklıkta degiller 
bırbırlerine. Dogu ve Batı'yı Kuzey ve Güney'i bır yön ol
maktan ç ıkararak hiyerarşilendiren ve bırbirinin karşısına 

koyan emperyal polıtik çıkarlar söz konusu olmasa halkla
nn. şımdi olduklanndan daha fazla yakınlaşmalannı engelle
yen ne olabılır kı. Sadece Dogu'da ya da Batı'da olanlan 
degil, bir sınınn ıki yanına yerleşmiş iki halkı bırbirine düş
man eden, birbirlennın kültürlenni küçümserneye yöneiten 
çarpık bır "kendinı kavrayış" ın bu kadar sürmesinin bır an
lamı var mıdır? 

Hiçbir halkın kültürü digerine göre üstün, dı gen ne göre 
geri degıldır aslında. Zaten üzerlenne bu türden etiketler 
yapıştınlanlann deger ölçen tartılan da olmamışt ır. Kültür
lere böyle tepeden bakarak hizaya sokan bır gözün 
marifetidır bu ... 
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Kimliğinden kovulmuş Kürt aydını 

Ortadoğu'yla nasıl ilişki kursun? 

HANDAN ÇACLAYAN 

Bu yazıda, dosyanın tartışmaya açtıgı konulardan 

"Türk/Kürt aydmlonnm kend1 tarihsel-kültürel gerçekliklerine 

ne ölçüde yakın olduklan" üzenne parçalı ve daha çok da 

kavramsal düzeye ve "Kürt aydmlan"na il işkin kımi düşün

celerimi paylaşmaya çalışacagım. 

Öncelikle "kültürel gerçeklik" kavramı ile aydının her

hangi bir etnik/ulusal kimlikle tanımlanması konusu üze

rinde durmak ıstiyorum. Kültürün ve aydın özelliklerinın. 

herhangi bır etnik/ulusal kimlıgin özsel uzantılan oldugu 

varsayımı yanıltıcı olabilir. Çünkü tarih boyunca degışme

yen bir etnik/ulusal "öz"ün bulundugu varsayımının ken

disi yanıltıcıdır. Bütün kolektif kımlikler gıbi etnik/ulusal 

kimlikler de bırer sosyal ınşa olduklan ıçin homojen bır 

alana tekabül etmediklen gıbi zaman içinde degişmeden 

de kalmazlar. Etnıklulusal kimlıkler ile kültüre ı l ı şkin bu 

kavramsal yaklaşım, bu yazıda kullanılan "Kürt aydmt" kav

ramının sınırlılıkianna da işaret etmektedir. 

öte yandan bütün genellemeler gibı "aydın" genelle

mesinın de dılın ve toplumun banndırdıgı ıktidar ilişkilen

nin kaçını lmaz sonucu olarak. eril bir içerim taşıdıgın ı n al

tının çızi lmesinde de fayda var. Aydınlann Ortadogu ile 

ilişkilerin ı sorgularken kuşkusuz belirli bir bilgi alanına ula

şabılmiş ve kendı sözünü dolaşıma sokabılmiş bir katego

nyi referans alıyoruz. Bu nitel ıkler kamusal alandaki bır va

roluşa işaret ettigi için de kadıniann çok büyük bir kısmı 

kendiilginden bu kategorinin dışına düşerler. Söz konusu 

kategonk sınırlar içınde tartıştıgımızda farklı etnısiteler

den, farklı kültürlerden kadıniann birbınnden kopuk bilgı 

üretim ve aktanm süreçlerini, algılama ve çözümleme 

tarzlan nı göz ardı etmiş oluruz ı. Oysa bunlann dosya ko

nusu baglamındaki çözümlernelere yansıtılamaması 

önemlı bir eksıklıge yol açabilir. Çünkü Ortadogu'da em

peryalist müdahalenin ötesıne geçen, yerel halkiann ve 

kültürlerin demokratik ortaklaşmasına dayalı b ır birl ık 

umudunun yeşertilmesınde milliyetçilikten, militarizmden, 

ıktidar odaklı olmaktan uzak bir yaklaşıma ıhtiyaç vardır. 

Böylesi bir yaklaşımın geliştirilmesinde, toplumun diger 

yansının göz ardı edılen yaşam deneyimlennin, algı ve an

lamlandırma biçimlerinin ve sorun çözme tekniklerinın 

sunacagı katkı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ömegın ka

dınlann kamusal alana ait olan "ulus"la, "devlet"le veya 

eni bir ideoloji olan mılliyetç ılıkle ılışki lennın erkeklerden 

farklı olması beklenebilir. Sorunu fazla dramatıze etmek 

istemiyorum ama üzerine konuştugumuz Ortadogu cog

rafyasının hem ılk uygarlaşmanın ve eşıtlikçı toplumlann2 

ortaya çıktıgı hem de başta cınsler arasında olmak üzere 

tüm eşitsizliklerin devlet olarak ı lk kez kurumsal bir varlı

ga büründügü3 bir cografya oldugunu anımsatmak ıstiyo

rum. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet boyutunu ve tarihsel 

perspektifi göz ardı ederek Ortadogu ve aydınlar üzen ne 

düşünmek eksık ve yanıltıcı olabılır. 

Tanımlama sorunu 

Bu çerçevede sorunun Kürtler açı sından vurgulanma

sı gereken başka boyutlan da var. Kültür gibı, kültürle i liş

kis ı sorgulanacak aydınlann özell ıklen de üzennde şekıl

lendikleri cografyanın tarihsel toplumsal karakteristıklen 

ile iç içe biçimlenmiştir. Bu tür bir baglam ıse genel ola

rak aydınlara ilişkın soyut genellemeler yapmayı güçleştı

nrken Kürt aydınlan açısından neredeyse olanaksız kı lar. 

Çünkü daha "Kürt aydım" nitelemesının kımlen kapsaya

cagı sorusunda takılıp kalabılinz. Benzer bır soru "Kart kül

türü"nün ıçerigi ve kapsamı ıçin de sorulabılır. 

Kürtlerin başta sıyası ve ekonomık yapılan olmak üze

re bırb ınnden oldukça farklı o lan ülkelenn sıyası sınırlan 

ıçınde yaşıyor olmalan. bu sorulara yanıt vermeyi güçleş

t ırmektedir. Dogrusu genel bir "Kürı. aydınt" kategorisın

den söz etmenin olanagı yok gıbidır. Sıkıntı sadeec Kürt 

aydınlan nitelemesinın. esas olarak hangı ülke sınırlan ıçın

deki aydınlara gönderme yaptıgıyla sı nırlı da degildir. Ba

tı'da. dıasporada yaşayan Kürt aydınlan da var ve Ortado

gu'daki Kürtlerin bır kısmı bulunduklan ülkelenn yasakçı 

uygulamalan nedenıyle Kürt kültürü ve kimligini dogrudan 

sahıplenemezken, diyasporadakıler bu konuda daha ser

besttirler. Bu durumda kirnın Kürt aydınını temsil ettigine 

karar vermek ıyıce güçleşmektedir. Tanımlama sorunu

nun başka boyutlan da var. Ömegin Türkıye'nın yasal 

anayasal sistemınden kaynaklı olarak Türkıye Cumhuriye

ti vatandaşı Kürtler kendi anadillenylc egitim yapmamak

tadırlar. Bunun dogal sonucu olarak da Kürt kökenli bır

çok aydın ve sanatçı düşünsel ve sanatsal ürünlennı Kürt

çeyle degil, Türkçe vermektedırler. Kürt kökenli olup 

eserlennı Türkçe kaleme alan sanatçı lann hangı kültürün 

sanatçısı oldugunu belirlemek hıç de ko lay aegildr D i ı le 
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kültür arasındaki bag göz önüne alındıgında entelektüel 
ve sanatsal serüvenlerini Kürt d ı l i ile yaşamayan aydınlann 

Kürt kültürü ile ilişkılerini sorgulamak başlı başına prob
lemli bir hal almaktadır. 

Bütün kolektif kimlikler açısından az çok geçerli olan 
temsil sorunu görüldügü gibi Kürtler açısından tam bir mu
ammadır. Söz konusu karmaşa, kavramsal düzeyle sınırlı 

degildir. aksıne bu durum Kürt aydınlannın kültürel gerçek
lıkleriyle ve Ortadogu'yla ilişkilerindeki sıkıntılann kaynagına 
da işaret etmektedır. Nitekim yukanda tanımlanan kavram
sal sınırlı lıklan göz ardı etmemek koşuluyla 'Kürt aydmlan
nın tarihsel kii/Wrel gerçekl1[V derken sözü edilen şey. esas 
olarak bir kesıntililik ve parçalılık durumudur. 

'Otantik dogmatizm' emperyalizm karşıtı mı? 

Parçalılık ve dolayısıyla yabancılaşma olgusu, aslında 

Kürtlerle sınırlı olmayıp Batı eksenli ve modernleşme pers
pektifiyle inşa edilen Ortadogu ve Asya ülkelerindeki çogu 
aydın açısından geçerlidir. Çünkü "Batı", zaten "Oogu"nun 
ötekileştirilmesi yoluyla inşa edildigi içın "Dogu" aydını ka
çınılmaz olarak çift yönlü bır yabancılaşma yaşar. Bir yandan 
"Dogu"yu sömürgeleştiren "Batı"ya öfkelıdir. Öbüryandan 
kendine Batı'nın gözünden, onun ınşa ettigi "Dogu" tahay
yülü içinde baktıgı içın degersizlik duygusu yaşar. Bu ikilem 
birçok alanda yansımasını bulmuştur. 

Sömürge karşıtı mücadelelerle 20. yüzyılın başlannda 
modem ulus devletleşme sürecinden geçmiş çogu Orta
dogu ülkesinin aydını benzer paradokslan yaşamışlardır. 
Zira aydınlann/siyasal seçkinleri n Batı sömürgeciligine kar
şı yürüttükleri mücadelede dayandıklan temel argümanlar 
yine Batı kaynaklı olmuştur. Bır yandan Batı'ya karşı mü
cadele venlırken bir yandan da yüzü Batı'ya dönük bır 
modernleşme, aydınlanma çabası sergilemenin temel ıki 

lemi, "özün korunması" kaygısı ve modernleşme hedefi 
arasındaki gerilimi oluşturmuştur4 . 

Kuşkusuz böylesi bir gerilimi ortadan kaldıracak tek 
şey, dünya uygarlık tanhınin beşigı sayılan Ortadogu cog
rafyasın ın kendıne özgü aydınlanmasını gerçekleştirmekti. 

Fakat böyle olmamıştır. Kendisinden daha genç uygarlık 

merkezlerinde aydınlanma yaşanırken insanlık tarihinin ilk 
ve en köklü devrimlerine ev sahipligi yapmış olan bu cog
rafyanın, halen bır kördügüm halinde bulunması oldukça 
düşündürücüdür. Kuşkusuz bugünkü kördügüm halinde 
emperyalizmin rolü başattır. Fakat kanımca bu her şeyi 
açıklamaya yetmemektedir ya da yetmemelıdir. Kökenı 
çaglar öncesıne uzanan dogmatizmin emperyalizmin işinı 

kolaylaştırmadaki rolünü göz ardı edemeyiz. Ortadogu'da
ki milliyetçi lıkler de dinsel fanatizm de bu dogmatizmden 
beslenmektedir. 20. yüzyılın kısa bir panoraması bile Or
tadogu'nun, kökeni tarihin derinliklenne dek ınen bu ıçsel 
açmazını görmezden gelerek bir yere vanlamayacagını 
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göstermeye yetmektedir. "Emperyalizmin degil halklann 
Ortadogusu"nu slogan olmaktan çıkarmak emperyalizme 
oldugu kadar dogmatizme karşı mücadele etmeyı de ge
rektınyor. Oysa anti-emperyalizm adına kör bir mılliyetçi
lige ve de dinsel bagnazlıga devrimci bır misyon yüklene
biliyor. Ya da Ortadogu'nun şu an içinde bulundugu koyu 
karanlıga karşı Amerikan Kizelerine aydınlatıcı rol verilebi
lıyor. Bu tablo 1800'1ü yıllardan Itibaren bir yönüyle bütün 
Ortadogu kökenli aydınlann deneyimledikleri atantık/yer
lı fakat dogmatik olan ile modem/seküler fakat "yabanci" 
olan arasında yaşanan ikilemin uzantısı gibidir. 

Köksüzlük ve yabancılaşma 

'Dogu-Batı 'nın ıfade ettigi anlam dünyası arasındaki 

gerilim, Türkiye baglamında da geçerli olmuştur. Impara
torluktan Cumhuriyete geçiş süreci baglamında, etnik kö
keninden bagımsız, bütün aydınlar için geçerlı olan bir sü
reksızlik durumundan da söz etmek mümkündür. Türki
ye Cumhuriyeti her ne kadar birçok açıdan Osmanl ı ile 
bir süreklilik içinde yapılanmışsa da genç Cumhuriyetin ve 
yenı ulusal kimligin gericiliklilencilik. aydınlıkikaraniık gibi 
ıkilikler üzerinden Imparatorluk ile karşıtlık içinde tan ım
lanması, modem Cumhuriyetin aydınlan ile cumhuriyet 
öncesi kültürel birikim arasına derin bir uçurum girmesi
ne yol açmıştır. "Eski dönem"e ait olan ne varsa "geri
lik/genci/ik" ya da "karanlik'' olarak kodlanmıştır. Geçmışin 

kültürel bınkimi ve mırası üzerinde şekillenmeyen bir en
telektüel alan ise kaçınılmaz olarak köksüz, yavan ve sıg 

olmuştur. Öte yandan Cumhuriyetin otoriter karakteri, 
yenı kuşaklara ulaşılacak bir hedef olarak kodlanmış olsa 
bile Batı degerlenni ve düşünce sistematigini özümseme
lerine de olanak tanımamıştır. Böylece ne "Dogu"ya ne 
de "Bat/'ya ait olan, ı kisin in de derinligınden ve zenginli
ginden yoksun bır şekillenme söz konusu olmuştur. 

Özeesi köksüzlük ve yabancılaşma aydınlann üzerine 
ayak bastıklan cografya üzenne dennleşmelerinı, onun 
banndırdıgı zengin kültürel entelektüel birikime kök sal
malannı, ondan beslenmelerinı de, onu besleyip dönüş
türmelerini, geliştirmelerin i de engellemiştir. Bir başka ifa
de "Dogu" ile "Batı" arasında sıkışıp kalan aydınlar, Orta
dogu'nun tarihi kültürel birikımıne ve zenginlıgine yaban
cılaşmakla kalmamış, yabancılaştıklan için nüfuz ederne
dikleri bu birikimi, evrensel aydınlanma degerieri ile sen
tezleyememış. bu kültürel birikırnin çaglar boyunca bann
dırageldigi dogmatizmın ve dınsel fanatizmin aşılmasına 
katkı da sunamamışlardır. 

'Aydınlanma' mı, kimliksizleşme mi! 

Kürtler açısından yabancılaşma ve parçalılık durumu 
biraz daha kamıaşıktır. 'T anhsel ve kültürel gerçeklik" nıte-
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lernesi örtük olarak tarihsel süreklilık ve bütünsellik varsa

yımlannı içinde banndınr. Oysa Kürt aydınlan açısından 

her iki varsayım da oldukça problemlidir. Kürtler açısın

dan köksüzleşme sürecinin daha travmatik ve şizofrenik 

bır süreç şeklinde yaşandıgı düşünülebilir. 

Kürtlerin parçalılık durumlan Osmanlı ve Pers ımpa

ratorluklannın sınırlan arasında bölündüiden 1600'1ü yılla

ra kadar uzansa da imparatorluklann gevşek siyasal örgüt

lenme ilkesinden dolayı bu durum kültürel farklılaşmaya 

yol açabılecek bir parçalılıga neden olmamıştır. Bu açıdan 

esas degişikligin Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Orta

dogu'da siyası sınırlann yeniden çızılmesı ile gerçekleştıgi

ni belirtmek hata olmaz. Birden fazla ülkenın sınırlan için

de kalan Kürtler dogal olarak bu ülkelenn farklı sosyo

ekonomik ve politık gelişim süreçlerinden fazlasıyla etki

lenmişlerdir. 

Türkiye'deki Kürtler diger ülkelerdekılere göre mo

demleşmenin nımetlerinden daha fazla yararlanabılmışler, 

buna karşın dilleri ve kültürel mevcudiyetlen yok sayılmış, 

yasaklanmıştır. Bu yok sayma ve yasaklamanın, Kürt ay

dınlannın Ortadogu'nun kültürel ve entelektüel zengınligi 

ıle buluşmalannı engelleyen temel etkenlerden birisi ol

dugu söylenebilir. Mesela denilir ki, Türkıye Arap alfabe

sinden Latin alfabesine geçınce Kürtler bır gecede cahil

leşmişlerdirS. Bu hiç de abartı sayılmaz. Çünkü Kürtlerin 

Cumhuriyet öncesi Ortadogu'nun diger kültürel zengın

liklerinden de beslenmiş olan yazılı kültürel birikimleri 

Osmanlı'nın geri kalan Müslüman tebaası gibi Arap alfa

besi ile kaydedilmiş durumdaydı. Bu yazıl ı birikimin yeni 

kuşaklara aktanlmasının iki yolu bulunmaktaydı: Ya yeni 

kuşaklar Arap alfabesi ile okur-yazar olacaklardı ve böyle

ce bu bınkimden yararlanmayı sürdürebileceklerdi, ya da 

Latin alfabesı kabul edildikten sonra da Kürtçe literatür 

önünde engel bulunmayacaktı; Arap alfabesi ile kaydedil

mış birikım Latin alfabesıne geçinlecekti. Oysa Arap alfa

besinin terk edilip Latin alfabesine geçilen dönemde Kürt

çe ve Kürtlerin kültürel varlıgı yasaklanmaktaydı. Söz ko

nusu kültürel birikimin yasal yollardan Latın alfabesi ıle ye

niden kaydedilerek dolaşıma sokulması resmen yasaklan

mıştı. Bu koşullarda Türkiye'li Kürtler o zamana kadarki 

bütün yazılı kültürel birikimlerinden uzaklaşmış ve dolayı

sıyla "cahilleşmiş" oldular. 

Dolayısıyla Türkiye'deki aydınlar için yukanda degini

len Dogu/Batı ikilemınden ötürü bir köksüzlük ve yaban

cılaşma durumundan söz edılirken, Kürtler açısından da

ha agır bır kimliksizlik durumundan söz etmek gerekmek

tedir. Çünkü Cumhuriyet sonrası Kürtler açısından "ay

dınlanma" ile kültürel açıdan kimliksizleşme/köksüzleşme 

birbınne koşut süreçler olmuştur6. lsmail Beşikçi hocanın 

pek çok kere altını çizmiş oldugu bu olgu, Kürt aydını açı

sından oldukça patolojik bir duruma işaret etmektedır7. 
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Kendi kimlıginden ve dilinden kovulmuş bir aydın katego

risınin bu kimligın de bir parçasını oluşturmakta oldugu 

bütünle, Ortadogu ile saglıklı bir ilişki içinde olmasını bek

lemek gerçekçı olmaz. 

Ote yandan Kürtlere ve Kürt aydı nına ilişkin böylesi 

bir geneliernenın ancak 1980'1i yıllara kadar geçerli kabul 

edilebilecegi, 1980 sonrasının ıse birçok açıdan aynca de

gerlendirmeyi gerektiren degişiklikler ıçerdigi açıktır. Söz 

konusu degişiklikler, başka bir makalenın konusu olabilir. 

Bu makaleyi degışime yol açan etkenierin başında, 

Gramsci'ninB tanımladıgı anlamda bir kolektif aydın olarak 

nitelenebılecegini düşündügüm 80 sonrası Kürt hareketi

nin geldıgini vurgulayarak bitirmek mümkün. 

Dipnotlar: 

Göz ardı edilen farklıilgın bıyolojik bir farktan kaynakland ı gını 

öne sürmek niyetınde degil ım. Böylesi bır iddia "kad ın. dogası 

geregı banşçıdır" sözü kadar saçmadır. Burada vurgulamak ıste

digım. cinsiyetierin toplumsal olarak farklı şekıllerde inşa edilme

sınden ve kadıniann tanh boyunca iktidar ilişkilerinden dışianmış 

olmalanndan dogan farktır. 

2 Kı bu toplumlann kadın eksenli olduklan dile getirilmektedir. 

3 Sümer Devleti. 

4 Bu ikilem kımileyın kadıniann geleneksel cınsıyet rollerini pekiş

tıren ve kutsallaştıran bir şekilde özel alanikamusal alan aynmı 

ile aşılmaya çalışılmıştır. Özel alan, aile ve aileye yüklenen an

lamlar kümesı ulusun ve ulusal kültürün özünün korunacagı ve 

yeniden üretilecegi alan olarak kod lanırken. kamusal alan ıse 

modemleşmenin, rasyonel batı degerierinin benımsenecegı ve 

hayata geçınlecegı alan olarak kurgulanmıştır. 

S Aslında Kürtlenn cahılleşmelerinın ya da en azından tek yanlı bir 

bılgi bırikımı ile sınırlandınlmalan sürecinin daha eskılere, mırlik 

düzenının tasfiyesine kadar uzandıgı söytenebılir. Medreseler 

Mirliklenn sıyasal bınmler olarak varlıklannı sürdürdükleri dö

nem boyunca onlann himayelennde yerleşık ve çok yönlü egi

tım veren kurumlar olmayı sürdürebılmişlerdir. Nitekım Kürt 

kültürü ve dilıne önemli katkılar sunan eserlenn önemlı bir bö

lümünün Cızra-Botan mırliklennın egemenlik alanındaki medre

selerde yetışenler tarafından ortaya çıkanlmış olması tesadüf ol

masa gerektır. Mirlıklenn tasfiyesi ile bu durum degişmiş, Kürt

lenn geleneksel egitim kurumlan olan medreseler sadece dini 

egıtım veren kurumlar halıne dönüşmüşlerdır. lmparatorlugun 

Müslüman olmayan unsurlan kendı seküler egitim kurumlannı 

oluştururken, Kürtler aynı zamanda sınıfsal bır farklılaşmaya da 

işaret eden ıki seçenekle yüz yüze kalmışlardır. Yoksul Kürtler 

yerellerdeki dını egitım veren ve birinci basamak düzeyındeki 

egıtim kurumlan olan medreselere yönelirken, geleneksel Kürt 

seçkınlennın genç kuşaklan Imparatorluk merkeıınde kurulan, 

daha modem ve seküler olmakla bırlikte bır yönüyle denetım 

amacı taşıyan Aşıret Mekteplerine alınmışlardır. Böylece Kürtler 

aydınlanma açısından sonralan giderek daha da dennleşecek 

olan bır ikılemle karşı karşıya kalmışlardır. Bu ıkilem ya modem 

fakat bagımlı ya da yereligeleneksel fakat dogmatık seçenekle

nnden oluşmaktadır. 
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6 TIP yöneticilı~ı yapmış olan Tank Zıya Ekıncı'nın anılan arasında 
Kürtlerin düşünsel yaşamının parçalanmasına ılışkin oldukça dü
şündüri.icü bır ömek vardır. Bilındı~i gıbi sosyalıst kımlıkli bır 
parti olara'< halk ı çınde "dinsiz/imansız" diye karşı propaganda
sı yapılan TIP'in dinsel tutuculugun hakım oldugu kırsal kesım
Ierde örgütlenmesi kolay olmamıştı. Ülke genelinde hal böyle 
ıken, Dıyarbakır'ın Sılvan ılçesınden bır grup TIP Diyarbakır ıl 
başkanlıgına baş vurarak ılçefennde partı örgütü kurmak ıstedık
lennı bild ırmişler. Başvuruyu yapaniann arasında mella denilen 
yerel dın görevlılen bulunmaktaymış ve TIP ılçe başkanlıgı ıçın 
önerilen kışi de bir mellaymış. Bu durum üzerine TIP genel 
merkezi şaşırmış. Gönüllü olarak parti kunma başvurusu yapıl
ması neyse de ilçe başkanlıgına da bır din göreviısın in önerilmiş 
olması merkez yönetıcılennde kuşku uyandırmış ve TIP yöneti
cılennden Ekınci'yi bu kuşkulu durumu ıncelernesi için görevlen
dırmışler. Ekıncı kısa süre sonra bu çelişkinın nedenını çözüver
mış. Başvurucu mellalar yerelde e~ıtım veren medreselerden 
yetişmişlermiş Bu medreselerde ise okutulan Arapça eserlerin 
arasında sosyalıst Kürt şain Cegel'"l<'Nln'ın Arap alfabesiyle basıl
mış Kürtçe dıvanı da bulunmaktaymış. Formel e~rtım kurumla-

nnda Cegerxwin'den ve onun sosyalıst şıırlennden habersiz ye
tışen ve şairin latın harfleriyle basılmış hiçbır kitabı olmadı~ı ıç ın 

böyle bır şanslan olmayan ö~rencılerin aksıne medresede Arap 
alfabesi ı le e~itım gören mellalar Cegel'"l<'Nln'i çok ıyı tanıdıklan 

gibi onun şıırlen aracılıgı ile de sosyalizme sempati duymuşlar

mış. Seküler egitim kurumlannda modem e~itim alan kuşaklann 
devasa bir kültürel bınkimden yoksun yetışmelen ka~ısında 

Aristo mantıgı ı le dınsel egitım veren ve modem dünya ıle faz
laca bagı bulunmayan medreselerde yetışen öj!rencılenn bu ör
nekte sergilediklen çelışki kanımca Ortadogulkendı gerçekli~i 

ve Kürt aydını konulan na ili şkın pek çok şey anlatmaktadır. (Ta
nk Zıya Ekınci, "Türkiye lşçı Partısı ve Kürt Aydınlanma Hareke
ti", lkınci Bilım ve Sıyaset. 2001, sayı 1. 

7 Aslında "anadil yasa~ı"nın bıreyin ve/veya bir toplulugun ruhsal 
ve düşünsel açıdan saglıklı ve bütünlüklü gelışimi önünde ne tür 
bir engel oluştunmakta oldugu başlı başına üzerinde durulması 
gereken bir konudur 

8 Antonıo Gramscı. Hapıshane Defterleri, Belge Yayınlan, Istan
bul. 2003 

Lozan' dan sonra Ortadoğu'yla araya 

demir perde gerildi 
MEHMET BAYRAK 

Kuşkusuz herhangi bir konuya il işkin düşüncenin te
mellendiri leb ılmesı , her şeyden önce resmı ideolojiden 
annabılmeyı gerektınr. Bu, ülkemızde Kemalist resmı ide
olojiye endekslenmiş beyinler için söz konusu oldugu gi
bi, bilimsellık iddiasıyla ortaya çıkan çogu 'sol' kafa içın de 
geçerlı dir. 

Bır zamanlar i lhan Selçuk'un bır kitabı ç ıkmıştı. Kitabın 
adı, Tiroj'un soruşturma konusunu da çagnştınyordu: 

Uzak Komşu Sovyet Rusya'dan Gezi Not/on. Bu isim amaç
lı olarak seçilmişti. Sovyetler Birligi'nin de, Sovyet Rus

ya'nın da, Türkıye'nin bitişigınde veya yanıbaşında oldugu
nu herkes biliyordu. Oysa, o zamanki resmi görüş, Sov

yetler Birligi'ni potansiyel düşman olarak sundugu ıçin, 
maddı o larak Türkiye'nin hemen kuzeydogusunda bulu
nan bu ülke manevi olarak çok çok uzaklara düşmüştü. 

Yönetimler, diger halkiann yanı sıra Sovyetler Bırligi 

içinde yer alan Türkı halklan 9a görmezlıkten gelirken; 
ma~inal milliyetçı unsurlar devletin de bilgisı ve yönlen
dirmesiyle, buradaki Türklerin nasıl ezıld ıklen üzenne se
naryolar diziyorlardı. Hatta zaman zaman Cemıloglu ör
neginde oldugu gibi. bu ülkelerdeki muhalif unsurlar hak-
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kında düzmece haberler TRT gibi resmi kurum larda bile 
yayımianıyor ve bu durum ülkeler arası ilişkilenn bozul
masına bi le yol açabiliyordu. 

Oysa, Sovyet rejimi degiştıkten sonra bu topluluklar
la kurulan dıyalog sonrası izlenımler, Sovyet reıimi önce
sinde hayvancılık ve ilkel tanmla geçınen bu Türk toplu
luklannın, daha sonra ne denlı büyük atılımlar yaptıgını or
taya koyuyordu ... 

Marıinal milliyetç ı unsurtarla sag kesim bu anti-propa
gandalan yaparken, sol kesim de göcmeden, bilmeden bu 
reıimi ve uygulamalannı göklere çıkanyordu. Bu da ıkinci 
bir şartlanma ve yanl ışiıktı kuşkusuz ... 

T arihi arşiv bile hurdaya çıkartı ld ı 

Aynı şey, Türkiye'nin bir parçası oldugu Ortadogu içın 
de geçerlidır. Sanki Türkler, bin yılı aşkın zamandır bu 
cografyada ve bu halklarta birlikte yaşamıyormuş gibi, 
özellıkle Lozan'dan sonra kendisiyle Ortadogu dünyası 
arasına adeta bir demir perde gerdi. Bın yıla yakın aynı al
fabeyi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Farsçayı, 
Arapçayı ve buı:ılann Türkçe ve Kürtçe ı le birlikte kanşı-
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mından oluşan Osmanlıcayı kullandıgını unutur görünen anlayış: gıderek bu yazıyı kullanmayı bıle "genci/ık" saymaya baş

ladı. Bu toplumlan ve kültürleri çagnştıran sanat müzıgini yasaklamaya kadar ışi vardıran bu şoven anlayı ş, bır toplum 

ıçin son derece önemlı olan tarihsel arş ıvini bıle hurda kagıt fiyatına Bulgaristan'a satabiliyordu. Bu, bır bakıma deveku

şu politikasıydı. Çünkü. tüm aniaştırma çalışmalanna ragmen 80 yıl sonra bile, h~l~ Türkçenın yansı bu kültürlerden alı

nan kelimelerden oluşuyordu .. . 

Işın ilginç yanı, bu topluluga sırtını dönüp, tümüyle yönünü Batı'ya çeviren kesımierden biri de 'sol kesim'di. Kültü

rel planda bunu yapan sol, sanki 20. yüzyıl başlannda bu cografyayı yenıden dizayn eden Batı emperyalizmi degilmış gı

bı: Amerika'nın Ortadogu'daki son varlıgıyla bırlikte birdenbıre 'emperyalizm'i keşfetti! .. 

Açık söylemek gerekirse; 1925 Kürt isyanından sonra Mılletler Cemıyetı'nce kendisıne Irak petrollerinden verilen 

yüzde 1 O' luk hısseyi SOO bin S terlin karşılıgında Ingiltere'ye bırakarak Ortadogu işinın içinden çıkmaya çalışan Türkiye: 

moda deyimle ülkesi ve milletıyle dörde bölünen Kürt halkının her parçada karşılaştıgı sorunlar dolayısıyla, bir yandan 

bu cografyayı "yasak bölge" ilan ederken. bır yandan da her defasında soruna "müdahıl" oluyordu. Bu ugurda, zaman 

zaman Lozan'la belirlenen sınırlan da degiştirmekten geri kalmıyor, CENTO gibı örgütlenmelerle Iran, Irak ve Suriye gı

bı ülkelerin yanı sıra; bugün emperyalist dedigi ABD ve Ingiltere ile de ıttifaklar kuruyordu. 

O dönemler, resmi politıkalann yedegıne katılan 'sol', bu ülkelerdeki Kürtlenn durumundan haberdar olmadıgı gibı; 

Hasan Hüseyın Korkmazgil, Kemal Bayram Çukurkavaklı gibı kımı sol yazarlar da, sosyalist olarak sunduktan ırkçı Sad

dam reı iminı göklere çıkarabılıyorlardı ... 

Baba Tahir'i tanıma(ma)k ... 

öte yandan. binlerce yıl öncesınden birçok uygarlıga beşıkl ık etmiş bu cografyada boy veren kültürel birikim yete

rince bil inmedigı, tanınmadıgı gibı: söz gelimi Ömer Hayyam gibi kimi degerler de, daha çok Batı üzerinden tanınıyor

du. Çünkü Hayyam. dünyada en çok dıle çevrilen bır şaırd ı . Peki. sınırlı da olsa Ömer Hayyam'ı tanıdık da, ondan ön

ce yaşamış ve yine Batı lı birçok bılım adamı tarafından ondan daha büyük bir şair olarak kabul edılen Kürt şairi Baba 

Tahır Uryan'ı bugün kaç kişi tanıyor? .. 

Daha 1 0-1 1 ' ıncı yüzyılda; 

Elime geçerse eger (elegin çarkı 

Ona yedı ceddın hesabını soranm 

Bırisinde yüz nimet 

Dıgennde kanlı ekmek 

Soranm hesabını (elekten 

Felekten soranm hesabını 

Bu neden böyledir 

Ve o neden öyledir 

Versin bana hesabını ... diyen Baba Tahır Uryan'ı tanıyıp algılamadan, sözgelımı ondan dokuzyüz yı l sonra gelen bir 

Karl Marx' ı tanımak ne kadar anlamlı ve inandıncı otur. .. 
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Ortadoğu'da emperyalizm 

kendini nasıl üretti? 

İSMAIL BEŞIKÇ I 

"Dogulu ya do Ortodogulu aydının, üzerine dogdugu kül
türel-tarihsel gerçek.lige yakın durmodıgını söyleyebılınz." 
Ama bunlan her zaman Avrupa merkezcilikle, emperya
lizmin polıtikalanyla açıklamak kanımca yeterli degıldir. 

Bunlan kavrayabilmek için Ortadogu'nun kendı dinamik
lerine bakmak gerekiyor, Ortadogu'nun siyasal kültürüyle 
daha yakından ilgilenmek gerekıyor. 

Ortadogu tarihini ilgilendiren önemlı olaylardan bın. 
Kürdistan'ın ve Kürtlerin ülke olarak ve halk olarak bölün

mesi, parçalanması ve paylaşılmasıdır. Kanımca bu, Orta
dogu tarihini ilgilendiren, bazı Ortadogu devletlerinin si
yasal kültürünün oluşumunu saglayan en önemli olaydır. 
Bu olgu, Ortadogu'da. Arap tanhini, Türk tarihini, Fars ta
rihini çok yakından ılgilendirdigi halde, lrak'ın, Suriye'nin, 

Türkiye'nin ve Iran'ın siyasal hayatını çok sıkı bır şekılde il
gilendirdigi halde, bilmezlikten, görmezlikten gelinen bir 
olgudur. Bu konuyu araştırmamak ögrenmemek konu
sunda da ciddı bir ısrar vardır. 

Başbakan Recep T ayip Erdogan, birkaç yıl önce, Rus
ya'yı ve Norveç'i ziyaret etmişti. Oralarda yaşayan Kürt
ler, kendisıne, Kürtlerle ilgili bazı sorular sormuşlardı. 
"Kürt sorunu nasil çözü/ecek?" diye soruyorlardı. Başbakan, 
her iki yerde de, "Eger bunlan düşünmezseniz sizin için de 
böyle sorunlar olmaz" demişti. Başbakanın bu tutumu Tür
kiye'de epeyce yadırganmıştı. Fakat gerçek budur. Aslın
da bu tutumun yadırganması şaşırtıcıdır. Sadece Türk dü
şüncesi için degil, Arap düşüncesi için de, Fars düşüncesi 

için de böyle bir 'sorun' yoktur. Sadece bazı asayış sorun
lan vardır, onu da devletın silahlı güçlen halletmektedir. 
Bu bakımdan bu, incelenen, araştınlan bir konu degildir. 
Kürtlerle ılgili konular gündeme geldigi zaman, Türk araş
tırmacılar, basın mensuplan. her zaman Kürtlen suçlarlar, 
Kürtlerin, "Avrupa merkezci düşüncelerin esiri" oldugunu 
söylerler, "Kürtler emperyalizmin maşalıgını yapıyor" der
ler, "Kürtler, emperyalizmin ışbirlıkçisidir'' derler. Arap dü
şüncesı ve Fars düşüncesi de böyledir. Bu beyaniann ta
rihsel bir degeri yoktur. Kürt sorununu açıklama özelligi 
de yoktur. Ama temel sorunu gizleyıci, çarpıtıcı, saptıncı 
oldugu söylenebilir. Halbuki emperyalizm esas eylemını, 
Birinci Dünya Savaşı sürecinde ve savaştan sonra, Kürdis
tan'da gerçekleştirmiştir. Kanımca emperyal düşüncenin 
ve politikanın en etkili, en kalıcı hali, en belirleyici, en yön-
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lendiricı halı, Kürdıstan'da gerçekleşmiştir. Er.ıperyal dü

şünceler ve politikalar, buradan a ldıklan güçle, kendisini 
Ortadogu'da her zaman üretme, güçlendirme koşullan 
buldular. Bu da incelenen, araştınlan, irdelenen bir konu 
degildir. Görmezlikten, bilmezlikten, duymazlıktan gelinen 
bir konudur. Bu konuyu ögrenmemek için de büyük bir 
özen gösterilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
oluşturulan Milletler Cemiyeti döneminde, Kürtlere çok 
büyük haksızlıklar ve adaletsizlikler yapılmıştır. Bu haksız. 
adaletsiz tutum, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturu
lan Birleşmiş Milletler dönemınde de devam etmiştir. 

Kürt sorunu Kürtler tarafından gündeme getırildigi zaman 
ise, Kürtlerin emperyalizmle işbirl igi yaptıgı, Kürtlerin em
peryalizmın ajanı oldugu söylenmiştir. Halbuki, fiili olarak 
emperyalizm hep Kürtlere karşı mücadele etmiştir. Em
peryalizm, Kürtlerin milli isteklerinin bastınlmasında, hep 
bölge devletlerine yardımcı olmuştur. Emperyalizmle iş

birligi yaptıgı söylenen Kürtlenn hiçbir isteginın yerine gel
medigı açıktır. Bu talepler bölge devletleri ve emperyalist 
güçler tarafindan müştereken bastınlmıştır. 

Önemli bir konu 19 17'den sonra, Sovyetler Birlıgi'nın 
tutumunun irdelenmesidir. "Emperyalizme karşı savaş", 

Leninli, Stalinli, Troçkili Sovyetler Birligi'nin önemli ilkele
rinden biridir. Ortadogu'da emperyalizmi üretecek en 
önemlı polıtika ıse, Kürdistan'ın ve Kürt halkının, bölün
mesı, parçalanması ve paylaşı lmasıdır. Çünkü hiç bir halk. 
baskıyla, zulümle, kendi milli haklanndan vazgeçmez. Gas
bedilen milli haklannı tekrar kazanmak ıçin, fırsatını yaka
ladıgı zaman, kendisine uygulanan baskı politikalanna kar
şı ayaklanır. Bunun ise, bölgede bir istikrarsızlık yaratacagı 
açıktır. Ömegin 1920'1erde, 1930'1arda, 1940'1arda, 
Irak'taki Arap yönetımıne karşı, Kürtlerin başlattıgı her 
ayaklanma, Ingiliz birliklerinin, lngılız Kraliyet Hava Kuwet
lerinin, bombardımanıyla etkisiz bir hale getirilebilmiştir. 

Ingiliz Kraliyet Hava Kuwetleri en çok Kürdistan'da kulla
nılmıştır, en etkılı bır şekilde Kürdistan'da kullanılmıştır. 

Tarihte, zehirli gazlar, ilk defa Büyük Britanya yönetimi ta
rafindan Kürtlere karşı kullan ılmıştır. Bu, emperyalizmi 
üreten, güçlendiren çok önemli bır süreçtir. 

lbretlik tekerleme: Kürtler emperyalizmin ajanı! 

19 19 yılından itibaren, Güney Kürdistan' da, Şeyh Mah-
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mud Berzenci liderlıginde ciddı bir ayaklanma vardır. Ha

san Yıldız'ın, FranSiz Belgeleriyle Sevr-Lozan-Musul Üçgenm

de Kürdıston (4. bs., Doz Yayınlan, 2005) kitabında bu 

ayaklanmalar konusunda çok ciddi belgeler, belirlemeler 

vardır. Bu, bagımsız Kürdistan'ı hedefleyen bir mücadele

dir. Dönemin emperyal güçlen Büyük Britanya ve Fran

sa'ysa, degil bagımsız Kürdistan'ı kabul etmek. sömürge bir 

Kürdıstan kurulmasını bile düşünmemişlerdır. Kürtlerden 

gelen her türlü millı istegı reddetmışler. bastırmaya çalış

mışlardır. Kürtleri. ve Kürdistan'ı bölüp parçalamak ve yok 

etmek iç:in ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Büyük 

Britanya ve Fransa gıbi emperyal güç:lenn, Kürt polrtikasını 

saptarken, uygularken, Kemalist yönetimle, Arap ve Fars 

yönetimleriyle işbi rligi ve güç:birligi içinde oldugu açıktır. 

Büyük Britanya'ya karşı mücadelesinde, Şeyh Mah

mud Berzenci, 20 Ocak 1923, 1 O Haziran 1923 ve 27 

Temmuz 1923 tarihlerinde, yanı , 1923 yılında üç: defa. 

uluslann kendi geleceklerini belirleme ilkesini hatırlatarak. 

mazlum uluslar kavramına vurgu yaparak. Kürtlere karşı 

yapılan haksızlıklan dile getirerek. Sovyetler Bırligi'nden 

yardım talep etmıştir. Fakat bu mektuplara olumlu veya 

olumsuz bir yanıt verilmemiştir. Hasan Yıldız. ikinci mek

tubun 23 Haziran 1923 tarihlı Pravda gazetesınde yayım

landıgını belirtmektedir. (a.g.e. s. 89-90) Emperyalizme 

karşı mücadele ilkesini, bunun yanında uluslann kendi ge

leceklenni belirleme ilkesini en ç:ok dillend ıren Sovyetler 

Birligi yönetiminin, teonde ve uygulamada meydana ge

len bu derin uçurumu göremernesi dikkate deger bir du

rumdur. Şöyle söyleyebiliriz: 1920'1erde Sovyetler Bırli 

gi'nın Kürt politikası, Büyük Britanya ve Fransa'nı n, Kürt 

karşıtı politikalanndan farklı degildir. 

Durum bu kadar açıkken, belirginken, bu sürecin, 

Türk, Arap ve Fars düşüncesi tarafından, gıderek Sovyet

ler Birligi, ABD ve Avrupa devletlen ve kurumlan tarafın

dan irdelenmemesi, ama milli hakianna sahip çıkmak iç: ın 

mücadele yürüten Kürtlerin, "emperyalizmin ajanı", "em

peryolizmm işbırlikçıleri" olarak suçlanmalan ibret vericidır. 

Bunun genel bir tutum oldugunu sagcılan da, solculan da. 

laiklen de, şeriatçılan da kapsadıgını belirtmek gerekir. Bu 

tutumun, Kürt sorununu açıklayıcı bir niteligi yoktur. Sanı

lanın tersine. emperyalizmin düşüncesıni ve eylemini açık

layıcı bir niteligi de yoktur. Bilakis bunlan gizleyıci, saptın

cı bir niteligi vardır. TiroJ , Eylül 2006 tarihli 22. sayısında 

"Smır ÖteSI!" başlıklı bir dosya yayımlamıştı . Burada da ya

zarlar, sadece, sınırlann var oldugunu, Kürtleri böldügünü 

vurguluyorlar. Ama neden böyle oldugu konusunda, yani 

bölünmenin, parçalanmanın ve paylaşı lmanın nedenlen 

konusunda bir yorum getirmiyorlar. "Neden böyle oldu? 

Niçin böyle oldu?' ise, emperyalizmin Kürdistan politikala

nyla ve uygulamalanyla ilgılı bir alandır. Yazarlar, araştır

macılar bu irdelemeden uzak durmaya çalışıyorlar. 
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Tarihsel bir olgunun kavranmasında, "Ne oldu?", "Kim 

yapti?", "Nasil oldu?" gibi sorulann sorulması, bu sorulara 

makul cevaplar aranması elbette önemlidir. Ama esas 

olan. "Niçin oldu?", "Neden oldu?" sorulannın sorulmasıdı r. 

Bilimsel bir inceleme, ancak. bu soruya verilecek cevap

larla temellenir, gelışir. Kürdistan'la, Kürtlerle ilgili incele

melerdeyse, bu son sorular hiç: sorulmadıgı gıbi , ilk üç: so

ru da dogru-dürüst bir şeki lde sorulmuyor. 

Sovyetler Birlıgi'n ın tutumuna biraz daha yakından 

bakmakta yarar var. 1970'1eri, 1980'1eri düşünelım. Irak'ta 

yüz civannda Sovyetler Bırligi uzmanı vardı. Bu uzmanlar 

kimyasal sılahlar konusunda, Baas yönetimine, Saddam 

Hüseyin rej ımıne danışmanlık yapıyorlardı . Kimyasal sılah

lar nasıl üretilir. nasıl kullanılır, hangi koşullarda kullanıldıgı 

zaman daha verimli sonuçlar alınır yani daha büyük. daha 

kıtlesel ölümler gerçekleşir gıbi konularda danışmanlık .. . 

Kimyasal silahiann yapımı ve kullanımı konulannda danış

manlık ne demektir? Omegin, şu kadar binmdeki tabun 

gazını. şu hava koşullannda bir köyün üzerine atarsanız 

yüz civannda ınsan ölür. Fakat aynı birimdeki sarin gazın

dan, aynı miktarda, aynı hava koşullannda bir köy üzerine 

atarsanız üç:yüz civannda insan ölür ... Etik açıdan bu da

nışmanlıgın degeri nedir? Böyle bır danışmanlık. Marksızm 

gibi, komünizm gibi bir ideoloj iyle nasıl bagdaştınlabilmış

t ir? Acaba, Sovyetler Birligi vatandaşlan, 1970'1i, 1980'1i 

yıllarda, mühendislerinin ve uzmanlannın, kimyasal silahia

nn üretımı ve kullan ımı konulannda Saddam Hüseyin re

jimine danışmanlık yaptıgını biliyorlar mıydı? Başbakan Re

cep Tayyip Erdogan'ın sözü bu olayda da geçerlidir. Eger 

düşünmezseniz böyle bir olay yoktur. Marksıstler. komü

nistler. sosyalistler, böyle bir olayı düşünmemişler. irdele

memışlerdir. Bu süreci görmezlikten duymazlıktan gelmiş

lerdir. Aslında, böyle bır süreç:, öbür siyasal akımiann ve 

kurumlann da ilgi alanı dışında olmuştur. Ama, Saddam 

Hüseyin rejimının, Kürt halkına karşı yürüttügü insanl ık dı

şı operasyonlarda bile, Kürtlerin ç:ıglıklan duyulmamıştır 

Kürtlerin yaşamak iç:in dünyadan yardım istemeleri, ilgi 

beklemeleri, "emperyoltzmin ojonlıgı", "emperyalizmle işbır

ligi" şeklinde algı lanmıştır. 

Saddam kitle imha silahı kullanmadı mı? 

Yine 1970'1erin ortalannda, Mele Mustafa Barıanı'nin 

liderligindeki mücadelede, Kürt köyleri Sovyet yapımı MIG 

uçaklanyla bombalanmıştır. Bazı durumlarda bu uç:aklann 

pilotlannın bile Sovyet pilotlan oldugu gözlenmiştir. 

Halepçe'de, 16 Mart 1988'de, beşbinden fazla 

Kürt'ün yaşamını yıtirdigi söylenir. Halbuki, Halepç:e'ye 

gelinceye kadar, hangi gazın daha öldürücü oldugu, hangi 

gazın daha büyük krtlesel ölümlere yol açtıgı konusu de

neyler yapı larak ulaşılan bir bilgidir. Bu deneyler hep Kürt 

köylerinde yapılmıştır. Ilen Batı ülkelerinde, laboratuvar-
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larda. fareler üzerinde yapılan deneyler. lrak'ta. Kürt köy
leri üzerinde. Kürtler üzerinde yapılmıştır. 1970'1ı ve 
1980'1i yıllarda. bu deneyler sırasında öldürülen Kürtlerin 
sayısı Halepçe'de öldürülenlerden de fazladır. Enfal ope
rasyonlan s ırasında yok edilen, kaybedilen Kürtlerin sayı
sı. 180 bınin üzenndedir. Ama ömegin Arap aydınlan, 
Saddam rejiminin Kürtlere karşı böylesine insanlık dışı po
lft.ıkalar, soykın ma kadar varan politikalar uygulamasını bil
dikleri halde, bu rejime karşı küçücük bir eleştıri getirme
mışlerdır. Bu. bu uygulamanın meşru görüldügü anlamına 
gelir. Kanan Makiya. bu rejime karşı eleştın getirebilmış 
çok ender olan Arap aydınlanndan biridır. Vahşet ve Ses
sizlık kitabı bu bakımdan ibretle okunması gereken bir ki
taptır. Kitabın alt başlıgı. Savaş, Diktatörlük. Boşko/dm ve 
Arap Dünyos!'dır. (Çev. Arif Karadag. Avesta/ Acıl Kıtap
lar. 2002) 

Kanan Makiya, Enfal ile ilgili olarak şunlan söylemekte
dir. "Enfol Batlll devletlerin ve Arap oydm/onnm tom bilgisi 
dahllmde. Irak içinde, yillardir sürdürülmekte olon, boşton 
oşog1 mont1ks1z vohşet.in doruk noktos1d1r. Batlll devletler t.i
rom silohlandmrken. Arap oydmlon ono payonda oldular. 
Vohşet şimdi herkese dokunmokto ... 

!srail devletini yaratmak amacıyla gerçekleştırilen yüzler
ce Filistin köyünün tahribati üzerine milyonlarca ve milyon
larca kelime yaZIIdı. Ve böyle olmas1 do gerekiyordu. Ancak 
bunları yazan oym oydmlonn çogu. binlerce Kürt köyünün bir 
Arap devletı tarafindan yok edilmeSI söz konusu oldugunda 
sessiz kalmoy1 tercih etti. Bizler sadece bilmek ıstedigimiz 
şeyleri biliyor gibi gözükOyoruz." (s.242-243) 

Edward Said, sadece Araplann degil, dünyanın da 
önemli entelektüellerinden bıridir. Edward Said, Saddam 
Hüseyin rejıminin . Baas rejiminin 1988'de. Halepçe'de, ve 
sonrasında, Kürtlere karşı kimyasal silahlar kullanmadıgını 
ileri sürmektedir. Rejimın Kürtlere karşı soykınma varan 
uygulamalan konusunda. küçücük bır eleştıri getirmemış
tir. Edward Said'e göre, Kürt sorunu diye bir sorun yok
tur. Saddam Hüseyin. emperyalizme karşı dırenış sergile
yen bir Araptır. (Kanan Makiya, a.g.e., s. 3 14) 

Arap aydınlan için, Edward Said gibi entelektüeller 
ıç ın, Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Yok olan bır so
run üzerinde de düşünmek anlamlı degildir. Düşünmez
seniz, kafanız böyle bir sorunla meşgul olmazsa, böyle bir 
sorun da yoktur. 

2003 Mart'ında, ABD'nin lrak'a silahlı müdahalesm
den sonra. en çok duyulan söz, "lrok'm elmde kitle imha SI

lah/an yokmuş!", "Saddam Hüseyin'in elinde kide imha si
lah/on olmod1gı anlaşiidı!" Uluslararası medya, Arap med
yası, Türk medyası, Fars medyası sık sık bu görüşü dile ge
tirdi. Fakat. bu medyalar, lrak'ın, Baas rejimının elinde bir 
zamanlar, 1980'1erde, bu silahiann bulundugunu, bu silah
Iann Kürtlere karşı sıstematik olarak kullanıldıgını dıle ge-
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tirmediler. ABD Başkanı Bush da bu ikıncı cümleyi dile 
getirmedı. Bush ve Büyük Britanya Başbakanı Tony Bila
ı r'in, "Saddam Hüseym'ın elmde kitle imha silahlan var'' di
yerek savaş başlattıklan iddia ediliyordu. Bu yüzden bu iki 
lidere, sık sık sorular soruluyordu. Daha sonraysa. Bush 
ve Tony Blaır. "Saddam Hüseyin'in elmde kitle imha sıloh
lan yokmuş" diye eleştirilmeye baş landı . Bu durumda bıle 
bu iki lıder, "bir zamanlar Saddam Hüseym'in elınde bu si
lahlar vord1 ve bunlar Kürtlere karş1 kullanıldi," demedıler. 
Bunun Kürt karşıtı bir tutum oldugu açıktır. Bu silahiann 
üretıldigini ve Kürtlere karşı kullanı ld ıgını dile getırmek. 
Kürtlenn bu durumunu ınsaniann bılincıne çarptırmak an
lamına gelır. ABD ve Büyük Bntanya yönetıcden böyle bır 
sürecın. Kürtlerin lehıne olabilecek bır sürecın yaşanması

nı istem iyorlar ... 

Filistinliler ve Kürtler 

Kanan Makiya'nın kitabında. dikkate deger. çarpıcı bır 

belge var. Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı bina
sında "tecavüz odası" olarak adlandınlan bır bölümün va
roldugu söyleniyor. Bu bölümde çalışan Aziz Salıh Ahmet 
isimli bır kişiden söz ediliyor. Bu kişınin Halk Ordusu'nda 
savaşçı oldugu, görevinin. "kadın/ann şerefine tevavüz" ol
dugu belirtılıyor. (s. 354) Baas Partisı döneminde, görevi 
kadıniann ırzına geçmek olan, bu yüzden maaş alan sivıl 
görevliler var. Karan Makiya. her büyük hapıshanenin 
özel donanımlı bir tecavüz odası oldugunu, belirtmekte
dir. Hillary Mann'ın güvenilir tanıkl ıgına dayanarak, işgal 

edilen Kuveyt'in, Suwayx kentınde, zeytin yeşılıne boyan
mış bırtecavüz merkezi oldugunu ve bu merkezin, duvar
lannda, kanla yazılmış 'Özgür Fıl1stm' yazısının var oldugu
nu belırtmektedir. Kanan Makiya. bu konudaki görüşlerini 
şöyle dı le getirmektedir. "Hillary Monn, Kuveyt Oty'nın kur
tonlmasından hemen sonra tecavüz odosmı gördü. Ayaklan
madon kısa bir süre sonra, Süleymaniye 'dekı, Merkez Gü
venlik Karargahı Binası'nın tecavüz odasını gösteren bir vı
deo kaset e/ime geçti. Y1rolmış kadın elbise/ennden oluşan 
b1r çamaşır y1gmı dwonn yanma bırakılmJşCi. " (s. 355) 

Resmi tecavüzle ilgili olarak haZirlanan bir raporda da 
şöyle söylenmektedir. "Pek çok kaynak. d1rengen sıyası 

mohkümlann ltiraf etmelerinı saglomak iÇJn, bayan akraba
lannın getınlip on/ann göz/en önünde ırzlanno geçılmesınin 
çok genel bir uygulama oldugunu söylüyor." (s. 355) 

Arap toplumunda kadın, namusun, şerefın bir simge
sı olarak degerlendıriliyor. Baas yönetimı de şerefi lekele
rneyi bır devlet politıkası haline getirmiş. Sistematik bır 
politika. Geleneksel Arap toplumunda böyle bir uygula
manın. resmi tecavüzün oldugu kanısında degilim. Bu, an
cak Baas yönetiminın kururnlaşması sürecinde ortaya çık
mış bır politika ve uygulamadır. Baas'ın bütün politıkalan 
ve uygulamalan gibı, bu da, Irak'ta yaşayan ve Baas yöne-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



timi tarafından maaşa baglanan Filistinliler tarafından şu 

veya bu şekı lde desteklenmektedir. (s.320) Filistınlilenn 

Kürt hareketine karşı tutumlan her zaman olumsuzdur. 

Bu, Filistin'de genel bir tutumdur. Bunu anlamak müm

kündür. lrak'tan, Suriye'den, Türkıye'den, Iran'dan yardım 

alınca Kürtlere karşı olumsuz tutumlar ve düşünceler ıç ın

de o lmak dogal bir hale gelmektedir. Bu çerçevede, ör

negın, 2006 yı lı Ekim ayı başlannda yaptıgı bır konuşma

da, Filistin Başbakanı lsmail Haniye. Kürtleri, yani peşmer

geleri, çete olmakla suçlamıştır. Kürtlerin Filistı nlilere kar

şı düşünceleri ve tutumlan ise çok olumludur. 1982 Bey

rut savaşında. yanı lsraı i -Fil istin savaşında PKK'li pek çok 

militan, lsraıl'e karşı Filistınliler safında çarpışmıştı r. Bu sa

vaşta, 12-1 3 PKK'li yaşamını yitirmiştir. 

Bu koşu llarda 'Hal kları n Ortado~usu' mümkün mü? 

Tiroj, Dogulu veya Ortadogulu aydının, üzerine dog

dugu tarihsel-küttürel gerçeklıgin farkına varmadıgını vur

gulamaktadır. TiroJ, Avrupa'nın küttürel degerlenni bilen, 

tanıyan aydının, kendi öz degerieri konusunda yüzeysel 

bilgilerle yetindigini belirtmektedir. Tiroj, Ortadogu, bu 

arada Türk ve Kürt aydınlannın, kendi tarihsel-kültürel 

gerçekliklerine ne ölçüde yakın olduklannı sorgulamakta

dır. Ortadogu halklann ın tarihsel geçmışinde, sıyasal kül

türünde Kürdistan dıye, Kürtler diye bir olgu vardır. En 

azından bazı Ortadogu devletlerin ın tanhini ve siyasal kül

türünü belirleyici olan, yönlendıncı olan budur. Bunun da 

görmezlikten, bilmezl ıkten gelindigini belirtmeye çalıştım. 

Bırinci Dünya Savaşı sonunda, emperyalizm bu ülke

lere birer Kürdistan hedıye etmıştir. Aydınlar. bundan çok 

memnundur. Bu konuda emperyalizmle işbı rligı de yap

mışlardır. Ama, daha o zamanlardan ben, Kürtler. özgür

lüklen için taleplerde bulunduklan zaman, eyleme gıriştik

leri zaman ise, "Kürtler. emperyalizmın a1anıdır'' diye yay

garaya başlamışlardır. Kendilennin emperyalizm karşıtlıgı

nın ilkelı bir karşıtlık olmadıgı açıktır. 

Yeni Arap ıdeolojisinin oluşumunda, Kürt unsuru çok 

önemlı bır etken olarak ortaya çıkıyor. "Üstün olmak'; "da

ha büyük olmak", "doruk noktasında olmak", başta, Kürtle

ri baskı altında tutabiirnek için gelıştiriliyor. Ömegin Arap 

ideolojisı, Kürtleri, Araplara baglı ılişkiler ıçınde tabıyet iliş

kisi i çınde tutmaya çalışıyor. Bu bakımdan Baas ideolojisi 

Arap aydınlan tarafından yogun bir şekilde desteklenmış

tir. Saddam Hüseyın'in, Baas'ın, çagdışı operasyonlan ko

nusunda, ömegın Enfal konusunda, Arap aydınlannın çok 

büyük sorumlulugu vardır. Bu koşullarda, ''farklı dinlerden, 

etnik kökenlerden, mezheplerden Ortadogu halklannın, 

"güvenlik ve banş ıçinde" bir arada yaşamalan nası l müm

kün olabilir? Bu koşullarda, emperyalizmin degil de, halkia

nn Ortadogu'sunu inşa etmek nasıl mümkün olabilir? 

Bu i lışkiler çerçevesinde, Irak Dünya Mahkemesı'nden 
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de söz etmekte yarar var. Bu mahkemenin nıhaı oturu

mu, 23-27 Haziran 2005 tanhlennde Istanbul'da yapılmış

tır. Irak Dünya Mahkemesi. uluslararası bir mahkemedır. 

ABD'nin 2003't e. lrak'a yaptıgı si lahlı müdahaleyi, Irak iş

galini yargılamaktadır. (bkz. Irak Dünya Mahkemesı, Istan

bul Oturumu, 23-27 Haziran 2005. Hazırlayan: Müge Gür

soy Sökmen, Metis Yayınlan, H aziran 2005) 

Bu yargılamada, Saddam Hüseyin'in cinayetlerine, Ba

as reıiminın Kürtlere uyguladıgı soykınma ilişkın h içbır be

lirleme yoktur. ABD'yi yargılayan dünya aydınlannın, 

Türk, Arap ve Fars aydınlannın, Saddam Hüseyin ve Baas 

rejimi konusunda böyle bir girişımı düşünmemiş olmalan 

dıkkate deger bir durumdur. Kaldı ki, ABD'nin lrak'takı 

operasyonlan. uluslararası medyanın, basının gözü önün

de cereyan etmektedır. Şu veya bu şekilde ABD yargı or

ganlanna da yansımaktadır. Gızli kalmış birçok operasyo

nun ABD basını ve medyası tarafından gün ışıgına çıkanl

d ıgı da bi linmektedir. Bu yargılamaya esas olan oturumia

nn ikısınin Londra'da (Kasım 2003, Şubat 2004), ikisının 

de New york'da yapıldıgı (Mayıs 2004, Agustos 2004) bi

liniyor. Saddam Hüseyin'in, Baas rejimin ın, Kürtlere karşı 

geliştirdigi soykınm, ıkiyüzün üzerinde oldugu söylenen 

toplu mezarlar ise, ancak. diktatör devrildikten sonra, ko

nuşulabılen, araştınlabilen bır konu olmuştur. Açık bır şe

kilde ortaya çıktıgı zaman ise, dünya aydınlan, Türk. Arap 

ve Fars aydınlan böyle bir şey düşünmedi, bir girişim baş

latmadı. Saddam Hüseyin'ın. Baas rejimin ın, cınayetlennı, 

soykınma varan operasyonlannı, Enfal operasyonlannı 

görmezlikten. bilmezlikten. duymazlıktan gelenlerin, 

ABD'yi yargılamalan ciddi ve etkili bir tutum degildir ... 

Irak-ABD ve Kürt dışkileri açısından saptanması ve de

gerlendirilmesi gereken çok önemli bir olgu, bir süreç, ka

nımca şudur. Bölge devletleri, ABD'nin Irak'ta başanlı o l

masını istememektedırler. Bunun ilkeli bir A BD karşrtlıgı, 

ilkeli bır emperyalizm karşrtlıgı olmadıgı, ABD müdahale

sinden sonra, Kürtlenn yol almaya başlamalanndan dola

yı ortaya çıkan bir karşıtlık oldugu bıl iniyor. 

Bush'un mesajianna bakılırsa, ABD'nin Kürtlerin lehi

ne ciddi bir pol itikası yoktur. ABD ömegin, Suriye'yi 'terö

rist devlet' olarak ilan etmektedir. Ama bagımsız Kürdistan 

düşüncesi ve anlayışı gündeme geldiginde, A BD, "Suriye'yı 

ve Türkiye'yi rahatsız eder'' diyerek. bu düşüneeye ve pro

jeye karşı durmaktadır. 

Bu konuda kısaca şunu belirtmek gerekiyor. Kürtler 

ve Kürdistan Ortadogu'nun ortasında yer almaktadır. Or

tadogu halklan. Ortadogu devletleri, Kürtler konusunda 

demokratik bir zıhnıyete sahip olmadan, demokratik bir 

tutum benimsemeden, "Halk/ann Ortadogusu"nu yarat

mak mümkün degı ld ı r. Siyasal eşitlik kabul edı lmeden, 

halklar arasında "kardeşlik" anlayışını geliştirmek de müm

kün degi ldır. 
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Şarkiyatçı ve Garhiyatçı kıskaçtaki 
Ortadoğu algımız · 

TANIL BORA 

"Türkiye" deyince, "Devlet Ak./i'yla tanımlanan "mi/11 

güvenligl' ve devletın mahrem birimlerinin bu dogrultuda
kı icraatinı aniayanlara lazım olan bilgi, sadece ve sadece, je
ostratejik istthbarata indırgenmiş bilgıd i r. Toplumsal gerçek
ligin bütün veçhelerini, erkeklen, kadınlan, çocuklan, sınıfla
n, örgütleri. cemaatleri, aynca azabı ve mutlulugu. hastalıgı 
ve saglıgı vs., her şeyi "kırrmzı kuwetler-mavi kuwetler' ay
nmına göre tasnif eden bir "bilgi" ... Lakin, ilgıli "kurum ve 
kuruluş/ann" bu çeşit bilgiye erişme becerileri de eriştiiden 
bilgiyle başetme becerileri de hiç parlak degil. .. "Türkmen 

k.3tt/'yla -"piştl'yi çagnştırarı- oynama tarzlan: Talabani ve 
Barıanı'yle yürüttükleri ilişkinin, neo-Osmanlı emperyal 
jestlerle diplomatik gaynnizami operasyon davranışı arasın
da binamaz üsiObu, jeostratejik aklın dahi kıt oldugunu gös
teriyor. Bu kıtlıkla, Ortadogu'ya dair emperyal (daha dogru
su ast-emperya0 iddialar serdetmek ıse, sıyasal açıdan kötü 
olmanın yanı sıra. gülünç:tür. Fakat elbette mesele bu degil
dir. Jeostratej ık aklın çogu da azı kadar zararlıdır zira -hatta 
belki daha zararlıdır! 

Batı'ya dönmek, Dogu'dan utanmak 

" Türktye"yi, karmaşık ve çogul bir toplum olarak an
ladıgımızda da, Ortadogu'ya karşı köklü bir kayıtsızlık var. 
Bu konuda uzmanl ık bilgisi üretmesi. "aydınlattd' olması 

beklenecek yerler açısından, bu durum çok açık. Türki
ye'de sosyal bılimcilerin Ortadogu'ya uzaklıgına, Toplum 
ve Bilim dergısınin 96. sayısındaki (Bahar 2003) bir yazım
da deginmiştım. Ortadogu konusu. daha dogrusu konula
n hakkında uzman kimi biliyorsunuz? Mevcut az sayıdaki 
uzmanın da yazdıklannı nerede okuyabilıyor. söyledikleri
ni nerede duyabiliyorsunuz? Ortadogu'nun otokton dille
nni -bilen demiyorum- ögrenmeyi düşünen kim vardır? 
Andıgım yazıdan al ıntılayayım: "Ortadogu. Türk modem
/aistst ulus-devlet projesinin kendinden memnuniyetini 
saglayan bir 'geri/ik/er' ~/emt olarak ötekileştinlmektedir." 

Bu, medya için bilhassa geçerlı . "Türkiye"nin Ortadogu'ya 
dair müktesebatı, jeostratejık resmi istihbaratı nakletme
nin ötesinde, Batı medyasından hiç farkı olmayan (zaten 
kısmen oradan alınma) egzotik ımgelerden ibarettir. "Tür-

--------------------------------------

kiye", yüzünü Batı'ya dönmenin en saglam referansı ola
rak, Dogu'sundan utanmayı ve Dogu'sunu ötelerneyi bil
mektedir. Garbtyatçtltkla (Oksidentalist) Oryantalizmin 
buluştugu bu tutum. Ortadogu'nun ve Ortadogu halklan
nın, lranlılann , Araplann ve Kürtlerin aşagı lanmasını, kül
türsüz, geri halklar olarak imgelenmesini beraberinde ge
tirmiştir. Kuşkusuz bu, lslam'dan, dahası lslamiyetin olgusal 
görünümlerinden kaçınan Kemalist tutumla dogrudan ilgi
lidır. Ortadogu, lslamiyetin geri yüzünün, geride bırakıl
mak istenen yüzünün imgesidir. 

Şunu da eklemek lazım: Sözünü ettıgim tutum, Türki
ye'ye/Türklere özgü degil; bunun örneklerine. bütün Orta
dogu halklannın entelijensiyalan içinde rastlamamız müm
kün. Kendi 'öz' kültürünü tarihsel baglamından ve etkile
şimlerinden yalrtarak. modem uygarlıgın kaynaklanyla hu
susi akrabalıgı olan 'üstün' bir deger olarak yüceitme egili
mının Kürt ve Arap versiyonlan da eksik degil. Bu durum. 
Garbıyatçı-ve-Şarkiyatç:ı ıdeoloj inin derinlere işlemiş nüfu
zunun bir neticesidir. 

Islamcılar ve Ortadogu 

Ortadogu'yu bır Türl< "hayat sahasi' olarak görmeye 
yatkın milliyetçi-muhafazakar entelijensiya, bu idd iası hilMi
na, bölgeye bakışı it ibanyla emperyal bir kibrin en bilgisiz ve 
kör ömegidir. lslamcılann tutumu, nisbeten makOidür. fakat 
Ortadogu'nun özgül yapılanna, sorunlanna, dınamıklerine 

ı l işkin güçlü bir bılgi ve ilgi birikiminden söz edilemez. Bu 
konudaki Islamcı sav olarak; Islamı. daha dogrusu Is/arniyeti 

Ortadogu'nun toplumsal-kültürel düzlemde ortak paydası 

oldugu ve liberal veya sosyalist akımiann da ancak bu ortak 
paydaya tutunarak varolabilecekleri savı, elbette tümüyle 
bır kenara atılamaz. Fakat. birincisi. bunun etne-dinsel bir 
saplantıya dönüşme istidadı taşıdıgı teslim edilmek duru
mundadır. Ikincisi, bu umumi hükmün, somut, özgül Orta
dogu toplumlannı ve bu toplumlann özgül. somut veçhele
rinı peşinen bilme ve "kapsama" iddiası ile. yine afaki bir hü
küm oldugu; bunun ötesinde emperyal ve Oryantalist zıh in 

haritasından dışan çıkamadıgı , teslim edilmek durumunda
dır. Ahmet Çigdem, Taşra Epigi adlı kitab ında, Türkiye'de 

• Bınkım dergısının 173. sayısında (Eylül 2003) yayımlanan yazının gelıştınlmış bıçımidır. 
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Islami hareketin "Türkiye toplumunun taştdlgt özgüllük/en 

yeterince degerlendirememek" gibi bir temel sorunla ma

lul bufundugunu yazmıştı. lslamcıfıgın hem olumlu hem 

olumsuz -yani hem hasmane hem hayırh~h- demistıfikas

yonu için kilit nitelikte bir tesbittir bu. Toplum çoguntugu

nun Müslüman kimfigıni payiaşıyor olmak. elbette belirli si

yasal davranış rahatlıklan saglıyor. fakat bu, " buralann" me

seleleri için hazır bir çözüm formülü ve bir yetki belgesi de

gildir. Türkiye için de öyle, Ortadogu için de ... 

Sol ve Ortadogu 

Solun Ortadogu'ya bakışına gelirsek ... Sol da ne yazık 

ki sözünü ettıgimız jeostratejik düşünce şabfonfanna kısıt

maya yatkındır. Bu görüş açısından, Ortadogu, emperyaliz

min büyük oyunlannın döndügü bir cografya olarak bahse 

konu olabilir. fakat bu makro yorumfann öfç:egi içinde Or

tadogu'yu özgül bir yer olmaktan uzaklaştıran bır bakış açı

sıdır bu. Bundan üç:-beş yıl öncesine kadar Kürt hareketi

nin etkilenne baglı olarak tahayyüf edilebilen "Ortadogu 

devnmt" perspektifi de, aynı afaki bakış açısının çerçevesı

ni fazla aşamadı. 

Türk solunun Kemalizmfe al ışverişi i sektörfennde ise, 

Ortadogu'yu öteleyici, dışlaştıncı tutum; Saddam Hüseyin'i 

"bir nevi Murufa Kemal' olarak takdim edebiimiş olan ya

pay Üçüncü Dünyact/tk jestlerin ın saklayamayacagı kadar, 

daha dogrusu asfına bakılırsa tam da böylesine yapay skan

dal jestleri mümkün kılacak kadar, kökleşmıştir. Erken Ke

malizmin anti-emperyalist hareketlerin kaynaştıgı Dogu ve 

Güney dünyas ına bigane kalan 'nomınal' ant i-emperyalizmi

nin bir karikatürüdür, bu ... 

Kemalizme ve ufusalcılıga eklemlenmiş olmasa da, bir 

Ortadogu ya da genel olarak "Dogu' aç:ılımına olan ilgisini 

mutlaka topyekun "Bati'-karşıtı bir reaksiyon diliyle ifade 

etme geregi duyanfarada rastfayabiliyoruz. Oysa "Dogu'yu 

özseV 'yaradılıştan' üstün olarak yücettmek. veya "Dogu' 

adına salt magduriyet ve mazfumiyet üzerine bir tarihsel 

haklılık bina etmek. yapıcı , kurucu bir fikir olamaz; ancak bir 

hınç üretır. 

Açık ki, Türkiye solunun Ortadogu sorunlan baglamını 

yeniden düşünmeye, yeniden önemserneye ı htiyacı var. Bu-
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nun, bir yandan mıllıyetç:ifige ve modem devlet yapıfanna, 

bir yandan da lsfamiyete ve laıklige ı l işkin 'verilerin' ve yakla

şımiann yeniden efe alınması geregiyle iç: iç:e geçtigi de açık. 

Siyaset dilini degiştirebilmek . .. 

Biliyorsunuz Ortadogu'da bir de lsraif diye bır ülke van 

lsrail'i de hesaba katmadan Ortadogu'yu düşünmek. kon

forlu olabilir ama zihninizde büyük bir gedik açar. lsrail'e so

gukkanlı bir bakış, müşkül ama zaruridir. Antisemitızmden 

uzak duracak. dahası dört bir yandaki antisemitıst önyargıla

ra karşı tetik olacaksınız; ısrail'deki demokratik muhalefete 

mutlaka kulagınızı açacak. temas arayacaksınız; öte yandan 

bu dıkkatınız, lsraif devletinin saldırgan pofitıkasını görmez

den gelmeyı getirmeyecek antısemitızm karşısındaki uyanık

lık. siyonizmi mazur göstermenın gerekçesi olmayacak. 

Türkiye'nin Ortadogu'yfa, daha dogru ıfadeyfe Türkı

ye'dekı insanlarla Ortadogu'nun başka ülkefenndeki insan

Iann gefıştirici, zengınleştirici, demokratikleştirici bir bagı 

alacaksa, bu ancak sivil ilişkiferfe mümkün olabilir. Bunun 

da ilk şartı, ülkeleriftopfumlan!halklan/milletleri yekpare 

olarak tasawur eden miflıyetç:ı bakış açısına kısılmamayı ge

rektiriyor. Ülkeferi/toplumlan/halklan/mifletferi yatay kesen 

ortak ilgiler, ortak çıkarlar, ortak degerler ve ülküler vardır. 

bunfan ilişkili kı lmak. bunfan gelıştirmeye bakmak gerekir. 

Ikinci şart: Ne yazık kı bu sadece bir 'duyarl ı l ık' beyanıyla 

hallolacak bir iş degil, karşılıklı ögrenmek. i l işkilere emek 

vermek gerekir. Ve birçok işte gayet gözükara ve gayret

keş olabıfen insanlar, bu türden zahmetler söz konusu ol

dugunda tembelleşiyorfar. 

Bu zaaflan aşmak için, 'makro' siyasal söylemiere indir

genmeyen, onlar tarafından bagutmayan kültürel çalışmala

nn ön açıcı ofabilecegine inanıyorum. Ortadogu'nun farklı 

köşeterindeki insan haflerini, toplumsal sorunlan konu eden 

ve bunu ıfla ABD'yi-emperyalizmi-milli davalan herkesin gö

zünün içine sokmak üzere degil de bizzat o somut, küçük 

meselelere yogunlaşarak. estetik duyarlılıkla yapan edebıya

tın , sinemanın, görsel sanatlann, ınsaniann iç:ıne işleyebilece

gıne inanıyorum. Bunu, bızzat siyasetın dıl ı ni degıştırebıfmek 

için gerekli görüyorum. 'Sıradan' ınsanlan öznesi ve somut 

sorunlan nesnesi kıfabılecek bir siyaset dili içın. 
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Doğu 'ya yamuk bakmak! 
AYTEKIN Y I LMAZ 

Dogulu oldugumuz halde Dogu'yu ne kadar tanıyo
ruz? Bu sorunun yanıtı çogu aydın için ne yazık ki olum
suzdur. Türkiye'de ve Kürdistan'da aydınlar gerçek anla

mıyla 'Dogu'yu ve 'Dogu'nun tarihsel kültürel geçmişıni, 

degerierini tanıyamadı. Dogu, her zaman bir 'Batı lı' kafa

sıyla düşünüldü ve öyle degerlendırildı. Ne zaman Dogu 
kültüründen ve sanatından söz açılsa, 'geri' ve 'ortaçag zıh
niyeti' gibi klişelerle kolayca bir kenara atıldı. Bu gerçegin 
farkına varmış biri olarak, Dogu ve Dogu klasiklerini oku
mak istedigirnde çok şanslı olmadıgımı anladım. Çünkü 
Türkiye'de 'Şark Klasikleri'nin Kültür Bakanlıgı ve Milli Egi

tim Bakanlıgı'nca çevrilip yayınlandıklannı gördüm. Her iki 
bakanlık da bazı dönemlerde diziler halinde yayınlamışlar 
bu eserleri. Ama bu kültür hızmetınin kendi resmi ideolo
jilenne göre yapıldıgını an lıyoruz. Eserlenn içerigı ni revize 
etmekten tutalım da, birçok Dogulu düşünürün 'Türk' sa
yılmasına kadar ... Ömegin Farabı, lbni Sina, Bıruni, Mevl~
na, N esimi, Füzuli gıbi ısimler 'Türk ası/h' ılan edilebilmiş

ler. Gerçekte ise bunlardan bazı lan Türk degil Fars, Kürt 
ve Arap asıllıdır. 

Hatırlıyorum, Bursa Cezaevi'ndeki koguş kütüphane
lerinde 20 bin civannda kitap vardı. Kitap yasagının kalktı
gı 90'1ı yıllardı. Her türlü kitap vardı ama şark klasikleri de
dıgim, Dogu'ya ait eserler yoktu. Cezaevi ıdaresinin kü

tüphanesinden ıstiyorduk bu kitaplan. Dogu toplumlanna 
i lişkın bır kitap çalışması yapıyordum. lik o zaman fark et
tim bu konuda ciddı yanılgılanmızın oldugunu. Bu kadar 
koşullanmalar içinde nasıl oldu da Dogu toplumlan üze
rine ınceleme geregi duydugumu ise biraz tesadüf. biraz 
da imkansızlıklarla açıklayabılıyorum ancak. Evet, siyasi 

mahpuslann olmadıgı bir cezaevinde. kütüphaneden ya
rarlanmaya başladıgımda fark ettim 'Dogu eserleri'nı. O 
güne kadar ben de "Dogu'da kültür-sanat, felsefe olmaz" 
diye düşünüyordum. Okumaya başlayınca yanıldıgımı an
ladım ve bu "keşif' beni daha derin inceleme-araştırma

lara yönlendirdi. 

Ortalama bir sosyaliste, aydına Batı felsefesıni sordu
gumda Voltaıre'i, Descartes'i, Hegel'i saatlerce anlatabili

yor ama Islam düşünürlerinı, lbn Rüşt'ü, lbn Haldun'u ta
nımıyordu. Iki kelimeyle "dincidir'; "gericıdir'' deyip geçi

yordu. Çok denn önyargılar ve manipüle söz konusu bu 
alanda. lbn Rüşt Müslüman oldugu içın "gericı" oluyor 
ama diger taraftan "ilenci" denilen Hegel'in de Hıristıyan 
oldugu atlanıyordu! Her ikisı de farklı da olsa dinin etkisı 
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--------------------------------
altındadır. Ya da şöyle diyelim, Islamın 'AIIah'ı var da Hı
ristıyan'ın yok mu? Işte burada Avnıpa merkezci bakış açı
sı etkilı oluyor, yoksa sorun ı lerici-gerici sorunu degildir. 
Tarihteki uygarlıklar diyalektigi araştınldıgında, birbirlerini 
etkıledikleri anlaşı lır. lik uygarlıklar Dogu'da ortaya çıktı . 
Son dogu uygarlıklanndan binnin de Islam uygarlıgı o ldu
gu unutulmamalıdır. Birçok Batıl ı tarihçi ve düşünce ada
mı bu gerçegi kabul etmektedir. 

13. yüzyılda lbn Rüşd, Batı da Aristo'nun en büyük 
yorumlayıcısı sayılmıştır. lbn Rüşd Islam felsefesine mal 
edıldıgi kadar, Batı ortaçag felsefesine de mal edilir. lbn 
Rüşd'ün yanı sıra diger Islam bilginleri de birçok Batılı dü

şünce adamını etkilemiştir. 

Zorunlu model 

Türkiye'de Dogu kültürü ve sanatıyla araya mesafe 
koyan anlayışı ıncelemek oldukça önemli. Öz gerçeklıkten 
bu kadar uzaklaşmış bir sol gelenegin gelişme şansı o labi
lir mı? Bence olamaz. Türkiye'de sosyalist hareketin geli
şememesinin birçok nedeni var ama bu anlatmaya çalış

tıgım neden, yani kendi kültürel degerlenne yabancılaş

mışlıgı sorunu en önemlilennden bınsidir. Kürt hareketi 

de bu eleştirilenn kapsamı içindedir. Kürtler Ortado
gu'nun ortasında bir halk olmasına ragmen, bu halka ön

cülük eden siyasi yapılara yakından bakıldıgında, Batiiı mo
dellen esas aldıklan, üst yapı kurumlannda Batıli argüman

larla düşündükleri anlaşılır. Şunu rahatlıkla söylemek lazım; 
Türkiye'de entelektüel saha Avrupa merkezcidir. Batı l ı kül

türel degerler cazip. Dogulu, yani kendi kültürel degerie
n aciz gelmiştır. Dogu'ya ait çok şey düşünce dünyamız
da yer almamaktadır. Bunlan belirtırken, "Batılı kültürel 
degerler yanliş ya da zararlıdır", gib ısinden bır yanlışa düş

mek de istemem. Eleştiri konusu yaptıgım şey, Batı l ı de
gerlere gösterilen ı lgınin çok azının bile kendi degerlenne 
göstenlmiyor olu şudur. Yine bu anlattıklan m Batılı ve Do

gulu degerierin yanlışlıgı ve dogrulugu üzerine degıldir. 

Eleştınm yönteme, yamuk bir bakış açısına yöneliktır. 

Tam da burada eleştı n konusu yaptıgım bakış açısına bi
raz daha yakından bakalım. 

Avrupa merkezcilik sadece bir tarih anlayışı olarak al
gılanamaz. daha genıştir. Oryantalizm. ırkçılık. pozitıvizm 

gibı birçok akımı ıçine alır. Mesela felsefe alanında, Yunan 
felsefesi unsurlanndan biridir. Hıristiyanlık bır başka dü

şünsel kaynagıdır. Sanayi uygarlıgı dedıgimiz endüstnyel 
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ilerlemecilik ise baş unsurudur. Avrupa merkezci tanh an

layışına göre tüm i nsanlık tarihsel ilerlemesini Avrupa uy

garlıgı üzennden yapaı;aktır. Avrupa kültürel alanda ve sa

nayı alan ında insanlıgı en üst düzeyde temsil etmektedir. 

Avrupa'nın dışında kalan toplumlar, Avrupa'nın öncülük 

ettıgı uygarlıga ulaşmak için Avrupa'yı kendilenne bir zo

runluluk olarak model almalıdır! 

Dogu-Batı sorunu 

Dogu-Batı sorunu tarihin en tartışmal ı konulanndan 

bınsidır. Halen devam eden, başı sonu belli olmayan bir 

tartışma alanıdır. Hem siyaseten. hem de entelektüel 

alanda devam ediyor tartışmalar. 19. yüzyılda Batı'n ın Do

gu'ya yayılışını dünyanm Batıltiaşmasi olarak degerlendi

renler, şimdi "küreselleşen dünya" olarak ifade edıyorlar. 

Sorunu "t/eri Bau-gen Dogu" olarak adlandıranlar da var. 

Özellikle Avrupa merkezcı bakış açısı ile yaklaşanlar bu 

düzlemde ele ald ılar sorunu. Dogu-Batı meselesinde ıle

ncı-gencı gibi ıfadeler kullan ılmasını dogru bulmuyorum. 

'Ileri' ve 'gen' kavramlan sorunlu kavramlardır. 'lleri'yı "da

ha sonra gelen" anlamında degerlendirmeyi daha dogru 

buluyorum. Uluslann ve bireylerin 'ileri' ve 'geri' kavram

lan ile açıklanması şoven-ırkçı yaklaşımiara götürür insanı. 

Batı 'da 16. yüzyı l Rönesans'ından beri böylesi bir bö

lünme yaratı lmış. 1 8. yüzyılda ise Batı kapıtalizmi bu ege

men ideolojis ıni bu aynm üzennden gerçekleştirip oryan

ta11zm kavramı ile formüle etmıştır. Peki gerçekten böy

lesı bir Batı-Dogu var mıdır? Varsa ne kadar objektıftir? 

Batı ' nın i l ericilıgi . Dogu'nun gericillgi kavramlarında kıstas 

nedir? 

Batılı egemen zihnıyete göre Dogu her şeyi ile gen

dir. lik başta iktisadi alanda geri kalmıştır. Kültürel alanda 

geridir, Dogu bilim ve sanattan anlamaz. Ayrıca da Do

gululann düşünce dünyası felsefe yapmaya müsait degıl

dır ... Bu oryantalist-ırkçı tespitleri daha da çogaltabilıriz. 

Batı 'nın ilen o lduguna kanıt ise kapitalist uygarlıgın tem

sılc ısi olması gösteriliyor. Dogu, feodal, karanlık bır orta

çag olarak degerlendinldigı ıçın, Batı'daki kapitalizm mo

dem uygarlık olarak nitelenmektedir. Batı kapitalızminın 

endüstriyel ilerlemeci an layışına göre bı lim, felsefe ve ay

dınlanma gibi girişimler Avrupa ı le ortaya çıkmıştır. Bura

dakı kıstas endüstrıyel i l erlemecilıktir. Bilinen nedenler

den öt ürü kapıtalizm Batı'da erken geliştı . Burada sorun 

Batı'nın 'ilen' oldugu söylemidır. Bır toplumda üretım 

güçlerinin ve araçlannın gelişmiş l igı, o toplumu iyi bır 

model kılmaz. 

Burada, 'ileri' bir toplumdan ne anladıgımız ya da 'ile

ri' olgusuna nasıl yaklaştıgımız önemli bence. Önce de 

belirttigım gibı . bu konuda 'ileri' ve ' ilericilıgi ' 'daha sonra 
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gelen' olarak kabul etmek lazım. Yoksa ileri kavramına 

olumlu ve iyi bir toplumsal model o larak yaklaşırsak, sa

nayi uygarlıgının tüm sonuçlarını da kabul etmiş oluruz. 

Zulmün ve özgürlü~ün cografyası o lmaz 

Eger Batılı kapitalist uygarlıgı gelmiş geçmiş en ileri. en 

iyi toplumsal sistem olarak kabul edersek 20. yüzyıldaki 

savaşları, Nazı faşizm ıni, Musolini faşizminı nereye koyaca

gız pekı? Unutmamalıyız ki insanlık tarihi felaketlenn en 

büyügünü 20. yüzyılda yaşadı. Yani Batı uygarlıgının en 

doruga yükseldigi bir çagda! 

Bu kadar şey söyledikten sonra, o halde Batı kötü 

mü? Eger Batı kötü ise Dogu iyi mi? Ne Batı kötü ne de 

Dogu iyı. Üzerinde tartıştıg ımız şey 'iyı ' ve 'kötü'lenn dı

ş ında bır bakış açısı ve bu tarihin ya da entelektüel alanın 

agır sorunları. Bu gibı sorunlara siyah-beyaz bakmak zo

runda degiliz. Ve daha öneml ısı , Dogu-Batı gıbi genış ve 

agır bir problemi Avrupa merkezci bakış açısıyla tartış

mamalıyız. Sorun cografık, bölgesel kavramlarla tanf edi

lemez. Toplumlan toplum yapan bölgesel özellikleri de

gil, sınıfsal özelliklerı ve bileşenleridır. Dogu-Batı sorunu 

sınıfsal ve de ezen-ezılen çelışkileri yönünden ele alınma

lıdır. Ne Dogu ne de ·Batı kendı içlerinde tek bir sınıf bi

leşenınden oluşuyor. S ınıflardan oluşan her toplumsal 

sistemin birden fazla görünümü olur. Bu yüzden bırden 

fazla bakış açısıyla ele alınmalan gerekir. Batı denildiginde 

ı lk refleksım "Hang1 Batı? ' olmuştur. Dogu ıçin de aynı 

şeyler geçerli olmalı. 2 bin yıllık uygarlık tarihi tek bir çiz

gide dümdüz i lerlememiştir. Milliyetçiligi ve faşızmi dogu

ran Batı, diger taraftan Fransız Devrimint ve Marksızmi 

ortaya çıkardı. Ya da şöyle dıyelım; milliyetçiligı ortaya çı

karan Batı. Marksızmi de aydınlanmayı da ortaya çıkarmış 

bır cografyadı r. Iyi de kötü de aynı cografyada ortaya çı

kabıliyor. 

Dönelim Dogu·ya. Benzer şeyler Dogu i ç ın de söyle

nebilir. Batı'da düşüncelerınden dolayı Bruno'yu ateşte 

yakanlar, Dogu'da da Hallac 'ın derisini yüzdüler. Zulmün 

ve özgürlügün cografyası olmaz. 

Batı'da venlen özgürlük mücadelesi göz ardı edilme

melidir. Bugün "Batılı degerler"den söz ediyorsak, bu de

gerlerin çok zorlu mücadeleler sonucunda kazanıld ıgın ı 

unutmamak gerekir. Batı lı degerler denılen şeylere bakıl

dıgında, demokrası , insan hakları, düşünce özgürlügü ve 

daha buna benzer insanlıgın ortak degerieri önce Avru

pa'da ortaya çıktı. Batıl ı degerler dedigimiz, insan haklan 

ve düşünce özgürlügü gibi birçok şeyin kendiliginden ge

lişmedigini, 19. yüzyıl boyunca devam eden sınıf savaşlan 

sonucunda kazanıldıgını belirtmemiz lazım. 

Kaldı ki Batı'nın kendisi 'Batılı degerler' dedıgimiz bir-
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çok şeyden hızla uzaklaşıyor. Yukanda andıgımız demok
ratık degerierin içi boşaltıldı. Ikiyüzlü sıyasetlerle ayakta 

durmaya çalışan bır Batı'dan söz edebiliriz ancak. Türkiye 
Avrupa Birligi ilişkileri, Kürtler ve Avrupa Birligi ilişkileri ya
kından ıncelendıginde ikiyüzlülük daha net anlaşı lmakta

dır. Batı 'nın 'demokrat ik degerleri' dedıgimiz degerler sa
dece kendilerine çalışıyor. Şu aydınlanmanın yaratıc ı sı 

Fransa'nın durumuna ne demeli! Son çıkartı lan yasa ile 
Fransa'da "Ermenı soykmmt yoktur'' diyenler cezalandınla
cak. Düşünce özgürlügü nerede kaldı? Fransa bu yasa ile 

kendi aydınlanmacı geçmişıni ve geleceginı yerle bir etmi

yor mu? 

A ynca sorun sadece Fransa sorunu da degıldır. Kar
şımızda böylesi bir Batı var. Çifte standartlar üzerine ken
dini inşa etmiş bir Batı. Avrupa hep böyledir aslında. Ne
reden, nasıl baktıgımızla ilgili bir şey bu. Türkıye gibi ülke
lerin ıçinde bulunduklan sıkışmışlıklar bu ülkeleri Batı'ya 
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yaklaştırdı. Cografyamızda Kürtler iyi bir örnektir bu ko

nuda Kürtler, sorunun çözümünde muhatapsız kaldıkla

nndan, çözümü dışanda aradılar hep. Türkiye'nin Kürtler

le i lışkisi ortada. Gelenekçi, inkArcı siyasetinden taviz ver

miyor. Iran'ın durumu biliniyor. l rak'ınki malüm. Kürtleri 

yöneten devletlerin çözümsüz siyasetleri Kürtlen Batı'ya 

muhtaç etti. Özellikle Irak'ın işgalınden sonra güneydeki 

Kürt hareketleri tanhsel öneme sahip süreçlerden geçi

yor. Denıze düşen yılana sani ır mı sali, kendilerine bir ç ıkış 

anyorlar. Bu çıkışı ABD yılanına sanlarak anyorlar. Ama 

kolay olmayacagı açık. Zaman zaman Kürt aydınlanndan 

bu durumu olumlayanlar. bir imkAn olarak degeriendiren

ler oluyor. Yılana tutunmak zaten az buz şey degildir. Bir 

de bunun teorisini yapmak hiç dogru degildir. Çok zor 

koşullarda yılana sanlanlar bir an önce ondan kurtulmaya 

çalışmal ı dır. Yılanın teorisi yapılarak bir yere vanlamaz. 
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Stranen Qedexe: Werekiya newerekeki 

"Dive mirov tiştekt bike, da ku mirov bi zwe sucdar 

nebe. ]i bo ve yeke pewisriya me bi giyanekf. hişk ıl dilekı 

nerm heye. Pivanen me hemuyan di hundire me bi zwe 

de ne, Lebele em kem U wan digerin. " 

Sophie Scholl (19Z 1- 194-3) 

Qedexekirin, sansurkirin ü binpekirina mafan se 

rastiyen tehl in di jiyana kurdan de. Ji ber nebüna 

Civata sivil di nav kurdan de hezen kurdi yen 

desthilatdar pivanen xwe li ser herkesi ferz dikin. Ve 

yeke hiştiye ku kurd du cari bene çewsandin: careke ji 

aliye dagirkeren Kurdistane ve ü careke din ji ji aliye 

partiyen xwe ve. ku gerek rola wan parastina mafen 

welatiye kurd be. ne berevaji. 

}i roja ku mirove kurd çaven xwe ji jiyane re 

vedike. ew te çewsandin. Ve yeke hiştiye ku her ku 

diçe. heza vi mirovi kemtir bi be. Gelek kes hene hez 

bi wan ve nemaye. Heza ku mabe ji, ew ji dibe goriya 

çewisandina kurdi ya navxweyi. An dive mirov xwe O 

mirovayetiya xwe bişewitine, yan ji dive koleti (1 

xwesansurkirina mirovi bifetisinin. Her du encam ji 

yek in: mirina mirovayetiye. 

H üne bi ku ve herin, 

Yan bişewirin an di bi. bire de werbin. (LoriAmüde) 

Dema mirov li berhema 'Stranen Qedeze ·ya Hekim 

Sefkan dinere, yekser peyva qedexe bale dikişine ser 

xwe. Ev peyva ku cihana peşketi ew ji ferhengen xwe 

avetiye, di Cihana Seyemın- elliana kurdan ü ciranen 

w an- de hin ji peyveke zindiye ku berdewam li ser 

zimanen bi çuk O mezinan e. 

Beyi tu peşagahdarkirineke. Hekim Sefkan yekser 

derde xwe tine ziman: "Qedexe me"! 

Demeke direj beri ku Sefkan stranen xwe yen 

"qedexe" biweşine, ewyek ji steren Kurdistane bü, ku 

di we deme de li ser tiliyan dihatin jimartin. Hekim 

Sefkan sterek ji steren Med Tv bf.ı. ku hingi yekemin 

kanala bi zimani kurdi bO, piştre ji bu Medya Tv. 

Rojane wene il denge wi diket birnilyonan ji malen 

kurdan. Hekim Sefkan gelek rol pek dianin: Ew 

helbestvan. şanoger, stranhej, peşkeşvan ü tiştine 

din bü. Wi hunera xwe ji siyasete re dikir qurban. Ev 

yek gelek caran bu sedema ku wi xwe ne mina 

hunermendeki dida peşkeşkirin, le mina şanogereki 

di sirkeke mezin de: 

Min gelek şeven har di zew re birin 

Gelek re westa.ndin. (Tenebü.n) 

Le edi deng nema ji Hekime pirtaJent hat. Li şuna 

ku ew di hernameyen mina ''Tava Heyve" de 

helbesten xwe yen ciwan (mebesta min li vir ne ew 

helbest Cı stran in. ku Hekim Sefkan dikirin bin 

xizmeta siyasete ü ku ji asta hunerı geleki dür biln) 

bigihine her maleke kurdi. ew edi di şeven 

Almanyaye yen be heyv de xwarine digihine malan: 

'Xayinekı ·· parsek, 

zilmaş. bi cit ıl solen qetyayi, 

li kolanan bi zwe re dipeyivin. (Tenebıln) 

Di Qedexe ya me de, Sefkan xwe mina goriyeki 

dibine, ku her tişt ditiye. gotiye fı ditinen xwe ji ani ne 

zimen ü ev tişt bune sedemen qedexek:irina wi. ]i her 

ve yeke ew hangi "Heval"e xwe dike ü şireteke le dike: 

Her tiştı nebin, 

Ku te dit. nebeje. 

Ku te got, we gotinen te li huste te bigerinin 

O we te bi ditinen te ve bida.rda.kin. (Qedeze me) 

Di berdewamiya helbeste de eşkere dibe. ku 

Hekim Sefkan ne belısa dijminen X'lve, le dosten xwe 

yen bere dike. Qedexekirina wi hiştiye ku baweriya wi 

nemane bi dostan be ii ne ji bi kes an tişteki di. Ew 

sozen ~heval"en bere weki derew bi nav dike: 

]i derewan re li çepikan bide. 

Derewen doooooost ıl dijminan. 

Şerm neke. 
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Tu rastiyan biçini. we derew şin ben. 
Ezman derewan li erde dike, erd U, me ıı em li hev. 
Hezardost, 
Hezar soz. hezar derew. (Qedexe me) 
Goriye qedexekirine sistema ku wi ta beri ew je be 

avetin, pivanen we baş pek dianin. baş nas dike u 
diı.ane ku ew sistem dema kesekiji nav xwe diaveje. 
ta ku ji te , wi piştguh dike, herhemen wi sansur dike 
unahele ku kes ji derüdora we neziki wi kesi hibe. Ev 
sistem li seranseri Kurdistane serdest e. Bi taybeti 
partiyen mezin li keseki naburinin, eger ev kes 
~ gunehkar" bu u ji xeta wan der ket: Di ve ew d eriha 
~ serhişkiya" xwe b ide: 

Rasti qedexe ye. ez qedexe me. 
Min nexwinin. min nebı:nin. min nenivisinin. 
min nas neke. bi agire min neye şewitandin, heval. 

(Qedexe me) 
Trajediyeke mezin e, ku afirandin bene 

qedexekirin an sansurkirin. Qedexekirin sinorkirina 
azadiya mirovi ye. Di demeke de ku piraniya 
herhemen ku di televizyonen kurdi de tene 
weşandin , di rewşeke normal de de qet nchatihana 
weşandin, gelek herhemen heja hene - hin ji yen 
Hekim Sefkan ji di nav de - di tariye de li hemher 
windabune li her x:we didin. Ev yek di civateke mina 
ya kurdi de ruşaneke tekçüne ne. 

Ji bo ku rasti ziyaneke mezintir neye. Hekim 
Sefkan naxwaze li ser wan sedarn biaxive, ku bu.n 
sedema qedexekirin ü sansurkirina wi. Ji her ku 
dezgehen kurdi yen serbix:we u bi hez tune ne, gelek 
niviskar ü hunermenden kurd li Kurdistane u derveyi 
w e j1 xwe mecbur dib!nin ku ji partiyan ü dezgehen w an 
re kar bikin. Tu kes newere li diji sansur Cı 

qedexekirine deng b ike. Le kese ku li Stranen Qedexe 
guhdar bike. ew de di nav rezan de bersiven hin pirsen 
x:we bibine. Sefkan ve yeke bi hostayiyeke mezin dike. 

Hekim Sefkan naxwaze hibe goriye werekiya xwe. 
Bere, di ''demen zerin" de. ew bi pele re diçfı fı ta ku 
je dihat, wi tfırike berjewendiyen xwe dadigirt beyi ku 
bi erke xwe ye mirovane tl rewşenbirane rabe. Hingi 
ji qedexekirin ü sansurkirin hebü; hingi ji afirandin 
diket bin solen nezanan! 

Wereki ew e, ku mirov tim behsa çewtiyen li 
derudora xwe bike ü tiliyen xwe bixe nav birina n, ne 
tene pişti ku mirov bix:we hibe goriye çewtiyan. Le 
disa ji hişyarbfına dereng ji xewa herdemi çetir e. Tu 
cari ne dereng e. Pewistiya me bi civateke heye. ku 
em tiştan bi nav bikin. civatek ku werekiya siv'il te de 
peyda hibe u piştgirtina we be kirin. O: 

sirwan@amude. com 
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Kürt kültürünün isimsiz hocalarından biri ... 

Seydaye Melle İskender 

EYYÜP GüVEN 
------------ -----------

Seydaye MeUe İskender ünlü Kürt şairi Cegerx

win'in Derik'de geçirdigi ve çok da bilinmeyen yılla 

nnda kendisine birçok alanda egitmenlik yapmış bir 

bilge kişidir. 
Seydaye MeUe İskender "Botan Emirligi" himaye

sinde bulunan bir aşiretin mensubuydu. Asıl ismi İs

kender Kazım'dır. 1898 yılında Derik'e 15 km uzaklık

ta bulunan ve döneminde Der ik' e ancak şimdi M azı da

ğı ilçesine baglı olan ve Kürtçe adı Dem metina, Türkçe 

ismi ise Gümüşyuva olan köyde dünyaya gelmişti. 

Cizre'de 1821 yılında emirligini ilan eden Bedir

han Paşa, Botan Emirliği'nin başına geçmişti. Ancak. 

1842'de Emirliğin bagrmsızlığını ve Cizre'yi başkent 

ilan etmesi sonucu Osmanlı Devleti ile arasında çıkan 

çatışmalar sonucu, birçok aile Cizre dışına yayılmak 

zorunda kalmıştı. İşte bu çatışmalı tarihler arasında 

M elle İskender Kazım'ın dedesi İskender (İskender'i n 

babası M elle Kazım oğluna babasının ismini vermiştir) 

ile beraber birçok aile de Mardin'in Mazıdagı ve Derik 

mıntıkasına gelmişlerdi. (Bu göç eden ailelerden bazı

ları halen Derik'te yaşıyorlar ve araştırmalarım sıra 

sında bunlarla bizzat göıüşme fırsatım oldu.) 

İskender Kazım. öğrenim yaşına geldiğinde babası 

tarafından Diyarbakır ınıntıkasında bulunan medrese 

hocalarının yanına gönderildi. Başarılı bir öğrenim 

devresi geçirdi. 12 ilmi 5 yılda bitirip mezun oldu. 20 

yaşlarında Derik'e döndü. Derik'te dönemin dini yetki

lisi olarak görev yapan Melle Ali Bilge'nin yanına yer

leşti. Kısa bir süre içerisinde ilim bakımından yeterli 

oldugunu ispatladıktan sonra öğretmenliğe başladı. 

M elle İskender Kazım'ın yetiştirmiş oldugu ve dö

neminde ilerici misyonları üstlenmiş birçok kişi oldu. 

Bunların arasında Melle Yunus, Melle Mehmede He

boşi. Melle Abdulhadiye. Melle Geme, Melle Bezo, 

Melle Şeymuse Heseri (Cegerxwin). Melle Kündüro. 

Melle Abdurrahmane gibilerini 

sayabiliriz. Bunların herbiri kendi 

alanlarında 'otorite' olarak kabul 

gören isimlerdir. 
Cegerxwin Derik'ten ayrılma

dan önceki (ki. kendisi Derik'ten 

sürgün olarak gitmişti) son bir yı 

lında, kendi evini terk edip Melle 

İskender'in evinde kalmıştı. 
M elle İskender dönemin ikti-

darına boyun egmediginden dolayı sık sık göz altına 

alınıp bırakılmaktaydı. Nezarete alındığı sürelerde 

dolayısıyla onun yoklugunda öğrencilerine Cegerxwin 

tarafından ders verilmekteydi. 

Çeşitli tarihlerde meydana gelen Kürt isyanları 

karşısında da kayıtsız kalmadı Melle İskender. Örne

ğin 1925 yılında Şeyh Sait ayaklanmasını öven birçok 

dörtlük yazmıştır. Aşağıda aktardıgımız onun nadir 

bulunan şiirlerinden birisidir. Osmanlıca ve Arapça 

harflerle yazılmış olan bu şiir Kürtçeye. döneminde 

Derik'deki önde gelen aydınlardan Ali İrci (Aliye Sit

tika) tarafından çevrilmiştir. 

SAIANÜ 
Boçı jiter bejim tu bi ur hat sala nu 
Tu çi da min ji xendi derdil xema 
Ser salamin tev bi xwin ıl merezi 
H esir barand hünk hünk ji çava 

Asüma.n çiriya xwin bariya ji histrekan 
Rom hesin rijandi.yi çave xortikan 
Ev salji derbasbu kem neba derde pisü cahşikan 

Bo çi jiter bej im tu bi xer hat sala nu 

Seyda dibeji bi guleke bihar naye 
Ere b Ecem Rom li sererne belaye 
Leşkere çav sor hatiyi serme bi heıara. 
Bo çı jiter bivejım tü bixer hatiyi sala nü. 

Şeyh Sait ayaklanması bastırılınca kendisi gibi dü

şünen hemen hemen bütün hocalar ya yakalanıp hapse 

atıldı. ya da ömür boyu sürgün hayatına mahkUm kaldı 

lar. M elle İskender ise 1927' de tutuklanarak cezaevine 

kondu. 1928 yılında yakalandığı verem hastalığından 

kurtulamayarak. daha genç yaşında - 30'unda vefat etti. 

Kabri Derik'te. XillRAmezarlığın

dadır. 

Cegerxwin, Seydaye Melle İs 

kender'in öldügünü duydugunda 

ona bu haberi veren kişiye ilk tep
kisini şu mısralarla dile getiriyor: 

Ava xabe hurmu,hunne 
Reco hatiye günntJ. ganne 
M elle reviya çu zoıana 
Seyda M aye di zindana... O 
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Kürdistan Üniversitesi Rektörü 

Prof. Abbas Weli: 

Avrupa'daki 
üniversitelerden 

farkımız yok 

RöPORTAJ: L ATIF ErözDEMIR - ------

1949 yılında Doğu Kürdistan ' ın Mahabad kentinde doğan Abbas Veli öğrenjmini İran 'da 
tamamladı. 1973 yılında İran ' dan ayrılıp İngiltere'ye yerleşerek yaşamını burada sürdüren 
Weli, Wales Üniversitesi, Swansea, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Modern Or· 
tadoğu Siyaseti Profesörlüğü yaptı. Birçok akademik çalışmada bulundu. 

Siyaset teorisi dalında kırka yakın akademik makaleyle birlikte İngilizce 4 kitap yazdı. 
Bunlardan ilk ikisi Pre-kapitalist Iran: A theo retical history (1993) ve Modernity And State
less: The Kurdish Question in Iran (2003)' dı r. Kitapları çeşitli dillere çevrilen Prof. Weli, bir 
buçuk y ı l da İ stanbul Boğaziçi Ünivers ites i' nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Abbas Weli si
yaset bilimi, siyaset tarihi ve teorisi, ideoloji ve politika alanında bölgemizin en önemli uz
manlarındandır. Anadili Kürtçenin dışında (Kurmanci, Sorani ve Hawramani lehçeleri dahil) 
Farsça, İngilizce, Azeri ce ve kısmen de Türkçe bilen Weli 'nin Türkçeye çevriJmjş iki kitabı 
bulunuyor. Kürt Milliyetçiliğinin Kökenieri adlı kitabı 2005 yılında Avesta Yayınları ' ndan 
çıktı. Bir kitabı da Türkçeye çevr i lmiş ve baskıya hazırlanmaktadır. 

Mahabad Kürt Cumhuriyeti , İran 'da devlet ve siyaset, Kürt kültürü ve Kürt milliyetçiliği 
konularında birçok ese ri bulunan Prof. Weli, halen Güney Kürdistan 'ın Hewler kentindeki 
Kürdistan Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmaktadır. Uluslararası bir ünive rsite olan ve tüm 
bra n şlarda öğretimi İngilizce yapılan Kürdis tan Üniversitesi 'ni ziyaretimizde gerçekleştiril
miş bu kısa söy leşi, Kürtçenin Soranca lehçesinden Türkçeye çevrilmiştir. 

- Sayın WeU Kürdi.stan Üniversitesi hakkında bizi 
bilgilendirir misiniz? 

Kürdistan Üniversitesi Federal Kürt yönetimi 
oluştuktan ve yeni hükümet gö
reve başladıktan sonra siyaset, ticaret. ekonomi, bi
lim. sosyoloji , teknoloji ve tarih alanında uzman ye
tiştirmek üzere kurulmuş yeni bir üniversitedir. Üni 
versitemiz, uluslararası özellikleri bakımından kıs
men özerh.-tir. Yarı resmi bir kuruluş oldugu halde 
üniversiteningiderlerinin büyükbir kısmı Kürdistan 
Bölge Yönetimi tarafından karşılanmaktadır. Eğitim 
öğretim programlan uluslararası ve özellikle Avru 
pa'daki üniversitelerle denklik saglamaktadır. Üni
versitemiz Kürdistan Hükümeti Yüksek Öğrenim Ba
kanlıgı'ruı özel bir statüyle bagh bulunmaktadır. 

- Üniversiteniz hangi misyonla kuruldu. neler am.aç
landı? 

Kürdistan Üniversitesi esas olarak siyasal uzman
lar, devlet adamlan ve akademik donanımlı diplo
matlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma 
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mülkiyeiller de diyebilirsiniz. Üniversitemiz öğren 
cilere parasız eğitim sunmaktadır. Öğretim dilimiz 
tümüyle İngilizcedir. 

- Üniversitenizde okumak isteyen öğrencileri hangi 
koşull.arla kabuL ediyorsunıız? 

Özel amaçlı bir eğitim programımız olduğundan, 
İngilizceyi çok iyi derecede bilmeyen. okuyup yaza 
mayan ve diploma notu 3.75'ten aşagı olan öğrenci
lerin başvurularını bile kabul edemiyoruz. Başvuru
lan kabul edilen öğrenciler ise önce yazılı bir sınav
dan geçirilmekte, sonra da sözlü bir mülakata alın
maktadır. Öğrencileri ilgi alanlarına göre çeşitli dal
larda eğitim veren fakültelere yerleştiriyoruz. Üni
versitenin kendi bünyesinde özel yurtları var. Öğren
cilerimiz bu yurtlarda kalmakta ve tüm giderleri üni
versite senatosu tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca 
her öğrenciye karşılıksız burs veriliyor. Avrupa'daki 
üniversitelerle aynı koşullara sahip olan Kürdistan 
Üniversitesi'nin İ ngiltere'deki herhangi bir üniver
siteden farkı yoktur. 
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- Universile bünyesinde hangi fak·ülteler var ve kaç 

ogretım üyesi. görev yapmaktadır? 

Üniversitede 6 branşta öğretim veril m ektedir: 

Uluslararası Siyaset, Sosyoloji. Ekonomi, Tarih . 

Uluslararası Ticaret ve Bilişim Teknolojisi. Halen 15 

öğretim üyesine sahip ünivcrsitemizde rektör ve bir 

de rektör yardımcısı bulunuyor. Öğretim görevlileri

nin üçü Kürt. on ikisi ise İngilizdir. Kürt öğretim 

üyeleri de i ngilizce ders vermektediri er. 

Bu yıl kaç ö[,'renci aldınız? 

Universitemizde henüı kurulamamış ama kurul 

ması öngörülen birkaç fakülte daha var. On1an da 

kurdugumuzda 400 öğrenci kapasiteli, Lağımsız bir 

üniversite olmayı plan1ıyoruz. Bu yıl 250 öğrenciye 

istihdam yaratacak şekilde bir program yapmıştık. 

Ancak ne yazık ki bu öğrenci kapasilesine ulaşarna 

dık. Sadeec 150 öğrenciyle eğitim öğretim yılı na baş 

ladık. Bunun nedeni aradığımı z koşullaı·a sahip öğ

rencileri bulaınamış olmaınızdır. Bize başvuran ög

rencilerin bazıları ya aradığımız ölçülerde ingilizeeye 

hakim değildi ya da ingilizeesi yeterli olduğu halde 

not ortalaması düşüktü. 

- Irak dı.şında öğrenci kabul ediyormusunu.z? 

Üniversite Iraklı öğrencilere açık bir statüye sa 

hip tir. Ancak Bölgesel Kürt Hükümet Anayasası, lrak 

dışındaki tı l kelerden de yüzde 5 oranında öğrenc i 

ahmını öngörüyor. Doğal olarak öğrenc il erin Kürt 

olması ve Kürtçe biliyor olması arzulanmaktadır. Biz 

bu yı l dışarıdan ancak 8 öğrenci kabul edcbildik. Bu 

öğrencileri Güney KUrdistan dışındaki Kürdistan 

parçalarından seçtik. Örneğin Türkiye'de yaşayan 

Kürt öğrencilerden 20 müraacat oldu. Ancak üçünü 

kabul edehildik. Geriye kalan 5 ögrenciyi ise İran, 

Suriye. eski Sovyet cumhuriyetleri ve Avrupa' da yaşa

yan Kürtler arasından seçtik. 

Sayın Weli siz 

Türkiye 'de de ö[,'re 

tim üreligi yaptınız. 

Tarkiye 'deki egıtım 

sistemi hakkındaki 

izlenimlerinizi ögre

nebi/ır miyiz? 

Türkiye'deki 

vakıf llniversitcle

rinde. yani özel 

üniversitelerde 

eğitim kaliLesi gö 

rece iyi durumda. 

Ancak eğitim paralı oldugu için ve ücretler de yüksek 

oldugu için bu sistem sadece toplumun ust gelir gru

bu mensuplarına avantaj sağlamaktadır. Toplumun 

büyük çogunJugunu oluşturan dar gelirli öğrencilerin 

bu üniversitelerde okumaları mümkün degil. Bir de 

üniversitelere sınavla öğrenci alınmakla. Bildiğim 

kadarıyla her yıl bir buçuk milyondan fazla öğrenci 

üniversite sınavına girdiği halde yarısından fazlası 

sınavı geçerneyerek üniversite dışında kalmakta. Bir 

çok açıdan bakıldığında Türkiye'de egiıimde fırsat 

eşitliğinin olmadıgı görülmektedir. 

- Bir uluslararası siyaset uzmanı olarak siz Oıtada

ğu 'da K ün somnunun çözümü kon u.sunda özetle neler 

söyleyeceksin iz? 
Her şeyden önce ilgili herkesin bilmesi gereken 

şu ki; bölgede sorunlar ancak ve yanlız şiddet dışı 

yöntemlerle çöılllebilir. Dogrudur. Kürtler yaşadık

ları bölgede Ortadoğu 'nun dört devleti arasında 

1920'lerden sonra paylaştırılmıştı. Bu paylaşım 

Kürtlerin rızasının dışında gerçekleşti . Bu yüzden ta 

rihte çokbüyük Kürt direnişleri oldu. Bu direnişierin 

büyük bir kısmı da kan1a ve şiddetle bastırıldı. Ancak 

ilgili baskıcı devletler hala Kürt sorunundan kurtul

muş sayılmazlar. 

Demek ki şiddet ve 

askeri yöntemler bu 

sorunu çözmeye 

yetmiyor . Sorun 

barışçıl bir ortam

da, karşılıklı diya

log ve hoşgörü an

layı şıyla çözülebilir 

ancak. Ve bu çözllm 

adil ve demokratik 

olmazsa asla kabul 

görmez.® 

TİI'OJ 49 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Sömürgeciliğin ~keşif kolu' olarak 

Antropoloji 

MusTAFA AKYOL 

Antropoloji terimi ilk kez Kant tarafından 
1798'de ··vücudun, ruhun ve genel olarak insan turunun 
bilimi" olarak tanımlandı. Ancak bu, "antropoloji" te
riminin felsefe içinde kalan ve '1el.sefi antropoloji" de
nen insan felsefesi disiplininin tamınlanmasıydı. 

Modern dünya sistemi, bir bakıma Avrupa 'mn 
dünyanın geri kalarnnda yaşayan halklada karşılaş
ması ve çogu durumda onları fethetmesi sonucu ku
ruldu. Antropolojinin kökleri de teknolojik bakım
dan ileri Avrupa kültürlerinin keşifler ve fetihler yo
luyla temas kurdukları ve "geleneksel" toplumlar di
ye adlandırdıkları bu kültürleri bir inceleme nesnesi 
olarak görmelerine kadar uzanır. Bu halklar görece 
küçük gruplar halinde yaşıyorlardı, yazılı kayıt tutma 
sistemleri yoktu ve Avrupalılarınkin e benzer bir dini 
inanç sistemi içinde degillerdi. Bu halklan betimle
mek üzere ortak terimler kullanılmaya başlandı. Ge
nel bir başlık altında ··vahşi., ya da "ilkel"' kavramla
rıyla yaptıkları bu tamınlamalar, Batı'mn "uygar' ve 
··ileri., olarak tanımladıkları, kendilerini referans 
alarak yaptıkları degerlendirmelerdi. 

Nasıl sosyoloji büyük ölçüde üniversite dışındaki 
sosyal reform derneklerinin faaliyetleriyle başladıy
sa, antropoloji de (ilkin etnoloji olarak) daha çok 
üniversite dışında yer alan k.işiflerin, seyyahların ve 
Avrupa güçlerinin sömürge idarelerinde görevli me
murların çalışmalarıyla başladı ve sosyoloji gibi son
radan üniversite disiplini olarak kurumlaştı (Gul
benkian Komisyonu 1998:17). 

İlk antropologlardan bazıları, Avrupalı ilk tarih
çilerin evrensel tarihle ilgilenmeleri gibi, insanlığın 
evrensel dogal tarihine ilgi duysalar da dış dünyadan 
gelen baskılar onları belirli halkların etnografları ol
maya yöneltti: çogu çalışmalan için kendi ülkelerinin 
sömürgelerinde yaşayan halklardan birini seçti (ör
negin, İngiliz antropologları Doğu ve Güney Afri
ka'da, Fransız antropologlan Batı Afrika'da, Ameri 
kalı antropologlar Guem'de ya da Amerikalı yerlile
rin üzerinde, İtalyan antropologlar Libya'da araştır
ma yapıyorlardı). Bu da alan araştırmasına (ki bu yol
dan ampirik araştırmaya dayalı bilimsel etosun ihti
yacı karşılamyordu) ve bu alanda katılımcı gözlem 
yapmaya dayalı çok özel bir tekniğin geliştirilmesin:i 
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gerelctirdi (Gulbenkian Komisyonu 1998:28). 

'İlke l ' ile ' uygar ' ya da 

sömürge ile sömürgeci 

Antropologların, genellikle incelenen halla sö
mürgeleştiren Avrupalı gücün yurttaşı olmalanndan 
dolayı , inededikleri halklar ile yurttaşı olduklan sö
milrgeci ülkenin yönetimi arasında kimi misyonlan 
(misyonerlerin yaptığı iş) üstlerrmesi (Gulbenkian 
Komisyonu 1998:28), antropolojinin bir .. sömürge 
bilimi" olarak algılanmasına yol açan ve pek de mes
netsiz olmayan bir yargı oluşturmuştur. 

Bu yargıyı oluşturan pek çok çalışma olmasına 
karşın yine de şunu peşinen söylemek gerekir ki, bu 
tür bir antropoloji bilimsel etkinliğin kendisine ait 
degil. 19. yy sömürgeci politikasına ait şeylerdi. 

Antropolojinin Batı dünyasına "içten" bakan diğer 
sosyal bilimlerinden daima ayrı bir konumu oldu. 
Antropoloji, Batı ' nın kendisi olmayan öteki ile karşı
laştıgı ve kendisini daha üstün. ileri bir konuma yer
leştirdiği yerden bakmasıyla ilk paradigmasını da kur
muş oldu: ··akel" in ··uygar" ın gözüyle anlaşılınaya çalı
şıldığı bir paradigmaydı bu. Her şey bu karşıt iki kav
ram ile tanımlanmaya başlandıgmda ise diğer kavram 
üretimleri de bunlara bağlı olarak yapılmaya başlandı. 
ilkel, sömürge insam; uygar da sömürgeci güçtü. 

Etnolojinin gelişmesiyle sömuı·ge imparatorluk
larının varlık koşullarının birbirine baglılığı orta
daydı. Öyle ki, bağımsızlıklarım kazanan sömürge ül
keler, bu sosyal bilimler dalım üniversitelerinden çı
karıp atmışlardır (Etnoloji.124). 

İngiltere , Fransa ve Amerika'da 19. yy' ın ilkyan
sı ve sonrasında kurulan pek çok etnoloji derneğinin 
(1840'lann başlarında kurulan Amerikan Etnoloji 
Derneği. Paris Etnoloji Cemiyeti, Londra Etnoloji 
Derneği gibi) doğuşunda sömürgeciligin siyasi- idari 
ve ideolojik ihtiyaçları ile bunlara karşılık vermesi 
beklenen "bilimsel" araştırmaların ve bunları da içi
ne alan geniş çaplı kolanizasyon faaliyetlerinin yad
sınamaz bir payı olmuştur. Böylece etnoloji, sosyal 
antropoloji, kültürel antropoloji sömürge dönemin
de Batı'mn yayılmak ve ele geçirmek istediği bütUn 
topraklar ve deniz aşırı kıtalar üzerindeki halklarm 
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ırk özelliklerini. dillerini, geleneklerini, kısacası 

"kültürlerini" öğrenmesinin, dolayısıyla içinde yaşa

yacaklan ve yönetecekleri bu halkların hayatıarına 

müdahale edilmesi ve bir biçimde sömürge yönetim

lerinin istekleri doğrultusunda dönüştürülmesi poli

tikalannın sürdürülmesinin, "bilim" cephesinde ak

törleri olarak iş görmeye başladılar (Özbudun, ders 

notları:2: Çubukçu 1994:30). 

18. ve 19. yy sömürge döneminde, dünya üzerin

de teknolojik, ekonomik ve askeri üstünlüğünü tesis 

eden modern kapitalist Batı 'nın gerek fizik gerekse 

de toplumsal kültürel dünyayla ilişkisi her zaman he

gemonik bir nitelik taşımıştır. Her türltı gerçekliği. 

bilebileceğine ve o gerçekliği denedeyip deği.ştirebi

leceğine inanan Batı'nın pozitif aklı, bu hegemonya

nın güven dolu kurucu aklıydı. Antropoloji de ilk za

manlar. inceleme nesnesi yaptığı' öteki'lere bu hege

monik akılla bakarak netligini kazandı. 

Batı dünyası dışındaki toplumlara ve yaşam biçim

lerine bu üstten bakış , sömürgeciliğin politik amaçla

rı yanı sıra, 19. yy'ın söz konusu pozitifkafası ve Dar

win'in evrim kuramının etkisiyle kültür kavramının 

tanımlanmasında "coğrafya" ve "ırk" faktörlerinin 

belirleyiciliği. türtinde bir teorik yaklaşımın da sonu

cuydu. Doğa bilimlerinde nedensellik kavramına bağ

lı olarak elde edilen sonuçların başarıları: ırk, coğraf

ya ve kültür kavramıyla ifade edilen olgular arasında 

nedensellik ilişkileri kurulması ve bunun btitün sö

mürge insanlarına, topluluklarına uygulanması sonu

cunu doğurdu (Çubukçu 1994:31). Kurumsallaşan 

antropolojinin ötekine yaklaşımı ilkin böyleydi. 

'Doğanın bah~ettiği uygarlık' mı! 

Bu yeni bilimin, insan doğasının ve gelişiminin 

fizik bilimlerindeki kadar kesin ve evrensel olan ya

saları bulacağı düşünülüyordu; bu yasalar keşfedilin

ce de bunlar Avrupalı yöneticilerle diğer halklar ara

sındaki yönetsel ilişkileri düzenlernede kullanılacak

tı. Evrimci bir bakışla ilk antropologlar, karşılaştık

ları ve inededikleri Avrupa dışı sömürge ülkelerdeki 

halklan ve kültürleriAvrupa kültürünü en son ve ile

ri uyg;ır kültür olarak nitelendirip ilkel. geri ve uy

garlık dışı diye tanımladılar. İlkellerin bu şekilde 

araştırılması hem Batı uygarlığının köklerinin -ilk 

hallerinin- ne olmuş olabileceğine dair ipuçları ve

recekti , hem de "ilkel"leri uygarlıkla taruştıracaktı 

(Özbudun. ders notları:2 ,3). 

Batı'nın antik coğrafyacılardan beri gelen, dünyayı 

kendi coğrafyalarından ve insanları da kendilerinden 

ibaret sayan "etnosantrik" duyuş ve düşünüşleri sö

mürgecilik koşullarıyla da güçlenerek 18. ve 19. yy' da 

kurulmaya başlanan coğrafya derneklerinin, etnograf-

ya çalışmalarının, filoloji ve antropoloji faaliyetlerinin 

besiendiideri ve esiniendiideri kaynaklar oldular. Sö

mürgelerde yaşayan ''ilkel" insanlar ne kadar "insan "a 

benziyor olursa olsunlar, sonuçta kendilerine ait bir 

uygarlıkları -Batı'ya benzer-, sömürgecilerin kendi 

zenginliklerini tanımlamakta kullandıkları kavrama 

uygun bir kültürleri söz konusu değildi. Onların davra

nışlan ve manevi hayatlarının ürünleri ancak yaşadık

ları çevrenin dogasıyla, kendi biyolojik- fizyolojik 

özellikleriyle açıklanabilir ve tanımlanabilir "doğal" 

fenomenlerden ibaretti! (Çubukçu 1994:31) 

Avrupalıların ilkel halklar diye tanımadıkları in

sanlar la karşılaşmaları, Avrupalıların da bu topluluk

lara çok benzediği. varsayılan kültürlerden evrim yo

luyla türediği biçimindeki "kültürel evrimcilik" kura

ınının gelişmesine yol açtı. Kültürel evrimcilik, kül

türlerin kesintisiz bir stıreç içinde basit biçimlerden 

daha karmaşık biçimlere doğru geliştiği.ni ileri sürti

yordu. Ancak, antropologlar Batılılara benzemeyen 

toplumsal yaşam biçimleri içinde ve zamansal olarak 

çok daha eski çağlarda yaşadığı düşünülen bu insania

nn kendileri gibi gelişmeyip. kültürel evrimin alt ba

samaklarında yer alışlarını açıklayaınıyorlardı. Gerek 

bu olguyu açıklamak gerekse de sömürgeciliğin bu 

halklar üzerindeki tahakküme dayalı varlığını onları 

"uyga.rlaştı.mıak" gibi ideolojik manipülasyonu haklı 

göstermek üzere fizik antropolojinin verilerine dayalı 

kurarnlar geliştiriidi Fizik antropolojinin sunduğu 

çalışmalarla genel olarak antropoloji, kültürel evri

min farklı basamaklarındaki kültürleri "ırk" ve .. cog

rafya koşullan" ögelerine bağlı olarak açıklamaya baş

ladı. Bu insanların ve kültürlerin farklılığı. onların 

biyolojik- fiziksel yapılarından ve onu belirleyen cog

rafi çevrenin özelliklerinden kaynaklıydı! Ama yine 

de "doğa"nınAvrupalılara nasıl olur da "uygarlık" ya

ratacak bir çevre balışettiği sorusu açıkta kalıyordu. 

Gerçek, dönemin köle ticaretiyle ilgiliydi. 

Köle ırkların yararına köleciliki 

1684 yılı gibi erken bir tarihte ilk fizik antropo

loglardan sayılabilecek Francois Bernier, ırklan Av

rupalılar, Uzakdoğıılular, Siyahlarve Laponlal'Vb. bi

çiminde sınıflandırmış ve Laponları "alçak hayvan

lar" olarak nitelendirmişti. Irk kurarolan olarak or

taya çıkan benzerlik betimlemelerinde Avrupalılar 

- beyazlar- sınıflandırmanın en üstüne en insan ola

rak. zenciler de hayvaniara en yakın olarak en alta 

yerleştirilmişlerdi. Bu açıkça ırk kurarnlarını ırkçı 

öğretiler biçiminde içeriklendiren antropologların 

"antropoloji bilimi"ni köle tacirlerinin çıkarlarına 

alet etmeleriydi. Böylece antropoloji biliminin çıkı

şıyla, ırkçı görüşler din yerine bilime(!) dayandırıl-
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ınayabaşlandı(Şenel l993:66). 
Levi-Strauss antropolojinin ilk günahını. salt bi

yolojik olan ırk kavrarru ile kültürlerin sosyolojik ve 
psikolojik oluşu mJ arını birbirine kanştırmalda işledi 
ğiru yatarve ardından bunun, antropolojiyi tüm sömtı
rti ve ayrımcılık yöntemlerinin meşru laştırmasına gö
türdüğUnü ve çıkışı olmayan bir çemberin içine hap
setmeye yettiğiru beliıiir (Levi Strauss 1997:20). 

Alaeddin Şenel. Leinhardt'ın SociaL Anthropology 
adlı yapıtından şu açıklamaları aktarır: 

''/9. yy ortalarında. o zamanlar etnoloji adıyla bili
nen antropolojinin yerine ''insanın yönetımsel bilimi .. 
[açıkçası insanları yönetme bilimi} gibi bir bilim öneril
d i. Bu başlık altında antropolOJi son derece bilim dışı bir 
dönemden geçti. Omeğin Londra Antropolo]i Derneği 
Başkanı james Hunt. eski antropologlann ftlantropik 
(irı.sansever) tutumlarına karşı. katı ırkçı bir onyargı iz 
leyerek. antropoloji öğrencisinin görevinin her ırkı yerine 
oturtmak oldugunu söyledi. Çevresindeki/eri. beyin ça 
n ağı bayaklukleri.ne göre. altısı zenciterin altında. altısı 
zencilerin üstünde ve bir de zenciler ol mak iizere ditrıyada 
13 eşitsiz ırkın bulunduğuna inandırdı. Amacı. çagırıda 
zenci köleliği üzerine çıkan tartışmada zenci kllleligin 
sürmesinden yana olanları desteklenıekti. Ona ve çevre
sindekilere göre. klilelik bir efendi ırkla kuracaklan ilişki 
onlara geli.şme olanaklannı sabiiayacagı için köle ırkla
rın da yararınaydı. ·· (Şenel1993 :66) 

Yine J\Jaettin ŞeneJ'in aynı kaynaktan aktardığı şu 
sözler. antropoloji ile sömürgeciliğin iliş kisini açık
layan ruteliktedir: 

··Sosyal antropoloji gene/lıkle hükümetlerin [ sonıürge 
yl5rıetimlerinl uygulamada karşılaştık/a-n sorunlarına ve 
moral (etik) sorunlarına koşut olarak ilerLedi ... Sos-yal 
antropolojinirı gelişmesi o yüzyılın genişleyenAvrupa im
paratorluklannın karşılaştıkları moral sorunlar ile hız
landı. İlkel halkların dogalannın ve statalerinin. kolonı
cilerin onlara karşı sorumluluklannın ne oldugu sorun
lan. onların üç yuzyıl once İspanyol )"lin eticilerinin kar
şılaşıp di n bilirnde tartışı/.arı sorulara benzer sonınlarla 
karşı karşıya kalmalanna yol açtı. Bu soruların ilki ko
lonileştirılerı halkların onları kolonileştirenler gibi insan 
olup olnıadıklarıydı." (Şenel 1993:66) 

Uygulamada Aııtropoloj i 

Evans Pritchard , Sosyal Antropoloji (1951) adlı 
eserinin "UygulamalıAn.tropoloji'' bölümünde "Sosyal 
antropoloji çalışmasının anıacı nedir?" diye sorar ve 
hemen ardından bu sorunun "İlkel toplıımlara dair 
bilginin kullanımı nedir?" sorusunun farklı bir biçimi 
oldugunu yazar (Pritcbard 1998: 123). 

İngiliz sosyal antropolojisinin ikinci kuşak antro-
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pologlarından sayılan Evans Pritchard, açıkça hiçbir 
kuşkuya yer vermeksizin , sosyal antropolojiyi sö
mürge (koloru) yönetimlerin fethettikleri topraklar
daki halklan yönetmede ve eğitmede karşılaştıkları 
sorunları çözmede onlara yardımcı olan, ihtiyaç duy
dukları bilgiyi sağlayan ve onlar için bir şekilde yol 
açıcı bir işieve sahip olan bir bilim olarak değerlen
dirmiştir. 

''Sosyal antropologlar çoğunlukla ilkel toplumları ça
lı.ştıklarırıdan. topladıklan bilgiler ve ulaştıkları sonuç
lar açıkça ilkel halkların ydnetimi ve egitimi problemiyle 
epeyce ilişkilidir. Kabul edilmeli ki. eğer bir koloni yone
timinin siyaseti. reisieri vasıtasıyla bir halkı yönetmek 
ise. reisierin kimler olduğunu, onların fonksiyonlarının, 
otoritelerinin, ayrıca.lıklannırı ve yükümlülUklerinin ne 
olduğunu bilmesi faydalıdır. Yine eğer, bir halkı onların 
ya.salarına, adetlerine uygun olarak yönetmeye niyetle
niliyorsa bir kimse, 6rıce. bunların ne olduğunu anlamak 
zonındadır . . , (Pritchard 1998: 123) 

Yazar antropoloğumuz, antropolojinin koloni yö
netimleri içindeki değerini şu sözlerle anlatır: 

'Yönetimle ilgili olarak sosyal antropolojinin değeri 
geneı olarak yazyılın başından beri kabul edildi ve hem 
kolani bakanlığı hem de kolini yöneticileri antropolojik 
eğitim ve araştımıaya artan bir ilgi gösterdiler. Geçen bir
kaç yıldır. harp okulu öğrencileri glirev almadan önce di
ğer eğitim kursları arasında Ozford'da ve Cambridge'de 
ve son zamarılarda Londra 'da sosyal anıropoloji eğitimi 
aldılar ... (Pritchard 1998: 124) 

Pritchard , kitabının başka bir yerinde de misyo
nerierin antropolojiye olan ilgilerini anlatır. Kimi 
misyonerierin antropoloji kurumlarında başkanlık 
yapabildiklerini ve antropoloji bilgisirun, etkili gö
revlerini yerine getirmekte kendilerine yardım etti
ğini en çok idareciler ve misyonerierin fark ettiğini 
de belirtir. Şöyle yazar: 

" ... bireysel olarak birçok misyoner, antropolojiye de 
rin ilgi duydu ve antropolojinin leendi çalışmaları için 
değeıirıi algıladılar. Misyonerterin tutumunu. şimdiye 
kadar yazılan antropolojik monogra.filerden birinin ya
zarı olan lsveç Romande Mission 'undan Pesteur funod 
güzel bir şekilde ifade eder. Pesteur junod. bu kitapta yer 
alan bilgileri toplamadaki mak.sadırıın, kısmen bilimsel 
kısmen de ylirıetici ve misyonerZere yardım etmek ve yerti
lere dair Güney Afrika düşüncesini aydınlatmak olduğu 
nu bize anlatır. 'Bilim için çalışmak soylu bir davranış
tır: ancak çalışma arkadaşlarıma yard' m etmek daha 
soylu bir davrarııştır. ·· (Pritchard 1998:127 -128) 

Antropolojinin sömürgeci yönetimlerle olan bag
ları dolayısıyla incelediğimiz bu kitapta aktardıkları
mıza benzer çok çarpıcı ifadeler vardır. Öyle anlaşılı
yor ki. antropoloğumuzun antropolojinin sömürge 
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yönetimlerin bir tür "bilim'' cephesindeki ayagını 

oluşturduğu yönlindeki fikirleri kendi döneminde 

(kitabın 1951 yılında yazıldığını düşündüğümüzde) 

yadırganmadan kabul görmüş genel geçer düşünceler 

olsa gerek. 
Antropolog Pritchard, koloni imparatorlukları

nın eğitimciler, jeologlar, botanikçiler, tüccarlar. ta

rım memurları, veterinerler gibi mesleki teknik uz

manlara sahip olmalarına benzer şekilde memur 

antropologlara sahip olmalarını, yönetimin idari ih

tiyaçları için gerekli görür. Bunu, antropologların 

yönetilecek halkın kendine özgü moral ve zihinsel 

yeteneklerini; sosyal ilişkilerini, istek ve arzularını 

herkesten daha kesin bir biçimde ortaya çıkarmasın

daki becerilerine bağlar (Pritchard 1998:132). 

Pritchard daha da ileri giderek kol o ni yönetimin

ce antropologlardan beklenenlerin uygulanacak po

litikalara bilimsel veri sağlamanın da ötesine geçip. 

herhangi bir politik uygulamanın yaratacağı muhte

mel sonuçlarla ilgili öngörüde bulunma isteklerine 

kadar uzanmasını gayet olağan ve doğal karşılar 

(Pritchard 1998:133). 

Son olarak Edward Saidin ··oryantalizm" için söy

lediğini sömürgecilikle olan ilişkisi içindeki antro

poloji için de söyleyebiliriz: Antropoloji uzun zaman 

boyunca sömürgeciliğin keşif kollarından biri olarak 

çalışmıştır. 

Ancak daha önce belirttiğimiz gibi, bu, bilim ola

rak antropolojiden kaynaklı değil, onu kuşatan 19. 

yüzyıl sömürgeci politikalarının ürünüdür. Ve günü 

geldiğinde sömürgeci köklerini eleştirerek yadsıma

sını da bilmiştir. ~ 
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Biraninen welatparezeki dilpak 

LOKMAN POLAT 

Di diroka Kurdistaneya nüjen de navçeya Lice kcle
ha welatpareziye n berxwedane ye. Ji dema serihildana 
Şex Seide nemir heta dema niha gele navçeya Lice her
dem li dije dagirkeriye derketiye. tekoşa ye. Welatpare
zen kurden licey1 ji bo azadi ya gel ı1 rizgariya welat teko
şineke behempa meşandine, şer kirine. bedel dane. ha
tine girtin. li zindanan razane, çüne sirgiıne. çiıne sere 
çiya. li bajaran ketine nav tevgera demokratik u her wi
ha herdem di nav tevgere de meşiyane. tekoşiyane . 

U navçeya Lice hem di dema serihildana Şex Seide 
nemir de n hem ji di dema şere panzdeh salan de malba
ta ku beri zede bedel da. şehiden wan çebün ü zilamen 
wan ketin heps ı1 zindanan. malhata bi nave "Mala Peri
şane" ye. Dewleta dagirker bizilm u zordariye. bi kiri
nen hovane ev malbat bi rasti ji perişan kiriye. Li çi ya u 
bajaran, li hepis ı1 zindanan gelek keç ı1 xorten malhata 
Pertşane şehid ketin. Le, kesen ve malbate ji bir u bawe
riya xwe ya ji bo doza netewaya kurd bi paş ve gav neave
tin ü her li doza neteweyi xwedi derketin , ji bo azadiye 
tekoşiyan, kar u xebata xwe domandin. 

Yahya Perişan şexsiyeteke jir u zana ye ve malbate 
bu. E w dilsoze gele kurd bU, pa rastvan e doza neteweyi f.ı 
demokratik bu. Ew şexsiyeteke wisa zana bu ku. zanina 
wl weki derya
ye beser ü her 
bu, weki tılo

zofeki zaniste 
civake u rama
ne bu. Ew di 
hep s u zin da
neo dagirke

ran de. di nav 
erxwedaneke 
behempa de 
şehid ket. C ibe 
wl wisa zü bi zu 
naye tijikirin. 
Dive gele kurd 
şexsiyeten we
ki Yahya Peri
şan yen jir u 
zana her tim bi 
bir bine. Yah
ya Perişan ü 
hemu şehiden 
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Kurdistane de di nav dile gele kurd de herdem bijin. 

Berhemek li ser jiyaneke 

Eli Perişan ji welatpareıeki dilpak e ku ji malhata 
Perişan e. Dema ez pe hesiyam ku wl biraninen xwe ni
visiye. gelek kefa min hat. Pirtiika wi ya bi nave "Bi ko
viti, rumeti ı1 qaçaxti JIYANA MIN" ji Weşanen Peri. li 
Stenbole hatiye çapkirin. Pirtı1k 128 rfipel e. 

Eli Perişan. di sala l932'yan de li navçeya Li ce ji da
yikbf.iye. Niha ew 74 sali ye. Wi jiyaneke ter ı1 teje bi kar. 
xebat fı tekoşeri derhas kir. Jiyana wi di nav refen tevge
ra azadixwaz a kurd de derhas buye. Ew welatparezeki 
dil pak. dilsoze gele xwe ye ı1 ji bo doza neteweya kurd di 
nav tekoşina geleri de cih girtiye. Niha wi jiyana xwe bi 
zimane xwe ye zikmaki, bi kurdiya şerin nivisiye. 

Wi di dawiya pirtı1ka xwe ya bi nave "Jiyana Min'' de 
"raman ı1 heviyen xwe" nivisiye. Di esase xwe deraman 
ü htMyen wiraman u heYiyen malbaten kurd, kes ı1 şex
siyeten kurd in. W eki ku ew ji dibeje. her çiqas wi ew qas 
pir zor u ıehmeti ditiye. eziyet u c efa xwariye ji. b tr fi ba
weriyen wi neşkiyane ü wi tu car dev ji fikir ü ramaneo 
demokrasiye u welateki azad ı1 serbixwe bernedaye. ji 
Cikren xwe bi paş ve gav neavetiye. MantaHteya wi her 
dem parastina doza neteweya kurd, parastina mafe mi
rovan u demokrasiye büye. Daxwaza dile '1\'i hevidariya ji 
bo demokrasiye, wekheviye. azadiye u serxwebüne şadi 
peydabfıne, bextiyariya geleri ye. Di peşeroja gele kurd 
de heger roj en şad fı bextewar pek be. azadi u jinaneka bi 
mmet be sazkirin. ev bi saya tekoşina kesen welatparez 
yen weki Eli Perişan ı1 hemfı şehiden Kurdistan e de pek 
were. Welatparezen dilpak yen weki Eli Perişan bi kar ü 
xebata xwe, bi tekoştna xwe bıine rukne doza neteweya 
kurd. Cihe wan di nav rupelen tekoşina doza neteweya 
kurd de ciheke bi qimet ü rfimet e. 

Ew xizmetkare gele xwe bii 

Niha ez e bi kurtahi belısa serpehatiyen Eli Perişan 
(ku w'i bi xwe di pirtıika jiyana xwe de aniye zimen) ji 
xwendevanan re bi kurtahi ra ve b iki m. Bi min di gel jiya
na Eli Perişan jiyana Wezir Perişan ji balkeş e fı dive ro
jeke be nivisin. Wezir Perişan ji weki Eli Perişan welat
parezeki jir ı1 dilpak e fı wi jiyana xwe daye xizmeta kar
ker ı1 gele kurd ü her weha wi ji bo doza neteweya kurd 
kar fı xebat kiriye. tekoşiyaye. 
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Wezir Perişan yek ji wan şoreşger ü welatpareze 

destpeke ye salen l970'yt ye. Di xebata ji bo doza nete

weya kurdasalen 1975-SO'yi de ew gelekaktif bfı . Di 

protestoya xwepeşandana li dije seroke partiya faşist -

MHP- e Alpaslan Turkeş de wl seri kişand ü bi peşewa

tiya Wezir Perişan ü hevalen wi fı bi xwepeşandana gele 

Amedeya bi girseyi A. Turkeş nikaribü bikeva nava ba

jare Amede. Wezir Perişan ji b er çalakiyen girseyi Cı xe

baten siyasi gelek caran hatiye girtin. di heps Cı zindanen 

dewleta dagirker de razaye. Di dema desthilatdariya 

cunta faşist ya leşkeri de - dema diktatoriya Kenan Ev

ren e faşist de- Wezir Perişan hatiye girtin. şkence dili

ye fı di Zindana Amed e de razaye. 1 i yan u te koşina Wezir 

Perişan bi sere xwe dibe romaneke bedew. Bi heviya ku 

rojeke romana jiyan ü te koşina wi be nivisin. 

Eli Perişan sewi dimine 

Ni ha em li çend dimenen jiyana Eli Perişan binerin. 

Eli Perişan di sala 1932'an deliLice ji dayikbüye. Ew he 

kureki 6 sali bfıye, diya wi çiıye ser heqiya xwe ü ew li her 

deste dernariye weki sewiyeki mezin biıye. 

Eli perişan di sala l95l"e de li ser bfiyereke pevçüne 

dibe mehkiım iı derdikeve çole. Paşe ew bi qaçaxi derbase 

binxete - Suriye- dibe. Ew demekeli wir li başfue biçük e 

Kurdistane ılimine ü vedigere bakure Kurdistane. Deme

keli ser vegera wi derhas dibe ıl ew te girtin. dikeve hep

se. Le hele ew ji hepise direve ü disa dibe qaçax ü firare 

rome. Ji her neçariye ew careke dindisadiçe binxete. Li 

wir demeke direj dirnine ü paşe ji wir diçe başüre Kurdis

tane. Ew li başüre Kurdistane ji te girtin Cı di zindana ba

jare Misiıle de şeş mehan radize. ji hepisxaneya Misule wi 

di bin zindaneke nav çole. Ew sal iı niv ji li wir dimine. E w 

li zindane dest bi çalakiya birçibılne dike. Hikiımeta İra

qe wi bi paş ve dişine Suriye. W e deme li Tir ki ye e.ffıya giş

ti derdikeve ü ew vedigere bakure Kurdistane. 

Eli Perişan di serpehatiyen xwe de belısa erdheja Li

ce ji d ike. Di erdheje de ez ji ketim bine xani. Ez ü Yah

ya Perişane gorbihuşt li cem hev, li qehwa Eli Çaw'iş rü 

niştibün, erdhej çebıl ü em ketin bin diware qehweye. 

Yahya bi girani birindar bübü iı ez bi sivikahi. (Yahya 

Perişan çend car ji bo ku alikariya heza çekdaran kiribü, 

cenazeye gerilan ji çiya anibu ü gerila li mala xwe hewan

dibü hatibü girtin. Paşe zilame JİTEM'e e bi kodnaveYe

şil. zilamekl ji malhata Hesen Deger kuşt ü kuştina wi 

kirin ser Yahya Perişan. Dewlete bi qesti ü bi derew Yah

ya Perişan girt kir zindane. Yahya li zindane nexweş ket, 

dewlete nehişt ku be dermankirin ü ew ji her nexweşiya 

penceşere -qansere- li hepisxane çü ser heqiya xwe. 

Yahya Perişan insaneki pir zana bu. Kurdperwereki pir 

baş bu. Zaroken w'i ji hemu jir fı zana ne. kurdperwer in. 

dilpake welate xwe ne ü li doza netewa xwe xwedi derdi

kevin, tedikoşin. Ji xwe keça Yahya - ku navi Rojbın e- di 

çiya de çekdar bü ü paşe dil ket, dadgeha dagirker 36 sal 

ceza dane ke.) 

Pişti hatina cuntaya faşist ya leşkeri - Kenan Evren ü 

konseya wi - gelek şoreşger u welatparezen kurd hatin 

kuştin ü girtin. Hinek zilamen parti u rexisıinan - ku 

xwedegiravi ew qadiren siyasi ü revebiren rexisıinan 

bfın- di berxwede nedan, di ledane, şkence de hatin piş

kaftin, xeber dan, wekl bilbile axifin u naven hevalen 

xwe yen rexistini dane polisan. Bi nave Ali Kemal zila

meki tirsonek ha te girtin, di şkence de bizdiya iı wi na

ven gelekan da. Ali Kemal nave Eli Perişan ji dide ü ji 

navçeya Li ce Eli Perişan u deh hevalen wi digirin, bi wan 

şkence dikin. Le, ji bo ku Eli perişan tu sfıceke qebfıl na

ke fı di şkence de liberxwe dide, dadgeha dagirkeran ne

çar dimine u wi berdi din. 

Ew di çalakiyan de cih digire 

Eli Perişan di greva birçibüne ya Li ce de u di çalaki

yen ku li dij dewleta dagirker pek te de bi aktlfi cih dig

re, alikariya heza çekdaran dike, li cenazeyen gerılan 

xwedi derdikeve, gerilan bi merasimen girseyi binax di

kin. Her wiha zaroken Eli Perişan ji bi aktifi di nav tev

gera azadixwaz a kurd de cih digirin. Keça wi Fevziye li 

Enqereye dixw'ine ıl li wir di nav rexistineke siyasi ya 

kurd de kar u xebata demokratik dike. Kure wi Mistefa fı 

keça wi Dibistan diçin çi ya u beşdare nav refen heza çek

dar dibin ndibin gerlla. Eli Perişan disa te girtin u şken
ceye nediti pe dikin. Zexte dewleta kemalist a dagirker li 

ser mala malhata Perişane zede dibe. Ji vi malbate gelek 

ten e girtin iı hinek je ji şehid dikevin. Serkan Perişan j1 

di zindane ji ali hezen dewlete ve te kuştin, şehid dibe. 

Kure Eli Perişan ye biçılk ku nave wi Bahoz e di çar

desaliya xwe de li Stenbole faşisteki dikuje. Kure wi ye bi 

nave Mistefa li çiya dibe takim qomutani ye gerilan, le 

paşe ew ji esir -dil - dikeve des te dagirkeran. Dadgeha 

dewleta dagirker 36 sal ceza didine wi. Keça wi Dibistan 

ji li Bodrome di çalakiyeke bombeyide şehid dikeve. Eli 

Perişan cenazeya keça xwe ji Bodrome tine li Amed e bi 

merasimeke girseyi defin d ike. Le ve ca keça wi ya bi na

ve Evin te girtin. Sedema girtina Evine di merasima ge

leri ya definkirina xwişka w e de ji guldesteyek çeleng çe

kiriye u li ser çelenge nivisiye ~Tu dixtora mirovahiye 

yC. Loma polis we digrin u dibin. 

Nivisa danasina pirtüka jiyana Eli Perişan direj bfı. 

Serpehatiyen wi. ango tişten ku hatine sere wi di ve be za

nin. Eli Perişan lici ye ıl weki ku ew ji dibeje: ~Li ce naye 

salixdane, le di ve mirov bibine iı le biji. .. Miroven lici bi 

jirbüna xwe u bi welatperweriya xwe ji navdar in.~ O 
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Töre , Sıla ve kadın ezilmişliğinin 

saklanan yüzü 

YRD. Doç. NAZAN ÜSTÜ:\DA_C_ 

(Bogazı;:ı Ünıversıtesı Sosyoloıı Bö um.ı; 

"Namus/l'ore Cinayetleri'' konusu uzun süreden 

beri ga.ı:etelerin gündeminden düşmüyor. Biz kadın

lar ıçin bu bir anlamda sevindirici bir gelışme. Çün 

kil kadınların kendi aileleri tarafından infaz edilme 

leri gerçekten de kadın erkek eşitsizliginin ve kadın 

bedenine gündelik olarak uygulanan şiddetin en za 

Jim suretlerinden biri. Ancak konuyu uzun süredir 

gündeme taşımak için mücadele vermiş kadın örgüt

leri ile medyanın konuyu ele alış biçimlerinin birbi 

ri ile son derece çatışn{p..nı söylemek."te de yarar var. 

Eşitsizligin her türlüsünc karşı çıkan birçok kurum 

açısından bakıldıgında medyanın konuyu ele alış bi

çimi kadınların bedeni üzerinden hı1la l'llrulan ve 

özellikle Künlere yönelmiş yeni bir iktidar stratejisi-

nin habercisi gibi gözükU}'Or. Bu ıktidar stratejisinin 

nasıl çalıştıgını ve kadınlara yönelik şiddetin önem 

kazanmasının farurasının kimlere ve nasıl kesilece

ğini n en güzel örncgi, belki de göı:;terilmeye başladı

ğından beri oldukça geniş bir seyirci kitlesini ekrana 

baglay an Sıla dizısi ... 

Sıla ve 'ötekiler' ... 

Sıla, ogullarına ameliyat parası bulmak adına kıt.

lannı İstanbul'dıı zengin biı· aileye evlat veren bir ai

lenin, gene oğulları aganın hzını kaçırınca. infaz 

edilmesin diye binbir dalavcreyle kı1larını Mardin'e 

getirip agayla evlendirnıcsiyle. yanı berdclle.lıaşlıyor. 

Sıla kardeşinin ölmemesi uğrunabirsüre sonra duru

ma razı gelse de ve yavaş yavaş yabşıklı ve aslında tö

rcye karşı. iyi mi i}'i agaya hisler beslerneye başlasa da. 

kaçma umutlarından henuz vazgeçmiı;; degil. Bu arada 

bı1. seyirciler Sıla 'nın istanbullu genç h ir kıza dogal

rruşçasına atfedilen inişli çıkışlı hislf'rı çerçc\ es ın de 

Mardin 'in töre panoramasını i7.lemeye davet ediliyo

ruz. Arka fonda çalan ''tore tore. olur mu kullwla köle'' 

dizeleri eşliginde Sı la 'yla beraber her bölüm bir başka 

nanıus meselesine. kıtlann istemedikleri erkeklerle 

evlenmelerine, babııları tarafından okula gönderil

memclerine. tecavüze ugrayıp hamile kalınca tek se-

çene k olarak tecavüzcüyle evlenmesi ki yoksa söz ko

nusu kız abisi tarafından öldürülccektiı'-ve kan dava

sına cgıotik bir şaşkınlıkla bakmaya davet ediliyoruz. 

İyi mi iyi aga. her seferinde başka bir yol var mı diye 

araştırırkcn. kötti ve acımasu akrabalan onu ''töre ya

pılmaz uygulanır~ diyerek susturuyorlar. 

Sı la tüm bunlar olurken, didaktik ama saf bir ses

le aşirete dogruyu. hakiıyı ve çağın gerekliliklerini 

ögretiyor. ~gelin aga .. olmanın ayrıcalıgını k'llilanarak 

bu "çaresiz,·· "zavallı" ama "i)i" halkın sorunlarını di

le getiriyor. Mücadelesi çoğu 1.aman boşa çıksa da. Sı-
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la yavaş yavaş olgunlaşıyor ve~ öteki "yi se' meyi. hat
ta "öteki"" nin dilinden konuşmayı ögreniyor. Öyle ki 
tecavüze ugramış kız kardeşini öldürmek için aga 
evinden çıkarmaya gelmiş abi, Sı la ··adam olsaydın da 
kı ı kardeşıne sahıp çıksaydın ·· deyince son dereec ya 
ralarup kendini öldürüyor. 

Adı Uslünde Sıla bir dizi ve kurgusal, yani burada 
gerçekler gösterilmiyar diye şikayet etmenin anlamı 
yok ama k-urduğu dünyanın siyasi ve sosyal hayattan 
besienişini ve onları besteyişini düşündüğümüzde 
panige kapılmamak elde dcgil. 

Tüm siyasi ve sosyal dömlşünılerden hagım~m 
olarak resmedilen bölgede, gene tüm bunlardan ba 
ğımsız ve sadece zayıfın aleyhine işlemeye program 
!anmış değişmez bir kanunlar bütünü gibi sunulan 
töre ... Sıla'nın örelcine bakarak ve onu kurtarmaya 
çalışarak olgunlaşışı. .. Kadınların çaresizlik içinde 
tsıanbuliu Sıla'ya sıgınışı ... Ve medeni Sıla'nın Mar
din'de erkek ikticiaımı dize getirebilen tek kadın 
oluşu ... Fonda tüm bunlara ragmen gene de iyi kal 
mayı. sevmeyi başarabilen bir sıradan insanlar, za 
vallılar ordusu ... 

Pe k i b u n l ar da mı töreden! 

!ngiltere'de 19. yüzyıl boyunca çok çeşitli yaıarla 
rın. Hindistan'da kocaları ölünce kadınların kendi le 
rini yakmalarını anlatarak. llindistanlı kadınların ne 
denli kurtarılmaya muhtaç oldugunu ve erkeklerinin 
ne canavar olduğunu aniatışını mı hatırladınız, yoksa 
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Amerika'nınAigaııistan'a mUdahalesini gene kadın
ların çaresiıligi üı.erinden meşrulaştırmasını ını? 

Türkiye'de de dünyada olduğu gibi kadınlar eıili 
yor. Ama ne sadece Kürt kadınlar eziliyor, ne de sa 
dece "tbre .. -ki bu değişmez ve her olaya ezbere ceva
bı varmış gibi resmedilen törc nemenem bır şeydir, 
tam da aslındayasasının degişmeLve tek doğru olarak 
1..-urulması modern devlete ait bir huy mudur gibi so
ruları es geçıyorum- tarafından eziliyorlar. Örnegin 
ben üniversitede yıllarımı polis tarafından bekaret 
testine rnaru1 bırakılan ve (bakire olmalarına rağ
men) bu aşagılama karşısında intihar eden ku.ların 
hayaletiyle yaşadım ... Örnegin Türkiye'de üniYersıte 
camiasında dahi taciz ve dayagın ciddi şekilde sürdü
güne dair araştumalar var ... Örnegin Türkiye'nin 
dört bir yamnda eski/ yeni sevgilileri tarafından yara 
lanan. öldürtilen liseli kızların haberleri geliyor l.:ı.ı
lagımıza ... Türkiye'de hala kadınların çoğu sosyal 
güvenliksiz enformal sektörlerde a~gari ücrehn al 
tında bir maaşa çalışıyor ... Kadınların çocuklarını 
emanet edebilecekleri ucuı yuvalar ve krcşler olma 
dıgı için birçok kadın işe giderken çocuklarımn üs
tüne kapıy, kilitliyor, bütün bir gün kaygı ve merakla 
hayata devam ediyor. belki de eve döndügünde soba 
dan zehirlenmiş çocuklannın cesetleriyle karşılaşı 
yor ... Anneler kendi çıkmaı.ları içinde çocuklarını 
öldürUyor, tecavüzlerine seyirci kalıyor ... Türki)e'de 
Sıla'nın Mardin'ine şefkat ve sonsu7 bir kurtarma iç
güdliııüyle bakan cumhuriyetçiler türbanlı kıılan 
egıtim hakkından mahrum kılmak için ellerınden 
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geleni ardına koymuyor ... Ve gene Türkiye'de İzmir 

ve İstanbul'un bi.ımn ülkeleri geride bırakarak ço~uk 

pornografi sitelerine en çok girilen şehirler unvanı

nı kazandığına dair haberler yeni ya_yınlandı. .. 

Tüm bunlar ola dursun biz Ti.ırk orta sınıfları, aç 

göılülükle ve uslanmazca gene gözümüzü ·· dogu ''ya 

dikti k. Üstelik de yıllardır bölgede insan hakları. ka

dın hakları ÇC\Tesinde örgütlenmiş. kadınların ha

yatını kotaylaştırmaya çahşan. fonları hsıth. özveri

leri çok, örnegin SELİS gibı, yerel ka dm dernekleri 

ni görmezden gelip İstanbul'dan gelen, egitirnli ka 

dırun saf ve adaletlisesine kulak vererek. .. 

Dedigim gibi mesele Sıla meselesi degil. Ha)-di 

Kızlar Okula Kanıpanxası 'nın o yurel. yırtıcı ''Baba beni 

okula gönder" fon müziği çevresi nde hareketleneo ak

törleri düşünUn ... H atıdanmalı ki halihazırda bölge 

nin çoğu gecekondu mahallesinde ilkokul yok, kö)

lerde öğrenciler ya taşımalı sistemle aç bilaç okııliara 

gıdiyor ya da yedi yaşlannda ai 1 e 1 eri nden ayrılıp Yatı 

lı Bölge İlkokullan'na gidiyorlar. Kız yurtları. orta 

okul sayısı son derece kısıtlı. S ız bu şartlarda kıtlan

ruzı gönül rahathgıyla okula gönderir miydiniz'? 

intihar eden kadınların sayısırıın artışına karşı 

kitlesel şaşkınlıgı, namus cinayetlerine yönelen git

tikçe keskinleşen larıeti düşunun ... Peki polis gücüy 

le ya da ekonomik ambargolar sonucu göç ettiı·ilmiş 

insanlarla dolu. her yönden, ekonomik, sipsi. kül

türel olarak hadım edilmeye çalışılmış bölgede kadın 

ve erkek olmanın tüm yollarını tlkayıp. onurlu bir 

geleeegi imkansız hale getiren. kadınları çaresiz bı 

rakan, erkekleri işsiz, mülksüz bırakıp tüm erkeklık

lerini şiddet gösterilerine teslim eden töre nııydi? 

Kadınların bölgede yapılan tetanos aşısı kampan 

yasından, kısırlaştınlmaya çalışıldı klarını düşüne

rekkaçmaları ve saklanmaları karşısında bu kadar da 

ka nd ınlmışlı k olmaz deyişiınizi düşünün ... Peki ama 

saglık ocaklannın kilometrclcrce uzak oldugu. has

tanelerde saatlerce sırada beklendigi. üç da1."ikada 

ilaç yazılan, yolları bo1uk. sıı la rı bulanık, devletin 

jandarma aı·acılıgı ile ta nındığı mahallelerde yaşayan 

kadınlarm, devlet büyük bir ısrarla kapılarına daya

nınca panige kapılmaları çok mu anlamsız? Kendi 

iyiligi için yapıldıgı söylenen siyasetlerin çogunun 

faturasının da gene kendilerine kesildigi bölge ka

d ıniarı tetanos aşılarına hücum mu etmeliydi? 

Yıne de bir umudum var. Belki de Sıla lstanhul'a 

geri gelir, 'öteki' aracılığıyla ögrenıniş oldugu kadın

erkek eşitsizliğinın kendi hayat uıdaki derin izdüşüm

lerini, eski sevgilisinin ona çaresız bir çiçekmiş gibi 

yaklaşışının altındaki ataerkil var oluşu keşfcdiverir. 

Belki deSıla 'öteki' aracılığı ile vardığı ·· olgunlugu .. ile 

Torkiye femimst mi.ıcadelcsiınn i~ine katılıverir! O 

O it i n he:t.are 

Ji nasina t c ve. 

welatc sar e bakur 

"ji ho kc<;i ka Omcı·i'' 

hi tina '' Evirıckc Xwcdayf' 

"Evim·kc J>il'O:t" 

g'l'l'lll f'l 

.li hebüna te ve, 

ı·orıa lıiya r~ja ku pişti nhTu 

şennoki ü şermezaı· di bil, 

ni ha ge~ e. 

Jll'I'OŞ (', 

t'J sakiya he ı· d ilc m i ll , 

ji des tc te şe nılıckc nıcyxwcş e ... 

Di bej in: '":\fc rike xel"ib kor e!" 

hi salan xel'ih nıame , 

hc_ri ku lıa_yji koriJa xwf' hehinı . 

pişti ""te\rl.inok"cn le, 

li xwe mikfu· hat im. 

p(· lwsiyanı , 

h · evina lwmft senlenuııı. 

di kurtemaweya 

awir·f· n .. f-;iıııl de clavl' min. 

Ditinlıe7;ır·a min! 

ıııet:;\\'t•r·clc·ka nı i ll. 

Ç<l\ l't' l:l" mill , 

dili· ılilı'- min. 

1. i If' ~· :1\ i· n cia.' i ka nı i ıı . 

1\ı · ı· i.'a cflıiııa c.;a,(· ıı nıt>lül. 

h i ıı:oı i ni· n ,., i n i •l i J,.,·ıı i.~ ;ını. 

ı i· ııilı a li ı.uc:•· ft kolaıı;ııı 

ı i hi.~jt· 11 w 1 i· ıı nı i na : 

" Jilaııkt•:-o ı:. ji filaııl.t•solıel dike: " 

di~t· rinı. .. 

~ a 1 i Jı i· 1\ e v i ı· h i r· i 
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Kürt film festivalleri ve Kürt sineması 

Yedinci .~ana t olarak da bilinen: tiptro. resim. fo
tografçılık. şiir. roman ve mt.lzik gibi S!lnatların i7.le
rini de içinde barındıran sinemanın lıi'l Kürtler için 
önemi giderek daha ıvi anlaşılıyor. Kürtlerin sine
maya ilgisi artarken Kürt yönetmenlerin ve filmleri
nin başarı haberlerini de duyuyoruz. Dünyanın bir 
ucundan yeni bir Kurt yönetmenin adım va da Kürt 
filmlerinin önemJi festivallcre davet edildigini daha 
sık du) ar olduk. Avrıca her yıl sayıları giderek artan 
şekilde dünyanın farklı ülke ve şehirlerinde Kürt film 
festivalleri düıenleniyor. 

Kürt yönetmen Balıman Ghobadi. !'il mlerine des
tek almak ıçın şu anda Irak Cumhurbaşkarıı olan Ce
lal Talabani'yle görüşmesinde şöyle demiş: ''Bize des
tek ı·enn. bır sınema filmi 25 bın peşmergeden daha eth-

kullanımı ve kurgusuyla dikkat çekici. 
Yine genç Kürt yönetmenlerden Arin Inan Ars

lan 'ın i.J...ıncı kısa filmi olan "Si ü Ba .. da sıyah bey at 
ve diyaJog içermeyen bir fi 1 nı olmasına karşın çok şey 
anlatan. derinçagnşımlan olan. tarzıyla da apayrı bir 
yerde duran harika bir yapıt. ki bu film Istanbul'da 
Sony Pictures tarafından düzenlenen festivalde de en 
ıyı !'ilm seçildi. 

ti l m festivallerinin .varattıfp olanaklar 

Oünvanın dört bir vanmda Kürt film festivalleri . -
düıenleni)Or. Bu film festivalleri bile Kurt sineması-
nın yukselişinin önemli bir göstergesidir. İlk olarak 
2001 yılında Londra'da başlatılan Kürt film festival-

Arın !nan Si u Ba Caıı Ba7 

li olabilır." Gerçekten de sinemanın sanatsal bir anla 
tım dili olarak etkileme gücü çok önemli. "Bir Jotograf 
k·aresi bin kelımenin anlataca~tını anlatmaya reter'' de
nir ya. öyleyse bir sinema filminin ve hatta bir film 
karesinin bile yüzbinlerce kelimeyle anlatılacak duy
gu ve düşünceleri yansıtma kapasitesi nde olduı;ıu bi
linrneli. Dünyada yaı,;arnal-ta olan en iyı 100 yönet
men arasında adı geçen Ghobadi'nin yaptığı etkili ve 
güzel filmlerle, uluslararası festival lerde yakaladığı 
başarı grafiği ve aldıgı ödüller Talabani')·c söylediği 
sölü dogruluyor elbette. 

Almanya'da )aşayan genç Kurt yönetmen ÖzayŞa
hin'in "Can Baz" adlı belgesel çalışması oldukça etki
leyici ve çarpıcı bir film. İstanbul' da sokaklarda yaşa
yan ve tiner bagımlısı olmuş bir Kürt gencinin dra
mını yansıtan belgesel tanı. çekim lekniği. kamera 
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leri bugün üç kıtada sekiz şehirde (Londra. Berlin. 
frankfurt, Köln. llamburg. Paris. ~fontreal) düzen
lenmektedir. Hatta bazı l'esth·aller sadece J...ı::;a film
Iere (belgcseller de dahil) ayrılmıştır. 2007 Maron
da düzenlenmesi planlanarı \lelboııme 1. Kiırt Kısa 
Film Festimli ile iki yıldır İngiltere'nin Manchester 
şehrinde Kürt Yaratıcı Film Merkeıi tarafından dü
zenlenen Zamawand adlı kısa film festivali gibi ... Av
rı ra Güney Kürdistan ·ın Hcwler şe h ri nde 2005 yı
lında birineisi diı7enlenen Kürdistan Kıı;a Film Festi
~·ali' ni de unutmamak gerek. Bunun yanı sıra Ocak 
200Tde Güney Kürdistan'ın Zaxo kentinde de/. Zaı·o 
Video Clip Festivalı düzenlenecegini lıelirtelim. Tüm 
bu festivaller her yıl düzenli olarak gerçekleşemesc 
de tarihi değerde organizasyonlardır. 

Kürt film festivalleri bir ·Kürt Sineması' fikrinin 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



olgunlaşması v~: Kurt yönetnıcnleri. özellikle genç 

) önt>tmenleri lc~vik edici oldugu için oldukça anlam

lı ve önemlidir. Aynı zamanda ızleyicilcri Kürt film

leri) Ic lıuluşıurması. yönetmenleri ve yönetmenlerle 

izleyicileri bir araya getirmesi açııundan da işlevsel

dir Ayrıca ö1ellikle divasporada du1enlenen festival

Ierin Kürt yörH•t menleri n filmleri ni daha geniş kitle 

lere ulaştırma anlamında 'paıarlama· imkanı da sun 

makta. Şu halivle. her ne kadar ayal,.ta durma~·ı ba~ar

sa da. Kürt siııcması henuz kendine ait bır 'sektörel' 

altyapıya sahıp dcgil. Ortada ne Kürt yönernıt>nleri fi 

nanseederek bir kurum. ne de huna gönüllu prodük

törlcn·ar. Kurt yönetmenlerin her biri. bireysel iliş

l..'ilcrı olsa da. birbirlerinden bağımsız ı;alışmakta. 

filmlerini yaparken ihtiyaç duydukları finan:;manı 

çogu zaman saglayanıamakta veya teknik ekip yeter

sizliğindendolayı birçok proje de rafa kal dırılınakla 

dır. t:mur Hutatlı'nın 'Perperik' projesı gibi ... Ya da 

yaşadıkları ülkelerde bır şekilde finansman bulabi 

len yönetmenler de bu finansmanı 'hak edebilmek' 

için konularını 'işin kılıfına' uydurmak zonında kal 

makta. işte bütun bu nedenlerden dolayı Kürt yönet 

menler sürekli maddi ınanevi destek bulamamaktan 

Si ü Ba 

şikayet ediyorlar. Dünya nın başka ülkelerinde en az 

yüı yıllık geçmişiyle muazzam bir sinema sek"1öri.ı 

oluşmuştur. İşte böyle bir orramda bir Kurt sinema 

sektörünün oluşumunda ön adımlar oldugu için de 

bu film festhalleriniöııemsemeliyiz. Bu anlamda Dı

yarbakır başta olmak üzere Kürt şehirlerinde de ben

zeri festivallerin düzenleıımeııı elzemdir. Çiınlct.ı fes 

tiHıllcr yonetmenlere filmlerini izlcme/gösterim 

olaııagı sundugu kadttr. Kürt ~inema izlc}icisi yarat

ma açısından da gereklidir. Ç1ınkii seyircisil bir si

nemaııın anlam taşımayacagı da ortada. 

Sanalsal ka~·gı gö~etilnıeli 

Şunu da belirtmek gerekir ki Kürt sinemasının ya

şadıgı sonınlar. ki dogunı sancılan olarak nitelendır 

rnek müm.kun. Kürt halkının içinde bulundugu sosyal 

ve siyasal koşullarla pkwdan ilişkilidir. Ama işte tam 

da bu nedenle sinemaya daha da fazla önem verilmesi 

gerekir. İçinde bulundugumut. sosyal w sıyasal duru

mu yansıtmak. acılanmızı. sevinçlerimizi ve taleple

riınizi ifade etmek ıçın sinemadan daha etkili Lir sa

natsal araç olamaz. 'r'ılnıaz Güney'in Yol film.inin. sa

dere Kürtlcı-in degil. dunya sinema seyircisinin hafı

zalarında edindigi et ki)-; hatırlamak _va ra rlı olacak: Yol 

filnıı birçok sinemacı tarafından dünyada şimdiye ka

dar yapılmış en güzeliSO film arasında sayılnıaha. 

Tabii k.i sinemaya :;adece bir 'araç' olarak da bak"ll

mamalı. Böyle dar biryakla~ırn sinemasal üretimierin 

niteligini düşürerek. filmleri basit ~logansı görüntu

lerseviyesine indirecektir. Sinema bir sanat dalı, hem 

de en kapsamlı ve belki de en etkileyid sanat dalı ol

duguna göre. ona sanatsal kay~,rı.larla) aklaşıimalı ve bu 

sanatsal yaklaşım içerisinde duygu ve düşünceler yan

sıtılınalı. Kürdistan 'da ortalama biryönetmen ıçin bi

le konu sıkıntısı olamayacagını söylemeye gerek yok. 

Her köyde. her şehirde ve hatta her bireyde filmi ya 

pılahilecek inanılmaı konular var. Hem trajik, hem de 

koınik. Aına önemli olan hem konu seçiminde hem de 

Sı ı) Ha Ö1av Şahin 

tür ve tarz konusunda esnek ohnaktu·. 

Şuphe yok ki Kürt sineması birçok eksikliğine ve 

olarıaksıılıklara kar~ ın gelişmeye devanı edecek. D un

ya sinema çevrelerinde hal.. ertigi yen alnıaya başlayan 

Kürt sineması asıl vatanı Kürdistan'da d.ıha fazla kök 

salacal.; ve boylece Kurt yönetmenler ve filmleri de 

"'Tiirh-", "İmn" veya "Fransız" filmi olarak degil de "Kurt 

filmi'' olarak anılacaktır. Her şeye ragmen kameraya 

a~ık olmayı başaran Kürt si nemacılara başanlar! ~ 

• A\lısturalya "da ~ielbourııe l.a Trobe Unl\ersııesı"ndr Sinema 

Hulfımtı'nd!' ma~ı~r ögrrıırisi. www. kurdishrincma ors 

(" ww.bırdishcinema.coın) web ~ıtesinin edııöı11. 

e mail: kurdi•heinrma@hutııı,ıil.com 
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Hangi Kültür 
Kutsiye Bozoklar 

Cry!aıı Yayınları 

Kutsiye Bozoklar bu lita

bında kültür konusunu irde

liyor. Okurları; emperyalist 

kıı.ltür endlıstrisinin muzik. 

plastik sanatlar. edebiyat, si

nema, televizyon. medya vb. 

alanlanndaki çarpıcı uygula 

ma ve görıingülerine dogru 

yolculuğa çtkanyor. Kitapta 

kultür sorunu. ezilenlerden 

yana. sınıfsal bakış açısıyla 

ele alınıyor. tartışılıyor. Hangi kültür sorusuna. yaşamın 
çeşitliligi ve zenginliği düzleminde yanı ı lar aranıyor. 

Çeve r e Hazaru 
Metin ve Kemal Kahraman 

Lızge Miiıik 

/' · ıı (_.J( J't'l"t! 

ı:\/~r " tfl'll 

ııt "'::._ 
, .......... ....._.j 

1 

Kahraman kardeşler. 

2002 yılında çıkardıkları 

:Vfeyman albümünden sonra 

Lızge Müzik etiketiyle yayın

lanan "Çevrre Ha7aru/ Bin

ler Kapısı'' isimli yeni çalış 

malarıyla bir kez daha dinJe

yirileriyle buluşuyor. ~Çrve

re Ha1aru/Binler Kapısı " 

isimli bu çal ışma. Dersim bölgesinin bugüne kadar ihmal 
edilmiş sözlü inanç-ibadet literarurıinu örnekleyecek bir 
alan çalışması olarak hazırlanmış. Çalışma. çogu ilk kez ya
yınlanan otantik eserlerle. Dersim kültür cografyasının 
konuya ilişkin sözlü birikimine dikkat çeki}'Or. 

Albümde. biri dışında tamamı geleneksel toplam 1 O 
eser yer almakta. Bunlardan 7'si Zazaca. l'i Kürtçe ve 2'si 
iı;e Türkçedir. 

Munzur O ! 
Zelemelc 

Lııge .\fuzık 

Zelemele ola ra k ta n ı nan M ehmet Ali Guler. Şele ve Amey-
me adlı }'ayınlannuş iki alburnünden sonra Munıur O adlı 
albumuyle tekrar dinle)'ici!eri ile buluşuyor. Albüme adını 
veren 'Munıur 0' adlı birinci şarkı, Tunceli'de Munzur va
disi üzerinde yapılmak istenen barajiara karşı sanatçının 
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çagrısını anlatıyor. 'Munzur O'. 

Dersim tore novedaro? (Hey 

Munzur! Dersim senin için nö

betted ir.) 9 eser ve 1 remiksren 

oluşan albümdeki eserlerin ta

mamımn söt. ve müzikleri sa

natçıya ait. Albümde Zazaca 

hip-hop. rap. rock ve pop so
undlarının yan ı sı ra daha yerel formda bestelenmiş eserler 

yorumlanmış. 

Ç1roken Rengin 
Lokrnan Po! at 

Weşaneıı Helwest 

Bi nave "Çiroken Rengin'' 

pirtukeke nü ya kurteçiroken 

Lo leman Polat derket Wi l i der

veye welet. ango li Ewropaye ge

lek pirtfıken kurteçirokan. ro 

man ı:ı k."Urteroınan weşand . Hi

nek pirtfıken wi li Stenbole ji 

ha tin çapkinn ü gilıiştin deste 

xwendevanen kurd yen li weleı. 

Ev pirtCtka niviskar ya hilbi

jartina kurteçirokan ji bo pencesaliya wi. diyariya wi ya ji 
bo xwendevanan e. Em hevidarin ku xwendevanen kurd 
van kurteçirokan bi dilı:weşi bixwinin. 

Kijan kurteçirok ji ki jan pirttika niviskar hatiye wergir
tin rı ew pinuka w1 di ki jan sali de hatiye weşandin.li dawi
ya k."Uneçiroke hatiye nivisin. 

t e hcir roma nı 

Harput ' taki Hay ale t 
MetinAktaş 

Belge Yayınlan 

Bazen yaşanan btiytik acılar. 

daga -taşa. toprağa-suya ve gök

yüzüne siner. Burada çarpıcı bir 

Harput öyküsü yer alıyor. Bu 

öyküde bir genç kızın tarihsel 

bir trajediyle örülmüş ve 

günümüze varan izlerini bula

caksınız, onun dinrnek bilme 

yen çıglıgını ve üstu betonJa ka
patılan bir minarenin sırrını ... 
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Akşam habe rl e ri 
Sennur Sezer 

Ew·enseL Basım Yapn 

Akşam Haberleri. yaşanan 

günlerin şür aynasından yan

sıyışı. FoLOgralların. çıglıkla

rın , gurbetierin sözcüklere 

sıgdırılmaya çalışılması. 

Unurulmuş masalların kardeş 

kaynaklardan doğup birbirine 

benzemeı anadillerle anlaruru 

belki de. Ağıtların yerini 

sev da türkiıleri alsın diye ... 

Yazdan Kalma Bir Cün 
i stanbul öyküleı-i 

Adnan Ö1.yalçıner 

Eı•rensel Basını YaJın 

Kitap. semtleri, sokakları. 

yaşananlarıyla istanbul'u an

latıyor. Bir çeşit İstanbul ha
ritası da denilebilir buna. Yok 

olmuş. yok edilen İstanbul 
sokakları. Degişen. degiştiri

lcn istanbul" dan görtıntüler. 

Yazar. öykülerinde. kenar 

mahallelerde yaşayan yoksul 

i stanbul halkının insanca ya

şamalannın nelere baglı ol

duğunu okuyucuya göstermek istiyor. 

Mi ri n 
Evdile Koçer 

Weşanen Ara m 

MIRIN 
Evdıte KOCER 

lleta niha gelek nivis iı çi
roken Evdile Koçerdi kovar u 
rojnameyen kurdi de derke
t i n. le yekem pirtiıka wi ya çi
rokan dcrdikeve. 

Di ··.Mırin'"e de eşa kurdan. 
koçberi. j iyan fı beriya kur
dan hene. Çiro~en bi nave 
Behr. Resim. Ode. Cendek. 
Hesp. Bir. Berf. Bcrfin. Cu
har fı Mi ri n bi awayeke hosre
t1 hatine resnn. 

l-itap ııııı1il.. 

B u İş Yerinde İnşaat Var 
M. Şeh.mus Güzel 

If. $1UDIIJS OUZ!:L 

bu iş yLwifu:k 
i11.$831 vaı~ 

Kitapta yazarın daha önce 

büytik çogunluğu yayınianma 

mış 30'a yakın yazısı yer alı 

yor. Yazılar. denemeler. öy

k.iiler. arular biçiminde karı

şık olarak kitapta kendisine 

• yer bulmuş. Bir kitapta yaza

rın farklı yönlerini bir arada 

görmek isteyenlere .. 

Elveda Margarita 

Küç ük Kentimizin Sonu 
Dimitris Hacis 

BPlge yayınları 

Öyküler adı söylenınemiş 
ELVEDA MARCiARiTA ....................... ,.... olsadaYanya oldugu anlaşılan 

0UIItttulf«t• küçük bir taşra kentinde geçi 

yor. Kentte değişen ekonomik 

ve sosyal şartlara ayak uydura

mayan insaniann giderek da

ralan dünyasını anlaııyor. 

Öykülerden bazıları İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yaşa

nıyor. Hepsi de. kentin kent 

soylularına da alt sıruflarına 

da gerçekçi bir üslupla yaklaşmış öykuler. 

Pozti viıme ve Pragma t izme Karş ı 

Felsefeyi Savunmak 
Maurice Cornforth 

Çev: Tonguç Ok 

Eı·rensel Basım }'ayın 

Maurice Cornforth'ın pozi
tıvizm eleştirisi. işçi sınıfının 

teorik (ideolojik. felsefi, kül
rurel) mücadelesinin go.ncel 
ihtiyaçları bakımından son 
derece büyük bir önem taşı
yor. Eser, öncelikle felsefeyi. 
farklı sınıf çıka rlannı temsil 
eden değişik akımlarıyla ta
nımak açısından önemli bir 

kaynaktır. 
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Amadekar: Davut 01.alı) 
Email: dııvulo7~lp@ yahoo.coın 
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