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Bu çığlığın neresindesiniz? Tevfik Taş. Sesimiz duymazdan geliniyor Perihan 
Magden, Folldor u klasik çavkaniyen helbeste neAbdulla Peşew. Logolan 
dışında hepsi aynı Ragıp Duran, Müzik Konferansı'nın ardından ... Mehmet 
Atlı, Birçiyen Diyarhekire Re c eb Dildar, T olstoy bi kurdi bixwinin Cem il 
Oguz. Tarlabaşı diye bir yer Bahar Şahin. Kurden nu lazim in! E vd ile Koçer. 
Bir kültürel mevzi nasıl inşa edildi Vedat Çetin, Li Belıra Sipi pelen Botan 
Mehmet Nas, Kürtçe rock, caz yapılsın, ama özgün olsun Dilşad Said 

Dosya: Ortadoğu' nun ortasında, Ortadoğu' nun uzağında ... 
Ferda Çetin. Fatıh Polat. Veysi Sansl!zen. M etin Ayçiçek 

2007 Takvimin iz Tiroj'dan ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg
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Pozitivizm. işçi sınıfının ihtilalci 
hareketinin çok etkili olduğu bir dönemde. 
bunu "giderilmesi gereken sosyolojik bir 

olay" olarak gören burjuva tepkisinin 
ürünüdür ve bu bak ı mdan net bir sınıf 

karakteri göstermektedir. Türkiye'ye ise, 
"ilerici burjuva hareketi"nin felsefi

ideolojik öğesi olarak girmiştir. 
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Bu çıglı~ın neresinde olmak istersiniz? 
Hangi anını görmek istersiniz bu umutsuz karabasanın? 

Yaralayanın da yaralandı~ı. öldürenin de yaşamadıgı bir savaş kimi gönendirir? 

Ki ·;ı mı. 

Takvimler "yeni bir yıla" girdiflimizi söylüyor 
Kim görmüş 
Dert degişmeden, degiştigini tarihin 

Tarih bu yaranın zindanını zorluyor 
Ah "yeniyi" isteyenler 
Tarih kendisi olmak, ışık içre ışık için 
Demire ve yasaya, yalana ve alçaklı~a karşı ayaklanan insanın yüzü oluyor 

Ötesi takvim 

Ey! Kürdün uzanan elini iten 
Ey! Yaktıgı köyü, öldürdügü insanlı~ı tarihine madalya sayan 

Ey! Barıştan daha büyük düşmanı olmayan 

O söz büyüyor binlerce farklı dilde 
İşgal edilen bütün toprakların orta yerinde 
Genç bedenierin uçurumları doldurdugu kentlerde, köylerde 
Dagbaşlarında 

O söz billurlaşan günün içinde, camdalG kıragıda, varoluşun hayretinde, imrenmede, 
acıda, zamanın yordamında 

Tarih de~işmez/degişemez dert degişmeden 
Bundandır 
Öne atılıyor o söz, kendini yineliyor, deliriyor 
İç çekiyor yumuşak ve kör sessizli~in karnında 
Yitip yeniden doguyor ince ihanetierin içinde 

Ey! Karanlıktan ve kandan gayri dostu olmayan 
Ey! Açtı~ı yaraya lakaplar takıp dolanan 

Ah sevgilisinin kaşını yaya, kirpi~ini oka, zülfünü kemende benzeterek sevenler 
Ah sevdice~inin yüzünde bir savaş meydanı kuranlar 

Söyleyin barış sevgisinin neresindeyiz? 

Tevfik Taş 
tlrOJ 3 
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Mardin- Kızıltepe hattında bir heykeltıraş, Kamuran Aydoğan: 

Bu kültür tükenmez, daha çok işim var 

M E H .\ıı:: r As LA:\ o cL u - S ER Pt L İL c o~ 

Yakın çevresinin etkisiyle çocuklugunda başlayan 
heykel mera.la. Kızıltepe 'de gittiği guzel sanatlara ha
zırlık kurslarında şekillenmeye başladıysa da, Aydo 
ğan'ın kendisini en iyi heykelle ifade enigini anla
ması, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde
ki eğitirni sırasında olur. 

'"Orada heykelin beni çok fazla etkiledıgın ın farkına 
vannaya başladım. Oniversitede belli egitim lfalıplan 
var. O kalıplan n dışına çıkllmıyor. Heykelinı geliştırrnek 

Barı~ cu, ereini 

4 Ttroı 

istiJ-orsan heykel atölyelenne gitmen gerekiyor. Batıdaki 
avantajımız belki de buydu.·· 

Aydoğan da bu a.vantajını kullanır ve hey-kel atolye/.e
rinde çalışmaya başlar. Ankara 'da tanınan heykeltıraş
lardan Necmettin Yagcı ve Afeti n Yurdanur 'la birerpl ça
lışır. Genellikle yoresel ftgorler kullanan Yagcı ve Yurda
nur'la çahşmak, Aydogan'ın da tarzını belirlemesine 
y-ardımcı olur. 

"Hem çalışıror. hem de b<Jlgemdekı sorunlar üzerine 
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_-.·ogunlaşıyordum. 'Bı~rada neyi kullanabılirim?' dedını. 

Estetigi. asaleti. kendıni ifade etme şekli. beni kadına 

_röneltlı. So)1~t çalışmalar yaptım. Tarzımı otumuktan 

ı; onra o/wl da bitti. Sonra Karı kadınını form etmeye baş 

ladım. Kil/e başladım. seramik. menner. polyester de 
kullandım . .. 

'Bizim heykele ne yapı}orsunuı!' 

Kamuran Aydogan. çalışmalarını Kürt kadınıyla 
sınırlı tutmaz. Kürt halkının dilini kullanamayışı 

üzerine de yoğunlaşmaya başlar ve heykcllerinde bu 
iki konuyu birlikte çalışır. "Mesela öldürülen inMn

lar ... Bunu şairler. yazarlar herkes bir şekilde yapıy-or. 

Benim de kendirnce bunu dile gerinnem gerekiyordu. 

Başta bu halkın acılan nı. sonınlannı. taleplerini ... Ben

ce lıa/.kın dili. özü ile bir olmalı sanatçının dili ... 

Universite egitimmin 
ardından donilp yerleştiJJi 
Mardin'de. 

heJ'ke/le olan ilişkısı 

Atatürk hqkelleriyle sı
nırlı kalmış halka lıe_vkelı 
seı·dımıe çabası, Aydo
ğan·a ilk zaman/.ar epey 
sıkıntılı günler yaşatır. 
Ama zamanla xaptığı 

heykeller gorüldükçe. bu 
mesafe de kıı;a/may-a baş
lamış: ''Ben hcykdtıra
şım dediginde. 'sen Ata
ttirk heykeli mi yapıyor
sun?' diyorlardı. Ama 
bir baktılar ki Ehmede 
Xani yaptım. Yani biı 

Ehmede Xanfyi yapma
d ı k. Biz bir kompoz.isyo n 

yaptık. Divanda oturan bir erkek. bir kadın ve çocu

ğu ... Ama halk heykeli Ahmede Xane'_ye benzetti ve 
öyle kabul etti. Biz bu heykeli bitirip yerine koyduk
tan sonra iki sene geçti. boyası falan biraı eskimiş. 

Yenilernek isteyince. etraftaki yaşlı insanlar gelip. 
·ya~ bizim heyketimize ne yapıyon;unuz?' diye bize 
kumaya başladılar. Yani heykeli sahiplendiler ... 

Bir atOlye kurmak içın Mardin 'de "resmi makam 
lar"dan alamadıgı destek. Kızıltepe'ye yerleştiginde Be 

lediye Ba.şkanı Cihan Sincar'dan gelir. Belediye tarafın 

dan kullanmalan için tahsis edilen awlye bir süre sonra 

yeterli gelmeyince, ,ri ne yakın akrabaları ve arkada.şlan 

nın destegi ile aga.bexine ait bir gecekondu eı>ini atölreye 
çevirir. "Marmara Üniversitesi'nden arkadaşlar da 
ge.ldı yardım için. Evin küçük oluşu. malzemenin 
içinde yaşamamız falan bizim yaşadıgıınız ?or luklar

dı. Malıaile halkı başlar

da merak ediyordu 'bu 
insanlar ne yapıyor· di 
ye. Yaptıgımız çalışmalar 
şekillenmeye başlayınca 

eleştıriler gelmeye baş 
ladı. 1 Eylul Dünya Barış 
Günü için, barış güvcr 
cini yapıyorduk. Güver 
cin çıkmaya başlayınca 
bu sefer ellerinde kar 
puıla. çayla ziyarete geli 
yorlardı. .. 

Kürt kadını; 

.valnızlık ve isyan! 

Kamuran Aydoğan. 

KızılTepe halkının sanata 
bakışlarının çok daha iyi 

ı lr<lj 5 
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oldugunu söylüyor. "Genel olarak çok zengin bir külta
rümüz var. Birkaç değil J"ilzlerce heykelt.ıraş bir araya gel 
se. bunların hepsini dile getirmekte yetersiz kalır. Mezo
potamya çok zengin bir kılltür ve beslenme kaynagımız 
burası .. diyen ve başta Sümerler. Urartular, Medler ve 
Persler olmak üzere, .Mezopotamya'da yaşamış uy
garl ıkların çoğunu ele alan Aydoğan, son dönem ça
lışmalarında ağırlıklı olarak Kürt kadınını işliyor. 

''Çalışmalarımın hemen hepsınde emekçi Kürt kadı 
nın tarihsel silrecini ve bununla birlikte erkek egemen 
zıhniyetin kadınlar üzerinde kurduğu tahakkumü anlat
maya çalıştım. Kadının uretkenlığini, ama sü.rekli iire
timdeb yalnızlığını. doğıtrganlığını ve isyanını işledim.·· 

Halka kendi tarihini anlatmanın. heykel sanatına 
olan önyargılan kırdığını dile getiren Aydogan, artık 

6 TfrOj 

EhmrdeXani 

Kızıltepe 'de rahatlıkla sergi açabildiklerini belirtiyor. 
2002'de Kızıltepe ve Mardin'de açtığı Mezopo

tamya 'nın ııyanışı başlıgım taşıyan serginin ardın 
dan, Kadın portrelerı adım taşıyan kişisel sergisini de. 
Derik. Midyat ve Mardin'de açanAydoğan, 

son olarak, Qirınek ji denge jine (Kadın sesinden 
birçıglık),Jin ü firan (Kadın ve Yaşam), Q1nn (Çıglık) 
adlı sergılerini de Mardin'in değişik yerlerinde ser
gileme imkanı buldu. 

Çalışmalarını daha da hıılandırarak sürdürmeyi 
planlayan genç heykcltıraş Aydoğan. beslenme kay 
nağının Mezopotamya oldugunu bir kez daha anım

sanyor ve son sözllnü ekliyor: "Bbyle zengın ve ışlenme
mi.ş bir kültünın takenmesi söz konusu olmayacağına go 
re, daha çok ışi m var demektir... O 
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STRANA ZINDANE 

B ila sere te netewe, 

Guh mede dilo, guh mede; 

iske isk neye hihistin, 

Guh mede dilo, gtt.h nıede ... 

Li derve pelen din ii har 

Ten. diwaran dialesin; 

Ev deng te miJôl dildn, 

Guh mede dilo, guh mede ... 

Ger nehlni deryaye, 

Sere xwe heıjor hike: 

W eki deryaye asiman; 

Guh mede dilo, guh mede ... 

Kengi derdan seri hildan 

Dijuneke reke bo xweda ... 

Roj en xweş he gelek mane: 

Guh mede dilo, guh mede ... 

Berlk bi herdane diqede; 

Re bi reveçfuıe diqede; 

Ceza bi raza.ne diqede; 

Guh mede dilo, guh me de ... 

Sabahattin Ali 
(25.02.1907 - 0].04.1918) 

'\\erger: Hasan Kaya 
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Aralarında akademisyen. yazar. sanatçı. gazeteci ve kitle örgütü yöneticilerinin de bulundugu farklı kesim ve si
yasi görüşlerden 324 aydın. çatışma ortamının sona ermesi talebiyle 21 Aralık'ta "Savaşın degil, barışın diliy
le konuşalım' başlıklı bir bildiri yayınladı l ar. Şiddetin çözüm getirmediğine vurgu yapılan bildiride, militarist 
po li likalar yerine barışçı ve sivil çözümlere acilen yön elinınesi gerektiğinin altı çizilerek, siyasi iradenin çözü
mtm sorumluluğunu üstlenmesi istendi. Kürt kimliği, dili ve kültUrünün önundeki engellerin kaldmlarak 
siyasal katılımın zeminini saglayacak yasal duzenlemelerin yapılması için somut öneriler taşıyan açıklamayı 
izleyen günlerde. 'siyasi irade' barışın değil. şiddetin dilini konuşmay'l. sürdürüyordu! 

c Em ne bi zimanB şer, bizimane aştiy8 bipeyivin 

Me ji her politikayen şidete gele k tişt winda kir. Bi salan e, bi hezaran insan en me mirin, tevna civaki xe
ra bu. Em; biryara rawestandina çekan, ji bo bidawibüna rewşa pevçı1ne, weki peşketineke cidi dibinin. Ji bo 
dinarniken çareseriyeke sivil bi peşkevin, di ve ev rewş be nirxandin. di ve em we bi hev re binirx1nin. Le ji bo 
rewşa pevçüne bi temaınl ji ho le be rakirin, di ve çek hem ji mejiyan. hem jl j i nav d ilan ben denis1in fı ji bi
nı ve benhinaxkirin. Kuştinen hı we tu cari ci he wan neye daginin ıl jan ıl eşa ku em dikişinindi de zanin ku şi
det çareseriye nayne . .li bo zihniyeta siyaseteke demokratik hi cih hibe, dive her cure şidet he red kiıin ıl bi zirna
ne şer neye axaftin. Politikayen asay1şa militarisi ku wisa bi gotina, ''heta terofistek ji hebe." dest pe dike, ıı.·wi 

ı 
ne nade sekinandin. vegotina hi kin xurtir dike ü bi hezcn ku li ser hererne hesaben wan hcne re giredane ze 
detir dike. Ilal ev e ku pirsgirek, pirsgireka me ye. ancax bi lıewldanen me. we li ser ve axe çareser bibe. Peş1. 
daxwaza me ji saziyen dewlete heye ku xwe biguherine: ne mi ri n u şer. dive jiyane deyne navenda siyaseta xwe. 
Dive erka siyasi berpirsiyariya çareseriye bigire ser milen xwe. ]i bo bingehgirtina jiyana insan. hale baweriye 
derkeve ho le, di ve gava yekemin ev be: qanünen n ıl hen çekirin ıl xonen li çi ya tevli jiyana civaki bihin. Ev, ji bo 
hale şidete bi temami ji holc rab c u re li b er kuştina xorten d için eskeriye ji be girtin. xebateke lezglıin e. 

D isa daxistina be nda' a hilbijaninan a ji sed i deh. k'll ji bo ira d eya piraniya xelke di parlementoyede tern
ı st! hibe astengiyeke mezin e, we hibe gaveke peşin Im ji bo wekhevi bi cih were. Dive weki hemü çandan. çand 
ü ıiman ıl na s nameya kurdi ji di hemü qadan de he bikaranin. astengiyen li hemher wan ji hole hen rak:irin. 

1 Azadiya ramani ü rexi.stini dive bekemani be teminkil'in. Di ve xiıaniya giran ü mengeneya be hcvitiyc ku c w ji 
jixi.zaniye xwin distine be şikestin. Ji hole rakirina newekhevbunen ekonomik en di nav hereman de Cı yen ci 
vaki bi hewldanen nCı nıimkCın e. Em Jikesen ku dixwazin di nav azadi u ewlekariye de bijin daX\\'az dikin ku; 
li ser sedemen ku ş1dete diafirlnin bifikirin il li xwe mikur ben ku h eta niha mP çi kiriye. çi nekiriye'? 

]i bo em bikaribin bi hev re biçin daharuyeke hevbeş. di ve em bizanin ku qedera me bi gireken jidandi hi hev 
re hatiye giredan. Wcndakirina me ycki. mc tcvan kem dike. 

l\e bizimane şer. bi zim~e aşt ~e bipepvin. Em di çareseriya siv11 de bigihljin hev. 

fl TİfOJ 
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Yazar Perihan Mağden: 

Sesimiz duyulmazdan geliniyor 

Açıkçası bu 
tarz metinler 
ilk defa yazıl
mıyor. Ve ben 

doğrusu aşırı 

bir anlam da 
yükleyemiyo 
rum. Çünkü 
bence iki aşa 

ması oldu bu 
tarz metinle 
rio. O kadar 
çok yapıldı ki, 
bir de artık o 

imza veren insanlar. hani iki ayrı grup bir araya gelir
Jerdi ama o gruplar da ayrı ayrı bir takım şeyler ya
parlardı. O imza veren insanlar da artık malum, de
mokratlar gibi... Her şeyde bizim imzamız var ve 

bence bu böyle bir güç olsa bile. "bir güç adası" gibi. 
Yani soyutlanmış bir güç teşkil ettiğini düşünüyorum 
bu grupların. O kadar da gündem belirleyici bir ağır

lığı kalmadı bence benim de içinde dahil olduğum bu 
insanların. Mesela ciddi bir şekilde AB ile ilişkilerin 

gerilmesinden falan gelen çok ciddi bir şey var. Ulu
salcılık kisvesi altında. hani iyi bir isim olabilecek
ken ulusalcıLık, neo miUiyetçilik yükseliyor. Yeni ve çok 
yaygın bir milliyetçilik yükseliyor. Ve bu o kadar yay
gınlaştı ve ehlileştirilmiş bir tarz milliyetçilik o kadar 

ragbet görür oldu ki. öbür taraftaki insanların nere
deyse sesi duyulmazdan. yaptıklan işler görmezlikten 

geliniyor diye düşünüyorum. Yani ben imza verirken 
de o kadar etki yaratacağını düştinmüyordum, etki 

yarattığını da düşünmüyorum açıkçası. 

Yeni b i r açılım için . .. 

Bu tarz çagrılar nasıl etkin kılınabilir? Bir kere 
bu yaygınlaşmış . millileştirilmiş, herkesin kabul 
gösterdiği milliyetçi rüzgArlar bu kadar süratle estiği 
sürece ve medyaınııda da böylesine ciddi bir otosan 
sUr oldugu sürece. böylesi girişimlerinbüyük etkiler 
yaratmasının pek imkanı kalmadı ... 

Herhalde. tarihsel bir şey olması lazım. Ciddi bir 
sıkıntı. yeni bir açılım, yani insanlann barışın değe

rini anlaması için. bu savaşın çok uzun sürdüğünü 
görineleri için. mesela rastlantısal olayların açılımı 

çok çok daha önemli. Örneğin şehit düşen iki Bursa

lı çocugıın annesinin ve babasının yaptığı şey çok 
önemliydi. "Ben ogluma şehit demiyorum. Onlar şehit 
düşmedi ki, ne idaga belirsiz bir savaşa kurban gittiler. 

Va~an sağolsun demiyorum" dediler. Mesela böyle bir 
çıkış. Yani "malum kadro" demeyeceğimiz, böyle 

"ortalama insanların" bagrından kopan gerçekçi de

ğerlendirme tarzı şeylerin çok çok önemli ve etkile
yici olduguna ve olabileceğine inanıyorum artık 

AKP ve Ord u 

Şu son bir iki haftadır Kürt meselesine dair söy
lenenler de bunu gösteriyor. Yani şovenizm şimdi 

yükselen değer. Bir de çok ortalama insanlar bile o 
kanaatte. Asıl mesele. sayıları çok fazla olmasa da fa
natik laikçiler ... Cumhuriyet tarihi boyunca sesi hep 

onlar belirliyor. Politikanın tonunu onlar belirliyor. 
Ve onlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça, 

dinci bir partinin işbaşında olmasından falan gide
rek daha tedirgin oluyorlar. Ve bu laikçi hezeyan ruh 
hali de, milliyetçiliğin yaygınlaşmasına ve yüksel

mesine vesile oluyor. Böyle bir şey de var. 
Dinci hükümetin hakikaten çok eleştirilecek 

yanlan var ama bu eleştiriler de hiçbir şekilde dogru 
konulmuyor. Böyle şoven-Kemalist bir hezeyan ve 
histeri şeklinde konuluyor. Türkiye'de gerçek bir 

demokrasinin yerleşmesi için, bizim bu şoven ve 
milliyetçi baskılardan kurtulabilmemiz için. ordu

nun demokrasi içindeki yerinin belirlenmesi ve bu
nun aşılmamasının sağlanmasına dair hiçbir şey ya

pılamıyor. Çünkü dincilik, mesela AKP için. kadro
laşma ya da kendi yandaşlanna ihale kazandırma, 

diyelim ki gerçek bir demokrasi tanırnma gidip güç
ten düşebilme ihtimalini göze alabilmekten çok da
ha önemli. Onun için de askere karşı ciddi bir de
mokratik duruş sergileyemiyorlar. Çünkü palazlan
mak istiyorlar. En büyük amaçları kadrolarını palaz
tandırmak Ve onların doğru teşhisi koyup. demok
ratik açılımlar yapamamaları, laik çi kanadın ama fa

natik Jaikçilerin, yani dindar Kemalistlerin, histe

rikleşmesine ve giderek sesini daha da yükseltmesi
ne neden oluyor. Şimdi egemen ses onların sesi diye 

düşünüyorum. 

Seçim sürecinde bu daha da tırmandırılacak ve 
laikçi hezeyan daha da artt1rılacak. O 
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Folklor u klasik çavkaniyen helbeste ne 
MAŞALLAH DEKAK - ALl Rı zA KnrNç 

------------------~-

· Helbestvan Abdulla Peşew di sala 1946 'an de,li bajare Hewlere hatiye d ine. Ba
ve wi şa1r ü mela bil ye. Le he di du se saliya wl de have wi jiyana xwe ji dest dide. Peşew 
xwendina xwe ya seretayi u Enstituya Mamostetiye li Hewlere ternam dike. Di navbera 
sal en 1970'yi ü salen 1973'yan de li gunden nezild Hewlere ü linava Hewlere mamos
tetiye dike. 

Di sala 1973'yan de diçe Rusyaye. Di sala 1979'an de li Moskowaye. li Enstituya 
Zimanen Biyani. Koleya Tercumaniye Beşa İngi.lizi-Rusi ternam dike. Li ser huneren 
tercumaniye diplomaya mastire distine. Di sala 1984 'an de. disa li Moskowaye li Ens
tituya Rojhilatnasiye diplomaya doktoraya edebiyate (zanisten filolojiye) werdigire, 
tez u babeta doktoraya wi li ser helbestvan Piremerdi ye. Di navbera salen 1 985'an ü 

90'i de, li Libyaye, li bajare Tripoliye (Trahliise) li Zan.koya El Fetlhe mamostetiye dike. 
Yekem helbesta wi di 1963 'yan de, di Rojnameya Hewlere de bel av dibe. 
Peşew 1994'an de veeligere Başiir. Evvegera ku rasti dema birakujiye te, wi gelek dieşine. Li hemher ve ye

ke disekine, le bi ser nakeve. Ji her ve yeke weki reaksiyon li meydana Hewlere helbesta xwe ya bi nave Bira
kuji dixwine ı1 ji welat derdikeve. H eta niha heft diwanen Abdulla Peşew yen esasi hatine çapkirin. Her wisa 
gel ek lekolinen zanisti ü edebi li ser wi hatine nivisin. 

Li Tirkiyeye ji du diwanen wi (1-Biraku ji 1 Weşanen Avesta, 2-Hilhijartin Ji He mü Diwanen Wi 1 Weşane 
Belki) hatine weşandin. Peşew niha li Finlande diji. 

Li gor gotina helbestvane kurd e navdar Abdula Peş ew gere çavkaniya he lbestvanen kurd 
folkıor be. Ew li ser nasandina helbeste ji dibeje; "Dive desthilat iyek ku bikaribe helbest ü 
wejeya kurdı bi cihane bide nasin hebe. Dive hik ümetek berhemen bıst h.elbestkar, roma 
nüs ü nivıskaren kurd we rgerine zimane dinyaye. We deme de tiştekt bedew derkeve. Li 
başüre Kurdistan€ bi dehan milyon dolar, bi 'lele ü lo lo' ten xe rck irin ." 

Han helbesten xwe di. nava helbest a helbestkaren cı
hane de çawa dinir:ıtnin? 

Helhesten mindinava helhesten elliane de ten qe
bülkirin. Helhesten min helbesten hizri ne. Beri ku ez 
helhesteke binivisinim, peşi dihizirim. Wene, fikir. 
hizir fı hemfı hel en we difikirim u piştre dinivisini m. 

Yanı han ji ber ve rebaza helbeste navdar biln? 
A rast helbest kare tecrubeye ye. I i her ve di ve mi

rov geleki bixwine fı pe re ji binivisine. Ji bo ku hel
bestkareki navdar be, peşi dive helbest o rebaıa ku di
ni visine be qebıilkirin. Tabi ev bi tene ji teri nake. De
ma ku weşan.xaneyeke navdar a biyaru helhesten te çap 
kir. tu we deme te naskirin. Ji her ve. dive desthilati
yek ku bikaribe helbest o. wejeya kurdi bi cihane bide 
nasin hebe. Dive hileüroetek herhemen bist helbest
kar, romanüs u niviskaren kurd wergerine zimane 
dinyaye. We deme de tişteki bedew derkeve. Li başüre 
Kurdistanebi dehan milyon dolar, bi "Iele ulolo" ten 
xerckirin. 
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Han çavkaniyen helbesten zwe ji ku digiri.n? 
Çavkaniya min a yekemin folklor e. Çimki folklora 

me pir dewlemend e. Ew helbestkaren ku helhesten 
xwe bi folklore nanivisinin, zimane wan zeif e. Dive 
helhestkaren kurd ji bo bikaribin helhesten xwe baş 
binivisinin. ji çavkaniyen klasik sude werbigirin fı 

klasikan baş bixwinin. Le helbestkaren kurd en nu, 
yekser ji Peşew dest pe dikin. Bes klasik naxwinin, 
folklor naxwinin. Halbülô folklor ü klasik çavkaniyen 
esil in. 

Em gele k caran helbesten ·modem' en kurdt dixwtni.m 
le tiştekf. je fem nakim. Gelo han jf. wekf. me difikiri.n? 

Eger em Ehmede Xani u Melaye Ciziri nexwinin, 
gelek zehmet e ku em helbesteke modern ü baş bini
visinin. Ez ji helhesten ingilizi O. rusi u zimanen din 
fem dikim, le yen kurdan fem nakim. Dema yen me 
helbeste dinivisinin, bi şeweyeki ku 'di ve kes ek ji ve 
helbeste baş fem neke' dinivis'inin. Ji her ve yeke 
milet ji helbeste dür ket. Helbestkarl dive ji aliyeki 
pir hesan be fı ji aliyeki ve ji dive her kes nikarihe 
wan hevoken te binivisine. Tişteki dijwar ıl zor e, le 
hesan e. 

Tekiliya helbeste bi hestan ve te giredan. U di. helbes-
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ten we de ramaneke kur u felseftk heye ... 
Dema mirov li evindariye dinere, felsefeyek evin

dariye heye. siyaset te de heye. Tu nilcari di jiyane de 

bibeji ev evindan ye, ev siyaset e. Welatparezi tu dibe 

qey tene tiştek e. Le di rastiya xwe de her tişt di nava 

van tiştan de heye. Dema ez helhesteke welatparezi di

nivisinim. felsefe tede heye. evindan tede heye. Her 

tişt tede heye. 

Dema emr~ mirov zede dibe ıl sal derbas dibin. di mi 

rov ıl helbeste de pstkolojiyeke çawa çedibe? 
Mirov dema ji çil saliya xwe derhas dibe, mirov dix

waze hin tiştan bigire it ew tişt neçin. Mirov we deme 

dixwaze deme bide sekinandin. Her lehzek. her deqi

qeyek, dizanim careke din venagere u dubare nabe. Ya

ni xweşi it kef tevlihev e. Vay e ev eşa insan e. I nsan hey

waneki pir trajedik e. Heywan di zarakatiye de baş diji. 

bi kefa dile xwe diçere.lotika d ide ü şa dibe. E w nizane 

axire de hiçe her des te qesabekl. Le mirov ew qas traje

dik e; dizane ku de di dawiye de b içe her deste qesab. 

H ün derrt(), li pirtak ıl helbesten xwe yen bere dinerin. çi 

hts dikin? Han dibejin xwezf, min ev tişt nenivisanda? 

Helbestkarl meseleya emr fı tecrubeye ye. Di sala 

l963'yan de yekemin helbesta min hate çapkirin. Ez 

w e deme 14 sali büro. Gava ez niha diwana xwe ya ye

kemin dixwinim, ez pir fedi dikim. Ez dibejim, gelo 

min ew tişten beqelite nivisiye? Niha hin helbesten 

min, penc salan di destemin de diminin. Ez rast di 

kim, xira dikim bi sedan car ji nfi ve dinivisinim. Le 

disa dile min rehet nabe. Ez dibejim; heke helbesten 

min en baş hebin, yen nü dive ji wan baştir be. Beri du 

salan ez bi nexweşiyeke pir xirab ketim. Min digot; ez 

e di çend mehan de bimirim. 

Dema ez çfim male, yekemin kare min şewitandina 

hernil helbesten min en li male bün. Çimki we tu kesi ji 

min fe m nekira. M in nedixwest pişti ku ez birniri m, mi

rov ben van tiştan bixwinin. Le ez niha ji ber şewitandi

na wan tiştan po ş man im. Tişten gel ek baş j1 d i na va wan 

de hebiın. Le ez nemirim, (dikene) he ji di jim. 

Di helbesten we de eş, kul ıl keder zede hene. Le han di 

nava wan de deriyekt hevi.ye vedikin ıl ew ji hemu herrt(),

yan xurtir dixuye. Gelo han di jiyane de ji w isa ne? 

Rengen jiyane pir in. Tevlihev e. Mina ku Lenin di

bej e; ez gaveke paşve du gavan peşve di çim. Le ew gava 

peşve diçe nediyar e. 

Li gor'i we di.ve helbestkaren kurdi bi. çend zimanan 

helbestan binivisinin? 
Dive tene bi kurdi binivlsinin. Ez bi rusi kem zede 

weki zimane dayika xwe dizanim. Ji her ku min ma

mostetiya zimane erebı: xwendiye. ez wi zimani ji baş 

dizanim. Le bawer bikin. ez ji bili zimane kurdi bawer 

nakim ku helbesteke bikaribim bi zimanekı· din bini

visinim. Helbest, zimane wijdan e. Wijdan ji zimane 

dayike ye. 

Bi ıaybeti j'i kesen ku hineki li ser kurdi diaxivin. tişte 
ewil ku dikin nivısandina helbeste ye. Hün ve yeke çawa 
dinirxinin? 

Li gori min tişteki xwezayi ye. Li Rusyaye di dema 

Piişlôn de. bi dehan hezar kes helbest nivisandiye. 

Pişti çend salan tene Piişkin ü penç-şeş kes man. Mi

rov dikare kesen helbestan dinivistnin bişibine peş

baziya maratone. Bi hezaran kes di ve maratone de baz 

didin. Le pişti demekedi ve ma ratone de tene çend kes 

diminin. 

H un ptşveçünen edebi yen li Başür çawa d'nirxinin? 

Li Başür gelek niviskar. helbestkar fi kesen dini vi

sinin penç şeş meaşan distinin. Dive rewşenbir van 

pereyan nestinin. Ev pere herarn e. Ev pereye mil et e. 

Pereye hejar Q feqira ye. M imküne çend niviskaren ku 

nikarin kar bikin, extiyar an ji nivişkan bin, pere bis

tinin. Ev tişteki xwezayi ye. U li bajare Hewlere ku 5 

hezar ü 200 kes meaş bistinin. tişteki nexweş e. Kes 

tişteki ji nanivisinin. Ev pere bertila desthllatdariye 

ye. Destihilatdar1 van pereyan dide ü dibeje neaxive. 

Heke ku hil..-ümet dixwaze altkariya niviskaran bi

ke. dema keseki kitebek nivisand, dikare van kiteban 

ji bo hernil zantngeh Q dibistananbikire. Piştre ji bo ku 

xwendekar bikaribin van kiteban bistinin, li diliis

tanan belav bike. Ger evyekbe kirin. we di cih de 500 

pirtiık be firotin. O 
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Irak Kürdistanı ' nda 

tarih yağmasının kısa öyküsü 
DR. CEMŞI D BENDER 

Tarihi eseriere ve antik sitelere karşı sergilenen 
vandalist tutum biliniyor. Yok edilen. sulara gömülen 
tarihi zenginliklcr. adeta gözü dönmüş bir gelecek 
düşmanlığının da kanıtını oluşturuyor. 

Barajlar yüzünden sulara gömülen tarihi sitelerin 
bazıları da Irak'ın Kürdistan bölümünde bulunuyor. 
Bu yazıda, söz konusu bölgedeki tarihi zenginliklere 
karşı süregelen vurdumduymazlığa değineceğiz. 

Yukarı Mezopotamya'mn kilit noktalarından biri
si, antikçağda Erbil'in dogusundaki Orta Zap vadisi ve 
Raniya platosunda kurulmuştu . Do kan barajı bu alan
da yapılacağı için Danimarkalı bir bilim heyeti arke
otojik araştırmalara başladı. Yapılan kazılar şaşırtıcı 
sonuçlarla noktalandı. Küçük Zap nehrinin orta bölü
mündeki alanın eski Simurum ve Kb.arkhar krallıkla 
rının merkezi bölgesi olduğu anlaşıldı. Raniya ovasın
daki sarp kayalıklarda 4J 00 yıllık kraliyet yazıları bu
lundu. 

Bu iki krallıkla ilgili bilgiler veren Harward Üni
versitesi profesörlerinden Merhard İzady, Kharkhar
hların hala bu çevrede yaşadıklarını ve Kürt halkının 
bir parçası olduklarını vurguluyor. Günümüzde D okan 
barajının 90 kilometre çevresinde K.arker, Khrorkho
ra ve Gaga Kürt kabilelerinin varlığından söz ediyor. 

Şehrezur . . . Halepçe . .. Şetraba .. . 

Irak, su gereksinimini Dicle-Fırat. Küçük ve Bü
yük Zap ile Sirwan-Diyala nchirierinden sağlamakta 

dır. İşte Saddam Kürdistan coğrafyasından gelip geçen 
bu sulann güvenliğini sağlamak ve büyük ölçüde ya
rarlanmak için dağlık bölge nehirlerinin üzerinde art 
arda barajlar yaptınyordu. 

Sirwan-Diyala ırmağı üzerinde Derbendixan ve 
H emri n barajları, Büyük Zap üzerinde de Bexmada ba
rajı gerçekleştirildi. Derbendixan barajı Hal ep çe 'nin 
batısında ve tarihi Kürt kentlerinden ünlü Şehre 
zur'un merkezinde bulunuyor. 

Prof Dr. Merhard İıady. bu kentte Kürtlerin atala
n olan Hurrilerin yaşadıklannı söylüyor. Antik çağda 
Şehrezur'un yoğun yerleşimi ve gelişmiş ekonomisiy
le tanındığını belirtiyor. 

Arkeolog E. Speiser'e göre ise Şehrezur kentinde 
ki tarihi siteler ve kahntılar Irak'ın diğer tüm tarihi 
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alanlarındaki höyüklerinden hem daha eski hem de 
çok daha büyük ve daha önemliydi. . 

Ancak bu tarihi alan, Derbendixan barajının yapıl

masıyla yok oldu. 
Prof. Dr. Merhard İzady'nin sözleriyle, "Hum-Kürt 

uygarlıklarının (Zamda ve Namri) donemine ait tüm ka
lıntıları sulara gömalda. ·· 

Mitanni ve Urartuların da ataları olan Hurrilere ait 
bu zengin uygarlık kalıntılarının yok edilişinin H alep
çe 'nin bombalanması ve binlerce insarun kimyasal si
lahla öldürüldüğü tarihlere rastlaması çok dikkat çeki
cidir. 

Bu vandalizm, Derbendixan'ın güney batısında ve 
Xanegin yakınlarındaki Hemrin barajının yapımında 
da yaşandı. Bağdat'ın 55 kilometre yakınındaki met
ropollere su ve elektrik taşıyacak olan bu baraj da Sad
dam'ın emriyle çok kısa zamanda tamamlandı. 

Alelacele yapılan ara.ştırmalarda Zagros tarihinde 
yer alan Lulubi ve Hamhan Kurtlerine ait uygarlık 
ürünleri, Mezopotamyalılardan İsnuna, Akad ve Babil 
dönemlerine ulaşan eserler ortaya çıkarıldı. 

Prof. Dr. İzady, konu hakkında şöyle diyor: "Klasik 
Kürt krallığı Şetraba 'nın ve Ortaçağdah Avaridlerin ka
lmtılarıyia ilgili gerekli çalışma yapılamadı. Şetraba Kan 
krallığı ve kültamyle ilgili bundan boyle belki de isminden 
başka bir şey bilemeyecegiz. •· 

Hacı N e b i kazısının gösterdiği 

Prof. Dr. İzady. 1992-1993 yıllarında Zeugma ve 
Hacı N ebi' de yapılan kazılar la ilgili de bilgiler veriyor. 
Biz bu bilgiler arasında yer alan Hacı Nebi ile ilgili 
olanları aktarmak istiyoruz: 

İzady'e göre, Birecik'teki Türk barajı su alanında 
kalan bu iki siteden Hacı N ebi büyük önem taşıyor. Bu 
bölgede beş bin yıldan daha eski bir kentin kalıntıları 
ortaya çıkarıldı. Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü 
Müdürü William Sumner, bu kentin Aşağı Meıopotam
ya'nın eski kentlerinden, örneğin Urukve Ur'a benze
diğini ve bu kentlerle Hacı N ebi'de yaşayanların ticari 
bir ilişki içinde olduklarını açıklıyordu. 

Ancak başta William Sumner ve kazı hafirleri şu il
ginç sonuca vardılar: 

1992 ve 1993 yıllannda yapılan bu kazı tarihine 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kadar arkeoloji ve tarih açısından, Sümerler ve Aleadlar 
başta olmak üzere Aşağı Mezopotamya uygarlıklannın 
Kürdistan 'a ve komşu bölgelere kent külturünü taşı
dıklan sanılıyordu. Hacı Nebi ise bunun tam tersini 
kanıtlamakta. Çünlctı Hacı N ebi'deki uygarlığın h.içbir 
şekilde Aşağı Mezopotamya' dan etkilenmediği, aksine 
her şeyin yerli malzemelerle ve yerli külturle yapıldığı 
gerçeği ortaya çıktı. Kazı Başkanı Gil Stein. "Bu bilgiler 
pek çok bilim adamının, Aşağı M ezopotamya ticareLinin ve 
koloniciliğinin Yukarı Mezopotamya 'nınzengin kaynakla
ra sahip bölgelerini ka~ık toplumlar olmaya zooodığı 
şeklindeki eski düşüncesini tamilyle altüst etmiştir. Genet
likle Aşagı. M e2opotamya 'dan çok daha gelişmiş kent mer
kezleriyle birleşik tarzda yapılan anıtsal kamu binalan da 
gösteriyor ki, buradaki yerel halk bizim dÜŞündüğamazden 
daha ileri ve komleks toplum d azeyine ulaşmışlardır ... " 
demektedir. 

Gil Stein. Hacı N ebi'ye kadar yerel kiliturlerin ro
lünün yeterince bilinmediğini vurgulayarak iki önem
li sonuca ulaşıyor: "Birincisi, Uruk kültürüyle bağlantı 

dan önce yerel halk, zaten göreceli olarak geLişmişti. Ikin
cisi, ticaret sisteminde piyon değillerdi. (;{jraldüğü gibi 
klasik kolani modeli gerçekte bu bölgede hiç yaşanmamış-
tı." 

Prof İzady bu belgeleri yorumlarken Arkeolog C. 
Johnson'a da gönderme yaparak, "Kürdistan'daki dağf.ı 
kültürleri. Mezopotamya 'nın ova kültürlerine yani Aşagı. 
Mezopotamya'ya bağımlı gösteren ve kolani oLduklarını 
varsayan eski modeli yıkmada G. johnson daha ileri gitti 
ve kolani tezi delik deşik oldu," demekte ve bu bilimsel 
gerçekler karşısında şu sonucu işaret etmektedir: 

"Hacı Nebi kazıları, Kürdistan'ın antik tarihinde 
dağlı kültürlerin Aşağı Meıopotamyah külturlerden 
daha aşağı ve onlara bağımlı olmadıklarını kesinlikle 
kanıtladı." 

1992 ve 1993 yıllannda ortaya çıkarılan bu ger
çekleri dile getirmemizin nedeni söz konusu bölgele
rin arkeolajik açıdan ne kadar önemli olduğunu vur
gulamak içindir. Zagros'un Irak sınırlan içindeki yö
releri ile Hacı Nebi sitesinin bulunduğu alanlardaki 
tarihi zenginlikleryok edilmiştir. Hacı N ebi Birecik'te 
yapılan barajla sulara gömüldü. Şimdi de Gılgameş 
destanına ait kil tabietlerio de bulunduğu Karkamış 'ta 

yeni bir baraj yapılmakta. Bu baraj yapıldığında Babil 
döneminde ataları Hurrilerden teslim aldıkları kültür 
ve uygarlığı geliştiren Mitanni Kralliğına ait kalınnlar 
da yok olup gidecek. 

Irak'ta yaşanan son savaşın taribj varlıklar üzerin
de yaptığı yıkımın envanteri ise henüz çıkarılmış de
ğil. Yagmalar sonucu kaybolan eserlerin sayısı yüz 
binierin üstünde. Vahşet, ilkellik ve vandalizm insan
lık tarihini yok ediyor. Yazıklar olsun. O 
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Zordesteki din ji çfi, aqfihet li ser e mayi he! 

LATİF EPÖZDEMİR 

Zordesteki din jt ne bi xer u ne bi selamet mir. 

Diktatare Şili ye, li nexweşxaneya ku te de tedawi di

dit, emre xwe ternam kir Cı rihe xwe teslimi melkemot 

kir. Gele Şili sedema ve yeke d erkete poxan u kolanan 

u şahili dar xist. 

Hate rageyandin ku Term u cinyaze Generale fa

şist Pinochet. we. ne bi merasima dewleti. le bi mera

Simek Jeşker) We. be hiJanin U bi Wl şek]! diktatare 

navdar were bin çal kirin. 

Pinochet 91 sali bü. Heta 

axirin nefesa xwe ji, wi xwe 

leşker tl serleşkere Şili ye he

sab dikir. Li derveye welate 

x:we dijiya. 
General Pinochet, di sala 

l973'yan de hatibU ser kar. 

Wi bi kuditayek leşkerı dest 

bi kar kiribu u Salwador Al

lendeye merxas ji ser text 

anibü xware. Alende, li b'ir e 

ku hetani axirin nefesa xwe 
li dije faşizme li her xwe da

bU ü weki lehengek çek bi 

dest de şer kiribu ta ku be 
kuştin. Alende, sosyalistek 

baş ü gernasek payebilind bO 

ku gele Şili wi hembez ki ri

bü, anibü ser kar. 

Pinochet bi dehezaran kes avet zindane 

Generale faşist Pinochet, di dema desthilata xwe 

de bi bezaran mirov dabtl kuştin. Bi dehazaran kes ha

tin zindan kirin fı işkence kirin. Şili bübu zindanek 

her fireh. Bi dehan bezar kes koçebar bün ji gund ü 

bajeren xwe hatin derxistin. Diktatare devbixwin. be

re xwe da hezen peşverü ü ki bi ber ket wan ceza kir. 

Her wiha wi heyf ü to la xwe werdigirt. Yelôtiya gel w e 

ki kelayek li hemher general rawestiya. Le çi feyde. ne 

karin peşi li Pinochete faştst bigirin 

Zordestek din ji çü, aqı1bet li sere ye mayı:n. Ev din

ya dinyayeke faniye. Eger deyndar an maldar, dinya ji 

kesi re nam1ne. Zordesti ji, be imkan e ku heta hetaye 

berdewam bike. Heta niha çend zordest hatin u çend 

çün. Herwiha çend maneli ser kar, hemu peşverüyen 

dinyaye gel ek bi başi dizanin. Hineki wan reviyan tae u 
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text ü mal ü dewleta xwe berdan O terkediyar bün. Hi

neki wan bi eşre xwede çün, cehimin: Hitler, Musolini. 

Po! Pot, Şahe İrane Riza Pehlewi, Somoza, Kenan Ev

ren, Hafiz Esad, Milosewiç, Pinochet, Seddam Huseyn, 

Gi van Milosewiç di zindane de ye). · 

3F: Futbol, Flesta u Fedon 

Xasyete wan e hevbeş pirarn 3 -F bü.Yam; Futbol, 

Fiesta ü Fedon. Futbol, em dizanin ku li her ciye din

yaye yek e. Le, Fista tl Fedon 

yani Aralıesk ü Magazina me. 

Piraniya diktatoran, ji bo di

rejkirina emre xwe, zor didan 

gef ü derewan. Digel şidet ü 

dijwariye, bombebaranek 

ideolojik ji ku bi vir fı dere

wan dagirti bU, bi ser xelke ve 

dibarandin. Digotin h eta h ez
karl hebe çima şerkari bi

ki.Yani şer neke, hez bike. 

Lewra wan baş dizani ya ku we 

roj be u we. dawi li tae ı1 texte 

wan were. Ji her ve yeke çiqas 
rojek zede li ser kar birnana 

ew ji bo wan kar bU. 

Hemu gelen dinyaye, 

diktataren xwe girtin, ew da

rizandin il ceza da wan, le 

Tirkiyeye he ji nekari dikta

tari xwe ceza bike ü derxe hemberi dadgebe. Kenan 

Evren yek ji mezintirin xwinrije dinyaye ye. Niha li 

Marmarise weki çawa ku hatibe xelat kirin jiyana >..-we 

di nav kef ü sefaye de derhas dike. ]i wan kesen ku 

mexdüre Derbeya Kenan Evren in niha di pariemen

toye de ne. Le beta niha ji bi merani nekarine li diji 

sazümana Evren rabin. Ü Zagona Bingehln ya iro ya 

Ko mara Tirkiyeye ji ew zagon e ku di dema Kenan Ev

ren de hatiye çekirin. 

Kenan Evren li Müşe di axaftineke xwe de wiha 

digot; "ji me re dibejin ku hün çima insana bi darve 

dilin. Ma em wan bi darve nekin, le xweyi bikin?" 

N i viskare heja Ertugrul Mavioglu bi vi navi kitebek 

çap kir ku yek bi yek qala heps u zindanen dema Ev

ren dike ku hejayi xwendine ye. Sosret ü eceb hatine 

sere bi hezaran kesan di dema Evren de. 
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Di 12'ye Rezbera 1980 de li Tirkiyeye çi bU. em bi 
hejmaran le binerin: 

lstatistiken li ser derheye 

Milyonek u 680 hezar kes hatin deşifrekirin ku 
xeternak: in. 

650 hezar kes hatin girtin u hepiskirin. 

Derheqe van girtiyan de li dadgehen leşkeri de, 
210 hezar doz hatine vekirin u di van dozan de, 230 
hezar kes hatine mehkeme kirin. 

Gelek kesi ji ber xetara dewlete terka welat kir. Ji 
wan, ji 30 bezaren wi. weld xetarnak hatin hesab ki 
rin u rejime hangi wan kir ku ben teslim bibin. 

Cuntaye 14 hezar kes ji hevwelatihline avet. 
23 hezar komelen siyasi u civaki hatin daxistin u 

girtin. Ji wan 650 komel hatin dadgehkirin. 
Derheqe 7 hezar kesi de, cezaya idame hate dayin. 
Di zindanan de 230 kes mirin, 150 kes mirina 

wan bi şik bü. 

14 kes di greven birçlibune demirin. 

16 kes di dema firarkirine de hatin kuştin. 

75 kes di şer ı1 miqabelekirine de hatin kuştin. 
73 kes bi emre X wed e mirin. 

43 kesan, ji ber şerten dijwar. xwe kuştin. 

170 kes ji, ji ber işkencekirine, jiyana xwe ji dest 
dan, yan ji. bi işkenceye hatin kuştin. 

Pişti derbeye, di navbera 1983 u 90'i de. 550 kes 
ji karmenden cuntaye bi işkencekirina bi zaneti , hatin 
darizandin. Le 1000 kes ji. ji aliye rejime ve, hatine 

xelatkirin. Ji hemuyan giringtir ev e ku. 18.500 me
mür u karmenden dewlete, hline hedef u arınanca sa
zlimana leşkeri u ji kar u şixulen xwe bün. Jimara me
müren (karmend) ku hatine dawe kirin 7250, ama
mosta ı1 dersdaran 3850, ya memuren ewlekariye 
980, ya dersdaren xwendina bilind 120. arniren ida
reye 35, hakim fı sawci 45 , yen ku hatinenefi ki ri n 1l 
şandin sirgüniye ji 7500 bu u her wiha 4900 kes ji, bi 
fermana sazumana leşkeri jikaren xwe dür ketin. 

Du zindan: Mamak u Diyarhekir 

Di de men nezik de ez ne bawer im ku ew işkence 11 
zordariya ku li işkencexane ü zindanen Tirkiyeye de 
dihat kirin li tu cihe dinyaye hatibe ditin. Bi tay b eti li 
zindana Mamak (Enqera) u ya li Diyarbekire. Her du 
zindanen her du paytextan. Mamak 11 Diyarbekir. 
Navnişana wehşeta hevdemi ku mirovayeti li wan de 
ran tek çübiı di wan salan de .. 

Diyarbekir ... Jimare çar ... 

Esat Oktay YiJdiran. Ax 1l f'ıxan ü hewar u berxwe
dan .. Serbildan ü berxwedanen qehremaniye, nimiı-

nejiyanen bijare u ser dest. 

Diyarbek:ir şan ü şerefakurdu kurdayetiye. Zin
dana Diyarbekir, ciye berxwedan 11 gernasiye . . . 

E w can en qedirbilind ku nave xwe bi xwine kolan li 
wan bircan. li wan bircen ku bübün nişana merxasiye 
ji sal ü zemana hetani iro .. Süren Diyarbekir ... Ew sü
ren ku siren xwe vedişerin vaye çend sal e di temaren 
xwe de .. Zindana Diyarbekir jl. berxwedana Diyarbe
kir ji, tu cari naye ji bir kirin ... Qonaxa 12'ye Rezbere, 
li Tirkiyeye tarixeke nu ye, destpeka gel ek büyeran e. 

Di navbera salen 1980 Cı 1985'an de rewşa rejima 
saıfımana leşkeri çawa bü, em dena xwe bidine biza
nin ka gel o reqem ti jimare çi dibejin ji me re: 

Yen ku bi salek ceza xwarin 23 hezar kes in, yen 
ku di navbera salek u 5 salan de cezaya hepse xwarin 
10.750 kes in. Yen ku ji 5 salan heta lO salan ceza 
wergirtin 6200 kes in, yen ku ji 1 O sal hetani 20 sa
lan ceza wergirtine, jimara wanji 23 bezare. Yen ku ji 

20 salan zedetir ceza girtine ji 900 kesi zedetir in. 
Her wiha 630 kes ji. cezaya muebete wergirtine ku 

heta jiyana wan kuta hibe di zindane de b iminin. 

40 ton kovar ii rojname hatin ıtewitandin 

Di dem.a destmlata sazümana leşkeri de, der heqe 
420 kesan de ferman u qerara idame hatiye dayin ü ji 
wan SO kes bi deste van bovan hatine idamkirin. Ji bo 
rojnamevanan cezaye ku ha te xwestin ji 400 salan ze
detir bu 

31 kes her niha ji. di bepse de ne. 13 kes, bej ji. 
di neb11na wan de deste girtine li ser wan e. 3 kes bi 
erişen gulebaranan hatin kuştin. 40 ton kovar u roj 
name bati n tomarkirin ü paşi ji. hatin şewitandin. 40 
hezar kilo çapemeni niha ji di depoyan de li benda 
şewate ne. 

980 rojname ü kovar hatin qedexe ki ri n. 

190 filme n sinema ye hatine qedexekirin. 
Bert derbeya leşkeri 5 milyon u 700 hezar kes 

xwedi sendika bu n. Pişti ve cuntaye ü bi S salan ji, he 
jimara kesen xwedi sendika ne gihiştibü 2 milyonan 
ji, ango milyonekti 700 hezar bU. 

Di sala l979'an de. miaşe (mehmiza/heqdesta) 

karkere ki rojane li dor 9 dolaran bil. Le, daketibil do
ra 4 dolari. 

Bele. Pinochet ji çü. Aqü.bet li sere heval ü hevka
ren wi. Gele Şili ji diktatore xwe xilas biın. Ka gelen 
Tirkiyeye we bi çi awayi xilas bibin. 

Pinochet mir. Şen b1l gele Şiliye. 
Ez hevidar im ku ew zordaren din en cihane ku her 

niha ji, li ser kar in, roj ek zütir texte wan j1 hilweşe u 
gelen bindest roj ek zütir azad ü serfiraz bin. ~ 

TirOj 15 
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Kürt Müzik Konferansı ' nın ardından ... 
~EHMET Anı 

23-24 Aralık günlerinde Diyarbakır'da toplanan "ıskalamalctır ... Yine zamansız bir tartışmayla eldeki 
"Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe Kürt Müzigi. imkan heba edilmiştir bence. Hadi. Kürtçenin yalnız 
Konferansı" geride kaldı. Kürt sanatçılannca değil, Kürtlerin çoğunlugunca da 

Konferansa bUyük misyonlar yüklemek, Kürt mü- canlı ve etkili bir şekilde konuşulmuyor oluşunu tartı-
ıiğinin ve müzisyenlerinin yüzyıldır birikmiş sorun- şalım o zaman. O durumda Kürt müziğinin sorunlan 

!arına kısa vadede uygulanabilir somut çöıüroler bek- çözülmüş mü olacak? 
lemek gerçekçi olmayacak. Yine de böylesi bir konfe - Ellielle Kürtçenin Kürt müzisyenlerince akademik 
ransın toplanabilmiş olmasını. yalnız müziğimiz adı - bir sunum yapacak kadar bilinmiyar oluşu büyük bir 
na değil. toplumsal tarihimiz açısından da önemli bir sorun. Ama lütfen ciddi olalım. Bu sorunun yükü topu 
gelişme olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü siyasal topu iki gün süren bir müzik konferansına ve müzis-
alanın dışında, yenlere yüklene-
günlük hayatın kı- mez. Tarihsel ne-
yıda köşede kalmış denleri bir yana 
sorunlarına -doğ- herkes bu konuda 
rusu Kürtler söz bu kadar masum 
konusu olduğunda mu? İsmail Beşik-

.müziğin rolü siya- çi'nin aylardır tef-
seten de hayatidir- rika edilen ve 
bir tartışma kül tü- Kürtlerin Kürtçeye. 
rü içinde, ciddi- bir bütün olarak 
yetle eğilrnek bi- 111!'~~1111! Kürt kimliğine 
zim için yeni bir -..;;--==:.......=~=;..._=:;,...,..-==-___:=;.......;=......,.--'="-.....::=.=:;~=-=-,-. ilişkin tutumunu 

pratik... Konfe- sorgulayan yazıla-
ransın Diyarbakır'da toplanmış olmasının sembolik rına, kendisini muhatap kabul edip cevap yazan birile-
öneminden de bahsetmeye gerek yok sanırım. Asıl ri çıktı mı? Kürtçe kurslannın niçin kapanmak zorun-
dikkat çekmek istediğim nokta konferansın, bugüne da kaldığını tartışlık rm? Şiir dışında ciddi bir varlık 
kadar bir araya gelernemiş müzisyen, yapımcı, araştır- gösteremeyen edebiyatımıza ne demeli? Kürtçe kitap-
macı, konunun siyasi ilgilileri ve mevcut kültür ku- lara ilgi ne düzeyde dersiniz? 
rumlarını buluşrurabilmiş olması. Sırf bu yönleriyle Sonra , hatırlad ı ğıro kadarıyla konferansta kimse 
bile başarılı bir sınav verildiğini söylemek ve emeği "Kürtçe enıelektüel düzeyi yüksek bir sunum için yeterli bir 
geçenleri kutlamak gerelriyor. dil değildir' ' demedi. Olsa olsa birileri "benim Kürtçem 

Türkçe mese l es i ... 

Konferansta Türkçe konuşulmuş olmasını , geride 
bıraktığımız bir yüzyılı göz ardı edercesine mahkUm 
etmek, ele alınan konularda sonuç almaya yönelik de 
ğildi . Kürtçenin sorunlarının konuşulacağı sayısız top
lantıda ele alınmayı hak eden çok çok büyük bir prob
lem bu ve müıiğimizin konuşulduğu bir toplantıda stk 
stk bu sorunun katılımcıların önüne getirilmesiyle za
man kaybına yol açıldığını düşünüyorum. Bu konudaki 
kompleksli tavrımııın psikolojik boyuru ayrıca ele 
alınmayı hak ediyor ama konumuz bu değil. 

Konferansın canlı havası içinde bu yönlü haklı it i
raziarın yükselmesi bir dereceye kadar anlaşılır bir 
şey. Ancak konferansın Kürt basınında neredeyse sırf 

bu yönüyle ele alınması. "skandal" diye nitelendiril
mesi, gerçekten ciddi bir haksızlıktır ve asıl konuyu 
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sunumumu yapabilecek kadar iyi değil" anlamına gelecek 
şeyler söyledi. O halde niçin Kürtçenin savunusuna gi
rişildi ve birileri Kürtçe ile ilgili kariyeriniherkesin gö
züne sokmak istercesine buna vurgu yaptı, anlamıyo

rum. Yine sapla samanı kanştırıyoruı. Gerçekte Kürtçe 
müzik, Kürtçenin son kalelerinden biridir ve birçok in
san için anadiliyle kurdugu en canlı bağdır. Bu kadarını 
olsun birbirimize çok görmeyelim ve bırakın insanlar 
istediği dilde fikrini açıklasın. Ve merak etmeyin her
kes kendi ayıbının farkında, yapması gerekenin bilin
cindedir. Gerisi ancak büyük siyasi kazanımlarla, kül
türel hakların tam anlamıyla kullanılabilirliğiyle, ilko
kuldan üniversiteye kadar Kürtçenin eğitim dili olarak 
yaşanınası ile. kentsel gündelik hayata cevap verebile
cek bir dilin inşasına yönelik ciddi dil politikaları ile ve 
ancak birkaç jenerasyon sonra çözülebilecek küçük bir 
sorun!? .. Na çizane Müzik Konferansı'yla değil. 
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Neler yapıldı, neler niçin yapılamadı? 

Gelelim asıl konumuza: Öncelikle konferansta ele 

almayı umdugumuz başlıklar için iki günlük bir sürenin 

yetmedigini kaydetmek gerek. Birikmiş bunca sorun, 

bir dokunsamz bin ah işiteceginiz müzisyenlerin prob

lemleri iki günde ortaya konanıadı bile. Ama bu bir baş

langıç ve önemli olan bu tartışmaları sürdürmek. 

Simultane çeviri yapaniann yogun çabalarına rağ

men çeviri sorunları vardı ve konuşmacılardan, konfe

rans tarihinden yirmi gün önce metinler teslim alındığı 

halde çeviriler yapılmamıştı. Salonda kimi teknik prob

lemler yaşandı vs., ama ev sahipleri yine de ellerinden 

gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar dogrusu. 

Konferans programının ilk günü Kürt müziğinin 

dününe ilişkin akademik sorunlara ve Kürt müziğinin 

kültürel kaynaklanna ayrılmıştı. Bu başlıkların her bi

ri, üzerinde önemle durulması gereken dev boyutlarda 

sorunlar içeriyor. Kanımca öncelikli sorun. bu alanda 

yapılan çalışmalann dağınıklıktan kurtarılması ve ön

celikle mevcut birikimin sistematik bir şekilde bir ara

ya getirilerek ilgililerin hizmetine kavuşturulmasıdır. 

Bu ihtiyaç, beraberinde bir kurumsallaşma problemini 

ve doğal olarak mevcut kurumlarm eleştirel değeri en

dirilmesi problemini getiriyor. Bugüne kadar bu ko

nularda neler yapıldı, neler niçin yapılamadı? Bu soru

lan açıklıkla ortaya koymak ve kimseyi mabktlın etme

den, büsbütün siyasal sorunların arkasına sığınma ko 

laycılığına kapılmadan neler yapılabilir; sistematik 

araştırma, arşiv, okullaşma. geleneksel mirasın koru

nup geliştirilmesine yönelik dünyada katedilen yolun 

Kürtmüziğinede ışık tutması için nelerin, hangi yön

temlerle ve hangi kaynaklar la yapılabileceği gibi konu

larda kafa yormak gerekli. 

Programın ikinci günü Kürt müziğinin ve mUzis

yenlerinin güncel sorunlarına ayrılmıştı. Bu yüzden 

biraz daha tansiyonu yüksek oturumiara şahit olundu. 

Zira geçmiş herkese eşit uzaklıkta ve önemi konusunda 

herkes mutabık. Düne ilişkin tartışmalar bu yüzden 

daha çok metodoloji ve terminoloji sorunları etrafında 

yoğun! aşırken güncel sorunları konuşmak. taraf olmak 

demek ve bu yüzden gerilim zaten bekleniyordu. Bu gü

ne kadar bu konularda dost sohbetlerinde çok şey ko

nuşulduğu halde konferansla birlikte ilk kez güncel so

runlarımız, özellikle sektörel sorunlar, yapııncı firma

ların ve müzisyenlerin bugüne kadarki tutum ve alış

kanlıkları, Kürt müziğinde arabeskleşme eğilimleri. 

starhk sisteminin gelişmeye başlaması , siyasi kurum
lann etkisi ve bu etkinin niteliği vb. açıkça tartışıldı. 

Gerçi bir süreden beridir kimi yazarlar, özellikle Es

mer' deki yazılarıyla Serdar Güven bu tartışmaları gün

deme getirmiş. konferans öncesi bir atmosfer hazırla

mıştı. Ama artık kimi büyük sorunlar fısıltıyla değil 

açıkça tartışılır oldu ki bu saglıklı bir gelişme. Bu an

lamda Serap Sönmez'in yaptığı çarpıcı açıklama ve 

uyarılar daha epey bir zaman Kürt müziğinin gündemi

ni belirleyecek gibi görünüyor. 

'Gelenek'le ili~ki ve hazır reçeteciliki 

Bir Kürt müzikkonferansımn içeriğinin ne olabile

ceğine ilişkin olarak fikrim soruldugunda, konferansın 

sorunlarımızı tartışacak bir platform olmaktan çok 

KUrdün Kürde propagandasına dönüşebileceğinden ve 

güçlü kadim gelenek, dengbejliğin sonu gelmez övgüsü 

vb. şişinmelerden bir adım öteye geçemeyeceğimizden 

endişe ettiğimi belirtmiş ve programda buna yol açabi

lecek başlıklara mümkün olduğunca yer vermemekten 

yana görüş bildirm.iştim. Sonuçta birçoğumuzun kabul 

edebileceği dengeli bir program ortaya çıktıysa da kimi 
konuşmacılar ~Temel Müzik Derslerin vermekten tutun 

da dengbejlik dışında bir şey konuşmaya yanaşmamaya 

kadar varan bir hava içindeydiler yine de. 

Dengbejlikya da bir bütün olarakgelenek ve modern 

sanatçımn gelenekle kuracagı ilişkiler vb. hakkında ay

rıntıya girmeden şu kadanın söylemeliyim; gelenek ve 

modernlik ikilemi ikiyüz yıldır tartışılan bir konu ve Pa

kistan' dan Mısır· a, Rusya' danJaponya 'ya ve Türkiye' den 

Batı dünyasına kadar dünyamn pek çok bölgesinde bu 

konuda inanılmaz bir külliyat oluşmuş durumda. Kürt 

müzisyenlerine bu konuda hazır reçeteler sunanlara bu 

literatüre biraz başvurmalannı öneriyorum ve söyleye

cekleri yeni bir şeyvarsa söz konusu literatüre katkı yap

mayı denemelerini ... 

Gelgelelim, dil tartışmalarımn gölgesinde kalan ki

mi sunumları mutlaka kamuoyuna ulaştırmak ve tartı

şılmasım sağlamak gerekiyor. Özellikle Vedat Yıldı

rım'ın "Kürt müziğine kentsel diruimiklerin etkisi"ni 

tartıştığı metni ve bu metinde yapmaya giriştiği dö

nemleştirme çabasım konuşmalıyız. Serap Sönmez'in, 

kurumların rolüne ilişkin "içeriden" geliştirdiği eleşti

riler niçin konuşu1muyor? Çar Newa'dan Fikri'nin 

önerdiği adamakıllı bir müzik yayıncılığı fikrini geliş

tirmeliyiz. Mikail Aslan'ın Kürt müzisyenlerin üretim

lerindeki felsefe yoksuni uğu, içe dönük bir süreci yaşa

madan yapılan şarkıların yavanlığına ilişkin eleştiriyi 

kaydetmek gerek. Dinleyicilerden soyadını bilmediğim 

Ozan'ın, Nilüfer Akbal'a sorduğu, Kürt kadın şarkıcıla

rımn üretimlerinde feminizmin yerine ilişkin ufuk açı

cı ve konuşulması gereken sorusu, siyaset dünyasımn 

müzik sektöründeki ağırlığına ilişkin aralarında benim 

de bulunduğum çok sayıda müzisyenin naçizane öneri

leri. bence yalmz müzisyenlerce değil. kimliğe ilişkin 

sözü olan herkesçe tartışılmah. Hepsinden önemlisi 

konferans kararlarının takipçisi olunmalı ... O 
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Kürt müzisyen Dilşad Said: 

Kürtçe rock, c~z yapılsın, 

ama özgün olsun 

RöPORTAJ: RüŞTÜ DEMİRKAYA --------------------

Kürt müzik konferansında yaptığı sunumlan, tes
pit ve önerileriyle dikkat çeken dünyaca ünlü keman 
virtüözü Dilşad Said, Kürt müziğille ilişkin sorulan
mızı yanıtladı. 

Bugün modem anLamda yapılan Kürt müzik aretim
lerini nasıl degerlendiriyorsunuz? Yapılan çalışmalarda 
Kürt kültürünün temel dinamiklerinin dogro ve hak etti
ği ölçüde kullanıldığını düşünüyor musunuz? 

Başta şunu ifade etmek gerekir ki, şu anda biz ço
ğunlukla başka müzikleri kopyalıyoruz. Fakat kopya 
etmekle müzik olmaz. Bir müziği kendine örnek ala
bilirsin. Mesela Avrupa 'ya ait müziği kendine öncü 
bir müzik alabilirsin. 
Fakat onu taklit etmen 
doğru değildir. Taklit 
ile kendi müziğini ya
ratamazsın ve kaldı ki 
bu taklit ettiğin müziğe 
de zarar verir. Biz ken
di müziğimizi yapabil
meliyiz. Tabii ki mü
zikte bir etkileşim ola
bilir ama bu bir taklit, 
kopya olursa Kürt mü
ziği de olmaz. Biz aldı
ğımız müziğin içeriğini 

doldurabilmeli ve ona 
kendi rengimizi katabilmeliyiz. Ona kendince bir öz
günlük, bir farklılık katabilmelisin. Kürt müziğinin 
ruhunu verebilmelisin. Bunun için ise kendi müziği
ni iyi bilmelisin. Bu açıdan. ne yazık ki Kürtçe müzik 
çalışması yapanların büyük bölümü kendi kaynakla
nm doğru bir şekilde kullanamamaktadır. Bir kere 
bunun aşılması gerekir. Çünkü bilinmeli ki Kürtçe 
müzik yapan ama kendi kültürünü dışlayan müzis
yen, bir hiçtir. Modern müzik olsun, örneğin rock, 
caz yapılsın. ama kendi renginde ve kaliteli olsun. 
Ama bunları yapamıyoruz. Belki devletleşemedikleri 
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için, belki başka nedenlerden dolayı, Kürtler kendi 
müzik kalitesini yükseltebilmiş değildir. Şu aşamada 
birçok sorunla boğuşuluyor. Akademik alt yapı yok. 
Bir de ticari kaygıyla piyasaya sürülen sayısız müzik 
üretimi söz konusu ki, bu sektörel ortamda Kürt mü
ziği kendi gerçek kalitesini ortaya koyamıyor. Yine 
sıkıntılı bir diğer konu ise korsan CD ve kasetierin 
satışlannın durdurulamamasıdır. 

Sizin konferansta da ()zellikle üzerinde durduğunuz 
prodüksiyon sorununu da unutmamak Lazım herhalde ... 

Evet, Kürt müziği açısından önemli sayabileceğimiz 
başka bir sorun da prodüktörlük ... Bu kavramın ne 

anlama geldiği ve nasıl 
işlenmesi gerektiği ko
nusunda yeterince bir 
birikime sahip değiliz. 
Prodüktörlük sadece 
CD yapmak değil. Vi
deo. klip ne varsa bun
ların yapımında rolü 
olan ama aynı zamanda 
içinde yer aldığı işi de 
iyi kavrayan, bilgisine 
sahip olan bir kurum 
olması gerekir. Eğer 

bütün bunlar sağlarursa 
müzisyen ile prodük-
törler, aranjörler ara

sında da bir bağ, bir iletişim sorunu ortadan kalkar ki 
bu, zamanla müziğin gerçek anlamda kendi üretimini 
ortaya koyması mn da yolunu açar. Açıktır ki bizim çok 
kötü bir müzik prodüksiyonumuz var. Dinleyici m üzi
ğin. sesin kalitesini alamadığı gibi yapılan yanlış mü
zik üretimlerini de dinieye dinieye müzik zevkini ve 
kalitesini de yükseltemiyor. Sürekli arabesk albümle
rin piyasaya sürüldügünü düşünün; dinleyici artık bir 
yerden sonra buna alışmak, onu tüketmek zorunda 
kalacaktır. Ama istenirse bunların ortadan kalktığı bir 
süreç başlatıla bilir. 
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Şu durumda. Kürt 
ma~ konusunda aka
demik bir birikime sahip 
bir mazik adamı olarak, 
'Kart nıtıziğinin kaltarel 
dinamikleri şu şekilde 

kullanılmalı· şeklinde ge
Liştirebileceğiniz bir yak
Laşım soz konusu olabilir 
mi? 

Bu, benim kişisel 

tespitierinıle çöztilebi
lecek bir sorun degil. Konferansta da özellikle bunu 
vurgulamak istedim. Bir şeyler yapacaksak birlikte 
karar vermemiz lazım. Sorunları söyleyeceğiz. konu
şacağız. bunun sonuçlan üzerinde bir adım atacağız. 

Bana göre bizim şu noktada ikna olmamız lazım: 
Kendi başımıza bir şeyler yapmaktan ziyade artık 
okullaşmamız, kurumsallaşmamız lazım. Eğer bu· 
gerçekleşmezse zaten geleneksel müziği de, modern 
müziği de gerektiğince kavr~yamayız. Onlann kulla
nım biçimlerini müziğin evrensel değerleri içinde 
yeniden üretemeyiz. Bugün bizim konferansta bir 
araya gelmemizin ögreteceği en önemli şeylerden hi
ri de bu olmalı bence. Şunu tartışmalıyız örneğin, 
Kürt müziği nedir? Hangi aşamadadır? Müzik üre
timlerimizi nasıl ele almalıyız? Akademik ve altyapı 
düzenlemelerine ilişkin nasıl bir yaklaşım içinde ol
malıyız? Bu anlayış etrafında sorunlar tartışıldığı ve 
ortak hareket edildiği taktirde Kürt müziğinde 
önemli bir ilerleme sağlanabilir. O zaman, "modern 
müzik mi. geleneksel müzik mi?" ikilemini aşmış ve 
bu kavramlarm müziğimizle daha doğru şekilde nasıl 
içselleşeceğini tartışma fırsatı bulmuş olacağız. 

Konferansta, müziğin evrensel olçekte gelişmesi ko
nusunda bir dizi gözlemlerinizi aktardmız. Kürt maziği
nin kendi sesinde. kendi renginde yol alnıası ve gelişmesi 
için "olmazsa olmaz .. diye bileceğiniz alçiller ya da aşma

sı gereken basamaklar var mı? 

Elbette var. Şu açık ki Kürt müziğinin gelişmesi be
lirttiğim gibi ancak okııllaşma ve kurumsallaşma ile 
sağlanabilir. Bu eğitim çocuk yaştan itibaren başla

malı. Çocuk müzik okulları açılmalı ki Kürt müziği 
kaliteli olsun. Bir müzik ekolünün yaratılması için 
bunlar şart. Birçok eksiğimiz var. Sonuçta Kürtler 
dört ayrı parçadayaşıyor ve tabii ki Avrupa da var. Ka

liteli müziğin gelişiminde TV ve radyoların da rolleri 
ve sorumlulukları var. Eğer onlar kaliteli müzik su
narlarsa insanlar kaliteli müzik isteyeceklerdir ve sa
natçıyı da bu yönde zorlamış olacaklardır. Bu temel-

de bizim Kürt klasik m üzi
ğinin üzerinde geniş bir ça
lışma sergilememiz lazım. 
Yapısal ve içerik olarak iyi 
irdelenmeli ve kavranmalı. 
Şunu da ifade etmek lazım; 
biz kendi sanatçımızı des
teklemeliyiz. Desteklemeye 
mecburuz. Bizim daha yük
sek müzik ekolleri yarat
mamız için halkın müziğe 
olan desteğini sağlamalıyız. 

Festivaller düzenliyoruz. Ama bu festivaller bir aşa
mada politik bir malzerneye dönüşüyor. Bunun me
safesini koruyabilmeliyiz. 

Son olarak teknik bir konu olsa da Kart mazik tennino
lojisi konusunda s~eklerinizi merak ediyoruz. Termi
noloji konusunda ciddi sorunlar olduğu Q.Çlk. Konferansta 
da delegeler, makamlara. melodilere ilişkin terimierin ne
rede. ne şekilde ya da ne anlamda kullanılması gerektiği. 
konusunda gaçlük çektiklerini ifade etmişlerdi ... 

Kürt müziğinde terminoloji ile ilgili sorunlar var. 
Burada vurgulamak istediğim şey Kürt müziğine has 
bir terminoloji yaratmaya çaba göstermeliyiz. Kürt 
müziğinin özelliklerine, müzikal formlarına ilişkin 
bir terminoloji geliştirilmesi gerekir. Ama bu mutla
ka Kürt orijinli olsun diye bir şey de yok. Arapça da 
olabilir. Kürtçe de. Türkçe de ... Ama, Kürt müzik di
linin gelişmesine katkı sunacak bir terminolojiyi ge
liştirmemiz lazım. Elbette olanaklarımız ölçüsünde 
Kürtçeye has olması onun özellikl~rini taşıması bizce 
daha idealdir. 

Biz biliyoruz ki Kürtlerin dört parçasında da müzik 
dili çok zengindir ve çeşididir. Bunlara ait bir termi
noloji ortaya koymazsak bu kendiliğinden işlevsizle
şecek. hatta kaybolup gitmek zorunda kalacak ... Mo 
dern Kürt müziğinin terminolojisini oluşturmak 
şart. Bazı geleneksel kaideleri, makamları baglama- · 
mız lazım bu yapı içinde. Pozitif ve negatif yönlerini 
değerlendirerek bir sonuca bağlamalıyız. Biliyoruz ki 
Kürt müzigi.nin rengi zordur. Kürt müziği kendisiyle 
orijinaldir. Bağımsız bir orijinalitesi vardır. Melodik 
yapılar çok çeşitli ve bunlar adlandırılmış değil... Biz 
makamlar konusunda bir araştırma yapmamışız. 
Rakkase ve dansların çeşidi o kadar fazla ki. birçoğu
nun ismini bilmiyoruz. örneğin Şexani demiş geçmi
şiz. Bu ritimlerin her birinin kendi özel ismi vardır. 
Bunlar üzerinde bir çalışma yürütülürse elbet termi
noloji de kendiliğinden oturur. O 
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Müzisyen Vedat Yıldırım ile 'göç,kentleşme ve Kürt müziği ilişkisi' üzerine ... 

Yeni hayata küsmemek lazım 

RöPORTAJ: All Rı z A KıLINÇ 
----------------------------------~--

"Geçmişten günümüze. günümüzden geleceğe " başlı
gıyla düzenlenen Kürt müzik konferansına delege ve 
konuşmacı olarak katılan Kardeş Türküler solisti Ve
dat Yıldırım, sunumunu da yaptığı 'Kentleşme ve Kürt 
müziği'ne dair sorularımızı yanıtladı. 

Isterseniz sizin konferans sunumunuzun konusu ile il
gili bir sorudan ba~Layalım. Genel hatlanyia kent~me
nin Kart müzioiiine ne gibi etkileri oldu? 

Biliyorsunuz ki Cumhuriyet tarihinde, Kürtlerde 
kentleşme çok keskin bir şekilde yaşanıyor. Doğal de
gil bu tabii. Ekonomik, sosyal gelişim ve ihtiyaçlardan 
ziyade, zorunlu göç ve müdahaleler üzerinden gerçek
leşen bir kentleşme süreci bu. Ve doğal olmayan kes
kin bir şekilde meydana geliyor. Kırda. köyde iken bir 
anda kendinizi kentte buluyorsunuz. Kürtler için 
1925'lerde başlıyor göç hareketi.. . Şeyh Said ve Der
sim İsyanı'yla beraber. her şey yasak:lanıyor. 60 'lı yı l 
larda anayasal düzenlemelerle kısmi de olsa bir rahat
lık yaşanmaya başlanıyor. 70'lerde DDKO'daki aydın
lar öncülügünde yazılar ve alhümler çıkmaya başlıyor. 
Asıl kınlma noktası 90'dan sonra savaş ile beraber 
başlıyor. Kayıplar, ölümler, baskılar derken bu zorun
lu göç hareketi kentleşmeyi daha da hızlandınyor. Ta
bü bunun la beraber köy. yayla hayatı sekteye uğnıyor. 
Geleneksel kültür yok oluyor. (Dengbejlik gelenegi za
ten Osmanlı' nın son dönemlerinde zayıflamaya başla
ıruştı. Medreseler kapatılıyor ki, bunlar o dönemin 
birincil kültürel kurumları olarak da faaliyet gösteri 
yordu.) İşte 90'lı yıllarda da bahsettiğim durumlar ya
şamnca bir bütün olarak geleneksel kültürün temel 
dayanakJan yok olmaya başladı, köy yaşamının tasfi -
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yesine paralel olarak. 
Birden metropollere yığılan insanlar doğal olarak 

kültürel bir boşluğa düştüler. Bu boşlukta oluşan yö
nelinılerden birisi de gettolaşmadır. Yani 'içe kapana
rak' yaşama ... Gettolaşma sadece sizin kendi doğal ya
bancılık egiliminizden değil. o kentteki sosyal , ekono
mik ve kimliksel gerçekliğin dayattıgı zorunluluklar
dan da kaynak:lanabiliyor. Bir tabakalaşma sizi öylesi 
bir duruma itiyor. 

Son dönemlerdeki göçlere bağlı bu gelişmeler el
bette tartıştığımız Kürt müziği meselesini de ilgilendi
riyor. Gettolaşma müzik pratigine de yansıdı. İşte rock. 
fantazi, pop. arabesk gibi birtakım etkilenmeler görü
lüyor. Fakat güftel erde yani sözlerde bunu pek göremi
yonız. Temalar eski. alışıldık, yani kırdan veya siyasi... 
Ama müzik yeni ... Yani yeni bir hayat var; işportacılık
tan inşaata, ama bu hayat söze yansımıyor. 

Pek de iç açıcı. oLmayan bu. çarp'k durumun KürtLerin 
kentLerde 'veri · olarak bulduğu.. mecbur edildiği koşullarLa 
da iLgis~ yok mu? Bir de bu. yoksun kıLmanın üzerine met
ropolün doğal .parçalılığı da eklenince. kentteki Kardün 
yaşammda ve müziğinde tutarlı bir batarılük oluşturmas' 
daha bir zorla.şıyor herhalde ... 

İşte bu durum, aslında Kürtlerin şehirle organik 
bir ilişki kuramaclığını gösteriyor. Bundan dolayı da 
tema, eski tema oluyor. Dil dedigirniz o imgeyi, o dün
yayı yaratabilmeniz için sizin dilinizi. kültürünüzü ka
musal alanda kullanabilmeniz gerekiyor. Kürtler gün
delik hayatta kamusal alanda dillerini rahat kullana
mıyor, baskılardan ya da oto-sansürden ... Kamusal 
alanda, mesleki alanda kendi dilini yaşayamadığı için 
de bu durum, müzik temasına da yansııruyor. Çünkü 
siz insanların imgelerine hitap ediyorsunuz.. imge ör
gütlenmesi gerekli. Sözel ve makamsal imge örgütlen
mesine ihtiyaç var. Sözel im.gemizi nerden alıyoruz. 

Çok iyi söz yaıanlar var. Kürt olmaları gerekmiyor ama 
onlardan nasıl eticileniyor ve kendi dilinize nasıl yo 
runıluyorsunuz. Bu önemli. 

Evet, metropolde parçalı bir yaşam biçimi var. Bir 
taraftan nostaljik. .. Tamam, nostaljik gelenekleri 
unutmamak gerekiyor ama sadece ona yaslanmak da, 
yeni gerçekliği görmemek anlamına gelir ve bu bir ni
hilizme de yol açabilir. Yeni hayata küsmemek lazım. 
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Tabii ki önemli olan kendi dinamikleri üzerinde bir 
gelişim ve buluşmanın sağlanması. Yine, şehirde po
püler kültür de var. Onu da yok sayamayız. Gerçi Kürt
ler bunu hiç yok saymıyor. Bir gettolaşma var ama po
püler kültürün içinde var olma durumu da var. Parça
lı bir yapı yani ... 

Tamam, Kürt müzik sektörü var. Peki ciddi bir alt 
yapı var mı? Kalifiye insan? İyi düzenleme yapahile
cekbirileri var mı? Eğitim var mı? Sadece batı men
şeyli armoni mi, yoksa Ortadoğu makamları mı kul
lanılıyor? Ortadoğu'da çok kültürlü bir yapı var. Bu 
çerçevede bakılıyor mu? Makam sistemi ile armoni 
bir araya getirilebiliyor mu? Bu alanda bir meslek
leşme, bir okuilaşma gerekli. Kültür kururnlanmızın 
yaşadığı en büyük sorun bu. Alternatif bir eğitim ge 
liştirebilirler mi? Şu an daha çok bireysel çabalarla 
yürüyor bu işler. 

Bütün bu sorunlara rağmen kent kültürünün bir par
çası olmaya başlayan KartLer nasıl bir müzikal yönelim 
içinde olmalı? Kart müzisyenlerinin, dengbejlik de içinde 
olmak üzere 'modem mi, geleneksel mi' tartışmasındaki 
pozisyonlan ne olmah? 

Dünyada 60'lı yıllardan sonra artık bir kırılma ol
du. Genel geçer yönlendirmelerin etki alanları zayıfla
dı. Çok kültürlü bir yapılaşma yaratılabilir. Klasik dev
let ve moderniı.m eleştirisi yapılahilmeli. Modernizmi 
reddetmek degil., eleştirrnek lazım. Teknolojinin geliş
mesi giderek kent ve köy kültürü arasındaki farkı da be
lirsizleştiriyor. Saf kent ve köy kültürü mü var! 

Sanatın bir bütün olarak algılanması gerekir ar
tık. Eskilerdeki nitelikli isimler içinde, günümüz 
müzik formlarında müzik yapanlar sınırlı. O formda 
şarkı söyleyen var, ses olarak. Dengbejlik, sözden ve 
yeniden yaratımdan bağımsız düşünülebilir mi? So 
nuçta Evdale Zeynike'de de birilerinden alınan bir 
şeyler var. Ama bunu kendi dünyasında yeniden ya
ratmadıktan sonra, bu aktarmacılığın bir manası olur 
mu? Ve yine bu olanı tekrarlama işi, dilin zenginliği 

ni taşıyahilir mi? Çok güçlü lirizm, romantizm. ero
tizm başkaldırı var. Bunları yeniden yaratıp yeni 
cümlelerle, yeniden üretmek gerekiyor. İşte Niza
mettinArıç batı formu ile klasik Kürt mtiziğini buluş

turmaya çalışıyor. Son dönemlerde rock, hip hop, rep 
türünde ürünler veriliyor. Tamam bunlar verilsin, 
ama kendi dayanakları üzerinde, kendi dili ve kökle
rinin inceliklerinden. özünden yararlanmak suretiy
le ... Kaliteli ve nitelikli işler için bunlar önemli. Ken
di birikimimiz üzerinden hareket etmeliyiz yine. 
Ama sonuçta ben de bir müzisyenim ve ben de bu so
runlardan muaf değilim. Tartışarak, üreterek bu so
runlara çözüm bulmalıyız ... O 
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Keziyen hi 

DR. ÖMER ULUÇAY 

Gelek caran tişten bieş insan tine li qonaxeke din, 

yeka beguhdari dihew'ine. Ya min ji wisa bü, taziyeke 
min heM, ji bo we ji min rojname nexwendibün u li te

levizyonan guhdaıi nekiribiln. Zengile telefonamin çi
riya, ye hemher min niviskar E yup Kiran bü, digot: "Bi
ra ma wiha dibe? Mehmeı Uzun nexweş hat Amede,le me 

tu nedit, çima?" 
Dile min eşi ya, ez j i nexweşiya Uzun behay bUm, ge

lek xemgin büm. Min hale xwe ji heval Kiran re erı kir, 

sersaxiya min xwest ü em veqetiyan. 
Ez çumAmede, (18.07.2006) min Mehmet Uzun di 

nexweşxaneye de, di deraxeke tund ü teng de dit u ez ve

kişiyam. Ez çend ro jan li Amede mam ü min dosten xwe 
ziyaret kirin. Di ve navbere de keke Eyup Kiran, min u 
binek hevalan bi hev da nasin. (Receb Di.l.dar, Mazhar 

Dudert, Seıd Veroj). Mazhar Dudeıi me li mala xwe bi eli

necabiyeke giran kir mevan. Demeke şun de keçeke şe 

lin hat mal e, bi me dan nasin: Gule, Gulizer ... Qiza şair 

ü niviskar Receb Dildar e. Alikariya raxistina sifre kir. 

Bi wenesaza xwediya male Xeceya Duden, xwarıiya min 
Zeltu u keça we ya MamostaA_negul re bfın komek. 

Di nav şair ü niviskaran de deriye dilan vebün, peyv 
u bej e meşiyan, firiyan. Li hev jidiyan, deve kun vebün, 

av vala bü. Te digot qey bene tizbiye qetiya. heb belav 

bün. Me her yek ji hela xwe ve peyv u bej e berhev kirin. 
Em bi wan gupikan, bi wan gulan şa bıln. Gelek caran 

stiriyen wan (peyvan) di deste me re diçün. W eki isota 

tüj bü, em disa ji je nediman. 
Gulizer ji nav koma jinan veqetiya, hat tevli me bU, 

ji her ku mijara me çübü ser helbesta kurdi. Gulizere ji 

çenteye xwe ye bi hulik fı mircan kitebek derxist, diya
riyek li ser rupela peşin nivtsi u direji min kir. Delalen 

heja, ez dikim li ser ve kitebe bisekinim: 

Gulizer di sala 1979'an de hatiye dine. Liseya Kar
bendiya Jindaıi (Saglik Meslek Lisesi) qedandiye ü ka

re welidandine (ebeti) kiriye. Di ve navbere de jt, li za-
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ningebe dixwine u beşa ingilizi diqedine ü dibe ma

mosteya zimane ingilizi. "Keziyen ]inebi" (Weşanxanen 

Avesta, 2006. Stenbol, 78 rupel, helbest) pirtüka we ya 

yekemine. 
Gulizer di di yari ya pirtüka xwe de dinivis e ku " ... s~r

kek ji roristana ezmani dile min" Le bel e keçikeke rindik 

ü bi bej n ü bulax,le çima taristana dile we? Dile min şe

witi, ez ketim nav xem ü xeyalan. Bi çaven bijişkeki min 

li ruye w e m ez e kir: w e ch eki xweş ü bi rümet. Le ew çi 

taristan e ... Me li ser nave pirtüke axaftin domand. di 
dawiye de em gihiştin qonaxeke ku; gelo keziyen jinebi 

yan keziyen bi bina minasib e? Di w e ter he de nav di nav 

me de bü keziyen bi. 
Di berheme de 56 şiir (helbest) hene: binek ji wan 

du rez. se rez, çar rez in, en din direjtir in. Şür bi zirna

neki paqij, fireh, hUr ı1 kı1r hatiye honandin. Peyv me
riv dikşinin kürahiya xwe. Rezkirina peyvan bi ahenge
ke xweş ü baş diherike. Mejiyen meriv dihejine, di xafil 

da digire. Dil u çaven meriv vedike. 

Zengini ü genciniyek di ve berheme de hatiye veşar

tin. Be mifte nabe. Di van salan de ew qas zenginiya 

peyvan! Eceb e? Şaira me ya ciwan we pirher biwelide, 
me bigihine "sterken ezmane dile xwe," zimane me. 

Gelekspas ... 
Keziyen bi, le bi çi babeti? Gelo heval mir an berda 

yan ji... Guli por e, le kezi xemla por e: honayi, reng bi 
reng, bi çiıisk, rexteki li ser pişte, purik kulimekan di

kute, le ne sew'i ne. Demeke bi xwedi bfıne, le teze bi 
bftne. Mala min, tamijiye. jiyan naskiriye ü je dür keti

ye. Mehrum ma ye. mala min ... Dile min li dest min çü. 
Ew eşq ü firqat e, desten min vala mane. Be derfet ı1 be 

hez im, Alikar bin hevalno ku ez xwe bi keziyan bigihi
ni m. 

Şaira delal, dahaşen zik civate, honandiye, ristiye, 

kiriye peyv ft cewhera şiira xwe. Keziyl!n J ine bi ye kber e, 
le ware we pirher e. Girani, delali, piraliya şalwariya 
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kurdi vebiiye, çiçek daye. Şame nexweş nebe, zeng le 
nexe ... 

Hevalno ez ne bi dile xwe ne ji bi qelema xwe nika
rim şairi wek xezaleke bişopinim ku di çe ku dere li du 
xwe peyvan dihele. Hest f1 binav e we ne, le tehr amin e. 
W erin ku em vi are dile min vemirinin. 

Şair ev herhem ji "Rı1şev"re di yari kiriye. Şair pey
van çedike, peşkeş dike, diafirine, le dide, vedigire, lis
tokan çedike, bar dike, pirali dike, war fı wateyen wan 
fireh dike. Dihe "Rflşev" ma ev çi iş e? Em dizanin ku 
Rfılreş, sipi, gewr, çopir, nur, benfir, ken. tirş, fedt sor, 
zer, xof. tirs, sar, şil.şti. reş. reştari: fi hwd ... hene. Le 
Rfışev? Ev ya ji Gilizer bi kar tine. 

Gulizere li ser karbendiya xwe ji şiir nivisine; (rfı
pel: 44, 55, 56, 59, 72) ü peyven ingilizi ji bikar anine. 

hesreta dile min. Gulizer peyvan li dü hev rez dike: "Ba 
gule ji gulen guliyen Gule re . .. 

"Guliyen zer 1 M ane Mfer'' (rüpell5) 
Xuya dike ku guliyen Gule zo büne, le yek çfi ye, yek 

maye, fer e. Maye fer, hesret fı hevi ye seranser. 
''Ez~ ftncaneke qehwe b id im des te te / Tu ye qehwe ji bır 

bikt l Destemin vexwi."(rüpell6) 
Dua; "Min bi heft zirnanani ]i heft jinen di tengasiya 

zayı:ne de 1 Duayan berhev kir 1 ]i bo hatina te 1 Ni:ı:anim 
X wed~ bi kijan zimani dizane. ~(r0pell8) 

Le hele şaira delal, wer bawer b ike ku Xwede bi her 
zimani dizane. Ku bi kijan zimani nizanihe, ew kemasi 
te. Ca Xwede dür e, jikemi çi yan. E w ya di dile te de. ya 
ku te negotiye, pe dizane. Banga te ew dihihize. Ew e 
mirade dile te, bi ci h bine. Xweziya min bi dile te ... 

Birina dile min derman kir: Di ve dabaşe de bejeyen xurt diafi
rine: "şikeften malzaroka dil." Ji bo 
gelek peyven hekimi peşniyaziyan 
dike: "atoniya dile min," yani ku 
behaliya dile min. Welidandinen 
zehmet fı kefxweşi ü şahuna dile 
we. Le werin binerin ku gelek car 
dibe rüreşi fı dilşikestiya de, di mal 
de çend keç hene li heviya kureki 
ne, le disa keçek te. Sarbünek di

Keziyen Gulizer 
Jinebi 

"Bi çaven xwe 1 Bi leven xwe 1 Bi tili
yen xwe." (rüpel 20) 

"Destareki dilkevirdile min dihe-

keve nav male. 
Ez hivek him di dile te de, bila 

sterken gerdüne govend bigrin li 
dora me. Qey ka şevbuherken tu 
dihe, dengbeje me deng nade? Tu 
dinivisi: "Dilopek ronahiya hive 1 
Nanisile 1 ]i dileki reşik. " (rüpelll) 

Bi dile reş, bi bexte reş mirov 
nagihije tu qonaxin. Were em vi 
dile reşikpaqij bikin, ku ne bu em e 

rine. ·· girava axrete ye. "parve dikin 
ruhe min.~ Le di şer de bihuşt nin e. 
bo ku agir ü mi ri n e. 

Gulizer ji bajare ku te de diji re 
dibeje: "Diyar~ bakı:r e," bi dile te. 
bi babeteld werge. Le mixabin di 
diroke de zewacen pircari ı1 bi ma
yına her cari li pey hev ten. Ew bi 
gelek sifatan xuya dike: Diyare ha
kur c. Diyare baqir e. 

~Dile min e li pe te şewitı 1 Bike 
pi:şo" (rüpel2.) 

qela bikin ku nebü em e bi kepeke lliiı••filli!~~~!:J~~~z:j 

Di nav tiliyen xwe de, deyne ser 
kevire çeqmaq u hesan teje ne, bi
la çirisk bide. veıône cigera xwe, 
duman li ser xwe zelal bike, ldn n 
kudra dile xwe belav bike. Çaven 
xwe di çaven min ke, desten xwe di bişon bi her roje din, bila biçirise 

jipara dile .min u te re. "Bakik" peyda bü li her çave min. 
çigotineke xweş e. Him pizik ı1 birine, kul e, himji bü
kek e, tije wate ye. "Binnen kurmanc,"li Rihaye. dişine 
de jinek ani b ira min: derd u elem, zor ı1 zehmetiycn ji
nitiye tarif d ike. 

Gulizer: "Pi.rekbılne wek birinelee vekili", bi veva ji jin 
sterka dile min e. "Bennalira eşa dile min e. " Ez htMdar 
im, çaven min li re man, ax ku tu bihata, "min e çoken 
xwe ji te re bikira baltf. bi hesiren xwe bişüşta birinen te ıı 
heft rojan li ser te biloranda. " 

"Tu nebtnı: II'u nemı:nt'', ez nizanim ku umidiye yan 
· nifir e. Le li jor diheje: dikele, dihele. dinale. dişengire 
u dike kune kun: "Hesiren min çiqas geş diki.r ew agir"e 
dile min. "Tu nebini." ew ve şartiye dile min, evin fi 

desten min ke, besreta agire dile min vemirine, dile 
min di dile xwe demevan ke. 

"Ez keçikeke beraday'l me 1 U bi çaven te ve gireday'l 
me. ·· (rüpel 71) 

"Xewnen por~ min 1 Li ser balifa şev~ 1 Ta digrin her şev 
1 Dikevin taUla nehatina te." (rüpel60) 

Gulizer "qewl"eld dike: ''Bila biteqe ava sere gede." 
Yani. bila aniha bikeve ber zayine. Bi civald em ji tevli 
ve heviye bibin u bi hev re: em tev de bihejin: "De were 
ha de were ... " E bi allkariya, bi ked U baweriya metevan 
were. 

Weld ku te ditin; Gulizer; şaira ciwan bi zirnaneki 
keli n xemili, bi sawt ı1 melodi, şiiren xurt nivisine. Em 
e bişop1nin, gel ek si pas... ~ 
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Şanike koyane ma 
FıRAT IŞIK 

M. Ali Işık Koye Bingoli sere de reseno azmen, 
werte hewran de beno vindi. Nikila Koye Karta, niki
la koyi, hete d eş te de, tede kemer ze d esi vineto. Sere 
koyane ma rut o, tawa dar ü her pa çin o; Seba ke zaf 
berz o, aye ra ji ey cayan de dar ü her nebeno kewe. 
Taye cer ra, taye da ro mazen ıi daro viyal esto, o ji mi

leti tede birn o h eni telpi-melpi mende. Tum e koyane 
ma tivana juwini birnene. Ju tum1 ra mordem ke xe
lesino ra van o endi ez ko tane cayo raşte; le wuyeki, ta
yina ke şono turnede bin veeina virniya mordemi. 
Mordem qemiş nebeno ke uja ra duri kuyone; tilsim e 
koya. mordemi uja gire dano tivana. Bine hergii zina
ri ra iniye vecino, awa xo ji zaf serdin a, zimistani ki 
awa ey iniyo germin a. Serdiniya awe, anınani ıaf be
na zede, mordem neşikino ke 
des te xo bikero awe; çira ke des
te mordemi zey kardi birnena, 
le wuyeki. serdiya daye tawa be 
mordemi nekena Awa iniya duri 
ra zey sem bereqina. Waxto ke 
zerqe tiji dano awe ra, mordem 
vano ey cayan de sem kerdo ro. 
Awe Koye Bingoli kote şanika, 
kote kilama.Coka vane; "Bingol 
o hezar gol o, kes nezano karnci 
gol o." Core vatena, roje mor
demeke ju ini ra awe şimeno, 
aye ra dime o mordemek zaf 
emir keno. Kami ke na şanika e 
meriki heşna, şanito raya Koye Bingoli, tn! be ini, go
le be gole cero ke a awe ra bişimo.Qet kes endi raşti a 
awe nebiyo. Taye isani ji zimistani ji ko demende ke 
a awe ra bişime wa emre dino ji derg bone, zafe dino 
serda ra ko de m erde. Mezele din o h ona ji es te, n ebi
ye vindt. W arane Çelkeri de, kaleka Cola Eyş de taye 
mezeli es te; e verena vatene, ne mezell, isane ke ko de 
mende seba awe ra. ne mezele dino ye. Tume Koxe, 
Koye Bingolide tume en berz o. Uza ra çira vane Ko
xe? Core vatena qiralede ıaf hukumdar amo uja. e ıi 
kolane xo wele u kemeri daye ardene, uja Tume Koxe 
viraşto. Xora zone ma de ji wele, elin, ya ji çtyede bine 
ebe desto biyarene peser, ey ra vane koxe. Sere Raş

teye Koxe ze cüna duz o.Dorme e raşti. tivana ebe ke
mera des viraşto. kemere xo zaf girs o, hergü zerza 
henena ke mordem ke dino niyadano xofkeno. terse
no. Ebe vatenane verena bo, o merika ke na Tume 
Koxe viraşto, uja xo re bo n ji viraşto, teba xulamane 
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xo waxte uja nişto ro ıi mendo. Dorme bone xo ebe ey 
zerza çarno, ze dese bostani, çevere de ji asin ra viraş
to. Roje zimistani no mordemek neweş kuno. Hona 
ke nemerdo, venga serxulame xo dano vano: ''Yere 
çeveri de salede pane esta, a saleser o binivisne, 'ez 
ne veşaniye ra ne teşaniye ra mirena, ez orti il. nalina 

koyan ver mireno. " Xulame de aneasaleser o nivis 
nene. na çiroke qese bena, le weki kesi heyani nika 
tawa nivisode niyanen nediyo ebe çimane xo. Waxto 
ke beno zimistani, sere Koye Bingoli beno puk ü xe
dev heyani usari. Cere Koxe ju turnede pijik esto, 
mendo ra koviko virqoşironaye. Sere ey tumi ji raşte 
wo. Araşte de ju mezele esta. Mezele ıaf derg a, der
giya xo qase vist-hlris game esta. Vane Goşkar Bava 

uja merdo. mezela de ji uja kinita, 
uja kerdo mezele. Taye vane. Coş

kar Bava, amo ke ko de awa abu
hayati bişimo, uja neweş kewto ıi 
merdo. Taye ji vane waxto ke es
kere Maxola amo ne harda ser. 
Goşkar Bava teba hewalane xo di
no de şer kerdo ü biyo birindar. 
amo ey tumi ser o teba hevalane 
xo merdo, mileti ki ardo e uja ker
de mezele, kerde ju mezele; coka 
mezele honde derg a, heni nebo 
mezele ju mordemi honde derg 
bena caro? ]u ki vane ke, Waya 
Coşkar Bavayı ki dino de a.ma a ji 

uja merda; ey binitede camerdi biye, a teyniya ceni
ke biya coka mezela daye dino ra birna ya. Taye ji va
ne ke Goşkar Bava, pir biyo , teba talihane xo amo uja 
ke, awa abu-hayati bişimo uja cemat kerdo eb e serr ü 

aşma, uja mende. baco uja merde. Waxto ke şone Wa
rane Çelkeri. kune nezdiye merga diyari. raye ser o ju 
kemere es ta, a kemere ser o nişane ninga astore esto. 
Mileti dorme daye ebe kemer çerexno. Çira ke, vane 
Hezrete Eli be Duldule amo uja ra verdo ra il. payina a 
sale do, nişane ninga daye kemere de veciyo. Ebe raş
tiye kes nezano o nişane çinayı yo. Raya Warane Çel
keri ser o diyare serkemeri de, sere Korta Mele U sivi 
de, ju tume qiji ser o mezeleda bine esta. A mezele ji 
mezela Serci Bavayı ya. Dewane a dormi ra biyo, amo 
uja merdo, uja kerdo mezele. Milet waxto ke şono wa
ra, eno ey tumi ser o nişeno ro, bina xo ceno, eniye de 
ra ji awe weno, kele xo birneno hona dano raye şono. 
Harde koyane ma. waxte Zerduşti ra heyani nika tim u 
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timi zaf mordemi onte qewsinge xo, taye dino firari 

btye, ame ko de XO do we. Tayede dino dişmenide şer 

kerdo u uja ame kiştene. Tume Gorzerene esto core 

Reqasa de. Tume Gorzerene tivana pişta xo azna ra 

Koye Ko rta. Kemere Qertali, eb e heybete xo deşte de 

niyadano. Hete deşte , verojede pan o, hete deri de 

hard şeqetiyo, zaf ase wo. Waxto ke Zivrika ra oneine 

şone diyare Tume Gorzerene ser, nezdiye diyari de 

tum beno di cayi. Gaye he te der1 sere xo ze cuni pan o. 

Dorme ujayi ebe des çerexno. V atenane veri gore va

ne ke, ita cenike merda. mezela daye werte ey tumi 

der a. Genike zaf dewleti biya. waxte merdena daye ra 

raveri, weseta xo kerda vato: 

"Ez ke merda mi teha zernane mi ra Tume Zivrika 

ser o hikere mezele." 

Mileti ji weseta daye arda ca, arada uja kerda me

zele.Aye ra dima. name tumi vurno ya, kerdo Tume 

Gorzerene Mileti haco ita kerdo ziyarete. tim ü timi 

ame naja qurhani kerde, niyazi kerde vila, ser o kote 

ra, ci ra mirade xo waşte. Qarşuye na Gorzerene de, 

Gorzerenede bine esta; daye ra ji vane Gorzerena So

fiya. Gore vatena, Gorzerena Sofiya. Gorzerena Raqa

sa ra qariya, hurdimina Gorzerena ehe tirkewange do 

juwini ra , aye ra ji sene dine hete deri der o u harde xo 

coka xij hiyo. Gere Warane Segire, kaleka Warane 

Goşkari de ju golade qijkeke esta, na gol e ra vane Go

la Keske. Awa daye kesk niya. kewi ya. Onciya ji kes 

nevano Gola Kewiye. vane Gola Keske. Renge awa da

ye ze awa hehre plli kewi ya. Sere koye ho nde herzi de. 

awaxo şirine bo, caro kest nediyoke. awaxo kewe bo

ne! Aqile mordem1 nebirneno ke çira awa na gole 

ho nde kewi ya? Go re vatenane verena, ju lajeki dewa 

xo de zerri kerda çeneke. ptye çeneke. çena xo neda 

lajeki. Roje lajek u çeneke vatena xo kene ju. deste ju

wini cene ene Warane Goşkari de xo dane we. Name 

lajeki Zelal hlyo. name çeneke ji Keske hiya. Waxto ke 

ene werte holikane wari de xo dane we, zaf germ biyo. 

Keske, Zelali ra vana: "Ez şona kuna gole taye awe ke

na xora. ti ji ena? Zela1 vano: "Ti şo gole de awe xora 

ke, ezi ki şori niçire peskuviya. taye goyşt hiyari ma 

bi me veşan. Keske, şona kuna go le. Zelal ji şono ni

çire pezkuviya. Zelal, ehe tirkewange pezkuviye keno 

hirindar. Pezkuviye ehe a birina xo remena şona ku

na mavene zinari, xo dana we. Kemero ke pezkuviye 

şona xo dana we. o kemer zaf berz hiyo. zafi ji ase hi

yo. Zelal daye dimo şono ke pezkuviye pe bicerone u 
sare bihirno. biyaro bolike de pojo ü hurene. Zelal 

kemere berzi ser o xij heno heyani cer pereno. Fişte

ser gineno darade huşke ra, pije dare pişta de ro şo

no. zerre de de erzeno. Zelal heno hirindar, neşikino 

ke xo pije dare ra raxelesno ki ü uja maneno. Keske 

awe kena ·xora. şona bolike de Zelali ser o vindena ke 

Zelal berone. Gele waxt vereno ra le weki tawa Zelal 

neno. Bice ke endi roj şenik mendo ke şoro kora. 

Keske vazena ra , verba veroje geliye şona. Çeme Goş

kari ra derbaz hena, şanena veroj şona lewe zinaro ke 

Zelal uja gino dara huşke ra, hiyo hirindar. Niyadana 

ke venge naline eno. Keske. xo ra venge naline cena u 
şona zere zina ri, ntyadana ke Zelal ce re zinari de gino 

darade pije ro bl:yo birindar. Tawa gumane xo neşeno 

ci ke Zelalt uja ra raxelesno. Ajixo cor de erzena cen

deke de ser. Pije dare zere dayero şono war. ed e pişta 

daye de erzeno. Hurdimna ji uja mirene. Dewiji ere 

din o zaf feteli ne. Çe nd roj e bini ray e ane meyite din o 

ser. Meyite dino uja ra cene hene kaleka Gola Keske 

de kene ju mezele. Der ü dorme gol e tede gul u sosin 

e. Mezela Keske u Zelali ser o, amnani he amnani di 

guli hene ke.we. bene derg, pezkuvi ene e gulo wene. 

Serra bine guli onciya bene kewe ü hene derg, pezku

vi onciya ene ey gulo wene şone. Aye ra dime name 

Gola Kewiye beno Gola Keske. Taye dewuji ki vane 

Gola Zelali. Le weki, a roje ra heyani nika, rnilet a go

le ra vano Gola Keske. Ne koye ma ye ke verg u heşa. 
cucik u milavuna. mara, miloçika. teyr u tura. fırar u 

dengbeja sene xo de şeveknene, beni ademi aye ro ne 

koyan ra vato, koye ma bimbarek e, caye ziyaran ü tir

han e.Taru ture ne koyan, derdare hene derman. So

ye ne koyan ze şirubi bina mordemi keno ya. Zivrik. 

heliz, sungi. marşungi, pejeke. tirşike, rihesi, sire 

merga, kengeri, heluge. kardun, dirrike. mamuxi. şi

lani. mu ri, sayı ... Dela pilta esta ke xerca Çala Gurun

gi ra zede caye hona kesi name ji neheşno. Kenger 

nebi. none cucika, none pepugi çi vana ne koyan de 

beno kewe. Ma. zaf kokima ü plla ra heşno ke. ne ko 

yan de, mordem ke teyniya bicerone. koyi venga isa

ni dane. Core Reqasa de Kaşo Sur esto. Mordem ke uja 

ra vereno ra. veng eno isani. Taye isani vane o veng 

venge cin ü periyan o. Taye ji vane. waxto ke, mordem 

ne koyan de cereno. xaftila venga isani dane: isan ke 

dorme xo de niyadano ke kes çin o. a tawü ki vano, ne 

koyan de ewliya il xasi este. veng coka eno mordemt 

Milete najayo veren ehe hezar serra, he wendene 

mendo, zar O. zoni ji çine hiyo bezone xo. Zaf hehe xo 

ji be eskeri cara suki u hacari ji nediye. Aye ra ji. dar 

ü bere ne koya. kemer ü kuçe ne koya. mileti re biye 

ziyan u diyari. Defe-defe ji taye teyıi dino re hiye 

himbareki. ze Qulunga, ze çuçukreşa. ze zeranca, ze 

pezkuviya ... Pezkuviya ra vane male Xiziri yo. qulun

ga ra j'i vane venge Hezrete El1 dlno der o. Milete ma 

hergü çi ye ser o şanike arda w ere. N e şaniki h iye kul

ture milete ma. hiye edebiyate dino. O 
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Bir kitap ve Kadınca Yargılama ... • 

SENNUR SEZER 

Evin Çiçek, Avrupa'daki göçmen kadınlarla özel
likle Kürt kadınlarla yaptığı konuşmalar, onların çev
resindeki incelemeler sonunda, "Özgürlük ve demokra
si macadelesi veren Kart ve Danya kadıniarına" adadığı 
ilginç bir kitap yayımlamış: "Kadınca Yaıgılama!" Peri 
Yayınlarınca basılan 542 sayfalık kitabın önsözünde, 
yazar, ilginç saptamalar yapıyor: "Günümüzde ezilmiş
lik ve kolelik; ayaklara zincir vurma derecesinde değildir. 
Ama. kadın üzerind~ daha ince tarzda slJmara. baskı, da
şance ve ifade sınırlamalan hala sürmektedir. Bayanla
rın olayların gelişim seyri üzerindeki etkileri hô.l(J, çok sı
nırlıdır. Ekonomik. teknik anlamda, danyanın en geri 
kalmı.ş toplumundan. en fazla gelişim kaydetmiş toplu
muna kadar. kadınlar hep şiddetin bi
rincil hedefi durumundadır. Yaşanan 

savaşların. cinsel şiddetin, ekonomik 
geri kalmışlığın. tilreZerin ilk hedefi ka
dınlardır." 

Hemen bir parantez açmak gere
kiyor ki, Evin Çiçek'in, kadınlardan 
söz ederken incelik olsun diye ara sı
ra kullandığı "bayan" sözü, onun 
saptamalarının ciddiyetini hafifleti
yor gibi. Bu tarzı dışındaki saptaına
larınaysa katılmamak elde değil: 

"Türkiye'de yaşayan kadınlar, ha
Len kimlik savaşını kazanmış değiller. 
Araştırmak, bulmak, toplumsal sorun
lara çllzüm üretmek, ilgili kurumlar 
oluşturup, bunu ilgili birimlere sunmak, 
tespitlerde, isteklerde ısrarlı olmak gere-
kiyor. Kadın ve insan haklarına saygıyı gllrev olarak se
çip bu yilnla çalışmalar yapmak mecburidir. Bayanlar, 
çocuklar, Kürtlerin bulundukları ülkelerde geleneksel 
kültürlerden dolayı tam yasalardan, toplum yaşantısın
dan. haklanndan en az yararlanan toplumsal keslıtir
Ler." 

Kazanmayı esas almak 

Evin Çiçek, kadınların toplumdaki ezilme süreci
nin tek tanrılı dinlerle başlarlığına , kurtuluşunun da 
yalnızca kendi ellerinde olduğu inancıpı sık sık dile 
getiriyor. 

• Kadınca Yargılama!. Evin Çiçek. Peri Yayınları, 542 s. 

26 Ttroı 

İşte bu bölümlerden biri: 
"Kürtlerin yaşadıkları alkelerdeki hukuk sistemleri, 

kadın açısından son derece geriliği ifade etmektedirler. 
Bu yapıyı değiştirmek istiyorsak, bunun gaçla macadele
sini, kadın kendisini örgütteyerek verebilir. Kadınların 
adaleti arama, bulma. çabaları aynı zamanda her tarden 
eşitsiz yaklaşıma da bir tepkidir. 

Siyasette de kadın bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Kadın llrgütlülüğüyle, barışçıl doğasıyla, doğurgantık 

özelliğiyle kendi varoluşunun da yaratıcısıdır. Kadın 
kendine has siyasetin dilini yakalamaksızın degişimi 
yakalayamaz. Burada çatışmayı esas alan değil. kavra
mayı. değiştirmeyi ve tam ataerki.l düşünceleri aşan ve 

tamamen bir insanlık projesini şekil
lendirerek geleceği yakalama yolunda 
başarabilir. Siyasette teslimiyeıçiliği 
değil. k~annıa.yı esas alan bir hat ya
kalayabilir. " 

Tanıklıklar .. . 

çözü m l emel er . .. 

Kadınca Yaıgılama'da tanıklıklar 

da yer alıyor. Yaşadıklarını anlatanlar 
bu yaşadıklarıyla ilgili çözümlemeler 
de yapıyorlar. Bu çözümlemelerden 
çıkan sonucun sloganiformül niteli~ 
kazandırılmış cümleleri tanıklığın 
başında ayrı bir punto ile yer alıyor: 

"Olayı yaşayan kişinin savunma 
mekanizmaları lJnemlidir. G6çmenliğin 

sonuçlarını, gelişmeleri pozitife de. negatife de döndare
bilir. Yaratılan şey yaratana llzgadür." Tanıklıkların 
büyük bir bölümü Kürt, Kürt-Alevi, Türkmen-Alevi 
göçmen kadınlara ait. Arada az da olsa görevleri yü
zünden kadınların göçmen olarak yaşadıklarını din
lemiş, incelemiş. irdeleıniş erkeklerin de tanıklıkla
rı yer alıyor. 

Bu tanıklıkların her biri irdelenme ve değerlen
dirmelere değer. Yalnız kadınlarımızın degil, ülke
ınizin de çeşitli kesitlerinin ruhsal durumlarının de
~şik bir aynası bu kitap. Arada "bu olaytann nedeni 
yalnızca gllç ma" sorusuyla "göç yalnızca çelişkileri kes 
kinleştiriyor" saptanıasım da akla getiriyor. O 
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DOSYA 

Ortadoğu'nun ortas1nda, 

Ortadoğu'nun uzağinda ... 

Geçen sayıda başladı ğ ı mız ve 'üzerinde yaşantlan topraklarm birikimine 
yabancllaşmışltğm. yani bir tür 'bulunduğu yere uzak kalmışlığm' nedenlerini 
sorgulamak. bizi. kendimizi bulmaya götürecek kapılarm eşiğine de 
ulaştırabilecektir ' diye tarif e tti~inı i z 'yliz l eşnıe'n in izleri ni sürmeye bu say ı nıızda 

da devam ediyoruz. 

- /Joğu-!Jatı çözümlemelerini ue bu elisende yapilan tarllşmalan nasıl 
değerleııdiriyorsunuz? Ortado{Ju halklamwı (ve bunun bir parçası olarak 1\ürt 
halkmm da) kültürel birikimini 'evrensel kültür ' kapsammm dışma süren '/Jaft 
merkezli' baktş açtstıım alternatifi ne olmalıdır? 

- Türk ve /{ür! aydmlan kendi tarihsel-kültürel gerçekliklerine ne ölçüde 
.lJllkmdırlar? /Jatı merkezli kültürel ilgi ve şekilienmeyi yaratan iç-dış dinamik 
re etkenler nelerdir? /Jugünkü 'kendine uzak/ı_(jm (yabanct!aşmışlığm) ' 

temelinde bu elkenlerilı izlerini de sürmek gerekmez mi? Ortadoğu 'ya. 

Mezopotamya 'ya, ·islam dünyası'na ait kültürel de5jer ve birikimlere ilişkin sol
SOSJJalist gelenesjilı pozisyonu nedir? lJu durumwı nedenleri üzeritıc yeterli 
çözümlemeler yapdnuş mn/ır? 

- Ortadofjll halklamıa yönelmiş "medeniyet/er savaşı "ndan söz edildi.(ji 
günümüzde farklı dinlerden. etnik kökenden. mezhe1Jlerden olaıı Ortadoğu 
halklanımı güvenlik ue barış içinde bir arada yaşamasn1111 kültürel gerekçeleri 
nelerdir? Ortak bir karşı hat mümkün müdür? Tarihi ortaklıklar güncel 'ortak 
bir kültürel hat '111 da güvencesi olabilir mi? /Jöylesi 'güvenceli ' bir noktada 
bulunma_tftŞtmtztn tarihsel-güncel temelleri nelere/ir? Örneğin Osman lt 'yt kelllli 
tarihi olarak gören Türkiye. bu imparatorluğun bün.IJesiııde yer alan halkiara 
nasıl oldu da bu kadar uzak düştü.") 

Hazırlayanl a r : V edat llbeyoğlu - Bül ent Ulus 
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Patolojik sadakat 
fERDA ÇETIN 

Kahramanlık öykülerini ve efsanelerdeki mucizeleri, 
yeterli veriler olarak kabul edemeyecegimize göre, 
kökleri ve gelişimi bakımından, birbiri ile bagı olmayan, 
birden çok "medeniyet"ten de söz edemeyiz: T ekerle
gin icadından günümüze, yerinde duramayan bir "me
deniyet" hep var. Tüm çaglann içinde ve tüm topluluk
Iann emegi ile inşa edi lmiş, bedeli de çagının insanlan 
tarafından ödenerek oluşturulmuş ortak bir uygarlıktan 

söz etmek daha dogru. "Batı ile Doguyu oyn dünyalar gi
bi göstermeye kolkışonlar büyük bir go~et içindedirler. Ba
tı ile Dogu ancak haritada bir realite. lhtiyorloyon, belleri 
bükülen, bunayon milleder var. Ortaçagda Avrupa Dogu, 
Asya BatJdrr" diyor Cemil Meriç. 

Sorun, farklı halkiara ait kültürler arasında oluşturui
mak istenen hiyerarşide. Altlık-üstlük, önemli-önemsiz 
aynmında. Bu ayınmı sistematik bir biçimde yapanlar 
ıse her zaman egemenler. Kim kimi ezebilecek kudreti 
elde etmişse, bu kudreti sonsuza kadar koruyabilmek 
için, ezileni hiçleştiren mekanizmayı da çalıştınyor. Sö
mürgedlik. yalnrzco sömürgenin beyninden tüm biçim ve 
içerigi boşaltmak/o yetinmez. Bir tür sapkın mantik ile ezi
len halkın geçmişine yönelir, bu geçmişr bozar, biçımsizleş
tirir, yok eder. Sömürgecilik-öncesi tarihin bu degersizleşti
rilmesi girişimi bugün diyolektık onlomrnr alır. 1 

Kültürel bütünlerneden amansız karşıtlıklara ... 

Degersizleştirme sadece Batının ve onun adına or
yantalistlerin güncel bir faaliyeti degil. Musevilik, Hıristi
yanlık ve Islamdan çok önceleri Zerdüştlük. "tek yara
tıcı"nın tann oldugunu anlatır durur. Kürtlerin de ilk di
nidir. T evrat'ın, Inci i' in, Kuran'ın emrettigi iyilik. kötülük; 
topragın. suyun, bitkilerin korunması, üretmenin erde
mi üzerine, Ahura Mazda zaten söylenecekleri söyle
miş. "Hak dini" diye bilinen dinler, kendilerinden önce
ki dinleri ve ilkelerini sadece görmezden gelmekle ye
tinmemiş, öncekiler "köW" ve "batJf' ilan edilerek mah
kum da edilmiş. 

Oysa, halkiann geleneklerini, efsanelerini, mitolojile
nni inceleyen antropolojiye göre, inançlar bugünden 
yan na "sıçrama" ile oluşan süreçler degil. Medeniyet de 
birbirinden beslenen, birbirinden ögrenen, ortak. kar
maşık ve renkli bir yaratım ... 

Mezopotamya'nın Kibele'si, eski Yunan'ın Afrodit'i, 
Mısır'ın Hathor'u, ıskandinavya'nın üstara'sı dogurgan
lık. analık sembolleri olarak ortaya çıkıyorlar. Tipleri, 
rolleri ve saygınlıklan birbirinin aynı. Bu benzerlik, tann-

28 TffOJ 

çalan yaratan halkiann ortak ihtiyaçlan ve taleplerinden 
doguyor. Kendi haline bırakıldıgında birbirini tamamla
yan kültürler, ezen-ezi len i l işkisinin oldugu her yerde 
amansız karşıtiıkiara bürünüyor. 

Batıda üretilmeyen kültürel yapıtiara " ikinci derece" 
deger biçilmesi; Asya ve Afrika'da ortaya çıkan yeni dü
şünce akımianna önem verilmemesi, söz konusu fıkirle
rin "reel deger"i ile ilgili bir durum degil. Batı merkezli 
düşünce sadece hakem rolünü üstlenmekle kalmıyor. 

Asya'ya. Ortadogu'ya ve Afrika'ya kendisi gibi düşünOl

mesini de ögretiyor. Bu ögretme iş ı , oryantalizm deni
len disipline göre yapılıyor... Oryontolizm "onlotJiarla" 
beslenir; yani Dogu hakkında uydurulmuş ya da Doguya 
göre biçilmiş hikôyelerle. Bunlar, zaman ve amaca göre 
degişiklige ugrayobilirler ama ortak özellikleri aym kalrr. 
Botınrn Doguyu nesneleştirip her türlü sömürüsünü meşru 
kılmosr için gerekli zemini yaratır. kı/rf ya da kılrf/on hozrr
lorlar.2 

'Örgütlü-ögretilen üstünlük' ve müzik 

Degersizleştirme alanlannın başında müzik geliyor. 
Batı müziginin Dogu müzigind~n üstün oldugu sistema
tik biçimde i şieniyor ve kabul de görüyor. "Üstünlük", 
müzisyenlerin mahareti ve dinleyicilerin saf begenisi ile 
oluşmuyor. Örgütlendirilen ve ögretilen bir "üstünlük" 
bu. "!çeriden" yakın ve bildik bir ömek: Arabesk . . . Bu 
müzik türüne getirilen eleştiriler, hakikaten müzik alanı
na mı ilişkindir? Enstrümanlann, sözlerin, makam ve 
metodilerin Kürt, Arap ve Fars kültürüyle ilgisi rahatsız

Ilgın asıl nedeni olmasın?! 

Sadece Batı Doguyu inkar etmiyor. "Dogunun Ba
tısı" da kendi Dogusunu küçümsüyor. O da kendi ça
pında bir yok sayma ve inkar ideolojisi yaratıyor. Türki
ye'de Kürt müzigi hala altyazı ile yayınlanıyor. O çok bi
linen Agoro Meyhanesfnin Kürdi makamda bestelendi
gi, Zeki Müren'e hocalık yapan Haydar Telhunar'ın Kürt 
oldugu, önemsiz bir aynntı degil; bilenlerin bilerek giz
ledikleri bir gerçek. Türk Sanat Müzigi diye sunulan 
eserlerin büyük bir çogunlugu Muhayyer Kurdi, Kurdili 
Hicazkar ve Acem Kureli eserler... Bestelenmiş tüm 
eserlerin yüzde 40'ı safKürt ses sistemi ve makamlann
da icra edilmiş3 

Türkiye'de 20'ye yakın müzik araştırma ve geliştir
me merkezi, bir yandan Türk müziginı "yabancı" müzi
gin etkisinden kurtarmaya ugraşırken, daha esaslı(!) bir 
faaliyeti de ihmal etmiyor. Hala Kürt müzigini Türkleş-
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tirrnek ve bu müzigin Türk müzigi olduguna toplumu 

inandırmak için çalışıyor. Tipik bir "Kurbanm aktanmt 

olayt. . . Kendisi hiçleştirilen, önemsizleştirilen, baskı alun
da ve ac1 çekenin; kendisine yaptlam, yapana ödetmek 

yerine, kendileri gibi ac1 çekenlere yönelmesi .. .' •4 

Arabeske karşı bu kadar geniş bir ittifak oluşturan 

müzisyenler, sanatçılar, aydın lar Kürt müziginin kıyımına 

ilgi göstermiyorlar. Yanıbaşımızdakine uzaklık ve yaban

cılık kendisini hissettirmeden, böyle parça parça gelişi

yor. Ötekileşörme kuwedi olanm kendini ·egemen özne' 

olarak yaptlandtrmast (bunun için kaba kuwetcen kandm
ct retorige kadar her yol mübahtl), sonra da onu 'nesne' 

durumuno indirgeyerek yönetmesi, kullanması, sömürme

si ve sürekli olarak onun 'ötekiligini' tarif edecek bir dil 
oluşturmasıydt. 5 

Cizreli EbO'I lz'in talihsizligi! 

Fransızlar 1600'1ü yıliann başında yaşamış, adianna 

kütüphaneler açılmış, enstitüler kurulmuş Rene Des

cartes ve Pascal'ı sibemetik biliminin kurucusu kabul 

ederler. Bu iki bilginden 400 yıl önce yaşayan, sibeme

tik biliminin temellerini atmış Ebü'llz !smail EI-Ceziri'yi6 

ise kimse tanımaz. Oysa su saatleri, otomatlar, su kal

dırma düzenleri, fıskiyeler, şifreli anahtar gibi birçok 

mekanizma tasarlamış ve uygulamış. Kitabü'l Hiyel is

miyle bir de kitap yazmış. Arapça yazılan Kitabü'l Hi

ye/'in kopyalanndan bir tanesi Topkapı Sarayı 3. Ahmet 

Kütüphanesi'nde 3472 numarada kayıtlı. 

Cizreli ve de Kürt oluşu onun adına bir "talihsizlik" 

degil midir? Ingilizce yayınlanan Nature adlı dergi 1974 

yıl ının Mart sayısın ı, Kürt bilgini Ebü'l Iz !smail EI-Cezi

ri 'ye ayırmış. Onu şöyle tanıtmaktadır: 12. Yüzyıl Müs

lüman Mühendisliginin Doruguna Erişmiş Cizreli lbn'ür

Rezzaz (EbO'I Iz). "Rönesans ve onu takip eden olago

rıüstü tecessüs Batıyı diger kültürleri edinmeye itti ve böy

lelikle kapalı dünyasmt sonsuz bir evrene dönüştürdü." 7 

Başınız dikse kollarınız açık olur 

Halklar arası ortak bir kültürel hat. bu hattı oluştu

racaklann, kendi kültürlerinden vazgeçmelerini gerek

tirmez. Çünkü ortaklık. benzerierin degil, farklılıklann 

birligidir. Güçlü bir ortaklık için sadece farklılıklann bi lin

cinde olmak. farklılıklan tanımak ve saygı duymak yet

mez. Farldı olanı kendi parçası ve zenginligi saymak, ge

lişmesi için çaba sarfetmek gerek. Türkiye'deki durum 

bu ideal tabloya henüz çok uzak. Kürtleri kendi kimlik

leri ile tanıma, sadece resmi ve hukuki bir sorun degil. 

Bundan daha önemlisi, insani ve ahlaki degerler çerçe

vesinde içselleştirilmiş toplumsal bir kabulün henüz 

gerçekleşmemiş olması ... 
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Kararlt olarak ötekine gitmek için başmtz dik ve kolla

nmz açtk olmahdtr. ancak boşımz dikse kollanmz oçtk ola
bilir. Awgm1z her adtmda kendi insanlanmza ihanet ve 
kendinizi inkar ettiginiz hissine kapılırsan1z, ötekine dogru 
ilerleyişiniz aksar; dilini inceledigim benimkine saygı gös
termezse, onun dilini konuşmak bir açılma jesti olmaktan 
çıkar. bir bagh/ık ve boyun egme eylemine dönüşür. B 

Kürtler için ulusal aidiyetin ve siyasal irade beyanı

nın açık ve toplu ifade biçimi olan Newroz bayramının 

Türkiye'deki genel algılanışı, içinde bulundugumuz du

rumun vehametini de gösterir, Oysa daha 1 1. yüzyı lda 

yaşayan ünlü tarihçi EI-Biruni Newrez'dan söz eder. 

Ömer Hayyam Nevruzname isimli risalesinde, Nizamül

mülk Siyasetname'de, Firdevsi Şahname'de, Alişer Ne

vai Seddi lskender'de ve Büyük Nizami lskendema

me'de, bir halk bayramı olarak Newrez'dan ve kutlama 

törenlerinden bahsediyorlar. Newroz neden birdenbi

re bu kadar önem kazandı? Sömürge döneminden ön

ce var olan ulusal bir kültürü böyle tutkuyla arayışın, sö

mürge aydınlannın kendilerini egemenin kültüründen 

uzaklaştırmak kaygısı ile ilintili oldugunu söyler Frantz 

Fanon. "Bu yürekleri öfkeli ve beyinleri deli insanlar. yitip 
gitmekte olduklanmn, dolaytsıyla halklan için de yitirilmiş 

olacaklanmn bilincinde olduklanndan, hiç durmadan halk
lannın en eski ve sömürgelik-öncesi yaşam koynaklanyla 
sürekli bagmtılar kurmaya çalışır." 9 

lrkçı ulusçuluk ve ' Batıcılıgın' garip çelişkisi 

Osmanlı'yı kendi tarihi olarak gören Türkiye, impa

ratorlugun bünyesindeki halkiara nası l oldu da bu kadar 

uzak düştü? Osmanlı devleti din esasına göre yöneti li

yordu. lslamda da ulusçuluk yok. ümmet bilinci vardı. 

Osmanlı'da dil, kültür ve geleneklerin farklı l ıgı "yabancı

lık" sayılmıyor, egemenleri rahatsız edici unsurlar olarak 

görülmüyordu. Dolayısıyla bu alanlara yönelik organize 

bir baskı da yoktu. Ancak Müslüman olmayan toplum

lar üzerinde sistematik bir denetim, kendine benzeştir

me, güvensizlik ve yabancılaştırma pol itikası, imparator

lugun en zayıf dönemlerinde bile hep vardı. 

Vatan duygusu, ulus aidiyeti ve ırk kardeşligine da

yalı ulusç:uluk. dogası geregi farkl ılıklara ve renklil ige ay

kındır. Tek dil, tek ulus, tek millet fikrine dayanan Tür

kiye Cumhuriyeti'nin, bünyesindeki halkiara hoşgörü ile 

yaklaşmasını beklemek. eşyanın dogasına aykındı r. Bir 

yanda, yok olup gitme tehditi altındaki halklar, diger 

yanda bu yıkım üzerinde inşa edilmek istenen tek ulu

sun özgürlügü ve esenligi ... 

Bu uzlaşmaz ve derin çel işkiyi önemsiz sayarak, so

run yokmuş gibi davranmak ya da basit ve kolayca hal

ledilebilirmiş gibi göstererek. bir takım rötuşlarla düze

lecegini ummak kendimizi kandırmaktan başka bir işe 
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yaramaz. 

Türkiye'de halkiann bir arada, güvenlik ve banş içın

de yaşamasının ön koşulu, sokaklara kadar nüfuz etmiş 

tek ulus egemenligine dayalı despotlugun şekil degıştır

mesi degil, yıkılmasıdır. Bu çerçevede kendi öz gücüne, 

halkiann sagduyulu dınamiklerine ınanmayan Batıcı 

Kürt çevrelen ile liberal Türk aydınlannın ABD ve AB 

endeksli beklentileri için en şık tanım: Patolojik sadakati 

Çünkü Ortadogu'daki bütün despot-diktatörlükler (Ke
malizm de dahil). hiç kuşkusuz Batının gücüyle ayakta du
ruyor/ar. Onlar bütün hesaplanm Baunın gücü üzenne ya
pıyorlar. lO 

'Halktan halka' bir hayat. olanaksız mı! 

Batının hegemonyasından, yabancılaşmadan, Orta
dogu halklannın güvenlık ve banş içinde yaşamalan ge

reginden söz ediyoruz. Pekı Saddam Hüseyın neden 

bayram arifesinde asıldı? Insanın yaşam hakkını kutsal 

sayan ve her fırsatta bunu savunan Birleşmiş Milletler' ın 

Kaynaklar. 

taze Genel Sekreteri, niçin "Idam her üye ülkenin kendi 
ıç sorunudur" dedı? Neden Kürtler, Araplar, Farslar, bu 

kıyıcı dıktatörü besleyen Batıyı böyle bir çırpıda unuta

rak kolkala sevinç halayına durdular? 

Çünkü; ". . . Egemenler. kendi hegemonyolonnı, ezi
lenlerde bır oşogılık imaJı yerleştirerek kurarlar. Bu neden
le özgürlük ve eşıtlık savaşımı bu ımoJin düzeltilmesinden 

geçer."1
' 

Hırsızlıga ılişkin o bilinen soruyu tersine çevirelim: 

Ev sahibinin hiç mi suçu yok? 

Gerçekten Kürtlerin, Ermenılerin. Rumiann vb, Batıll
lann serbestçe aynadıklan "koz/or" olmanın ötesinde bir 
vorl1klon yok mu? Kaderleri Batı Çikarlannın oyuncogı ol
maktan mı ıboret? Kendilenne özgü düşüncelen, prog
ram/on. özlemleri bulunmuyor mu? Bunlara karşı bizım 
duygu ve düşüncelerimiz neler? Halkton halka "doswne" 
ıltşkılerimizı önleyen aşılmaz engeller m 1 var? Varsa ne
/er?12 Taner Timur'un sorulannı ödünç alalım. Cevap

lan da ıçinde zaten. 

1. Frantz Fanon. Yeryüzünün Lanetlileri, Avesta Yayınlan. s. 195 
2. jale Parla, Oryantalizm/Hayali Dogu, Atlas. sayı : 96. Mart 200 1 
3. Nigde Üniver;rtesi Müzikoloji Eski Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdogan Sürat. Kenan Kırkaya (DIHA) röportaı 
4. Amo Gruen, lçimızdeki Yabancı. Çıtlembik Yayınlan , s. 71 
S. jale Parla. Oryantalizrn/Hayali Dogu. Atlas, sayı : 96, Mart 2001 
6. Cemal Dogan, Çaglara Işık Tutan Kürt Bılge, Özgür Politıka. 29 Temmuz 200 1 
7. Daryush Shayegan. Yaralı Bı linç. Metis Yayınlan. 1997. s. 27 
8. Amın Maalouf, Ölümcül Kimlikler. YKY. 2. baskı, s. 39 
9. Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlilen, Avesta Yayınıan. s 194 
10. Dr. Fehmı Şinnavı, Islam Ümmetinın Yetımleri Kürtler. Şura Yayınlan. s. 35 
ll. Charles Taylor, Çokkültürcülük. YKY, 2. baskı, 2005. s. 74. 71 
12. Taner Timur, Oryantalızm ve Emperyalızm. Evrensel Kültür. sayı 136 
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Türkiye siyasal yaşamında oryantalist 

etkiler ve tarihsel bağlam 

FATİH POLAT 

Türl<iye aydını, kurumlan ve siyasal yapılan üzerinde 
ciddi bir etki gösteren Avrupa-merkezciligi, oryantalizmi 

(şarkiyatçılık) eleştirirken pergelin ucu nereye konulma
lı? Eger, pergelin ucunu, postmodemist yaklaşımın içinde 
bir yere koyarsanız, pergelin diger ucunu keyfinize göre 
açabilirsiniz. Çünkü postmodemist yaklaşım size, böyle 
bir "özgürlügü" zaten baştan tanımaktadır. Oryantalizmi, 
Batı merkezli modemist bir yaklaşım olarak eleştiren 

postmodernizm size, toplumlan ileri ve geri olarak kod
lamanın, bu anlamda Dogu üzerinde Batının argümanla
nyla tahakkümde bulunmanın onaylanacak bir tutum 
olamayacagını söyler. Bu bakışa göre, ömegin, dinsel 
dogmalan da, "töre cinayetleri"ni belirleyen etkileri de, 
"geri tutumlar" olarak tanımlayıp bir kalıba sokamazsınız. 

Siyasal lslamcılann, posmodemizmi, modemizme ve 
Marksizme tercih etmeleri de özünde buradan kaynak
lanmaktadır. 

Ancak. postmodemizme karşı çıkmak adına. moder
nizmle birleşrnek ise, Dogunun düşünsel birikimini, ger
çekligini görmeyi engelleyen, onu bir özne olarak kabul 
etmeyen oryantalizmin etki alanına girmeye yol aç:abil
mektedir. 

Sınıfsal aynmlara kapalı olan ve Marksizmi de Avru
pa-merkezci bir teori olarak nitelendirerek hedefe ko
yan oryantalizme nasıl yaklaşılması gerektigi de bu tartış
manın en kritik yanlanndan birisi. 

öte yandan, postmodernizmin kendisinin de, Batıda 
kilisenin köhne dogmalanna karşı verilmiş olan mücade
lenin aç:tıgı yolda, yani aydınlanmanın kulvannda kendisi
ne yaşam hakkı bulabiimiş bir yaklaşımdır. Aklın, dinsel 
dogmalann egemenliginden sıynlarak insanın degiştinci 

gücüne olanak tanınması bakımından benzer bir hesap
laşma Dogunun gerç:ekligi içinde de kritik bir önem taşı
maktadır. 

TOrkiye solunun Avrupa-merkezci aktörleri 

Türl<iye aydınının, siyasal hareketlerinin ve kurumla
nnın Doguya yaklaşırken etkisine girdikleri oryantalizmi 
sorgularken, pergelin ucunun nereye konulacagı sorunu
nu, soyut geneliemelere terk etmemek için, tarihsel bag
lama bakmak en kritik aynm noktalanndan birini oluştur
maktadır. 

Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca etkili olan po
zitivist laiklik anlayışı, bizim ülkemiz aydınlannın Dogu
Batı arasındaki tercihlerini belirlerken ciddi düzeyde 
olumsuz bir etki yapmıştır. Bu etkinin izini Cumhuriyet 
tarihinden bugüne kadar çeşit l i siyasal olaylar üzerinden 
görebiliriz. 

Omegin Şefık Hüsnü TKP'sinin Kürt isyanlanna bakı
şında bu etki çok açık bir biçimde kendisini hissettirmiş

tir. "/ 9 2 5 'te, tümüyle emekçi/ere ses/enmesi düşünülerek 

ÇJkanlan Orak Çekiç gazetesi, 26 Şubat 1925 tarihli sayı
sında, Şeyh Sait lsyanı'nı, birbirine bag/ı üç noktada ele al

mıştır. Birincisinde, Şeyh Sait lsyanı, derebeylik kalıntılannın 

demokratik devrime karşı direnişi olarak yorumlanıyordu. 
Ikinci başlık. bir slogandan ibaretti: 'Kahrolsun irtica'. Üçün
cü başlık ise, irtica ile hükümetin niteligi arasında bir ilişki 

kuruyor ve irticaya karşı girişilen eylemler destekleniyordu. 

Mart ayında Orak Çekiç, 'Yobaz/ann sanklan, yobaz züm

resine hedef olmalıdır' sloganıyla, Şeyh Sait lsyanı 'na karşı 
hükümetin tutumunu destekleyen yazı/anna devam etti. 

Burada, öncekinden farklı olarak. irticaya karşı savaşmak 
için, işçilerin sendikalarda, köylülerin de köy meclislerinde 
örgütlenmesi isteniyordu. ' •i 

Burada söz konusu olan, kendisini dinsel motiflerle 
ifade eden bir Kürt lsyan ı 'nın, pozitivist bir laiklik anlayı şı 

ile yargılanmasıdır.' Şefık Hüsnü TKP'si, genç: Cumhuri
yet'in kurucu kadrolannın benimsedigi Batılılaşma/Çag

daşlaşma ilkesine eklemlenerek, Şeyh Sait lsyan ı 'n ı "geri
ci" bir ayaklanma olarak nitelerken, Marksizmin ve Leni
nizmin "Uiuslann kendi kaderini tayin hakkı" ilkesine sır
tını dönmüş ve oryantalizmle birleşmiştir. Işçilere, "Arka
daş, kara kuvvet. bizim de, burjuvazinin de düşmanıdır. Biz 

her şeyden önce bu düşmanı yenme/iyiz; burjuvazi ile ayn
ca kozumuzu paylaşmz" diyerek seslenen Orak Çekiç, 
böylelikle sözde "çagdaş" ve sosyalizme olanak tanıyan 
bir yöntem önerdigini ileri sürmüştür. 

Oysa söz konusu isyanın geliştigi tarihsel baglama 
bakmak. Orak Çekiç:'in, dolayıs ıyla dönemin TKP'sinin 
içine düştügü oryantalist etkiyi daha net olarak anlama
mıza olanak tanıyacakt ı r. O dönem, Kürtler açısından 

daha modem bir hareket olarak ortaya ç ıkmanın ola
naklan ne kadardır? Modem bir Kürt siyasal hareketi 
mevcuttur da, ısyana kalkışan Kürtler böyle bir seçenek 
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dururl<en gidip Şeyh Sait'in arl<asına mı takılmışlardır? 

TKP'nin, kendisi Kürt halkına bu konuda öncülük etmiş 

midir? Türl< emekçilere, Kürt isyanı karşısında, onu bas

tınmak için harekete geçen hükümetin arkasına dizilme

lerini öneren TKP. Kürtlere de "Çagdaş" bir seçenek 

olarak. Türk modemleşmesi içinde asimile olmalannı mı 

önenmektedir? 

Asl ında burada söz konusu olan TKP'nin, oryantaliz

min sundugu olanaklardan yararlanarak. kendisine genç 

Cumhuriyetin bu~uva modemleşmesi içinde bir yer bu

labilmek için Kürtleri "feda" etmesidir. 

Aynı anlayış, günümüz Türkiyesi'nde de, eski TKP ile 

örgütsel devamlılıgı olmayan ancak aynı adı taşıyan hare

kette de sünmektedir. Ömegin, Türkiye Komünist Parti

si Siyasi Komite imzasını taşıyan ve TKP'nın web sitesin

de yer alan 25 Aralık 2006 tarihli yazıda şöyle denmek

tedir: "T KP. birlikçi ve anti-emperyalist her konumlanışın 

güvenilir, samimi ve kararl ı bir müttefıki olacaktır. ABD 

ve diger emperyalist ülkelerle degişken, pazarlıkçı ve son 

tahlilde onlan referans alan bir i l i şki ise, Irak'ta Kürtler 

adına siyaset yaptıgını ileri süren ama aslında ABD me

murları gibi hareket eden Kürdistan Yurtseverler Birligi 

ve Kürdistan Demokratik Partisi liderliginin yoludur. Bu 

yol Irak'ta tıkanmıştır, Türkiye'de de tıkanmalıdır. TKP 

bunun için de kararlı bir mücadele yürütmekten hiçbir 

zaman vazgeçmeyecektir." 

Şeyh Sait l syanı'nı "lngilizlerin oynattıgı irtica kuklası" 

olarak nitelendiren Şefık Hüsnü'nün TKP'si, ile Kürdistan 

Yurtseverler Birligi ve Kürdistan Demokratik Partisı li

, derliginin tercihlerine bakarak, Irak'taki Kürt oluşumu 

gerçegine burun kıvınmayı tercih eden günümüz TKP'si, 

özünde aynı bakış açısından beslenmektedir. 

Irak Kürtlerinin ya da genel olarak bölge Kürtlerinin, 

bölgenin gerici ve işb irlikçi devletlerinin baskısı altında 

oluşları, kalkıştıklan özgürleşme girişimlerinin ve isyanla

nnın kimyasal silah dahi kullanılarak bastınlmış oluşu on

lan bugünkü tercihlere iten önemli etkenlerdendir. Böl

ge Kürtlerinin içinde yaşadıklan bu trajik tarih. onlara 

TKP'nin "onaylayacagı" kadar steril bir çözüm şansı tanı

mamıştır. TKP'nin bu tarihsel baglamla ilgilenmemesinin 

temel nedeni de aslında kendi tarihindeki Kemalist etki

lerden bagımsız degildir. 

TKP, Türkiye'de kendisini "irtica" ile mücadele ama

cıyla gerekçelendiren, ancak özünde tüm muhalefetin 

baskı altına sokulması ve sistemin yeniden tahkimine yö

nelen 28 Şubat askeri müdahalesi koşullannda da, "irti

ca" ile mücadele kulvannın gönüllü neferlerinden birisi 

olmuştur. 

Generallerin, "Refahyol"a karşı . sendikalan, kitle ör

gütlerini ve solun bir kesimini arkasına alarak sistemi ye

niden inşaya öncülük ettikleri bu süreçte 28 Şubat'a kar-
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şı hayırhah bir tutum takınan TKP'nin, bu süreçte "Tür

ban neyi örtüyor?" broşürleri dagıtarak, "d inci gericilige" 

karşı sözde "aydınlanmacıl ıgın" savaş ını ilan ettigi bilin

mektedir. TKP'nin, daha sonra yöneldigi "Yurtsever" 

cephe hattı da, aynı "sol-Kemalist" şekillenmenin bir so

nucudur. 

TKP, AB karşı tavır alır görünse de, kendi Dogusun

daki halklara, dahası aynı ülkede yaşadıgı Kürtlere, ülke 

içinde Islami etkiler altında olan halk kesimlerine karşı 

kullandıgı üslup özünde Marksizmin Avrupa-merl<ezci 

kavranışından beslenmektedir. 

28 Şubat askeri müdahale sürecinde "Ne Refahyol, 

ne hazırol" ya da "Ne irtica, ne darbe" diyerek tutum 

alan ÖDP siyaseti açısından da aynı özellikler geçerlidir. 

Bunu en rafine haliyle Oguzhan Müftüoglu'nun, 

ABD'nin, Ingiltere'yi de yanı na alarak Ortadogu'da giriş

tigi ve giderek derinleştird igi işgal sürecine karş ı bile, si

yasal Islamcı kesimlerle yan yana durularak mücadele 

edilmesinden haz etmeyip tepki gösterişinde de gördük. 

Müftüoglu, bu açıdan, EMEP'i, Evrensel'i ve Aydın Çu

bukçu'yu "siyasal lslamla flört etmekle"2 suçlamıştı . 
Oguzhan Müftüoglu'nun bu tavn, özünde Kemalist 

önyargılardan, pozitivist laiklik ve aydınlanmacılıktan bes

lenmektedir. Marksizme yersiz ve haksız bir biçimde yö

neltilen "Avrupa-merl<ezcilik" suçlamalan da aslında, 

TKP'nin ve ÖDP'nin politikalannda açıga çıkan bu tür

den özelliklerin eleştirisi temelinde güç bulmaktadı r. 

ABD'nin lrak'ı işgal sürecinde, en kit lesel mitingierin 

yapıldıgı lngiltere'de. solcu örgütlenmeler ve orada bu

lunan Islami çevreler birlikte ve yan yana sokaga çıkmış

lardı. Emperyalist saldırganl ıga karşı birleşik cephe oluş

tunmak bakımından benzer bir tutumu da, Balkanlar'ın 

işgali sürecinde Yunanistan'daki muhalefette gönmüştük. 

Yunanistan Komünist partisi, ABD'nin başını çektigi Bal

kanlar'ın işgaline karşı kilisenin destegini de arkasına al

mayı başanmıştı. 

Ancak Türkiye'de, TKP ve ÖDP çizgisi, bu konuda, 

halkın beklentilerinden çok uzaga düşmüştür. Onlann 

bu yaklaşımlan, Ortadogu'yu politik gündemleri arasın

dan çok kolaylıkla öteleyebilmelerine de yol açmaktadır. 

Bu pozitivist ve Avrupa-merkezci tav ı r, bu politik yapıla

nn kendi içinde de tartışma yaratmış ve bu bir biçimde 

dışanya da yansımıştır. 

ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Alper Taş. Oguzhan 

Müftüoglu'na, "Din-Toplum-Siyaset" konulanndaki yazı

lanyla ilgi li olarak gönderdigi mektupta şöyle demekte

dir: "Bu tartışmalarda üzerinde hemfikir o ldugumuz en 

temel nokta, toplumsal sistemin dini referanslar üzerine 

kurulamayacagı , dini referansların toplumsal ve siyasal 

yaşamı belirlemesini savunan Siyasal lslamcılarla işimizin 

olmayacagıdır. Bizim derdimiz dini inancı olan, bunu ya-
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şayan. üretim il işkilerinde ezilen. sömürülen ama serma

ye siyasetlerinin yanında saf tutan, kendi anamız, baba

mız, akrabalanmız. komşumuz yani halkımızla Üzerinde 

asıl düşündügümüz nokta 'bu halkımtzın nezdinde solun 

algılanışıdır. Sol bu kesimlere bakış açısını devletçi-laikçi, 

kaba pozitivist-aydınlanmacı bir tarzla mı kuracaktır, yok

sa aniann bu maneviyat dünyasını da dikkate alan bir 

yerden solu-sosyalizmi onlar ıçin bir anlam dünyası hali

ne getirebilecek yeni bir dil ve ilişki üzerinden mi kura

caktır? Ve bu yeni dil ve i l işki tarzı nasıl olacaktır? Şimdi 

yanıtını aradıgımız soru budur."3 

Oguzhan Müftüoglu'nun, yazısının ginşinde, kendi 

yazılanna bir katkı olarak nitelendirdigi bu görüş, aslında 

ciddi ve haklı bir itırazı da içinde banndırmaktadır. Hal

kın karşısında anlayan ve aniayarak aydıntatmaya çalışan 

bir tutumdan çok, "eleyici" ve "terbiye edici" bir tutum 

olarak açıga çıkan Müftüoglu'nun görüşü, cumhuriyet 

solunun geleneksel açmazlanndan birisidir. Bu, Kürt so

runundan, Ortadogu'ya kadar uzanan geniş alana bakış

ta kendini türlü vesilelerle hissettirmektedir. 

Parlamenter bu~uva siyasette ise bu durum, türlü 

eklektik özelliklerle kendisi nı göstermektedir. Bir yandan 

"saga açılmaktan" söz eden ve Şeyh Edebali'nin Osman

lı Devleti kurucusu Osman Bey' e yazdıgı vasiyeti makam 

odasına asan CHP Genel Başkanı Denız Baykal. diger 

yandan Başbakan Erdogan'a muhalefet etmek adına, 

"Başörtüsü sadece saçlan örter, eşierin ayıplannı ört

mez" diyerek seslenmektedir. Bu kadar eklektik ve çar

pık bir kavrayışın, Kürt sorununa demokratik açılım gös

terebilmesi zaten beklenemez. 

Bilindigi gibi, Türkiye parlamenter siyasetindeki ak

törler, Kürt sorununa bakıştaki asimilasyoncu yaklaşımla

nnı, oryantalist argümanlarla maskelerneye ve kabul et

tirmeye çalışmışlardır. Bu, kendisini en t ipik haliyle Bü

lent Ecevit'te gösterir. Kürt sorununu "sosyo-ekonomık 

geri kalmışlıktan kaynaklı bir bölge sorunu" olarak gören 

Ecevit, bölgeye yapılacak yatınmlar ve istihdam olanak

lannın , Kürtlerin asimilasyonu sürecini kolaylaştıracagını 

düşünmüştür. Farklı siyasi partiler tarafından da paylaşıl

mış olan bu görüşün MGK düzeyinde benimsendigi, ge

nerallerin, "Biz terörü geriletiyoruz, ancak hükümetler 

üzerlerine düşen görevleri yerine getirmiyorlar. Bölgeye 

yatınm yapılmalı" dedikleri sıkça duyulmuştur. 

Ziya Gökalp'in kendi tarihindeki TUrkü arayış ı 

Aslında bu etkinin kökleri Türk modemleşmesi süre

cinin başianna kadar gitmektedir. Türk modemleşmesi 

sürecinin fikir babalanndan birisi olan Sosyolog Ziya Gö

kalp'in, bır Kürt olarak kendi tarihine ve Kürtlerin tarihi

ne bakarkenki yaklaşımı bu açıdan ilginçtir. 

"Diyarbakır şehrinde oturan ahali ta Selçukiler, Ina-
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logullan ve Artukogullan zamanından beri Türk'tür"4 di

yen Gökalp, bu yazdıklannın ardından şehırdeki tarihi 

eserler, camiler, kitabeler, şairlerin divanlan, halkbilime 

ait masallar, şarkılar, darbımeseller ve şehrin tarihı ıle il

gili tüm verilerin Diyarbakır'ın Türk kimligini ele verdigı

ni öne sürüyor. 

Zıya Gökalp; "Bütün Karadeniz ahalisine Laz. bütün 

Suriyeiiiere ve Irakltiara Arap. bütün Rumeli halkına Ar

navut dedikleri gibi, bizim gibi Vilayeti Şarkiye ahalısin

den bulunanlara da Kürt milliyetini izafe ettiklerini gör

düm" diye bır ön tespit yaptıktan sonra; "O zamana ka

dar kendimi hissen Türk sanıyordum. Ama gerçegi gör

mek için Türklügü de Kürtlügü de ınceledim" diye de

vam ediyor. Diyarbakır'da anadil Türkçe oldugu halde 

herkesin biraz Kürtçe de bildigini dile getiren sosyologu

muz, dildeki bu ikili yapın ın nereden ileri geldigini anla

maya çalıştıgını belirtiyor ve eklıyor. "Ya Diyarbakır'ın 

Türkçesi bir Kürt Türkçesiydi, veya Diyarbakır'ın Kürtçe

si bir Türk Kürtçesiydi. Dil üstüne yaptıgım araştırmalar 

Diyarbakır'ın Türkçesinin Akkoyunlu, Karakoyunlu Türk

lerine özgü Azeri lehçesi oldugunu gördüm." 

Diyarbakırltiann konuştugu Kürtçenin suni oldugunu 

ilen süren Gökalp, "bu şivenin Türk Kürtçesi oldugu" 

tespitini yapıyor ve "Diyarbakırlılar'ın Türk oldugu na iliş

kin en önemli delil dildir" diyor.S 

Ziya Gökalp, bu tespitlerinden sonra, çok aradıgı 

belli olan(!) şu sonuca vanyor. "Bu alametler bana Di

yarbakır'ın Türk oldugunu gösterdigi gibi, babamın iki 

dedesinin birkaç batın ewel Çermik'ten yani bir Türk 

muhitinden geldiklerine nazaren ırken de Türk nesiin

den oldugumu anladım." 

Bugünden bakıldıgında. aslında Türk millıyetçiliginin 

fikir babası olmakla eleştiren kesimlerin birçogunun da

hi, bir biçimde izini taşıdıklan Ziya Gökalp düşüncesi, 

Türkiye siyasal yaşamı ve düşünce tarihinde Doguya ba

kıştaki şaşılıgın şıfrelenni ele vermektedir. Bugün Kürtler 

kendi tarihlerine, Ziya Gökalp gibi baktıklannda "Çagdaş 

Türk siyasal yaşamında" etki li mekanizmalara. tıpkı bir 

Türk'ün geldigı gıbi gelebilirler. Ziya Gökalp'in izinden gi

derek Kamuran lnan'laşmayı kabullenmeyen Kürtler ise, 

"geri kalmış bir Dogulu" olarak kalacaklardır. 

Halide Edip Adıvar ve Dogu-Batı sorunsalı 

"Dogu-Batı" sorununa yaklaşım biçimleri bakımın

dan, günümüz Türk siyasal yaşamında ve fikir dünyasın

da etkisi sürdürülen özelliklerden birinin köklenni de en 

t ipik olarak Halide Edip'te görmekteyiz. 

"Dogu-Batı" sorunsalı Halide Edip Adıvar'ın, siyasal 

yapısının anlaşılması bakımından oldukça önemli veriler 

sunmaktadır. Edip, bu konuyu en kapsamlı olarak, "Şark, 
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Garp ve Amerikan Tesirleri" (Istanbul. 1955) adlı kita
bında ele almaktadır. Halide Edip, liberal-muhafazakAr 
özelliklerin baskın oldugu bu kitabında temel konu olan 
Dogu-Batı sorununu, ruh-madde karşıtlıgı üzerinden ele 
alır. Adıvar'a, ruh-madde ikiligi üzerine inşa ettigi bu Do
gu-Batı sorunsalı ona 1942 yılında CHP Roman Ödü
lü'nü kazandıran Sinekli Bakkal ( 1936) adlı romanında 

kendisini gösterir. Selim Paşa ile oglu Hilmi, müzik hoca
sı Peregrini ile Mevlevi Şeyhi Vehbi Efendi gibi figürler 
üzerinden Dogu-Batı karşıtlıgının konu edildigi romanda, 
"Dogunun köhnemiş bir başka Dogu ile karşılaştınlma
sı", romanın kahramanı Rabia ile dedesi Imam llhami 
Efendi'nin sahip oldugu farklı ruh özelliklerine yapılan 
vurgu, Halide Edip'in muhafazakarlıgındaki "modem 
tonlama"nın göstergesi sayılmıştır. 

Sinekli Bakkal'daki karşılaştırmalann ve tartışmalann 
sonucunda Batının insan hak ve özgürlüklerine verdigi 
önemi öven Halide Edip, "Garp'ın ruh iklimi bana soguk 
geldi, Şarl< ikliminde sükun ve şifa anyorum"6 demeden 
de edemez. 

Ancak bu romandan 19 yıl sonra basılan Türkiye'de 
Şark. Garp ve Amerikan Tesirleri adlı kitabında Adıvar. 
Garp'ın Şark'a karşı besledigi üstünlük duygusunu tehli
keli ve haksız olarak nitelendirse de, aynı zamanda ona 
içten içe gıpta eder. Halide Edip Adıvar, "Garp'ın en 
genç şampiyonu" olarak tanımladıgı Amerika'nın Anaya
sası' nı, farklı milletleri birbirine baglayan "kınlmaz bir 
bag" olarak tanımlar. Uberalizmle il işkisi Locke'cu bir 
perspektiften degerlendirmeye açık olan Halide Edip, 
hak. hürriyet ve mülkiyet hakkını. birey ve yurttaşlık bi
lincinin önkoşulu olarak ele almıştır. Halide Edip, komü
nist rejimleri ise, " lnsanlan hayvaniyete avdettiren" re
jimler olarak tanımlamıştır. 

Halide Edip'in bu yaklaşımlan, bugün Taha Akyol'dan 
Hasan Cemal' e kadar, medya dünyasının degişik tonlar
daki liberal isimlerinin yazılannda, çeşitli biçimlerde ken-

Dipnotlar 

disini göstermektedir. 
Türk aydınının, kendisinin Dogusunda gördügü Kürt

lerle ve Ortadogu ile kurdugu ilişkinin biçiminde bu et
kiler degişik vesilelerle dile gelmektedir. 

Dogu, ABD'nin "şampiyonu" oldugu dünyanın ge
reklerini, liberalizmin özelliklerini özümsedigi ölçüde 
"adam" olabilir, bunun dışında kalmak "Şark gericili
gi"nde ısrar etmektir, "sosyalizm-komünizm" gibi seçe
nekler de, zaten Adıvar'ın adlandırmasıyla "lnsanlan 
hayvaniyete avdettiren" rejimler oldugu için uzak durul
malıdır. 

MIT Müsteşan Emre T aner'in, MIT'in SO' inci yıldönü
mü vesilesiyle yaptıgı konuşmasındaki "Dogu" kavrayışı, 
aynı tedrisatın özelliklerini taşımaktadır. Türkiye'nin ken
di Dogusu ile ilişkisin i, oradaki degişen dengeler içinde 
güç olmak, pozisyon elde etmek açısından ele alan Ta
ner'in getirdigi öneriler, Ziya Gökalp'ten, Halide Adı
var'a, uzanan fikri zeminde şekillenmektedir. 

Kuramsal, fikri ve istihbari yönleri ile incelendiginde, 
Doguyu, kendi çıkarlan bakımından üzerinde oynanabi
lecek bir alan olarak gören bu bakış açısı, şoven-liberal

oryantalist özellikleri çeşitl i biçimlerde içermektedir. 
Mehmet Agar'ın "derin devleti" tanımlarken dile ge

tirdigi şu sözler ise, Türkiye'deki siyasetç::iler arasında 
Doguya yaklaşımın ne kadar "derin" oldugunu gösterir 
niteliktedir. "Türk devleti en son Musul ve Kerkük'ten 
geri çekildi. O günden sonra geri çekilmeme iradesi te
şekkül etti. Biz bu iradeye derin devlet diyoruz. Derin 
devlet devletin derinliklerinde degil. milletin şuurunda
dır. Derin devlet bir daha geri çekilmeme iradesidir." 

Tüm bunlar da, Doguyu, "uluslann kendi kaderlerini 
tayin hakkı" ilkesini elden bırakmadan anlamaya çalışma
nın önemini göstermektedir. 

Oryantalizm tartışmasına dogru bir noktadan katıl

manın anahtan da buradadır. 

1 Orak Çekiç'ten aktaran ve yorumlayan, llhan Akdere, Zeynep Karadeniz. Türlc.iye Solu'nun Eleştirel Tarihi 1, Evrensel Basım Yayın, Is-
tanbul, 1994, s.ISS-159. 

2 Oguzhan Müftüoglu. Soldan Saga. Birgün gazetesi. 19 Eylül 2006 
3 MGftOoglu, Kalpsiz Dünya. Birgün gazetesi, 6 Ocak 2007 
4 Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Üzerine SosyolOjik T etkıkler. Sosyal Yayınlan. Istanbul 1992. s. 124. 
S Ziya Gökalp, ag.e. s. 124. 

6 Sinekli Bakkal'dan aktaran ve yorumlayan H. Sahadır TGrl<. Halide Edip Adıvar'ın liberalizmle lmtihanı. Modem TOrlc:ıye'de Siyasi Dü
şünce. cilt 7, liberalizm, Iletişim Yayınlan, Istanbul, 2005, s.l22 
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• 
Sosyalizm, Islamiyet ve yeni dönem. • • 

VEYst SARısözEN 

Sosyalist hareketimizin düşünsel çalışmalannda Islam 
sorunu çok kısa süreli dönemlerde ve esas olarak politik 
açıdan ele alındı. Bu çalışmalann içerigi, uzun bir süre Ke

malist hareketin laiklik ve laiklige karşı lslamiyet eleştirisi 
çerçevesinde kaldı. Ecevit'in 1970'1erde Erbakan'la yaptıgı 
koalisyon sırasında sorun bir ittifak sorunu olarak görül
meye başlandıysa da, bu da Iran'da Humeyni dönemiyle 

ve Iran komünistlerinin partisi TUDEH'in mollalarla ittifa
kın ın hazın sonuçlanyla birlikte gündemden silindi. Bu ge
lişmelerden yıllar sonra Türkiye solunun önemli bir kesi

mi, 28 Şubat "post modem" darbesi sırasında yeniden 

Kemalist konumlara yaklaştı . ABD güya PKK'ye "yardım" 
ettigi için, AKP ise güya "laikligi" tehdit ettigi için hedef alı
nıyor. Bu 'eksen', ciddi sol çevrelerde bile, "emperyalizme 

ve gericilige karşı mücadele" olarak formüle ediliyor. 
Işte solun lslamiyetle i lişkisi , bu kısır çerçevenin içinde 

kalmıştır. 

Kuşkusuz tekil olarak Islam sorununu daha temelli bir 
şekilde ele alma denemeleri de olmuştur. Ömegin Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı bu açıdan önemlidir. Onun kurdugu Va

tan Partisi'nin komünizmden degil. fakat "dini siyasete o/er 
etme" gerekçesiyle kapatıldıgı birçok kere yazılmıştır. Be
nim akl ımda kald ıgı kadanyla, Vatan Partisi'nin program ya 

da tüzügünün girişinde Kur'andan toprak mülkiyeti ile ilgi
li bir ayet yer almıştı . Dr. Kıvılcımlı, Islam toplumunda sos
yalist düşünceleri materyalist bir içerikle, ancak Islam top

lumunun küttürel diline uyariayarak aniatmayı denemişti. 
Bir ara Pro( ldris Küçükömer ise, daha köklü bir analizle 

Düzenin Yobonaloşmosı adlı yapıtında Kemalizmi "ı/erid ', 

Islamdan kaynaklı politik akımlarla, CHP karşıtı güçleri "ge
nd' olarak yaftalayan şemayı ters yüz etmeyi denemişti. 

'Kemalist havuz'dan beslenmek ... 

Fakat bütün bunlara karşın Türkiye sosyalist hareketi
nin içinde yaşadıgı Islam toplumunun küttürel ve inanç 
dokusunu incelemekten çok uzak kaldıgı açık bir gerçek
tir. Biz, bizden önceki sosyalist kuşaklan ne yazık ki izle

mekle yetindik ve bu konuda hıçbir köklü adım atamadık 
Türkiye dışındaki Islam ülkelerinde komünist partileri

nin Islam felsefesine, küttürüne, halkın Islami inançlanna 

şu ya da bu ölçüde egildigini tahmin etmek zor degildir. 
Hele "Islam sosyo/izmi"nin boy attıgı yıllarda, Marksistlerin 

bu akımla yürüttükleri tartışmalan Islam dinine atıfta bu
lunmadan yürütme olanagı olmadıgı düşünülürse, söz ko
nusu partılerin, Islam hakkındaki bilgi birikimini bizimle kı

yaslamanın mümkün olmadıgı kolayca anlaşılabilir. Kaldı ki, 

özellikle Arap-lslam dünyasında konuşulan dilin, kökten 

farklılaşmış olsa da Kur'an dili oldugunu, Cami'de konuşu
lan dille, sokakta konuşulan dilin bu özdeşliginin sosyalist 

akımiann sözleriyle Islamın sözleri arasında dil birligi sag

ladıgın ı da unutmamak gerekir. 
Türkiye'de sosyalistlerin halkın Islami kültürel doku

sundan, küttüründen, inancından bütünüyle uzak kalışı, 

Kemalist Cumhuriyet'in tepeden inme reformlarla yarat
tıgı azımsanmayacak bir "laik nüfUs" içinde yaşamış olma

sıyla yakından ilgilidir. Böyle bir "laik nüfus" yaratılmasay

dı, sosyalistler kendi dünya görüşlerini Islamın dünya gö
rüşüyle keskin bir tartışma ve ideolojik mücadele sürecin

den geçerek ortaya koymak ve kendi toplumsal temelle
rini kendileri yaratmak zorunda kalacaklardı. Oysa sosya
list hareketimiz, Baku'da kurulan Türkiye Komünist Fırkası 

Başkanı Mustafa Suphi ve Ankara'da kurulan Halk lşrira

kiyyun Fırkası Başkanı Salih Hacıoglu döneminde "Mazlum 

Müslüman Şark Millederine" hitap edilen ilk dönemden 
sonra, gözlerini Kemalistlerin Müslüman nüfustan devşire

rek Kemalistleştirdigi bir yapay toplumun içinde aç:tılar. 

Tek partili rejimi bir havuza benzetirsek durum şuydu: 
Yalnız okur-yazarlık açısından degil, Islam dini açısından 
da büyük bir cehalet içindeki geniş halk kitlelerinin çocuk

lan laik okullara alınıyor, buralarda Kemalist egitimden ge

çiriliyordu. Kemalist egitimden geçirilen bu çocuklar ls
lamla üstün körü bir ilişki içindeydiler. Ailelerinden derin 
bir Islami küttür almalan mümkün degildi. Ama aynı za

manda Latin alfabesine geçildikten ve dilde "anlaşma" 
kampanyasından sonra, o güne kadar birikmiş Islami dü

şüncenin kaynaklanyla da tanışmalan olanaksız hale gel
mişti. Kemalist rejim tekkeleri, zaviyeleri kapadıgı ve ülke

de Islami felsefi düşüncenin gelişmesi bakımından hiçbir 

kanal bırakmadıgı için, dildeki keskin degişime ragmen Is
lami düşünceleri Cumhuriyet'le banşık biçimde geliştir

menin de önü büyük ölçüde tıkanmıştı. Böylece, cehale

tin bataklıgından "antılarak" süzülen sular Kemalist havu
zu doldurdu. Bu havuz esas olarak da bu~uvazinin, asker
sivil bürokrasinin sulanyla beslendi. 

Türkiye sosyalist hareketi uzun bir dönem boyunca iş
te bu Kemalist havuzun sulannı, havuzda aç:tıgı yanklardan 
kendi havuzuna akıttı. "Fransız Aydınlanmacılıgı" ile yetiş

miş, Islami "gericilikle" hiçbir ciddi felsefi hesaplaşmadan 
geçmeden, Fransız seküler düşüncesini oldugu gibi benim

semiş bu Kemalist havuzun sulannı, Avrupa, ardından Sov
yet. sonra sırasıyla, Çin, Arnavutluk ve Latin Amerika sos

yalizmiyle yetişmiş, kendi materyalist dünya görüşünü bir 
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gün bile Islami idealizmle hesaplaşmadan tüm lafzıyla be
nimsemış olan sosyalizmin havuzuna akrtmaktan kolay hiç
bir şey olamazdı. Vaktiyle Mihri Belli'nin "sosyalizm/e J<e
moftzm arasmda Çin seddi yoktur'' demesi rastlantı degildi. 

Türk-Sovyet, sosyalist-Kemalist ilişkisi 

Sosyalist hareketin Kemalizmle kurdugu bu ilişki , onu 
Kemalist "aydınlanma"dan nasibini almamış milyonlarca 
yoksul ve muhafazakar halk kitlelerinin uzagına düşürmüş 
olsa da, yine bu kitlelerin uzagına düşmüş milyonlarca 
"Kemalist nüfus"la uzun yıllar iç içe yaşamamıza olanak 
verdi. Böyle bir iç içe geçmişligin uluslararası nedenleri de 
vardı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ile Ekim Devrimi'nin ül
kesi Sovyetler arasındaki ilişkiler Türkiye'de sosyalistlerle 
Kemalistler arasında "dıştan" da zorlanan bir ilişkiyi nere
deyse kal ıcılaştırmıştı. Bilinenin aksine, daha kuruluşundan 
rtibaren, 1940'1ara kadar, yani Komintem dönemi boyun
ca, TKP, Komintem tarafından Kemalistlere karşı "sekter
likle" suçlanmıştır. O dönemin TKP'sindeki büyük bölün
melerde, partiye karşı olan kadrolar, başta Vedat Nedim 
Tör olmak üzere, gidip, Kemalist "Kadro Horeketi''ni ya
ratmışlardı. SSCB Bilimler Akademisi'nin Şarkiyat Enstitü
sü'nün önde gelen teorisyenleri Kemalistlerle işbırligi dü
şüncesini Türk-Sovyet ilişkileri açısından pragmatik olarak 
formüle etmişlerdir. Ömegin 1960 başlannda Rozelyefin 
Türkiye'de tekellerin oluşmasıyla ilgili yapıtı, Şarkiyat Ens
titüsü'nün sert eleştirilerine ugramış, bu tartışmaya Rozal
yeften yana katılan TKP Genel Sekreteri Yakup Demir 
(Zeki Baştımar) de bu eleştiriden nasibini almıştı. Aynca, 
Bulgar Komünist Partis ı'nin bellı bir destegine sahip kad
rolar, aynı yıllarda -o sıralar Dış Büro üyesi-lsmail Bilen'i 
Kemalizme ve 27 Mayıs darbesine karşı sekter politika iz
lemekle suçlamışlardı. Bu tür suçlamalan yöneltenlenn 
arasında Sabıha Sertel'in de oldugunu, buna karşılık lsma
il Bilen'in 27 Mayıs Cuntası'nın başı için "Cemal Gürsel 
domuzu" dedigıni de not edelim. 

Bunun yanı sıra, 1950 sonlan ve 60 yıllan içinde, ulus
lararası komünist partilerinin yaptıklan "zirve" toplantılan 
da, Türkiye'de sosyalistlerle Kemalistler arasındaki ilişkile
ri "derinleştiren" etkilere neden olmuştu. Bu "zirvelerin" 
bildirilerinde formüle edilen "u/usa/ demokrasi/i devlet", 
"kapitalist olmoyan yol" stratejileri daha çok Afrika ve As
ya ülkeleri için formüle edilmişti. Pratikte bu çizgi, söz ko
nusu ülkelerde peş peşe gerçekleşen askeri darbelerle 
kurulan rejimleri "Bioksuz ülkeler" kampında toplamak ve 
sosyalist ülkelerle ittifaka çekmek amacı taşıyordu. 27 Ma
yıs darbesi ve onu izleyen ilk yıllarda ordu içinde oluşan 
cuntalar, Talat Aydemir'in iki askeri darbe teşebbüsü Tür
kıye sosyalist hareketinde hem klasik komünist hareketın 
1950 tutuklaması sonrası bölünen kadrolannın yanı sıra, 
bir tür "Türk sosyalizmi" yanlısı güçlerin de sosyalizmle 
Kemalizm arasında daha sıkı baglar kurmasına neden ol-
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muştu. Nasırcılık. BAAS'ç:ılık. Bin Beliac ılık v.s. özellikle 
YÖN dergisi çevresinde ve Sosyalist Kültür Demegi çev
relerinde sosyalizmle eşitlenmişti. Türkiye'de "cuntacılık" 
gelenegi böylece boy vermişti. Türkiye Işçi Partisi'nin bu 
cuntacı egilimlere karşı çıkması, aynı zamanda henüz taze 
olan "komünıst tevkifatı"nın yarattıgı aşın ihtiyatlı tutumu, 
bir süre için cuntacı egilimlerden uzak bir sosyalist hare
ket yaratmayı olanaklı kılmış olsa bile, 1968 Çekoslovak
ya olaylan sonucunda TIP'in bölünüp güçten düşmesi, bu 
egilimin önünü boylu boyunca açmış, 12 Mart darbesi 
eş iginde TIP dışındaki tüm sosyalist hareket şu ya da bu 
ölçüde bu cuntacı egilimden etkilenmişti. 12 Mart darbe
sini Dr. Hikmet Kıvılcıml ı'nın "ordu kılıcmı attı" diye karşı
laması ve Dev-Genç'in de aynı paralelde bir bildiri yayın
laması rastlantı degildi. Türkiye sosyalist hareketi Kemalist 
havuzun sulanyla beslenirken, kendi sosyalist havuzu gi
derek "sol Kemalist" sularla iyiden iyiye bulanmıştı. 

Havuzda sosyal faşizm akıyor artık 

Aradan iki darbe ve 40 yıla yakın bir zaman geçti. 
O dönemde sosyalistlerle Kemalistleri birbirine yakın

laştıran dünya durumu da degişti, ama en önemlisi ania
nn ortak sın ıfsal kaynagı olan -milli bu~uvazi efsanesini bir 
yana bırakırsak- asker-sivil aydın zümre kökten degişikli

ge ugradı. Türk kapitalizmi tekelci aşamaya yükselmekle 
kalmadı, SSCB'nin dagılmasıyla sahipsiz ve zengin muaz
zam bir pazar ortaya çıktı ve emperyalizmin bu yeni pa
zarlan yeniden paylaşma kavgasına, Türk kapitalizmi de, 
öncü güç: olarak mafyatik sermayeyi, maceraperest yag
macılan kullanarak. sonra emin adımlarla yürüyerek katıl
dı. Daha Cumhuriyetin başında devlet kapitaliımı olarak 
dünyaya gözlerini iyice açan Türk kapitalizminin tekelci fı

nans-kapitali "modemleştı", 1990 başına kadar kendi iç: 
pazannda büyüyen ve o nedenle, dar pabuç ıçinde uza
yan tımagın ters dönüp kendi etine batması gibi, iç paza
n yagmalayan bu tekelci sermaye, böylece ayagındaki dar 
pabucu çıkarttı ve dış pazarlara "açıldı". Türkiye kapitaliz
mı böylece, "bölgesel emperyalist" aşamaya da yükselmiş 
oldu. Bunun konumuzia ilgili temel sonucu, asker-sivil ay
dın zümrenin, kimilerine göre Bonapartist egilimlerine te
mel oluşturan "iki sım(ton da bagımsız" sosyal yapısı kök
ten degişti. Her devletin görece "özerkligi" dış ında asker 
sivil bürokrasinin zirvesi, tekelci sermaye ile organik bir 
şekilde iç: içe geçti. Bu iç: içe geçişte OY AK ve endüstriel
askersel kompleksin rolü büyüktü. Böylece, bagnnda mik
roskopla ilerici yanlar aranan bu bürokrasi, artık bölgesel 
emperyalizmin militarist gücüne dönüşmüştü. Politik ba
kımdan bu da, CHP'nin eski rolünü yitirmesi sonucunu 
dogurdu. Artık CHP, asker-sivil aydın zümrenin "öncü 
partisi" olmaktan çıkmış, Kemalist ideolojisi ve gelenekle
riyle Türk bölgesel emperyalizminin militarist unsurlannın 
"emir eri" bir parti haline gelmışti. 
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Işte bunun anlamı, sosyalistlerin uzun bir tarihsel dö

nem boyunca kendi havuzlanna su akıttıklan o tarihsel 

koşullara özgü Kemalist havuzun kurumasıydı. Bugün ha

la bu havuzun sulanyla kendi havuzlannı doldurmak iste

yen "ulusalcı sosyalistler", kendi havuzlanna milrtanzmin, 

milliyetçiligin ve şövenizmin bir tür "sosyal-faşizme" teka

bül eden sulannı akrtıyor. 

Şimdi 'havuzdışı'yız! 

Bu arada bir başka gelişme daha oldu. Düne kadar ço

cuklan kanun zoruyla (ilkokul okumak hemen her yerde 

oldugu gibi Türkiye'de de kanun zoruyla mecburi tutul

muştur) ellerinden alınıp Kemalist okullarda laikleştirilen 

Müslüman aileler. bütün bu kapitalistleşme sürecinde ken

di kapitalistlerini de yaratmışlardı. Tekelci kapitalizmin do

gasına uygun olarak, onun üretim ilişkilerinin egemenligine 
giren tekel dışı sermayenin içinde, kimilerinin "yeşi l serma

ye" dedigi bir sermaye birikimi ortaya çıkmıştı . Kendisi de 

hızla tekelleşen, büyüyen bu "yeşil sermaye" Islami gele

nekleri, ekonomi dışı bir "sermaye birikim" aracı olarak 

kullanmış, kendisiyle sınıf uzlaşmasına giren " işçi-sendika" 

hareketini de, maksimum kar havuzuna ortalama kanndan 

pay aktaran kendi "orta diregini" de yaratmıştı. Elbette 

kendi aydınlannı da Böylece, "cehaletten aydınlanmaya" 

geçişin tekeli kınlmış, ortaya yeni bir "havuz" çıkmıştı. Ül

kenin cehaletten kurtulmuş insanlan artık Kemalist havuz

dan çok Islami havuza akmaya başlamışlardı. 
Sosyalist hareket bugün işte bu iki havuzun dış ındadır. 

Kemalist havuzdan bizim havuzumuza akacak bir damla 

su ya yoktur ya da aktıgı her durumda bu bir damla su 

zehirlidir. Islami havuzdan ise sosyalistlere su sızdıracak 

hiçbir çatlak bulunmuyor. 

Marksizmi toplumun diline tercUme etmek 

Şimdi bizim önümüzde duran sorun şu: Geniş Müslü

man emekçi kitlelere nası l seslenecegiz? Kemalist dilden 

nasıl kurtulacagız, Marksizmi içinde yaşadıgımız toplumun 

diline, Lenin'in söyledigi gibi nasıl tercüme edecegiz? 

Sosyalist hareketin "Türk" cenahında işler sanılandan 

zordur. Buna karşılık, Kürt halkı içinde, eger Kürt özgürlük 

hareketi Türk sosyalistlerinin düştügü hataya düşmez. 

kendi devrimci, sosyalist düşüncelerini Kürtlerin Müslü
man, Sünni, Alevi kitlelerinin kullandıgı dil yerine, yapay 

bir d ılle aktanna hatasın ı işlemezse, bu topraklarda emek

çilerin "organik aydını" olarak güçlü bir sosyalizmin röne

sansı olanagı var demektir. Ben kişisel olarak Kürt özgür
lük hareketinin saflannda önde gelen pek çok devrimci

nin, çocuklugunda ve gençliginde bir tür medrese egiti

minden geçerek materyalist dünya görüşüne yükseldıgini 

ve Kürt özgürlükçü laisizmini savundugunu biliyorum. 

Geriye metropollerde mücadeleyi sürdürmelde olan 
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bizlere düşen ise, sorunu bugün için politik açıdan ele al

mak ve gelecekte Islam toplumunun içine nüfuz edecek 

düşünsel atılımı gerçekleştirmek üzere ilk adımlan atmak
tır. Bu ilk adım, Türkiye'deki politik kutuplaşmayı dogru 

bir şekilde saptamakla yakından ılgi l idir. 

Türkiye'de halk refahının, işçi sınıfının sosyalizm müca

delesinin önünde oldugu gibi, bu sınıfsal temeli çok aşan 

geniş sosyo-politık güçlerin de amaçlannın önünde iki te
mel engel var: Askeri vesayet rejimi ve Kürt sorununda 

çözümsüzlük. Bu iki engel, Kürt özgürlük hareketinden 
AB amacına baglı liberallere, sosyalistlerden, feministler

den. çevrecilerden Islami liberal hareketlere kadar geniş 
güçlerin tek bir cephede birleşmesine olanak veriyor. 

Bir ara Aydın Çubukçu'nun yazmış oldugu bir yazıya 

Oguzhan Müftüoglu'nun verdigi agır yanrtı okurlara anım

satmak istiyorum. Bu yanıtta sonuç olarak Müftüoglu, söz 

konusu kutuplaşmayı "emperyalizm ve geridiifte karş1 anti

emperyalist ve laik güçlerin" konumlanması olarak tanım
lamıştı . Sosyalist hareketin Kemalizmle zoraki akrabalık 

dönemlerinden, ta Cumhuriyetin en başından 1960'1ann 
sonuna ve degişerek 12 Eylül darbesıne kadar degişme

den kalan ve bugün de sürdügü söylenen böyle bir ku
tuplaşma anlayışı üzerinde durmak gereksizdir. Özellikle 
bugün, "anti-emperyalist" söylemin Kürt karşrtlıgı ile kanş

tıgı, milliyetçilerin solu bu sahte anti-emperyalizmle etki
ledigi, aynı çevrelerin "şeriat"çılıga karşı söylemlerinin de 

her türlü demokıratik reforma bir itiraz olarak yürütüldü
gü koşullarda böyle sıradan bir formülasyonla işin içinden 

çıkmak olanaksızdır. 

Irak işgalı sırasında Türk sermayesinin ve militarizmi

nin takındıgı sözde anti-Amerikan tutumun temelinde 
Türkiye'nin bölgesel emperyalist çıkarlannın oldugu, 

Türk-ABD ilişkilerindeki krizden bizim safdil "millicilerin" 
payına zımık bile düşmeyecegi, bu krizin bölgesel emper
yalist güçler arasındaki rekabetle, bunlann ABD'yi kendi

lerinden yana kazanma çabalanyla i l işkili oldugu, şu anda 
Iran bölgesel emperyalizmiyle Türk bölgesel emperyaliz

minin böyle bir yanş içinde oldugu, Türk yayılmacılannın 

gözlerini Kerkük'e diktikleri, benzer pek çok olguyla göz

ler önündedir. Bugünün Türkiye'sinde, ABD'yi Türkiye'yi 
''tehdit" eden bir dış emperyalizm olarak hedef alanlar, 

Türk bölgesel emperyalizminin ABD ve lsrail'le birlikte 
tüm bölgeyi tehdit eden bir bölgesel emperyalist ege
menlige sahip oldugunu unutuyorlar. Ve "emperyalizmle 

mücadelenin geridiik/e mücadeleden aynlmoyacagl" tezinin 
sahipleri, bölgemizde ABD emperyalizmine karşı müca
delenin şu anda Islami güçler tarafından yürütüldügü ger
çegine gözlerini yumuyorlar. 

I s lamı anlayalım, diyalogdan korkmayalım 

Türkiye'deki sosyalistlerin kendi ülkelerinin emperya
lizmine, bu~uvazisine karşı mücadelesinin önündeki engel 
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askeri vesayet rejimi ve Kürt sorunundaki çözümsüzlük
tür. "Bölücülük ve irtica" degildir. 

Konumuzia ilgili bir sonuçlama yaparsak bir bitiriş 

cümlesi olarak şunlan söyleyebiliriz: Askeri vesayet rejimi
nin ve Kürt sorununda çözümsüzlogon son bulması mü
cadelesi içinde sosyalistler Islamın, Islam da sosyalizmin 
ne oldugunu yeniden ve aynı mücadele cephesi içinde 
anlama olanagına sahip olabilirler. 

Biz lslamla diyalogdan korkmuyoruz. Çünkü onun 
bagnnda keskin bir sınıfsal aynşmanın var oldugunu bili
yoruz. Islami politik çevreler ne derse desin, Islamın için
de işçi sınıfı da yer aldıgı için ve Iran'dan farklı olarak Türk 

Islami çevrelerinin "smıffararası bir Islam birligt yaratma 

şanslan olmadıgı için, sosyalist-lslam diyalogu bütün kapi

talist ülkelerdeki yolu takip etmekten başka bir sonuç do
gurmayacaktır. 

Gecikerek olsa da, askeri vesayest rej imine ve Kürt 

sorununda çözümsüzlüge son verecegimiz ve bölgesel 

çapta halidann federal birligine yönelecegimiz koşullarda, 

sosyalizm lslamla tartışarak kendisini yenileyecek ve Islam 

sosyalizmle tartışarak kendi "reformasyon" sürecini yaşı

yacak. .. Çok uzun bir tarihsel dönemi kapsasa da, bence 

ana yön budur. 

Doğu- Batı sohbetleri üzerine notlar ... 
XWE METIN AYÇIÇEK 

Avrupa Birligi ile müzakerelerin başlatılması karan veril
dikten sonraki 'Büyük Zafer' kutlamalan hepimizın sıcak anı
lan arasındadır sanınm. Ulubatlı Recep T ayyip, şan ı na uygun 
büyük bir kortej eşliginde, Ankara'ya 'Avrupa'nın Fatihi' ola
rak girmişti. Iddiasına göre: Avrupa'nın fethi hayalleriyle 
mehter eşliginde gittikleri Viyana kapılanndan büyük telef 
vererek. "burası Viyana'dır, yolu yokuştur. giden gelmiyor, 
ne biçim kapıdır" türküsüyie dönen atalanmız, bu kez Av
rupa'ya yeniden giriyorlardı. Eurovizion'da Sevtap Erener 
mucizesi bu büyük yolculugun ulaştıgı başannın zirvesi idi. 
Üstelik zaman zaman Kopenhag Kriterleri'ne karşı Ankara 
Kriterleri'ni öne sürmeyi ya da Maastricht Antiaşması'na 

karşı Istanbul Antiaşması gibi tehditleri de ihmal etmiyorlar
dı. Gerçi, Yılmaz' ın söyledigi mucize gerçekleşmemiş ve Av
rupa Birligi'ne giden yol Diyarbakır'dan geçmemişti. Ama. 
kimisine göre 60 yıllık. kimisine göre iki yüz yıllık Batılılaşma 
hayallerimiz gerçekleşmeye başlamıştı sonunda 

Artık bizde Avrupalı olmuştuk galiba 
Gerçi, kokorecin AB standartianna nasıl çekilebilecegi 

ya da milli bıyık tiplerinin yeni standartlan henüz tartışma 
konusuydu ama olsun: serpuş yerine fes; fes yerine şapka 
ile sürdürülen o büyük koşu, bu kez Avrupa'nın kendi el
cegiziyle başımıza şapka yerine çorap örmesiyle nihai he
defe dogru ulaşmaktaydı. 

-
"lnsanlanmızm büyük bir çogunlugu, bir şeyin adma sa

hip olmanın, onun aslına da sahip olmak için yeterli oldugu
nu düşünmekte, içerikleri tskalamaktadtrlar'' diyen Kılıçbay, 
kesinlikle bir kez daha haklı çıkmıştı bu serüvende. "Oysa 
her içerik tarih demektir ve içerikler ıskalandıgında, tarih 
de kaçınılmaz olarak ıskalanmış olmaktadır." ' 

Osmanlı Devleti'nin son iki yüz yıllık tarihinden başla-
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yarak. Cumhuriyet'in bütününde de devam eden en 
önemli tartışmalardan biridir Batı-Dogu tartışmalan. Esas 
olarak bir toplumsal kimlik arayışına denk düşen bu tartış
malann bugün de devam etmekte oluşu, ana sorunun he
nüz çözümlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. So
run, salt politik çerçevede, bir "taraf olmak" sorunundan 
çok daha derindir. Genellikle, söz konusu kavramiann içe
rikleri, tarihsel dayanaklan, oluşturduldan kimlik tanımla

malan göz ardı edilerek yapılan bu tür tartışmalar, toplum
da var olan başka politik çatışmalann malzemesi olarak 
gündeme getirilmektedir. Garpçılık-şarkçılı k: ilericilik-geri
cilik; laiklik-şeriatçılık; hatta demokratlık. devnmcilik. sosya
listlik milliyetçilik gibi tartışmalann dayandınldıgı temel ta
nımlar bile sonuç olarak Batı-Dogu tipiemelerini aşama
maktadırlar. Somut politik çatışmalarda (çıkar çatışmala

nnda) malzeme olarak kullanıldıkça. bu çatışmalann bütü
nünde tarihten kopan tarafiar, kavramlara, bulunduklan çı
kar grubunun yaklaşımlan içerisinden anlam yüklemekte
dirler. Ömegin 'modernizmin" hem temsilcisi hem de ko
ruyucusu olma tekelini kimselere bırakmayan geleneksel 
olarak halktan kopuk Kemalist 'aydın 'ı n, Cumhuriyet'in 
(devletin) asli sahibi olmak hesabıyla egemenligi kayıtsız 

şartsız elinde tutan Türk militarizmiyle sürdürdügü kutsal 
ittifak. 'Batı' sözcügüne. 'çagdaşlıgın ve gelişmişligin ' özeti 
olarak anlam yükler. Elbette bu anlayış , 'Dogu' sözeugü
ne ise, 'gericiligin, hoşgörüsüzlügün, diktatorya! yönetim 
egilimlerinin, anti-demokratik toplumsal düşünme biçimle
rinin, geri kalmışlıgın ' bütün versiyonlannın birlikte içerildi
gi genel bir anlam yüklemektedir. Elbette aynı yanlı ve 
yanlış bakış Batı karşıtlan içinden de 'maddeci; ahlak tanı

mayan, dinsiz' diye tanımladıklan karşıtianna karşı geliştiril 

mektedir. Üstelik daha karmaşık içerik ve biçimlerde. 
Bu çatışma kavramsal boyutta böylesine yaşanırken, ne 
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geleneksel olarak Batıcılann ne de karşrtlannın, gerçek bir 
Batı-Dogu netligi içerisinden hareket ettiklerini söyleyebil
mek mümkün degildir. Çünkü genellikle, iç: politik çatışma
Iann malzemesi olarak kullanılan bu kavramlar, toplumlann 
kendi iç: dinamiklerinin yarattıgı gelişim süreçlerinin sonun
da ulaşılan somut sosyo-ekonomik konumlanışın sundugu 
kimlik tanımlan üzerinden degil, bu kimliklerin yarattıgı so
nuç:lann biçimsel görünümleri üzerinden iç:eriklendirilmek
tedir. Gerçekte, Osmanlı Sultanı ll. Mahmut'un, yeniçerile
ri topa tutup ortadan kaldırarak 'Büyük Reform' olarak 
sundugu fesli-pantolonlu Nizam-Cedid askerleri ömegi ile, 
Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal'in ünlü 'Şapka 

Devrimi' ömegi aynı biçimsel yaklaşımın devamından baş
ka bir şey degildir. Bu tutarsız yaklaşım bir yandan 

"Garbın ofokım sonnışso çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu gögsüm gibi serhoddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı bogor, 
'Medeniyet!' dedigin tek dişi kalmış canavar?" 
diyerek, aç:ık bir Batı düşmanlıgı sergileyen ulusal marşı 

ayakta alkışlayarak kabul ederken, marşın şairi Mehmet 
Akifi, 'şapka giymeyerek ç:agdaşlaşmaya karşı direndi" diye 
sOrgünlere göndermekte bir beis görmemiştir. 70'1i yıllarda 
parka-postal görünümüne karşı cihat aç:an 12 Mart yöneti
mi ile günümüzde ulusalcı-Kızıl Elmacı ırkç:ı cephenin, ç:ag
daşlaşma adına tesettüre karşı aç:tıgı kutsal savaş, bu saptı
nlmış, özden kopuk biçimci anlayışın sıcak ömekleridir. 

Oysa tartışmalara. Osmanlı ne kadar Dogudur. Türki
ye Cumhuriyeti ne kadar Batıdır sorulanyla yaklaşımda 
netlige ulaşmak mümkün degildir. Öncelikle sorulması ge
reken şey, Batı ya da Dogu sözcüklerine yüklenen anlam
lar olmalıdır. Bu çaba ise, Batı genellemesi altında toplanan 
ülkelerdeki sosyo-ekonomik gelişim (üretim güçlerinin ge
lişimi ve bunun genel olarak insan, toplumsal düşünce ve 
kurumsal yapılanmalar üzerinde yarattıgı degişim) dogru 
gözlenmeden başanlı olamaz. Böyle bir gözlem ve analiz 
yöntemi ise, ancak diyalektik ve tarihsel materyalist bir yo
rum üzerinden yola çıkılarak mümkündür. 

••• 
Modem pedagojinin babası sayılabilecek ünlü isimler

den biri, belki de ilki olan ·Khalil Gibran'ın Lübnanlı bir 
Arap oldugunu söyledigimde, Alman meslektaşım "ama 
Hıristiyan ve Batıda yaşamış" diyerek, kendince verdigim 
bilgiyi tamamlamak istedi. Dogruydu da: Khalil Gibran 
( 1883-1931) ABD'de ve Paris'te yaşamıştı. Ama, Batıda 
kaleme aldıgı ilk yaprtlan, modem ve kilise karşıtı düşün
celer içerdigi için, halk önünde yakılmıştı. Onun, ancak 
ömrünün sonuna dogru yayınladıgı Enniş (The Prophet-
1923) adlı yaprtı artık uluslararası bir üne kavuştuktan son
radır ki Batı onu kabul etmek zorunda kalmıştır. Ama bu
na ragmen, Batı Gibran'ı bir Arap düşünürolarak görmek 
istemez: Ya kimligini saklar ya da kültürel köklerini ele ve-
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rebilecek otobiyografik bilgilerden kaçınarak sadece eser
lerinden söz eder. Ve eserlerini ilk yayıniayan yayınevleri
nin (bunlar, ABD ya da Fransa olmak zorunda) adresleri
ni ülke adlanyla birlikte vermeyi ihmal etmez. 

Şaşırtmadı bu beni. Eski Mısır'ın , Hindistan ve Çin'in 
yarattıgı büyük uygarlıklan bir kalemde silerek, felsefeyi 
Yunan'la başlatan bir Batı anlayışı , sadece Batıda degil, 
kendi tarihi unutturulmuş olan bir Dogu tarafından da 
yaygın kabul görmez mi? Çagımızın 'aydın' örneklerinden 
biri olan Bertrand Russell'ın devasa Batı Felsefe T orihi de 
böyle başlamaz mı insanlık tarihinin büyük düşünsel mace
rasını anlatmaya? Çagdaşı filozoflann, "eski Mısır'ın üretimi 
olan düşünceleri çalarak Yunanistan'a ithal edip, kendine 
yamadıgı" iddiasıyla suçladıklan diyalektikçi Herakleitos'tan 
çok önce her şeyin degişmek zorunda oldugunu aktaran 
Hintli-Çinli düşünürlere felsefe kitaplannda rastlamayışım ı

zı bir rastlantı olarak mı adlandırmak gerekir yoksa bilinçli 
bir tahrif olarak mı? 

Günümüzde ise ömegin Ölümcül Kimlikler gibi degerli 
bir yapıtı sunmuş olan genç yazar Amin Maaloufa sürekli 
olarak sorulan sorulardan biridir "kendinizi bir Cezayirli 
olarak mı, bir Fransız olarak mı tanımlıyorsunuz?" türün
den sorular. Soru sahiplerinin Maalouftan beklentisi el
bette "ç:agdaşlıgın" sembolü olan Fransız kimligine sahip 
çıkmasıdır. "Kimligim beni başka hiç kimseye benzemez ya
pan şeydir ... Beni bir başkaSI degil de ben yapan şey, bu şe
kilde iki ülkenin, üç dilin, pek çok kü/Wr geleneginin sınınnda 
bulunuşumdur'' diyor Maalouf. "O bunlon vurgu/adıkça in
son/or: 'Anlıyoruz oma,' ... 'içinizin derinliginde' ... 'mutlaka do
ho agır basan bir yanınız olmalı' diyerek kişinin dogarken be
lirlenen ve hiç degişmeyecek olan bir 'öz'ünün var oldugu ina
nışını ortoya koyuyorlar. .. -Oysa,- Maalouf bir Arap 'tır. Hıris
tiyandır, Protestondır, onadili Aropçadır, Fransa'da yaşıyordur 
ve Fransızca konuşuyordur. Tüm bunlar onun kimliginin hiçbi
ri göz ardı edilemeyecek porçolandır."2 

Açıkçası, feodalizmin Batısı, Islam düşünürü Dogulu 
lbn-i Sina'nın yardımıyla Aristo'yu tanıyor ya da ç:agına gö
re modem tıp bilimini ilk kez ögreniyordu. Kimya ya da 
hendesede (ölçme bilimleri) onun ürünleriyle adım atma
ya çalışıyordu. Arap icadı Cebir feodal Dogudan çok da
ha fazla Kapitalist Batı için yararl ı oldu. Alfabe'nin ana dili
nin ElifBa oldugunu unutmak ya da diyalektik ve tarihsel 
materyalist yorumlardan kopmak insanlıgın evrensel kül
türüne yabancılaşmayı da birlikte getirmekteydi. Hele Sü
mer'i Elam'ı, Babil'i sadece din kitaplannın küf kokan say
falanna hapsetmek, belki de Kapitalist 'Batı'nın insanlıga 

yaptıgı en büyük ihanetti. 

••• 
Bireysel kimlikler gibi, toplumlar da, yaşamlan boyunca 
degişik kimlikler edinirler. Batılılaşmaktan muradı, artık 

sürekli olarak kaybettigi savaşlarda üstün gelebilecegi 
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'teknolojik' gelişkinilgi yakalamak olan Osmanlı'nın biricik 
hedefi, talan ordusunun modemleşmesi ve güçlenmesi
dir. Üretim güçlerinin gelişim sürecinın yüzyıllar içerisinde 

degişime ugrattıgı altyapının üzerinde. bu altyapıya uygun 

normlan, düşünce ve kurumlan yaratan Kapitalist Batı , sı

nıf mücadelelerinın ürettigi kazanımlarla yenı sosyal de
gerlerini (ve artık bu degerlerle tanımlanan yeni kimligini) 

örerken, Osmanlı, yeniçeri kafasının üzerine fes geçirerek 

elde ettiginı düşündügü Nizam-ı Cedid'i, eline verdigi tü
fenk ile modemleştirdigini sanıyordu. Bu anlayış, bu dav- . 

ranışı 'reform' olarak adlandınrken, gelenek. Cumhuri

yet'in şapka ile yaptıgını da 'devrim' olarak adlandırarak 
sürdürülecektır. 

Feodalitenin yavaş yavaş çökerek altyapıda yerine Ka

pitalizme bırakmasıyla yaşanan süreçte, toplumun temel 

dinamiklerinden birini oluşturan yeni bu~uva sınıfın gerek

sinimi olan 'haklar ve özgürlükler' istemli sınıfsal kavga, 

toplumun eski yönetici sınıfı olan feodalitenin üstyapı olu

şumunu toptan reddedip onu altüst ederek feodal siste
mi ortadan kaldınp yeni mülkiyet ı l işkileri üzerinde yeni bir 

hukukla kendini var ederek gelişirken 'aydın' kavramını da 

üretmiştir. Batıda aydın kavramının ortaya çıkışı, bütünüy

le sınıflar mücadelesinin tarihsel-toplumsal bir ürünüdür. 

Buna karşın. Osmanlı'nın özgürlükçü hareketi olarak orta

ya çıkan Jöntürk'lerin bütün istemleri, Osmanlı sisteminin 

kurtanlması; Sultan'ın yetkilerinin daraltılarak. iktidann, ar

tık yavaştan yavaştan büyümekte olan yenı iktidar odakla

nyla paylaşılmasını gerçekleştirmek idi. Ama bu istemierin 

hiçbiri, mevcut sistemi qütünüyle ortadan kaldırmak gibi 

bir amaca yönelmemişti. Böylece. bu toplumlarda, daha 

başından itibaren 'aydın'. sistemden yana ve egemen sınıf

larta ortak çıkarlar zemininde dogmuştur. 
Genel olarak ele alındıgında, böylesi bir aydın zümre

sinin, egemen sınıflardan koparak toplumsal dönüşümün 

hazırlanmasına hizmet etmek gibi köktenci bir derdı ola
mazdı. Olmadı da Bu nedenle Batının sınıfsal karakter ve 

tarihsel süreç olarak burıuva kökenli ve çok kısa ömürlü 

de olsa "demokratik" karakteri, Dogunun yaşamadıgı bir 

gelişim olarak kaldı. 

Aydınlanma, temelde sınıf çatışmalannın bir ürünü ola

rak; tarihsel olarak misyonlan bitmiş olan sınıflara karşı. ye
nı sınıfın bir başkaldın hareketidir. Eski toplumun düşünsel 

ve kurumsal bütün yapılanmalannın eleştırel bir gözle ye
niden gözden geçirilerek. üretim güçlerinin yeni gelişkinlik 

düzeyine uygun yeni düşünsel ve kurumsal yapılanmalann 

inşası olayıdır. Batıda iç dınamiklerin yarattıgı toplumsal ge
lişim ve dönüşüm, 'aydınlanma' olayını bir zorunluluk ola

rak toplumun önüne getirdi. Avrupa'da aydınlanma hare

keti, böylesi bir altüst oluşun pusulası olarak ortaya çıktı. 

Yaşanan süreç ve toplumsal dinamikleri itibanyte çok fark

lı bır seyir izlemekte olan Doguda ise, Batının Burjuva De
mokratik Devnmlen yaşanmadıgı için, zaman zaman kültü-
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rel ataklar gözlense de, gerçekte bir aydınlanma olayını 
Dogu toplumlan hiçbir zaman yaşayamadılar. 

••• 
"Muassır medenıyetler seviyesine" ulaşmayı hedef 

edindigi söylense de, Mustafa Kemal'in Batıcılık anlayışının 

tutarlı bir seyır izledigini söylemek de mümkün degildir. 
Daha 1922'de, Batı karşrtlıgı, korku düzeyınde onda da ya

şamaktadır. 6 Mart 1922 tarihli Meclis konuşmasında bu
nu açıktan ifade etmektedir. "Durum incelenırse görülür ki, 

Türkiye Dogu 'moneviyotı 'ylo sona eren bir yol üzerinde bu

lunuyordu. Doguylo Botınm birleştıgı yerde bulundugumuz, 

Batıya yokloştıgtmtzt zonnettigimiz tokdırde, asıl moyomız 

olon Dogu 'moneviyot'mdon tomomtylo soyutlomyoruz. Hiç 

şüphesizdir ki bu büyük memleketi. bu mtlletı, çöküntü ve yok 

olma çıkmozmo itmekten başka, bir sonuç beklenemez ... " 

(Mustafa Kemal, TBMM Gizli Ce/se Zobttlan, cilt-3, Iş Ban
kası Kültür Yayınlan.) 

Biçimsel tapınmalan eleştiri konusu olsa da, Ittihat Te

rakki'den sonra (ve onun bir devamı olarak) Mustafa Ke
mal'ın, Batıcılıgın, sosyo-ekonomik temelle bagıntısın ı ku

ran bir lider oldugu söylenebilir. 1923 lzmir Iktisat Kong
resi sonrasından itıbaren Kapitalizme yönelişin açık ilanı ile 

birlikte, bunun düşünsel kurumlannın yaratılması çabasına 

da hızla ginldi. Ne var ki Batıdakinden çok farklı koşullar
da üretilrnek istenen bu aydınlanma hareketi, sonuç itiba

riyle, devlete (lidere) baglı üretilmiş aydınlar eliyle gerçek

leştirilmek istenmekteydi. Bu ise, aydınlanmanın temel ta
şını oluşturan 'eleştirel' karakteri bütünüyle ortadan kaldı

rarak. aydınlanmayı başlarken bitirmekte idi. 

••• 
Kanaatimce, Osmanlıdan devralınan sömürge Kürdis

tan topraklannda tanımlanan anlamda bir aydınlanma ha
reketınden söz etmek mümkün degildı. Elbette Mem O 

Zin gibi büyük edebi eserlerle donanmış bir tarih söz ko

nusudur. Ancak ciddi anlamda bır Kürt aydınlanma hare
ketinin esas olarak 1800'1ü yıliann ortalanndan sonra ge
liştigini söylemek mümkündür. Mehmed Uzun'un da söy

ledigi gibi, hemen Emperyalistler Arası Birinci Paylaşım Sa

vaşı sonrasında çoklu olarak bölünmüş Kürdistan toprak
lannın çok degerli aydınlannın "hepsinin amacı ve tavn ay
nıydı: onlann ve Kürtlerin başına gelen bütün felaketiere 

ve güçlüklere ragmen dili, kimligi ve edebiyatı korumak ve 

geliştirmek") oldu. Kürt aydınına tarih önemli bir görev 

yüklemişti: "Kürt dili, kimligi, edebiyatı ve sanatını korumak 

ve ilerietmek yönünde çaba sarfettiler:·4 

Tarihsel bir zorunluluk olarak ortaya çıksa da, Kürt 

yurdunun parçalanması ve Kürt halkının (aydınlanyla birlik

te) yerlerinden sökülerek dagrtılması, Kürt aydınlanma ha
reketini de kesıntiye ugrattı. Bundan sonraki çalışmalar. 

Kürt halkının özgürlügü dogrultusunda gelişen ulusal öz-
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gürlükçü yaklaşımlar çerçevesinde daralmakta, sistemi ku
rumsal ve düşünsel yapılanyla bütünlüklü olarak karşısına 
almama gibi bir zaafla ortaya çıkmakta idi. 

••• 
Batı-Dogu çatışması, günümüzde, aydınlanma kavramı 

etrafında tartışılacak bir sorun degildir. Düne kıyasla bu
gün çok daha açık bir tanımla, bu çatışma, dünyanın yok
sul ülkeleriyle zengin ülkelerinin yaşam koşullan arasında
ki uçurumu ve buna baglı olarak ortaya çıkan sorunlann 
bütününü ifade eden bir tanımdır. Özellikle, büyük tekel
ci sermayenin, dünya ölçeginde sınır tanımaksızın bütünle
şerek dünya sanayi üretiminin ve ticaretinin büyük bir bö
lümünü teslim alması sonrasında, emperyalist güçler için, 
bu sermayenin hareketini düzenieyecek ve saldınlara kar
şı koruyacak bir 'dünya devleti' gereksinimi, yaygınca glo
balizm diye bilinen küreselleşTIRme saldırganlıgının da te
mel nedenini oluşturur. Açıktır ki ne medeniyetler savaşı 
gibi bir savaştan söz edilebilir, ne de üçüncü sınıf bir yazar 
olan Hunington'un tezlerinin ciddiyetinden. Ama emper
yalizm, dünya halkianna karşı savaşının meşruiyetin i kitle
lere kabul ettirerek desteklerini alabilmek için, bu üçüncü 
sınıf profesörün, yıllar öncesinde ortaya atılmasına ragmen 
kimse tarafından ciddiye alınmamış bu cılız tezlerini yeni
den keşfederek abartılı olarak ortaya sürdü. 

Sınıf sava.şlan. tarihte her zaman, toplumsal devrimler 
dönemlerinde oldugu gibi çıplak biçimleriyle ortaya çık
mayabilirler. Ömegin dün Avrupa'da Hıristiyan mezhepler 
arasında ortaya çıkan ve milyonlarca insanın ölümüyle so
nuçlanan ve tarih kitaplannda "Din Savaşlan" olarak ad
landınlan 30 Yıl Sava.şlan nasıl ki kapitalizmin eski toplum 
egemenlerine karşı sürdürdügü bir savaş idiyse; Ortodoks 
ve Protestan lrlandalılar arası çatışma nasıl ki Irianda'nın 
yoksullan ile zenginleri arasındaki bir sava.şsa; radyolan
mızdan televizyonlanmızdan yıllardır duydugumuz "Müs
lüman solcular ile Hıristiyan sagcılar" tekerlemesi. nasıl ki 
gerçekte, Lübnan'da emperyalist-siyonist saldınlara karşı 
koyan Lübnan yoksul ve emekçileri ve işgalde emperya
lizm ve siyonizmle işbirligi yapan falanjist (faşist) Lübnan 
sermayesi arasındaki bir sınıf çatışmasının ifadesi ise, Orta
dogu halkianna yönelik dünya sermayesinin silahlı saldınsı 
da aynı nitelikte bir sınıf savaşıdır. 

Ortada bir 'medeniyetler' çatışması yoktur. "Medeni
yetler çatışması" iddiası emperyalizmin küreselleşTIRme 
politikalannın uygulanmasında kullanılan bir ideolojik sap
tırma aracıdır. 

Var olan şey, sınıflı toplumlann bütününden tanıgı oldu
gumuz, üretim araçlannın mülkiyetini elinde bulunduran bü
yük sermaye güçleri ile üretimi gerçekleştiren emek güçle
rinin; dünya emperyalist-kapitalist sermayesi ile dünya eme
ginin, dünya ölçekli çatışmasıdır. Bu çatışmanın bugün Orta
dogu topraklannda sürüyor olması, aynı emperyalist güçle-

•• ı 1 ı d o:..: ll ll ll ll .. 1 ı ı'- ı ll d .ı ll 1 1 1 ıl ll:..: ll ll ll ll ll 1 1- 1 ll d ,1 

rin Güney Amerika'ya, Asya'ya, Kuzey Kore ya da Küba'ya 
degişik yöntemlerle saldınlanndan kopanlarak ele alınamaz. 

Geçmişten farklı olarak günümüzde, emperyalist ser
maye, dünyanın yoksul-emekçi halkianna karşı toplu bir 
egemenlik saldınsını birlikte başlatm ıştır. Bu saldınlann, n is
yan ile malul olan hafıza-ı beşere yeniden hatırlattıgı en 
önemli şey ise, dün: "demode, son kullanım tarihi çoktan 
geçmiş" diyerek küç:ümsenen bir idealin özce ifadesi ol
muştur. "Ya barbarlık ya sosyalizm!" 

Peki, insanlıgın nihai hedefinin yönünü özetleyen bu 
uzun vadeli eylem sloganının günümüz açısından geç:erlili
gi söz konusu mudur? 

Elbette. Dünya emperyalist sermayesinin topyekOn sal
dınsı. bu saldınnın hedefi konumunda olan dünya halklannın 
ve emekçi sınıflannın ortak mücadele olanaklannı daha faz
la ortaya ç:ıkarmakta; bugünden başlayarak emperyalist-ka
pitalist sisteme karşı dünya ölçekli mücadele cepheleri de 
oluşmaya başlamıştır. Geçmişe kıyasla mücadele alanlan da
ha yaygınlaşarak sınırlar ötesi bir nitelik de kazanmaktadır. 
Bu mücadele cephelerinin giderek büyümesi ortak müca
dele hatlannın oluşması artık hayal olarak degerlendirile
mez. Mücadele olanaklan farklı alanlarda farklı boyutlarda 
gelişecegine göre. elbette yerel ya da bölgesel çözüm ara
yışlan her zaman zamanda.ş olarak birbiriyle örtüşmeyebilir. 
Ama Ortadogu'nun bütününü kapsayabilecek nitelikte, 
yoksul halkiann ve emekçi sınıflann ortak mücadele cephe
sini oluşturmaya yönelik uzun vadeli politikalar, özgür halk
Iann eşitlenmiş ilişkilerle tanımlanan kardeşligi temelinde ye
ni bir dünyanın kurulabilecegini de kanıtlayacaklardır. 

Son olarak yine Dogu-Batı söylemine dönelim: Nere
dir Batı, neredir Dogu? Nedir Batı ya da Dogu? 

Dogrudur, 'aydınlanma' Batı idi, birkaç yüzyıl öncesin
de. Çünkü yeni s ı nıf, devrimci olarak yer alıyordu eski sis
temlerin bitişlerinde. Ve devrimci barutunu tüketen, ay
dınlatma yetenegini de kaybetmekteydi adım adım. Sonra 
aydın latmacılıgı gitti, geriye teknolojiyi bırakarak kupkuru. 

Ve şimdi, ya barbarlık ya sosyalizm sloganının can ya
kıcı gerçekligi karşısında, sosyalizmden başka bir aydınlan
ma olanagı yoktur. 

Ve 'Batı' bugün emperyalizmin özeti bir tanırnsa eger, 
Diderot'lann, Hugo'lann aydınlanmasını Küba'lardan, Gü
ney Amerikalardan, Irak. Lübnan ya da Türkiye'den sürdü
recek olan güç:, dünya emekçi sınıflannın ve yoksul halkla
nnın özeti olarak kullanılacak bir Dogu olacaktır. 

aycicelı@gmx.net 

1 Kılıçbay. Mehmet Ali, Dogu'nun Devleti, Batı 'nın Cumhuriyeti. Ge

ce Yayınlan, 1992, s. VII. 

2 Alper Yener. Ölümcül Kimlikler, Amin Maalouf. 

3 Mehmet Uzun, "Insan ve Insanlık Ölümsüzdür; Edebiyat Ölümsüz

lügün Sesidir" Tiroj dergisi. yıl 4. sayı 20. s. 31. 

4 Mehmed Uzun, a.g.y. 
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Kurden nu lazim in! 

EvotLE KoçER ---------------------------------

Kurden na lazim in, 
Ku bikaribin dinava qelbe civaka xwe ya ku wek:i 

garaneke be ser fı b er herdem behna rtx ü gotegoten ji 
zibile belav dike de, di w aren fikr ü niqaşe ava b iki n ü 

diıxana kar ü xebate li ser xwe bixlni.n ... 
Kurden hişyar lazim in: 
Ku bilcaribin ava gotinen biiiqi yen ku mina tab

leten şevan her dem diçiiisin wek:i dermankirina 
nexweşek:i, be yi ku bi xwe bihese herdin ser çeme be
dena hevalen xwe yen ku di maliken mejiyen xwe de 
bendera çeru xeberan ava kirine ... 

Kurden dinemer lazinı in; 
Ku bikaribin li her deve deriye panel. konferans ü 

sernineren ku di nava çavike bajaren wan de hi tirki 
tenekirinde top bibin u bi lıirehireke mezin ve ji bo 
hale zimane xwe bigirin Cı bikin ku 1irkiya ku li ser 
texten kurdi ji kurdan re kem1neke vedide ji xwe de 
bipelişe ... 

Kurden fiqspi lazim in; 
Ku demabehsa meselokeke "radikal" bekirinbe

yi ku du se sloganen klişe u qundirayayi be h ira wan, 
hikaribin meseleya şev nive şeve kefeneke kesk u sor 
ü zer bixin stüye Enqereya devbixwin u fatihayeke 
kurmanci li ser bixwinin ... 

Kurden babegit lazim in; 
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Ku bikarihin beyi ku qala zenginiya zimane xwe 
bikin toven peyven kurdi bi metodeke sofistikane li 
b er sere ci vaka xwe bireşinin ü wisa bilcin ku eşqa zi
mane wan bikeve dile neyaren wan ji. .. 

Kurden gulgulı lazim in; 

Ku bikarihin beyi ku we gotina meşhur ya N Her zi

man ek insan ek e!~ bixin çala deve x:we u ci vaka me ya 
xweliser j'i pe bixapinin, weki insanan hem rabin ji 

tirkeki baştir bi tir ki bizanibin ı1 hem ji du re bi qew

le Celadet Bedirxan dema ku ketin hundiie mala xwe 

zimanen din nola çaketeke bi deri ve daliqinin ü bi 

zaroken xwe re bi kurdi bikenin ... 

Kurden welatparb: lazim in; 

Ku bikarihin beyi ku weki hin tirken dinyaneditl 
helısa welatpareziya xwe bikin, beyt ku gumane bihin 

ser welatpareziya bin kurden din mina qehremanen 
xweveşarti bi çar destan avdani ü çandiniya welate 

x.we bikin ... 

Kurden mere bere la.zim in; 

Ku dema rexneyeke neyar ji her guhe wan ket be

yi ku komployeke marjinal ji binin b ira xwe poze w an 

ji b er xwe ve bişewite Cı wan rexney an weki mere bere 
ji x.we re bixin guharen xalxaloki .. . ~ 

evdilekocer@yahoo.com 
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Di ve romana zindana Amede 

bi kurdi be nivisin 

LüKMAN POLAT 

Li Tirkiye du darbeyen faşist yen leşkeri pek ha
tin. Yek je 12'ye Adara 197l'e de ii. ya din di 12'ye 
Rezbera 1980'e de. Bi pelcanina van darbeyen faşist ü 
leşker:i cunta yen faşist hatin ser hikum ii. bii.n desthi
latdar. Diktatoriya leşker1 ya faşist bi sedan şoreşger 
ii. welatparez kuştin ı1 bi hezaran xistin hep is ii. zinda
nan. 

Pişti 12 'ye Adar e hi n ek ni viskar en tir k çi ro k üro
manen ku li hepse nivis:ibün yan ji pişti derketina xwe 
li ser heps ii. zindane çirok u roman nivisin ı1 weşan

din. Berhemen wan weki "Hepishane Edebiyafi C:We
jeya Hepisxaneye)" hate navkirin. Pişti 12'ye Rezhe
re ji gelek herhemen ku di nav kategoriya edebiyata 
hepisxane de hatin binavkirin ji ali weşanxaneyen cur 
bi cur ve hatine weşandin. 

Di eniya edebiyata kurdi de ev kategoriya "hepis
xane edebiyati" pek nehat. Le hele hinek pirtii.ken li 
ser heps ü zindanen dewleta dagirker a tir k hatin ni
visin. Di dema 12'ye Adare de niviskar ü lekolinere 
kurd M. Emin Bozarslan j'i ketibü hepse. Dema ew bi 
efüya gişti hate berdan ü ji hepisxaneye derket, w'i bi 
nave "Içerdekiler ve Dişardakiler (Yen li derve ü yen 
li hundir)" berhemeke edebi ya kurteç:irokan afi
rand. 

Pişti 12'ye Rezhere niviskaren tirkan bi sedan 
pirtii.ken ku di kategoriya "hepisxane edebiyati" de 
ne nivisine ı1 weşandine. Giraniya pirtüken wan hel
best, çirok u roman in. Hinek niviskaren tirk (her 
weki Newzat Çelik) hej di hepisxane de bu, herhemen 
wan gelek hatin firotin ü ew navdar bün, ango bun 
navdaren edebiyata tirki. 

Niviskaren kurd di ve hele de qels man. Pirtii.ken 
ku wan pişti 12 'ye Rezhere li ser hep s ii. zindane ni vi-

sin, pirani pirtii.ken siyasi u rexneyi yen ideolojik 
bfin. Wan di van pirtii.ken xwe de bi şeweyeke siyasi 

şermezar kirina tehda,ledan u şkenceyen dewleta tirk 

rave kirin. Hela edebi ya van pirtüken siyasi u rexne

yi tunebii.. 
Lewre ji afirandina herhemen edebi -yen li ser 

heps ii. zindane- qels ma. Çend pirtii.ken çirokan ü 
roman hatin weşandin. (E w ji pirani bi tir ki bii.n.) Bi 

hezaran kurden siyasi hatililin girtin u her yek ji wan 
bi salan heps razan, le di bela afirandina herhemen 

edebi de feki nedan, herhem neafirandin. Bube Eser 
bi na ve ,. Gardiyan" pirtii.keke ni vis i u he w tişteke din 

li ser hepis ı1 zindane nenivisi. Pirtüka Laleş Qaso li 

ser zindana Amed e ye. le hele hela we ya edebi tune. 
Pirtii.ken Mumtaz Kotan, Selim Çurukkaya, M. Can 

Yucel, Fewzi Yetkin, Şukru Gulmuş, F. Welat u hwd. 

pirtii.ken edebi nin in, pirtii.ken rexneyi ı1 siyasi yen 

ideolojik in. 

Hinek kesen siyasi yen ku endamen parti ı1 rexis
tinen çepe n tirkan in bi tir ki li ser zindanaAmed e hi
nek tişt nivisine. Tiştenku wan nivisiye a:ide edebiya

ta tir ki ye ü tu xera we ji edebiyata kurdi re tune. Hi

nek kesen ku bi tirki nivisine her çiqas bi esle xwe 
kurd bin ji, herhemen wan atde edebiyata zimane tir

kiye. 
Romana zindana Amede ya dema faşizma 12 'ye 

Rezbere be nehatiye nivisin. Dive kurdeki ku di zin.

dana Amede de bi salan razaye ü büye şahide gelek 

biiyeren ku li hepisxane hatine qewimandin, bini vi
se. Di ve ew romane bi kurdi binivise ü peşkeşe xwen

de vanen kurd b ike. ~ 

Tİl'OJ 43 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Gazeteci Ragıp Duran' a göre, egemen televizyonlar gerçekleri 

unutturup, belleklerden siliyor 

Logoları dışında bütün tv kanalları aynı ... 

R öPORTAJ : M uSTAFA AKYOL 

Televizyon macerası 1970'1erde başlayan, '90'1ı 

yıllarda kanal sayısı hızla artan Türkiye, resmi ide
olojinin bu çok kanallı haline dünyanın en çok za
man ayıran ikinci ülkesi. Gazeteci Ragıp Duran, yay
gınlıgı, etkisi ve sonuçlarının tartışılıp sorgulanması
na bu sarsıcı bilginin de eşlik ettigi televizyonun, as
lında tek ses ve görüntülü halinin degişmedigini söy

lüyor. Medyatik gerçekle, hakiki gerçek arasındaki 
ilişkiye dikkat çeken Duran, "Paranın egemen deger 
haline geldigi televizyonda, kimsenin toplumun, yurtta
şın bilgilenmesi, estetik degerierin arttmlması gibi kaygı
ları yok. Farklıya, ötekine tahammülü yok. Onu tanımı
yor, tammak istemiyor" diyor. Duran'a göre, bu tab
loya müdahale edebilecek alternatif bir yayıncılıgı 
hayata geçirmek, öncelikle çalışanları ve izleyicileri
nin ortaklaşa mülkiyeti ile mümkün olabilir. 

Ragıp Duran'la medyayı, Türkiye televizyonları
nı ve dünyadan farklı deneyimleri konuştuk. 

Televiıyonun insanlarüzerindeki etkisi ve gücü daşü

nüldüğünde, bunun iki tarafı var. Bir yanda, etkide bu

lunan bir aygıt, araç olarak televizyon; diğer yanda, etki

lenen insan. Bu ilişkiyi hem aygıt olarak televizyon, hem 

de toplumsal bir varlık olan insan bakımından değerlen

diTir misiniz? 

Görselliğin çok eski bir geçmişi var. İnsanın tür 

olarak yeryüzündeki varoluşunda, 'görmek' önemliy
di. İnsan yavrusunun hayata gelmesine baktığımız 
zaman ilk yaptığı şey görmek olmuştur. İlk insandan 
bu yana her şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bugün medya 
itihanyla bakıldığında, bu kıdemli geçmiş, yani gör
mek, insanın fizyolojik bir özelliği. Bakmak için bu
nu söyleyemeyiz. 'Ne kadar bakıyoruz?' Bu tartışmalı 
olsa gerek. Olağanüstü bir kolaylık, herhangi bir zah
met, emek harcamadan baktığımız zaman birtakım 
şeyleri görüyoruz. Bakmak başka bir şey; hakmak dü
şünmeyle ilgili daha çok. Okumak da öyle. Görmenin 
böyle bir fizyolojik kolaylığı var. Diyebiliriz ki tele
vizyon bu görmeye dayanıyor. 

Televizyon bir yandan teknolojik olarak yeni, fa
kat özü itihanyla da, yani görselliği ön plana çıkaran 
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yanı itiharıyla da, aslında çok eski bir medya. Yunan 
tragedyalarına baktığımız zaman, agorada o dönemde 
yüzlerce binlerce insanın, etten kemikten canlı hem

cinslerini herhangi bir öyküyü anlatırken, yahut ders 
verirken izlediğini görüyoruz. Tabii bugünkü televiz

yonla Tragedya zamanındaki gösteri -canlı gösteri
çok farklı. Bugün çok ya paylaştı. Dolayısıyla ilkel bir 
medya olarak kolaylığın, çok fazla derinliği olmaya

nın, özel olarak heyecaniann medyası olarak televiz

yon var. 

Peki o zaman şöyle bir şey söylenebilir mi: 'Her türlü 

görsellik. her türlü televiıyon yayını. her türlü televizyon 

düşünme-yi engeller. ' Televizyonun doğru kullanımıyla 

bu olumsuz yanlan bertaraf edemez miyiz? 

Görselliğin düşünceyi körehen bir yanı da var. 
Küba'dan biliyorum, orda hafta sonu yedi sekiz saat, 
hafta içi de beş altı saat televizyon yayını var. Bu çok 
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önemli bir şey. Eskiden Türkiye 'de de böyleyd~. Faz
la televizyon yayını insanları temhelleştiriyor, koltu
ğa bağlıyor, sosyal ilişkileri de zedeliyor. Yapılacaksa 
da daha kısa süreli yayın yapmalı. 

Televizyon hayatımıza girdiği 1972'den beri bi
zim sosyal ilişkilerimiz değişti. Konulanmız kısırlaş
tı. Çünkü televizyona bağlı olarak tartışıldı. Konuştu
ğumuz dilimiz daraldı. Televizyon diliyle insanlar 
konuşmaya başladı. Tabii ben ortaçagı savunmuyo
rum, bu kaçınılmaz bir şey. Onun için 'görselliğin 
düşünceyi engelleyici yaruru minimuma indirecek 
düzeyde bir televizyon yapılamaz' demiyorum, yapı
labilir. Ama çok temkinli, çok dikkatli olmak lazım. 

Mevcut medya politikalannın şekillendirdiği bir tele
vizyon kültüründen ya da televizyonun yarattıgı. şekil 
verdiği bir kültarden bahsedebilir miyiz? 

İlk elde düşüncenin en önemli aracı. unsuru, bo
yutu olan dili etkili
yor, kısırlaştırıyor, 

yanlış kullanımları 

yaygınlaştırıyor. Tabii 
ki televizyon tarafın
dan üretilen, televiz
yon tarafından yay
gınlaştınlan, popüler 
ve meşru hale getiri
len bir kültür de var. 
Bu kültürü en tehlike
li olarak tüketim kül
türünde, reklamlarda, 
çok ince, çok büyük 
masraflada hazırla

nan reklam spotların
da, reklam filmlerinde görüyoruz. Çok doğrudan, 
ciddi bir şekilde rahatsız edici bir ideoloji her yer
de ... Bunu şu örnekte görebiliriz: "Kirlenmek gazel
dirf" Çamaşır tozu satacagun diye ... Aptal olabiliriz 
ama bu kadar aptal değiliz herhalde. Kirlen.mek dün
yanın hiçbir yerinde, hiç kimse için güzel değildir. 
Bir tek çamaşır tozu satıcılan için güzel olabilir. Esas 
kirlenenler yoksullar. Bu adeta onları hakir görmek, 
alay etmek. Bütün reklam ideolojisi bu yalanlar üze
rine kurulduğu için tehlikeli. Amerikan televizyonla
rında haber de, sinema da, müzik eğlence programı 
da, yarışma programı da reklam ideolojisi ile hazır
lanmıştır. Reklamı yapılan malın ya da hizmetin bir 
önemi yok. Bu bir haber de olabilir, bir müzik de ola
bilir, ama anlayış reklam ideolojisine dayalı. 

Anlattıkıarınız ışığı,nda Türkiye 'deki televizyon ya
yınlannı değerlendiTir misiniz? 

Televizyonun, form ve üslup olarak başka bir 

mecra, başka bir makam tarafından üretilemeyecek 
bir kültür üretimi yaptığını söyleyebiliriz. Bu kaçı
nılmaz olarak televizyonun bizatihi kendi yapısın
dan, doğasından kaynaklanıyor. Türkiye'de kültür 
üretmeye yönelik başka kurumlar da var. Bunlardan 
bir tanesi Milli Eğitim Bakanlıgı. öteki Kültür Bakan
lıgı. Birtakım özel kuruluşlar da kendilerine has şir
ket kültürü yaratmaya çalışıyor. 

Burada esas olarak benim bütün medyaya ilişkin 
olarak aradıgım. çoğu zaman da bulduğum temel bir 
tez var: Medyatik gerçekle hakiki gerçek arasındaki 
ilişki. "Susurluk olayı" ile "Kurtlar Vadisi" arasındaki 
ilişki ... "Susurluk olayı" hakiki gerçek. "Kurtlar Va
disi" sanal gerçeklik. Uzunca bir süredir sanal alem 
ile gerçek, kasıtlı olarak birbirine kanştınlmaya ça
lışılıyor. Kurtlar Vadisi'nden sonra Susurluk popüler 
düzeyde konuşulmaz oldu. Daha çok Kurtlar Vadisi 

konuşuluyor. Televiz
yonun popülerliği Su
surluk gibi elle tutu

lur, gözle görülür ola
ğanüstü bir siyasi 
skandalı rayından çı

karttı. Böylece hakiki 
gerçekler unutturulu
yor, tarihten ve bel
leklerden şekilde s ili
niyor. 

Denilebilir ki, dö
nemine uygun olarak 
televizyonun tarihi 
çeşitli silme biçimleri 
var. Konuya ve alanına 
göre değişiyor bu. 

Mesela her ülkenin bir tabusu vardır. Türkiye'nin 
Kürt meselesi, Fransa'mn Cezayir savaşı. İngilte
re'nin sömürgeci dönemi, Amerika'nın Kızılderili 
katliamı vs. Kamu parasıyla yayın yapan televizyonlar 
da bile bu konulara pek girilmez. N eo-liberal bir ide:. 
oloji için geçmişin temiz. bakirolması gerekir. Bizde 
mesela 15-16 Ha-ıiran konusunda, işçi sınıfının İs
tanbul'u neredeyse ele geçirecek kadar geniş çaplı bir 
gösteri yaptığını bir sürü insan bilmiyor, ama Ajda 
Pekkan'ın gençlik yıllarım bilen insan çok daha faz
la. Burada çok açık sımfsal bir tercih var. Bu bütün 
egemen televizyonlar için geçerli. Geçmiş gelecek 
açısından önenıli olduğu için. geçmişi olmayan bir 
kuşak yetiştirme gibi bir amacı var neo-liberalizmin. 
Çünkü onlar açısından Türkiye'nin geçmişi pek te
miz değil. 

Son dediklerinizden hareketle; Türkiye'nin tabusu 
Kürt sorunu, KtJ.rtltığe ait konular. temalar Türk televiz-
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yonıannda na.sıl ele alınıyor. nasıl işleniyor? 
Bu Türk egemen medyasımn genel kartvizitine 

ilişkin bir şey. Son 5 -1 O yılın televizyon arşivlerine 

baktığımızda. özel ve kamu televizyonlan, Kürt me
selesi diye bir sorundan bihaberdir, yoktur böyle bir 

şey. telaffuz bile edilmemektedir. Demek istediğim 
şu, ya hiç bahsetmemekte, yahut bahsettiğinde de 
resmi ideolojiyi haklı çıkaracakbiçimde yapmaktadır 

bunu. 
Bu bakımdan Kürt medyasının bütün teknik, 

mesleki, siyasi, ideolojik sorunlan bir yana, varlıgı, 
hiç olmamasından tabii ki çok daha iyidir. Sizin der
gi dahil. bu ülkede yaşayan önemli bir kesimin ana
dilinin özgürce medyada kullanılması önemli. 

Biliyoruz ki özel televizyonlar bir yanıy/,a kamu tele

vizyonunun (TRT) tek sesliligini eleştirip. çok seslilik id

diasıyla kurulmaya başlandı/,ar. Var mı böyle bir çokses

lilik ekranlarda? 

O zaman maddi çıkarlar itibanyla öyle bir propa
ganda cazip bir propagandaydı. Şimdi belki, TRT'nin 

yaptığı kadar kaba bir protokol haberciliğı yapılını 
yor. Ama resmi ideoloji özel televizyonlarda da haber 
sıralamasından , baklşa kadar her yerde tipik bir şe
kilde kendisini gösteriyor. Sadece haberlerde de de
gil. TRT' de yayınlanan bir diziyle, özel kanallarda ya
yınlanan bir dizi arasında bir fark yok. Özel televiz
yonların kadrolannda biraz daha popüler olma. daha 

az resmi olma gibi bir istek olsa da çok fark yok. Te
levizyonların logolarını kapayın ve spikeri de tarumı
yorsanız, görürsünüz ki, o kanalın hangi kanal oldu
gunu çıkartamıyorsunuz. 

Bu, milli birlik beraberlik anlayışından da kay
naklamyor. Tabü bu Türkiye'ye has bir şey değil. Te
mel amaç ve neredeyse tek amaç olarak reytingi artır-
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mak diye sımrlarsanız kendinizi, o zaman mecburen. 
zaten batıda ·da yapılan üç dört tane ilginç yöntem 

vardır, onları yaparsımz. Paranın egemen değer hali

ne geldiği televizyonda, kimsenin toplum; yurttaşın 

bilgilenmesi, estetik değerlerinin arttırılması gibi 
kaygılan yok. Farklıya, ötekine tahammül yok. Onu 

tanımıyor, tanımak istemiyor. Devletiyle, toplumuy

la. medyasıyla ötekini dışlayan, inkar eden bir yakla
şımı benimsemiş durumdayız. Bu demokrasi eksikli

ğinden kaynaklamyar tabii. 

Peki uzun erimli düşünüldagande, alternatif yayın

cılığın tarz ve yOnelimi nasıl şekillendirilmeli sizce? Var

sa dünyadaki örnekleri, Roj 1V ve benzeri deneyimleri de

ğerlendirir misiniz? 
Doğrusu bunun bir formülü yok. Benim izieyebil

diğim son 25- 30 yılın televizyon dünyasında, yerli

yahacı başarılı birtakım örnekler var. Öneellikle şu 
söylenebilir: Medya mülkiyeti, çalışanları ve izleyici
lerin ortaklaşa bir mülkiyeti olabilirse, sizin bahset

tiğiniz anlamda başarılı olunur. Bu başarı için gerek
li ama yeterli bir şart degil. Salt teknik, mesleki an

larnda başarılı, kaliteli değil. Bence medyamn mesle
ki bir ideolojisi vardır, ilkeleri vardır. Ve meslekicra 

edilirken, bu mesleğin ideolojisinin uygulanmasın

dan yanayım. İlk akla gelen El Cezire deneyimi ... El 
Cezire'nin arkasında, komplo teorisi olarak söylemi

yorum, BBC var. Bir kısım çalışamyla ayın dönemde 
Londra'da çalıştım. Onlar Arapça servisindeydiler. 
Oradaki ekip, tabii bu salt ekip meselesi değil. 

BBC'nin genel anlayışlarım Arap dünyasına çok iyi 

uyarlayabildiler. Amerikalı birtakım adamlar El Ce
zire'ye ~Siz Arap danyasının CNN'isiniz" dediler. Ce
vap çok hoş tu "Biz ne Arap danyasıyız, ne de CNN'iz. Biz 

sad~ce televizyonuz" dediler. Sadece televizyon olabil

mek çok zor bir şeydir. Bu çok önemli bir olgunluk. 
Medya mülkiyetine bakıyorsunuz El Cezire'de işte 

Kater Emiri'nin desteklediği, sarayın elinde bir mül
kiyet var. Medya mülkiyeti konusunda benim kafama 

çok uyan bir yapı değil El Cezire. Ama yayın politika

sı açısından bakıldıgtnda ilk dönemine -şimdi Arap 
dünyasından bazı önemli eleştiriler var- birtakım 

fikri tabuları kırmak, Arap dünyasındaki eski tür 

protokol haberciliği yenmek, rejimleri eleştirebil
mek. .. El Cezire sanki medyanın kendi ilkelerini, 

ideolojisini, Arap bağlaını içerisinde dengeli ve iyi 
bir şekilde başarmış gibi gözüküyor. Benim inceledi
ğim iki televizyon daha var. El Cezire kadar başarılı ve 
yaygın olmasa da, biri Lübnan'daki El Manar. O da 
Hizbullah'ın televizyonu. Bunların hiçbiri, kes yapış

tırla Türkiye' de yapılacak şeyler değil. Ama izleyici 
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kitlesinin desteği. izlenme oranları ve özellikle prog

ram akışlarına bakıldığı zaman farklı bir şeyler yap 
tıklarını görüyoruz. 

Roj TV' ye gelince ... Oradaki arkadaşlarla eğitim 
programıarına katıldım. Şöyle bir eleştirim olabilir: 
Siyasetçilikle medyacılığın arasındaki ilişkileri dü 
zenli kuramadıkları endişesi var. Medya mn kendine 
has kurallarım, ilkelerini göz ardı eden bir durum 
var. Güney Kürdistan'da Barzani ve Talabani'nin te

levizyonlarından sonra, -ki onlar geniş bir alanda 
çok kişi tarafından izleniyor- rekabet arttı. Eskiden 
Medya TV dünyada Kürtçe yayın yapan tek televizyon
du. Yetersizlikten bahsedilebilinir. Ama bu bizim bi
raz da televizyon tarihimizle de ilgili bir şey. Bizim 
için televizyon çokyeni sayılır. Türkiye'de 1860'lar
dan beri gazetecilik yapılıyor. Televizyon ise sadece 
l972'den beri hayatımızda. Daha birinci, ikinci ku
şak televizyoncudayız. Onun için hala bize erken gibi 
geliyor. Ve bana solcularm 'ana medyası' televizyon 
olamazmış gibi geliyor. 

Ayrıca sorunuzun ilk bölümüyle ilgili olarak şun

ları da eklemek gerekiyor: Herkes en yakınındaki ge
lişmelerle, haberlerle ilgileniyor. Genelkurmay baş

kanıyla, Bush'la ya da Blair'le ilgilenmiyor. Onun için 
mümkünse il hile büyük, ilçe. köy, mahalle bazmda 
lokal. yerel radyolar. televizyonlar olmalı. Bilebildi 

ğim kadarıyla en gelişmişleri i talya' da var. Günlük 
yaşamda televizyoncu ile yurttaşın arasındaki farkı 
sıfırlayan bir özellik var. Çünkü haberini yaptığınız 
vatandaşla aynı mahallede oturuyorsunuz. Yayın yap 
tığınız alan ne kadar daralırsa, gerçekle ilişkiniz o 
kadar yoğunlaşır. Alan ne kadar büyürse de o kadar 
gevşer. Çünkü o alan kaygan bir alan. Nasıl ki top 
lumda sımflarvar, aynı şekilde de toplumda bölgesel 
ve yerel farklılıklar giderek mini. mikro kimliklerin 
ön plana çıkmasıyla öne çı.lo.yor. Dünyanın heryerin
de çalışan emekçileri için ayrı, burjuvazi için ayrı, 
özel ilgi alanları olan insanlar için ayrı yayınlar çıkar. 
Türkiye'de garabet Hasan Celal Güzel, GündüzAktan 
gibi ırkçı renklere sahip birtakım köşe yazarları ile 
bizim Yıldırım Türker, Murat Belge, Tuğrul Eryılmaz 
aynı gazetede yazıyorlar. Batıda böyle bir gazete bula
mazsımz. Ben bir gazetenin bir insan gibi kimlikli bir 
gazete olmasım isterim. ~ 
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Xweza u destpeka din 

ALl YüZEN 

Mirov dikare bibeje ku di civa ta ava ya peşin de, lewn 

ü rista ramane di bingeha xwe de xwedi ruçikeke dini bıi 
ii di deste çina doliwger de büye saziyeka birdozi. 

Ev doliwger ji, ji leşker O ji illamen oll pek ten. 

Çavkaniyen ve sazümane baweri ii delindezin ü ev ba

weri ü delindez, xwe di dewra civaten hov de, di rama

nen Toteminist, Animist u Naturallst de bi cih dikin. 

Lewra mina hemu hUyeren civaki; biiyera din ji biiye

reke civaki ya bere ye. 

Di civaka ava ya peşin de, çina doliwger dikeve 

navbera mirov ii xwezaye u regezen oli ji bi deste ve çi

na doliwgerv e te saziimankirin. 

Mirovan, edi asuna xwe li hembere hezen rasere 

xwezaye ne bi şexse xwe, belarn bi deste çina doliwger 

ya civaki; nemaze bi deste rahb- qral u piştre ji bi nav

citiya qral-rahb domandine. 

Ev ruçika Teokretika civaka ava, di hemii dewra he

yama navin de berdewam kiriye ii ximen bedlen Rone

sans, Reform, Ron.ibüne u ximen maweya laiqbüne 

avetiye. 1 Di hemü dewr ii dewranan de, lekoliner li ser 

pirsa bingeha ol (din) rawestiyane, da ku bersiva ve 

pirse bibinin. Ji lekolineran binekan gotine ku mirov 

bi ramana o li re hatine afirand.in ii bi ve yeke re ji cuda

tiya diroka ko men mirovan ü diroka din, ne pejirandi

ne. Lewre li gori nerlna van lekolineran, ev her du di

rok bi ~ev re peşketine . Li go ri nerina van lekolineran: 

diroka din, dengvedana diroka mirovahiye ye.2 

Guftugo li çi radeyi bin b ila bin, ev yek tişteki ra s

teqin e ku din perçeyeke mirovahiye ye u wisa xuya di

ke ku tu cari je veneqetiya ye. 

Mirove peşin perçeyeke xwezaye bü ii di xwezaye de 

bi sere xwe tene bü. Dema ku li jor dinihert gerduneke 

be ser u be her didit ü hawidore wi ji bi hezen siruşti 

batibii rapeçand.in. Li aliyeki tirs. li aliye din ji bi hevi 

li çarmedora xwe diniliert ü dinava begaviyeke de di

geviziya. Tirsa li hembere xweza ii gerdüne u regezen 

psikolojik; yen mina hevi, neçari fı rum et, toven peşin 

yen ramana din tene hesibandin. 3 

Ramanwerekl sedsala l8'an, VOLVEY wiha dibe

je: Mirove peşin, ne xwediye tu ramani bii. Mirove 

peşin bere her tişti dest u lingen xwe bikar ani, ji az

mayişen b av ii kal en xwe sud wergirt u bi ve yeke re 

peşket. Pişti çekirina arnuraten jiyani; hişen wan ji 

zincira hewcedariyen hov xwe rizgar kir ü ji bela 

femkirin ii destxistina encame ve qesidt Bi ve enca

me re, hişen mirovan gibişte radeya heza tegihiştina 
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tegehen razber. Ango soyut. 

Li ser ruye erde. ji bill mirovan heyinen cur bi cur 

dijiyan ü piraniya van heyinan, ji mirovan bilıcıtir u 

xurtir biin. Agir wan dişewitand, gure gura ewran ew 

ditirsand, eve wan d.ixeniqand fı baye wan dikaşki

şand. Bi wi rewşi, demeke direj li ser sedemen van 

serpebatiyan ranawestin ii li ser ve ketümetbüne nafi

kirin, ü demeke direj di bin bandüra van büyeran de 

jiyana xwe didominin. Mirove peşin yen ku xwestiye li 
ser sedemen van hiiyeran raweste ü bersiva van pirsan 

femh hike, heyiri maye. Lewra ev hezen ku me helısa 

wan kir. ew raseri wi bfın fı miroven peşin wisa bawer 

kir ku ev huyeren xwezaye hezen awarteyi ne, an wan 

wisa hesiband. Lewra tenedigihişt ev büyera fı li ser 

wan, ne xwediye tu çalakiyan bfı . 4 

Li hela din ramanwereki sedsala 20'an FELİCİEN 

CHALIAYE ji, li ser ve babete wiha dibeje: Dema mi

roven peşin fe m dikin ku ji bill kesayetiya w an, di xwe

zaye de li dorhela wan bezeka belavbüyi "MANA" dora 

wan rapeça ye. we deme bi benatye hisiyane u gotine 

ku: "Ez heme ii beşdare heyine dibim. Ne de fı have 

min ii ne ji. bi tene kaliken min nikaribün min hiafi

randina. Ne hemü mirovahi ii ne ji hemfı. heywaneti 

nikarin min bikin heyinek. Lewra. hemu hezen gerdü

ni di min de dicivin. Hege kaeşanek, tavek an gerdfı

nek tinebUna. eze ji tunebüma. Lewra, ez hilberiya ji

yana gerdüni me. Di kUrabiya heyina xwe de ez heyine 

diliinim ü ev beyin. rasere murweta "kesayetiya" min 

e. Her wiha ev beyin, murweta min ji radipeçe. Ev be

yin here min h ebU fı we bi her ka xwe ya besinor re. he

ta bedawiye "benatiye" ji hebe. Ev beyin heyina heda

wi ye. Heyina min ya dawindar, bi vt awayi gihijtiye 

hesta benatiye. 
Mirove peşin, dema ku xwesteka xwe ya peşin bi

dest dixe, dilşa dibe ii bi destnexistine re ji eşe dikişi

ne. (ZewqüAzar) 

Bi beşdarbüna hiş re, ev hest dibe xwedi giyan u bi 

bandora civate re ji dibe male civate. Ev hesten dilşahi 

fı eş, ü dozina xweparastine, di hemü jiyana mirove pe

şin de çavderiye le dikin ü ji her ramana windabüne 

(xilasbfıne) . li peşberi kişandina eşan dibin asteng. 

Lewra mirov, ramana windabüne xwintehl dibine na

pejirine. 
Dozina xweparastine li her xwe dide. da ku benati ii 

dawindariye (ku ev her du tegeh ji ji raman u besta mi

rine derketine) li hev bine. Dehneke mirov ya sirüşti, 
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meraq ji piştgire ve keftelefte ye. 
Xwesteka naskirin ü fehmkirina binemak ü küra

hiya gerdune, ji begaviya terkirina besta meraqe der
ketiye hole. Dehna rnirovi ya seyemin viyan ji, erka 
wan herdü delınan (ku ew ji xweparasin ü meraq bO.n) 
ternam dike. Ango viyan qedandek e. Viyan ji bela be 
yinen dawindar derketiye ii bi ruhiyetbüna hiş re ji bii.
ye male civake. 5 

Li gori dengvedana van sirovekirinan; mirov li 
hemhere bayeren xweıaye n li hemhere besta benatiye 
xwe geleki behez dibine, tenagihije hemu hUyeren 
xwezaye u ji bo serwera wan bOyeran ji xwe bebeı dibi
ne. Ev beheziya wi, xwe di tegehen psikolojik; mina 
hesten tirse, xweparastine. meraqe u di viyane de bi 
cih dibe. Ango ev best, dengvedanen biyanibünen psi
kolojik in. Din; piştre ji xwe di fesala baweri, helwest. 
tevger u di delindezan de dike girgin (somut) ii rexis
tinek yekkeri. Beguman ev danasin u naverok, li gori 
cih ü deme veguheriye. Bi gotineke din: Mirov wisa 
bawer dikin ku di xwezaye hezeke awertehi heye ü ev 
hez rasere (serdeste) xwezaye ye. Encam; ev heza 
awertehi. hemıi büyeren xwezaye dikargerine. Ango 
dihewisine. 6 

Mirov li gori serpilika peresende (evrime) u li gori 
avahiyen xwe yen civaki u ab o ri, nezike din fı wisa ji di
dine nasandin. 

Her wiha ku em ramane. mina wek hilberiya tevge 
ra xebate bipejirlnin, we deme em bi hesani dikarin 
bibejin ku ramana dini (oli) bi bira civaki re dest pe 
k:iriye. Ev heza b ira civaki, bi, "Homo Sapiens ~ re biş
kivi ye ü di dewren Paleolitik, Mezolitik ü Neoimk de; 
li go ri rüçiken civaki fı abori domanen diyar derhas ki
riye.7 Beguman ji hela zanisti ve, rnirov Dikare li gori 
şirovekirinen dini li büyera din binehere. Lewra çav
kani an naguheri tune. Zanist riya xwe bi çavderi, de
ney ü bi rebazen zanisti vedike ü bi ve yeke re ji di riya 
xwe de dimeşe. Bi rebazen xwe re ji, ji din dur dibe. 
Lewra din bi pirani li hemberi peşveçilna zaniste büye 
astengü xwestiye ku şiroveyen xwe. her dem bixe dew
sa şiroveyen ıanisti. 

Zanista civakıaniye ji, bi re ürebazen zanisti li bü
yera din dikole. da ku bersiven zanisti derxe bole. Mi
roveki ıanist, tu cari nikare weki zilameki oü li buyera 
din binihere. Cewaziya nerina wan, di hemü babetan 
de xuya dike. Lewra miroven zanist dizanin ku din; bU
yerake civaki u mirovi ye. Bi ve ditine re ji büyera din 
weki büyereka wehiye nabine, le hele, weki baweriye
ka vale ji nabine. Lewra din bıiyeraka civaki ii mirovi 
ye (i di ve ku bi vi çavi le be nihertin. Di ve babete de, 
arınane ne ew e ku em. dijberiya din u zaniste raxin ber 
çavan.le ji bo tegihiştina şirovekirina zanisti, ru bi ru
kirineke wiha pewist e. 

Gelo baweriya dini kenge fı çawa derketiye hole ü 
xwezaye (sirüşte) di ve yeke de roleke çawa üstiye? Ar
manca ve nivise ji, kem be ji ditina bersiva ve pirse ye. 
Li jor me belısa tekiliyen mirov, xweıa ü bilyeren xwe
zaye kir. Beguman regezen mina tirs, teneti, bebezi ü 
begavitiye, re li ramana dini vekiriye fı bi beşdarbüna 
hiş re jt, büyera din bfiye male civake. Belam, ligori ba
weriyen hemfı ol en ku baweriya xwe bi yek Xwedayt tl
nin; Xwede hemfı gerdüne afirandiye fı piştre, bihuşt ii 
dojebe. Bi afirandina Adem ü Hawa ü piştre ji bi xera 
gunehen wan, yen p1roz re destpeka jiyana dinyaye ... 

Le ev ditin. ditineke dini (oü) ye ü tu giredaniya we 
bi ramanen zanisti re tune. Dibe ku din dixweze li go ri 
dile xwe afiradina mirov, gerdün ü xwezaye şirove b ike 
O. bi mirovan bide nasandin. Le hele ne pewist e. ku za
ni st xwe tekili şiroveyen dini bike, ji.xwe xwe tekili wan 
şiroveyan ji nake. Belarn weki te zanin, din xwe tekili 
şiroveyen zanisti dike ii her dem daxwaz dike, ku ciM 
ıaniste bigire. Bi ve yeke re din; sedemen büyeran şi 
rove dike ü heta reza dinyaye ı1 jiyane ji nişane hemfı 
mirovan dicle. 

Hasile; meriv dikare bi hesani hibeje ku. ji bo he
mü biiyeran sedem dive. Tu tişt ne be sedem e. Ev ba
yer hege ci.vaki bin. zedetir giredaniya wan bi hev re 
heye. Her kes dikare heyi ku bibeje ev ditin an rama
neo ıanisti ne. dikare baweriya xwe bi hernil tişti bine, 
le Dikare baweriyen xwe bi.xe dewsa zagonen zanistı 
yan civaki. Ji destpeka diroke O. heta dema me ya nü
jen, gel ek kes ji herramanan ditinen xwe ji. aliye dine 
serwer ve hatine cezakirin, le disa ji miroven ronak ü 
ramanweran, ramaneo xwe peşkCşi mirohaviye kirine 
ü he ji ev tekoşin berdewam e. 

Zanist. tegihiştiye ku tu tişt ji tunebüne naye beyi
ne ji, naçe tunebüne. Re pir direj ü pirr texlid in. ü ev 
pevajo milyon salan e didome. Tu tişt winda nahe, le 
dibe ku dibe tişteki din. Ji her biiyereki re, sedem di
ve, bersiv dive. lekoün dive, deney di.ve, çavderi dive, 
rebaz ii re dive ... 

Edi saxi ü başiya we. 4' 
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Bölge kadınının yeni yüzü 

Akyıl 'ın kadın işçileri ... 

DERYA KARAÇOBAN 

"İhtiyacı olmayan hiç kimse bu koşullarda çalış
maz ... " 

Yüzlerce Aleyıl işçisinin duygu ve düşüncelerini 
yansıtan bu sözler, ayrıca Diyarbakır'ın özel sektör
deki en büyük fabrikası olanAkyıl Tekstil'de, sömü
rü çarkının genç kız ve kadınların emekleriyle nasıl 
döndürüldügünü de anlatıyor. 1990'lardan bu yana 
göç magduru bu kadınlar, burada sadece emeklerini 
doleuroakla kalmayıp gençliklerini. umutlarını, ha-
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yallerini de törpülüyorlar. 
Köylerinden sürülüp kentteki yeni yaşarnlarıyla 

tanışmadan önce, kocaman çakır gözleri hep zulme 
tanıklık etmiş, hoyratça örselennıiş hayatlarının 
merkezinde hep 'korkular' yer almıştı. Köylerinde, 
her ne kadar ikincil konumda bulunsalar da evin, ha

gm, bahçenin hemen hemen bütün sorumlulugunu 
üstlenmişlerdi. Tarlayı eken, evi çekip çeviren genç 
kızların, yaşamiarına dair alınan kararlarda söz hak

ları yoktu. Birçogu ya köylerinde okul olmamasından 
ya da kız çocuklan için eğitimin bir gereklilik olarak 

görülnıemesinden dolayı, eğitim haklanndan yoksun 
kalmışlardı. Evde, en ufak hataları bile hoş karşılan
mayan bu genç kızlar, durumlarını 'kader' diyerek 
anlamiandırmaya çalıştılar . Yaşadıkları şiddeti 'ka

der' olarak algılayan birçok bölge kadını gibi ... 
Köylerinden kovulmaları, açlık ve yoklukla tanış

maları "kentli'' yaşamlarının başlangıcı oldu. İşsiz 
eşler, erkekler kahvelere abone olunca, kadınların 
çalışması açlık sorununun çözümü için bir zorunlu
luktu adeta. Hiçbir vasfa sahip olmasalar da, fabrika 
işi için onlar tercih edildi. Üstelik onların aldığı üc

retin 'asgari'liği aile için de sorun olmayabiliyordu. 
Sonuçta kızın evienineeye kadar aile geçiroine yaptı
ğı 'katkı 'ydı sözkonusu olan. Yani "ne getirirse kah u 

lümüzdür" düşüncesi ... 50 ya da 500 lira, sorun de
gildi. Bir Akyı1 işçisinin bu konudaki sözleri çarpıcı: 

"Ben 14 yaşınıdan bu yana çalışıyorum Akyıl' da. Ai
lem asgari ücret almaını hiç sorun yapmadı. Zamanla 
kız kardeşimi de yaruma aldım. Ü eretimizin az olma
sını ailemiz hiç problem yapmadı. Bir isteyenimiz çı
kacak, biz de evlenecektik. '' 

Hiç okumamışlıklannın, yaşlarının küçük olma

sının hiç önemi yoktu, Akyıl patronları için. Aksine 
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bu durum bir avantajdı. Evde üzerlerindeki her türlü 
baskıyı 'kader' diyerek geçiştiren genç kızlar, fabrika 

koşullarında da her türlü hakaret, aşağılama, sömü

rüyü hoş göreceklerdi. Evde mevcut otoriteyi bu kez 

de patranlar fabrikada avantaja çevirecekti. İşçiler 

patronları hiç de zorlamayacaktı. Çalışma saatleri 

belli olmayan fabrikada, tek bir gün dinlenmeleri bi

ie çok görülüyordu. Sigortaları düzenli yatırılmıyor, 
hastalık. yokluk "sudan mazaretler" sayılıyordu. 

Deği~(tir)en ne oldu? 

Peki, Akyıl kadın işçilerinin bugu.nku durumunu 
eskisinden farklı kılan ne oldu? 3 yıl kadar önce başla

yan sendikalaşma mücadelesi bir dönüm noktasıydı. 

2005'in Eylül'ünde Akyıl'da aylardır verilmeyen üc

reder, sürekli mesai ve işçiler üzerindeki baskı sabır 
taşını çadattı sonunda. Sendikanın yetki almasım bir 

gün dahi beklerneye tahammülü kalmamıştı işçilerin. 
Akyıl. Türkiye'nin gündemine "bijlgede tJzel sektördeki 

ilk grev" kaydı ile girdi. 2 hafta süren grevin ardından, 

patron sendika olmadan işçilerle masaya oturdu: İşçi
lerin içerdeki birikmiş maaşlarının ödenmesi, sigor

talarının yatırılması ve çalışma koşullarının düzenlen-

mesi taleplerini içeren sözleşme imzalandı. 

Bugün Akyıl işçileri, örgütlü olduklan TEKSİP 

sendikasında, ticret ve sigortalarıma düzenli yatırıl

ması, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleriyle 

giriştikleri ekmek kavgasını sürdürmekteler. . . Ale

yıl'ın kadın işçileri bugün dünden daha farklı bir 

noktadalar artık. "Birlik olmak" tan bahsediyorlar . .. 

"Kazanmak" tan söz ediyorlar... Yaşayarak öğreni

yorlar ... 

Aileleri de artık eskisi gibi düşünmüyor. Akyıl iş

çilerinden Gülhan'ın babasının şu sözleri Akyıl'ın 

ayaasından yansıyan bu değişimi bir kez daha doğru

luyor: .. Türkiye'de demokrasi lastik gibi ... Kim hangi ta

rafa çekerse oraya gidiyor. Kim raşvet verirse ona çalı.şı

yor. Rüşvet oldukça demokrasi olmaz. Kızımırı sendika

laşma mücadelesi de boy!,e. İşçilerin hakları ne ise ver

sinler. lşsizim ben. Güneydoğu 'nun yüzde SO 'si işsizlik

ten dolayı batıya gitti. . . Kadın ve erkekleri eşit tutmak 

gerekiyor. Kızım' destekliyorum. Çalışınca güvenceleri 

oluyor. Ayakları üstünde dursunlar. Haklarını alana ka

dar onların yanındayı.m. ·· ~ 
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Li Belıra Sipi pelen Botan 
MEHMET NAS 

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

W e şeve hi dengeki bi xwe hesiyam, ji xew fı xew
nek şerin şiyar büro. Heta gava ku pe hisiyam, min 

fahm kir ku denge tiliföna mina desta ye. 
Hinekwext di ser de derhas bü. Ji nav nivinan ra

bUm. fı min deste xwe direji tilifone kir. Ji:xwe heya 
we gave. du-se caran zengila tilifone le xistihü. 

Min tilifone girt ü bersiv da, her çiqas di we geji
ye de min du-se caran deng le lar le, ye li sertelefone 
pejna xwe nekir ü tilifon di ser min re girt. Ninıra ti
lifone xefbU u saet li dor duduyen şeve bu. Min gelek 
meraq dikir ku ki di ve saeta şeve da tilifone min di
kir. }i ho veyeke ji. ez geleki li bende ma m. Min digot 
dibe ku disa li min higere le tu dengji t ilifone nebat fi 
ez li bende mam . 

xewe şiyar bike? Bitenedu-se peyven tilifone; "Elo, 
Eloo, Elooo", ji min bibihise ii tilifona xwe girt. Min 
zehf dixwest kese/a nepeni bizanihim he ka ki ye. Ez 
li her kesi fikirim ü li ser ve yeke min texmina xwe 
hürü kür kir. Ere, ere, ere hawerke ji ew hü. Le ma çi

ma ne axivi. Ma ew du-se peyven min ji hesten we ra 
hühün derman gelo, ma dile we xweş hühü? Ez niza
nim ... Ez li halkone di deste min da cixareyek u hi ça
veki ji xewe nepix:i li temaşeya bedawiya as:iman, şeve 
üsterken he bejmar bam. Heyverone elle xwe ye zivin 
li xwe kiribü ı1 ronahiya xwe li ser bajare qeraxe belı
ra sipi belav kiribü. Ve şevü beyva spehid:imenenro
jen min en jibirbüyi diani hişe min. Li perave jibir
buyiyan de evindarek bedeng ii xef hUm. Ere ez niha 

.------------------------------------..., hiibfun evindar, ji bo ku ew hiv şahide 

Ge lo ew ke bu, ew bedengiya şeve çirandihü ü min 
ji xew u xewna şerln şiyar kiribU? Pirs. mereq u ra
man di we şevedeli ser hev kom bubun. 

Edi min nedikari razem u rakevim. Pişti demeke 
direj ü bedeng. ez derketim halkone Cı min cixareyek 
pexist. Hewaki sar, le ne cemidi li derva hebU. 

Asiman bi sterkan xemilihfı u sterka ziv'in, hiv jt, 
ronahiya xwe bi ser vi bajare razayi ve berdabfı. Min 
him be deng ı1 bi meraq li hive temaşe dikir Q him j1 
difikirim. Gelo ew ke bU di sa et duduyen şeve de lil:i
fone min kirihü? 

Ez hatihum bin ke? Ke bu ew kese dixwest min ji 
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evina min ı1 evindara min bü. Min ge
lek dixwest ku hiv van hesten min higi
hine yara min a nepeni ... 

Heee yare şiyar he! Evinamin şiyar 
he! Küleka qesra dile xwe ji min ra ve
ke. Va ye rihe min li her belıra sipi, ga
zi te dike ü li ser pelen hov hi hasken 
xwe ve xwe digihine te. tdi şiyar he! Ji 
ho ku bedengi, pel li geremol ü heyde
dana vi bajare mezin kiriye. Xewe hi 
nepeniya xwe, rihe mirovan peçaye. Bi 
ten e ez ü tu şi yar in. J ixwe, te min ji xe
wa şerin şiyar kir ü niha ji tu min li 
henda xwe diheli. Jixwe dile min din ü 
har büye, nahele ez ji weki her kesi ra
kevim. Axx çi bikim, evin neziki min 
dibe, le min ji rastiya xwe ji ewqasi hi 
dür dixe. Le disa ji ez terka rastiya xwe 
dikim ü va ye li benda tilifona te mame. 

Edi şiyar he evi na min, biliiliise denge dile min e bi
rindar. Denge dile te, denge nefesa te dihihisim. Ha
wara dile te , gihat vi welate dür u vi bajare li b er beh 
ra sipi. Ez ji odeye derketim, di deste min de tilifon, 
li balkone, li heyverona me temaşe dikim. Dizanim 
niha tu ji li bin hive u s terkan nobedari. Bi min ra bi
peyive evina min, nefesa xwe ii gotinen xwe emanete 
bayen çiyayen Bobtan bike. da ku ji ser deşta Mezo
potamya qedim, xwe higihine heya her belıra sipi. Bi
peyive, hi awayeki eşkere ü be tirs. Jixwe ez ü tu ii ji 
hive pe ve keseke din nabihise. Jixwe şeve, hemı1 IDi

rovan xistiye zindana xewe edi ew li henda roje ne. 
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Niha bi tene ez ü tu azad in. 
Biraninen min, perda jibirbüyı:ne ji her çaven 

min radikin. Niha ez bi awayelô zelal te dibinim. 
Pel en bay e disa bilin d dibin, ji welate dür, awazen 
payizoken Bohtiyan ji min ra tinin. Bihna gul ü 
kulilken hewşa me tevi bayen çiyayen Bobtan di
bin ü ez bihn dikim, radimüsim ü himbez di
kim ... 

Edi bü sibeh ev'ina min. Axir, te tilifone min 
nekir. Bila welô te be disa. Min ji te re gotibü, li 
vir roj naxweye bi tene tirejen we u ronahiya we 
dibin para min. roj ji min xeyidiye li vir, germa
hiya xwe nade min. Ez dizanim niha li Serte, roj ji 
Sere Zini derdikeve, li ser deşt ü çiyayen Bohtan 
bilind dibe u xwe digihine bajer. Mizginiya roje
ke nu ji were tine. Gundi u şeniyen Bohta ji xew 
radibin. Denge banga mizgefte gazi miravan dike 
u xweza dibe şahide diayen qedim u piroz. Denge 
banga mele bi ser bajer dikeve, paşe dor te diken 
gundiyan. }iyan d'isa dest pe dike, koçeren taxa 
Bitimke ü Sere Zine pez ü dewaren xwe derdixin 
der. Şivan tevi bilüra xwe serkeşiya wan dikin ü 
dimeşin. Şev. edi taritiya xwe ji ser bajar hildide ü 
bajar emanete rojeke nü dike. Perde ji her kule
ken xaniyen ces tene hilkeşandin ü dergehen bi 
depen kevnare, ji bo jiyanek nü vedibin heya şe
ve. Çaven westiyayi ü rüyen bi kovan xwiya dikin, 
di kolana Tillo de karker li benda kareki nü ne, 
edi kolan ji. ji miroven be kaı: westiya ye. 

Karkeren kolana Tillo, jiyana xwe di serkefti
na tekçüne de his dikin, ji rüye wan e qemer tirs u 
he heviti dide der. Kuçeya suka Helewkaran, ri
hen çavbirçi tije kirine. Etar disa dirütiya xwe 
do m dilin. Li her deri denge hesine sor u hewara 
hedadan te bihistin. Li xwartir jt dergehen xanen 
kevnare vedibin. Bajar edi dibe qada şere bazir
ganiye. kesen xwedi hez, be hez u tolaza diperçi
qinin. Dewlemend, feqir fı xizanan dimijin, zor
destiya xwe didominin. Karkeren paqijiye dikin, 
edi westiyane u li qehwexanan çaya nu demgirti 
firr dikirin. Dinen bajer xwe sipartine kolan ü 

kuçeyan. edi roja nu ya Serte destpe kiriye. de 
haydel Roj baş Sert, roj baş hemwelatiyen min ü 

roj baş evina min ... 

Jiyan çiqas xweş e evina min, weki dile evin
dareki bi germ, weki tenhüra hunermendeke ji 
dil ü can ü weki awazen payizolô herikbar u zelal. 

J iyan çiqas dijwar e evina min, weki min ji we
late xwe dür. bi tena sere xwe, xerib ü penaber li vi 

bajare Belıra Sipi... ~ 
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Diyarbakır Festivali 

Bir kültürel mevzi nasıl inşa edildi 

VEDAT ÇETIN 

Festivalierin yerel kültürün ve sanatçıların ken

dilerini ifade etmelerine ve halkla buluşmalanna 

önemli olanaklar sunduğu inkar edilemez. Bir süre 

sonra, bu olanaklar yerel sınırları zorlayınca, festi

valler de giderek uluslararasılaşmaya doğru yol alır. 

Yaşadığımız topraklarda kendin olmayı, kimliği

ni gerçekleştirmeyi engelleyen mekanizmalar hala 

işliyorsa da, gelinen aşamada, kültürün ve dilin artık 

kendi meşruiyetini kabul ettirdiğini söylemek 

mümkün. 

'Aman ha festival yasaklanmasın ... ' 

Genel atmosferi içinde siyasette bir durgunluk ve 

birçok sıkıntının göze çarptığı bir dönemdi. 2000 yı

lı Şubat'ında Diyarbalar Büyükşehir, Bingöl ve Siirt 

Belediye Başkanları tutuklanmış, 

gerginlik tırmandırılmıştı. Belediye 
yönetimleri sıkı bir denetim altın
daydılar. İşte bu süreç sonrası. 2001 
yılmaa düzenlenen ilk festival prog
ramı birkaç istisna dışında Türkçe 
ağırlıklıydı. Bahsettiğim istisnalar 
da "Sözlü gelenekten yazılı edebiyata 
geçiş" başlıklı birpanelile "Kadın Ye
rel Giysi Defilesi ·· programıydı. Bir de, 
Ahmed Arif anınası vardı ki. il valili
ğinin yaptığı kontrolde üzerinde 
çokça durulmuştu. 

Çok iyi hatırlıyorum ; sözkonusu panelin konuş

macıları olan Kürt Enstitüsü yöneticilerine ısrarla 

dikkatli olmaları hususunda uyarılar yapıyor. '~Aman 

ha. festival yasaklanmasın!" diye kaygılanıyorduk. 

Festival26 Mayıs'ta yapılacaktı ve Ahmed Arif in 

ölüm yıldönümü anma etkinlikleriyle birlikte dokuz 

gün sürecekti. 25 Mayıs akşamı aralarında Mehmed 

Uzun ile birkaç Kürt kadınının Kürt dili tartışması 

için atv'de Siyaset Meydanı programına katılmaları 

ve yapılan konuşmalar festivalin sorumlularını ra

hatlatmıştı. 

Birinci festival programının ağırlıkla Türkçe ol

ması. nedenler ve koşullar anlatılınasına rağmen, 

eleştirilere konu olmuştu. Oysa Murathan Mungan'ın 
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yazdığı "Mahmud ile Yezida" oyununun finalinde yer 

alan Şivan Perwer'in "Kirive" parçası nedeniyle so

rumlular hakkında soruşturma açılmıştı vs ... 

Kürtçe etkinliklerio önü açılıyor 

Hem ilk deneyimin birikimi ve hem de aradan ge

çen zaman içerisindeki diğer gelişmeler, ikinci festi

valde daha ileri bir adım atılmasını gerektiriyordu. 

Çünkü festivali n önemi daha bir anlaşılır olmuştu. 

Artık programa Kürtçe müzik, edebiyat ve tiyatro 

etkinlikleri konulabilirdi. Dilşad 'ın keman dinieti

siyle katıldığı açılış programı olaganüstü beğeni ka

zanmış. Kürt müziğinin önemli gruplarından Kam

kars 'ın verdiği iki konserde on binlerce kişinin yüre

ği sevinçle dolmuştu. Yine Venge Sodiri müzik gru
bunun Zazaca konseri de bir ilk sayı
lıyordu. 

Benim Adım Kırmızı adlı romanı 

Nave M ın Sor e adıyla Kürtçeye çevri
lip yayımlanan Orhan Pamuk da bu 
festivali n konuğu olmuştu. 

İkinci festivalin bir diğer önemli 
atağı da sözlü geleneğin sanatçılarını 

ağıdayan "Dengbeı1er Diwanı" oldu. 
Tıka basa dolu tiyatro salonunda 2 

bin kişinin katılımıyla keyifli ve aynı 
zamanda hüıünlü saatler yaşanmıştı. 

Kürtçe edebiyatın ustası sayılanAlımeda Xani'nin 

anıldığı "Oçüncü Oğretmen Ahmede Xani'' paneli ve 
"Texte Reş ", Yılmaz Güney Belgeseli gibi film gösterim

leriyle çokkültürlülüğün. ağırlıkla da Kürt dili ve kül

türünün geçit töreni yapılıyordu. O günkü koşullarda 
çok önemli ve değerli katkılardı bunlar. 

O süreçte polisiye engellemelere ve yoğun baskı

lara rağmen festival Kürtçe dili ve kültürü önündeki 

engelleri aşarak adeta bir yol güzerg.ihı çiziyordu. 

Açıkhava etkinlikleri ve özellikle de konserlerin ak

şamın ilk saatlerinde bi tirilmesi zorunluluğu vardı. 

Zira "Olagani!stil. Hal Yasası" işliyordu. Her şarkı, tür

kü söylenemezdi; hele dili Kürtçeyse! 
Kapanış konserinde "Hemepeş" parçasını söyle

dikleri için Koma Asınin'in grup elemanlarının gö-
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• • 
'BIR FILM' zaltına alınmalan, kazanım

ların sevincini gölgeleye 
medi yine de ... 

'Edebiyat Günleri' bir 
olgunluğun yansıması 

Siyasete yaptığı katkıları 

da görmezden gelinemeye

cek festivaller Tunceli ve 

Diyarbakır' dan sonra Doğu

beyazıt'a, Batman'a, Kızılte

pe 'ye kadar yaygınlaşıyordu 

artık. Bu süreçte kendi ya ta

ğına sığmayan Diyarbakır 

festivalini de profesyonel

leştirme ihtiyacı doğmuştu. 

Önce ~Diyarbakır Edebiyat 
Canleri" ve ardından da "Di
yarbakır Sinema Günleri" 
olarak ayrı etkinliklerin or

ganizasyonu işte bu ihtiyaca 
yönelikti. 

FiLM GÜNLERi 
24·30 KASIM 2006 

yayın çalışmalan. Özellikle 

Osman Sebri kitabının 

Kürtçe basılması, Selim Be

rekat'ın kitabının Arapça-

dan çevrilip hasılınası gibi ... 

- Haftalık Azadiya Welat 

Gazetesi'nin günlük gazete 

olarak üstelik Diyarbakır'da 

yayınlanıp dağıtılması ... 

2003 yılının Kasım 

ayında düzenlendi, Diyarbakır Edebiyat Günleri ... 
Bu etkinlik, Kürt edebiyatının da tıpkı Kürt kül tü

rü gibi kefeni yırttığının habercisiydi. 

Programdaki "Ortadcğu Edebiyatı. ve Çokkültürlülilk 
Konferansı"na Suriye, Irak, İran, İsveç ve Türkiye'den 

birçok Kürt yazarın katılımı sağlanarak taribi bir gö

rev yerine getirilmişti. O günlerde KürtYazarlar Bir

liği Başkanı olan İzeddin Mistefa Reş'in, HBurada bü
tün danya edebiyatlannm ve halklannın bir araya gel 
mesinin çok gazel bir duygu olduğunu·· dile getirmesi 

dikkat çekiciydi. 

Kürt kültürüne ve Kürtçeye katkıl ar .. . 

- Festivallerde o çok sık sorulan ve konuşmacı 

herkesin gardını almasına neden olan "Neden Kartçe 
yazmıyorsunuz?" sorusu eskisi kadar sorulmuyor en 

azından. Çünkü artık Edebiyat Günleri' ne katılanların 

çoğu Kürtçe yazanlardır ya da Kürtçe yazılmasını sa
vunanlardır. 

- Edebiyat Canleri kapsamında Kürtçe konferans

halkla buluşturulması. .. 

- Kürt dilinde birlik ara

yışı ve Kürt yazarlarının hep 

bir arada ve özellikle de Di
yarbakır'da toplanıyor ol

ması ... 

- Ayrıca festivalierin 

önemli katkılanndan biri de 

kültür kurumlannın oluş

masıdır. Dicle-Fırat Kaltar 
Merkezi ve Her Yerde Sanat 
Festival Organizasyonu gibi ... 

- Ciwan Haco, Ozan Di

yar, Xero Ebbas, Dilşad. 

Egide Cumo, Feyzoye Rızo. 

gibi birçok ünlü sanatçımn 

- Taribe yolculuk gezileri kapsamında; neolitik 

çağdan bu yana Mezopotamya medeniyetinin önemli 

ayağı olan Ergani 'deki Hilar M ağaraları ve Çayönü 

Harabeleri'nin, Silvan'daki Hasunin Mağaraları'mn 

halka ve basına tanıtılınasıyla. yaratılan ilgi .. . Ayrıca 
bu antik yerlerin restorasyonu için projeler hazırla
nılması ... 

- Kürtçe Diyarbakır haritası, bültenlerde yer ~an 

Kürtçe yazılar, tamtım ve broşürlerin belediye gibi 

resmi kurumlarca Kürtçe basılmaları. .. 

- Hepsinden önemlisi ise Newrozlann yasallaş

masıydı; 2000 Newroz'undan itibaren izinli ve kitle

sel kutlamalar yapılıyor. Protokolu, resmiyeti, açık 

adresi, popüler sanatçıları, kostümleri, flama ve bay

raklarıyla ulusal kurumlaşmanın bir parçası sayılıyor 
Newroz. 

Bütün bu gelişmelerde Kürt siyasetinin aldığı me

safe kadar, Türkiye 'nin AB yolunda yaptığı yasal deği

ların düzenlenmesi ve sonuçla

rının Kürtçe olarak basılması ... 

- Diğer parçalardaki ve di

asporadaki Kürtçe edebiyat 

eserlerinin basılması, bazı ki

tapların belediye tarafından 

basımına katkı sunulması gibi 

D lY AilAIII 
üftürsanat 

festivali 

şikliklerinin de payımn olduğu

nu belirtmek gerekir. Ama esas 
belirleyici etkenin ise halkın 

kendi diline ve kültürüne sahip 

çıkma ısrar ve iradesi olduğunu 
kim inkar edebilir ki! O 

e -nı.til : vedaLcetin@hotmail.com 
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Tolstoy bi kurdi bixwinin 

CEMil ÜGUZ 

Roman u çiroken niviskare navdar Tolstoy heta 

niha ji ho gelek zimanan hatin wergerandin. Niha hln 

çiroken wl ji bo kurdi hatin wergerandin u weki pirtU

kek bi nave 'Wateya Jiyane" ji Weşanen Hivda derket. 

Ni viskare rus Tolstoy xwedi jiyaneke cihereng 

bü, ve ciherengi xwe di herhemen wi de ji nişan da

ye. Wi carinan çiroken li ser jiyane nivisin ku mirov 

dikare bibeje oldariyeke di nava xwe de dihebine, 

carinan çtroke dijberi ve yeke nivisin. Çtroken di 

"Wateya Jiyane" de ji digel re nişani kesan didin. 

xwedi felsefeyeke ne, mirov her hi qenciye ve dikişi

nin, di hernan deme de dinava xwe de neziktedayi

neke oldari ji dihehinin. Le çi dibe b ila hibe, çiro

ken Tolstoy hejayi xwendine ne. 

Niviskare mezin Lev Nikolayeviç Tolstoy (Leo 

Tolstoy) , di 9 'e rezhera 1928'an de li 
Tula hat d int\. He bi çUk bU de u have 

xwe winda kir u sewl mezin hü, hi pişt

giriya meten xwe perwerdehiya xwe do 

mand. Niviskar sala 1943'yan de ji bo 

xwendina Zimanen Rojhilat diçe Za
ningeha Kazane le ve perwerdehiya xwe 

nivco dibe le u dest hi xwendina hiqll.qe 

dik e. 
Tolstoy l85l'e de heşdariArteşa 

Rus dibe, 1854- SS'an de hi rutbeya 

tegmenll topavejan di nava Şere Qirime 
de cih digire. Her serdemeke wl hi 

awayeki di nava herhemen wl: de cih di

gire. Ve serdeme herhemen otohiyog

rafik hi nave "Zaroki, Ciwaniya Peşin, 

Ciwani" dinivise. Her wiha behremin wl yen hi na ve 

(ku mirov dikare hi kur di wisa bej e) "Bahoz", "Di 

Suhayen Siwari" , ''SibehaAxayeki" ji di ve pevajoya 

jiyana wl de xwe gihandin xwendevanan. 

Berhema mezin : "Şer ft Aşti" 

Niviskar Leo Tolstoy di 34 saliya xwe, 1862'yan 

de dizewice. Li keleka çiftlika wan, çiflikek heye u 
keçek xwediye çiflike bi nave Sofya Andeyevna Bers 

heye. O bi ve re dizewice, 13 caran dibe bav. Beşik 
çiroka nivisandina xwe ji didomine. Di ve serdeme 

de "Kazaki", "Çiroken Sivastopol" u berhema xwe ya 

qirase. klasika navdar ku pe nave wi li seransare 

dinyaye helav dibe; "Şer ı1 Aşti" dinivise. 

Li gor hinan di sala 1865'an de "Şer ii Aştı" dini-
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v'ise. le bi gişti te qebıilkirin ku di salendi navbera 

l863-69'an de li ser "Şer u Aşti~ dixehite. dinivise 

u peşkeş dike. 
"Şer ı1 Aşti" weki destaneke ye. bi ve destanbuna 

xwe di nav klasiken dinyaye de ji xwe re ciheke gi

ring, ciheke qedirgiran dibine. Di nav "Şer u Aş tt" 
de li d or SOO karakteri hene u her karakter xwedi 

taybetiyen cihe ye. Ü di hernan deme de ew weki bel

geyeke dirold ya dema xwe ji te hesibandin. Ev ber-

hema Tolstoy "Şer u Aşti (Bi rusi: Rusça: ____ , 

Voyna i mir)" di sala l968'an de ji aliye derhener 

Sergey Bondarçuk ve ha te kişanelin u di nav f'ılmen 

navdar de cihe xwe girt. 

Evin: Anna Karanina 

Dfıre Tolstoy dest diaveje berheme
ke din; "Anna Karenina". "Anna Kare

nina .. ku yek ji herhemen wi yen na v

dar u heja ye. di sala l873- 77'an de 

temamdibe. Ewdi "Anna Karenina" de 

eşqe. malhate, mirovan digire her le

pirsine, dikeve nava dinyaya kUra mi

rov, mirov dixwe nava qayişkeşaneke. 

"Anna Karenina" tene weki roman 

namine. Ew dibe f'ılm. Derhener Cle

ranse Brow hi produktoriya Amerika di 

sala l935'an de wedike Iılm, di 

1948'an de Julien Duviver bi produk

toriya İngilizan 1948'an de fllmek din 

li ser dikişin e. H eri dawl ji di sala 

1997'an de derhener Bemard Rose li 
ser~ Anna Karanina'' Iılmeki nu dikişine. O "Anna 

Karanina" ne tene f'ılm, dibe listika şanoye ji. Listika 

ku li cihane bi zimane ingilizi hate listin, niha li Tir

kiyeye ji bi tirkiji aliye Kenter Tiyatrosu ve te listin. 

Bi d ere re dikeve nav qayişkeşane 

Tevliheviyen dinava jiyana Tolstoy bi destpeka 

salen l880'e de dest pe dikin. Pişti 1880'e fikra be

mirini ya xiristiyanan, desthilatdariya Deren Orto 

doks hi paş ve daveje, li gor xwe anarşizmeke xiristi

yani derdixe hole u di ve deme de hin herhemen bi 

nave "Rexneya Teolojiya Dogmatik", "Hikumdariya 

X wed e di na va me de ye". "W e çaxe em çi h iki n?" di

nivise. Tolstoy di van herhernan de ji aliye xwe ye 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



edebi wedetir. fikrcn xwe line ziman. Ü li ser van ye
kan di sala 1901'e de ew ji aliye dere ve te afarozki
rin; di ve serdeme de berhemen wekl "Mirina ivan 
İlyiç". ''Kreutzcr Sonat". "lleci Murat''. ··vejtn" di 
nivise ku .. Vejin" ji disa di nav yek ji herhemen wi 
yen serketide cih digirc. 

Di hernan salan de ji her fik.ren wi di nav wi u 
malhata wi de ji xirecır dest pe d ike. le di hernan de
me de zedetir li Rusyayete nasin. Di Te serma" eıa 
19lO'an de tevi keça xwe ya biçılk ıl dixtore :ırwe mal 
hata xwe terk d ike ü dikeve rc.le çend roj paşe (li gor 
hinan 1 o·e sermawe7.e) li stasyona trene yaAstapovo 
ji her nexweşiya zattıreye jiyana xwe ji dest di de. 

Ü di niha Tolstoy di kurdi de ye 

Pışti emrekj \\· ısa, jiyaneke wisa tevlihevü pişti 
ew qas herhernan ew li seranseı-e cihane J itc nasin. 
Berhemcn wi ji bo gele k zımanan tene wergcrandin 
ü ni ha ev werger dıbc para kureli ji. Edi 1.-urd je de 
Tolstoy bi 7.imane X'\\oe bixwtnin. 

Pinuka k.-u bi nave .. \Vateya Jiyane- ji ali) e Hivda 
İletişim ve hatiye çapkirin ji aliye .\furat Pola ve ha
tiye wergerandin. Di pirtüke de li ser jiyane çirok 
hatine bi cihkirin. Di çirokan de zedetir mirov diki
şine nav jiyana dirust. jiyana insani ü di hinan de ji 
bere mirov d ide Xwcdc. Çiroken ku li ser kede ne ji 
temeke :xweş peşleı;;i x'Yrendevan dilin. 

Dı '\Vateya Jiyane" de 12 çiroken cih digirin u 
pirtük weki 104 rüpel hatiye çapkirin. ~ 

ccmilo@diyarname.rom 
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Tarlabaşı diye bir yer. • • 

BAHAR ŞAHIN 
~---------------

Bilgi Üniversitesi Göç 

Araştırmaları ve Uygulama 
Merkezi Kasım 2005- Haziran 
2006 tarihleri arasında. bölge
de kurulacak Toplum Merkezi 
için koşul ve ihtiyaçların belir
lenmesi amacıyla . Tariaba 
şı'nın altı malıillesinde geniş 
kapsamlı bir alan araştırması 
gerçekleştirdi. Tarlabaşı. Tar
labaşılı gençlerden birının ifa
desiyle, ··medeniyete ISO metre 
uzakta bir yer". Hayatın, bal
kondan halkona serili renkli 
çamaşırların eglenceli dünyası 
illüzyonundan ibaret olmadığı 
ve dahi "Çingene çalar. Kürt oy· 
nar~ sempatikliginde akmadı
ğı. son dönemde kentsel dönü
şüm (veya ~ rantsal bölüşüm-) proJeleriyle birlikte 

arulırken. gayrı meşruluguna, çarpıklığına. marji 

nalliğine yapılan vurguları daha sık duyar oldugu
muz. Taksim'in yam başında bir dünya. 

Toplum Merkezı'nin açılışı geçtigirniz yaz yapıldı. 

Merkez'de, alan araştırmasında elde edilen bulgular 
doğrultusunda, yoksullııkla mücadele amacıyla istih
dama ilişkin kurslar: bölgede yaşayan farklı etnik ve 
toplumsal grupların "kaynaşması~ amaçlı etkinlik
ler: kentsel şiddeti doguran nedenleri azaltmaya dö ~ 

nük mücadele; ö1ellikle kadın. çocuk ve gençleri gö
zeten sosyal faaliyetler. saglık, hukuk ve psikolojik 

damsmanlık hizmetleri büyük kısmı gönüllü hizmet 
veren kişilerce sürdürülmekte. 

Merkezin çalışmala rı ayrı bir yazının konusu. Be 

nim niyetim daha çok araştırma süresince. ''A,fedeni
yeıe ISO metre uzaktaki" bu dünyada nelerle karşılaş

tıgımı:ıı, ahenk içinde olmadığı kesin olan renga 
renklige hakılırken görmezden gelinen kareler in ne

ler olduğunu paylaşmak ... 

Yoksulluk, etnik kimlik ve 'tehlike li sınıflar' ! 

Tarlabaşı. dışarıdan bakıldıgtnda. "marjinal" bir 
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yer, ''toplumsal olarak hor görülen 
sosyal faaliyetlenn. her tarla ille
gal faali;-eıtn. suçun. koku.şmuş 

lugım ~·e anti -ras_r-onelliğin" m er 
kezı. .. Mekanın tüm hileşenleri 
ve dinamikleriyle absürdlüğU 
yeniden ürettiği, "siyah'' bir yer. 
Dışarıdaki göz için, toplumun 
tüm en alttakilerinin. modem 
paryalarının , "esrnerlennın w bu 
luştı.ıgu bir imkansızlık: Kürt

Çingene/ Roman - Afrikalı 

Iraklı- Travesti- fark etmiyor. 
Komple siyah! .. 

Elbette kent, sadece mekan
dan ibaret bir bütün değil. kent 
bir toplumsal pratik. Tarlaba
şı 'nın yaftalanması. toplumsal 

--u pratikler :sonucunda ideolojik 
olarak gelışe n bir süreç ve sonuçlarla nedenlerıo bir 
birini yenıden üretmesi sonsuz bir boyut kaıanıyor. 
Tarlabaşı'nın etiketi, (""Bize karşı onyargılan var''. 
''bizden tedirgin oluyorlar··. "orada aile yaşar mı diyor-

' lar": "orada gapı meşru var. tral'estiler oturuyor. upış
turucu satılıyor. fuhuş yapılıyor, orada çoluk çocuk yetiş
tirilir mi diyorlar": "taksi sokağa girme_,ye korkuxor": 
"aşagılıyorlar bizi. küçumsilyorlar. hor görüyorlar. arp
lıy-orlar"), buraya göç edenlerin yoksulluğunu boyut 
landırırken. göç edilen yerin de yoksullaşmasına ne 
den oluyor. Tarlabaşı'nda yoksulluk, travma ve dış
lanma, ş ı ddet ve illegaliteyi besliyor. Kent ve toplum 
sal pratikJer. .. tehlikeli sm iflar" kategorilerinin oluşu

muna katkıda bulunurken. toplumsal bir damga ola 
rak etnik kim lık. tehlikeli sınıflar kimliğiyle birleşi

yor. 

Kim 'biz d eıı ' d a h a 'Riyah'?! 

Aynı ıamanda Tarlabaşı'nda, yanı içerıde herkes 
kendinden daha ··siyah'' olanı buJup yaftalıyor. her 

kes başka bir grubu daha "aşagı" olmakla degerlendi
riyor. herkes kendi ötekisini bulurken, siyahın ton~ 

ları o l uşuyor. Romanlar Kürtlerden. Kürtler Roman-
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lardan, her ikisi Afrikalı ve Iraklılardan, Lümü Tra
vestilerden haz etmiyor. Her bir grup için Tarlaba
şı'ndaki tüm" gayn meşru "nun müsebbibi bir diğeri. 
Çünkü göç sadece basitçe bir yer değiştirme eylemi 
değil, yeni mekanlarda, kendinden farklı insanlara 
ve yaşam biçimlerine degdığin. kimlikle dogrudan 
alakah bir süreç, kimligin farkına vardıgın, başka 
kimliklerle karşılaştıgın, onlara ve kendine dair algı
larımn ve kurgularının geliştiği bir baglam. Bu deg
me çogu zaman sürtünme. ya da sürtüşme biçimini 
alabiliyor. Zorunlu göç bağlamında kimlikle ilgili 
karşılıklı deneyimler iyice karmaşıklaşıyor. Agırhklı 
olarak 1990'lann ortasından itibaren zorunlu göç 
nıagdurları olarak Tarlabaşı'na yerleşen Kürtlerin 
her türlü sermayeden azade bir biçimde yeni yerle 
şimiere ulaşma macerasında, köksüzlük, komşusuz
luk. evsizlik. dilsi7.lik, güvensizlik, yoksulluk bir ara
ya gelmiş. böylece göçmen J...'imligi. yeni toplumsal
lıklarda çok boyutlu dezavantajları olan kimliklere ve 
sımflara dönüşilrken, etnik kimlik de bir statü gös
tergesine dönüşmüş. 

Tarlabaşı'nda yoksulluk aslında herkesin, tüm 
sokak ve kaldırımların. camekan ve halkonların pay
laştıgı bir şey. Objektif koşullara bakıldıgında, Tarla
başı'ndaki gruplar sınıfsal özellikler bakımından 
birbirine yakınlık gösterse de, dahil etme ve dışlama 
pratiklerinin farkh düzeyde kimlik etiketlenmeleri
ne neden oldugunu. statü anlamında ciddi farklılık
ların oluştugunu görmek mumkün. 

Kürtler için. Tarlabaşı, "insan" olanm yaşayama
yacagı bir yer. Kürtlerin burada yaşamaya hapsedil
miş olmasının nedem. "devletın Karıleri sevm iyor" ol
ması; 'jo hırsızol.yadağaçık" demesi. Tarlabaşı'nda 
yaşamak. Kürtler için Kürt olmanın cezası olarak al
gılamyor. Çünkü, yaşadıklan yoksulluk ve mülksüz
lugun yanında polis ve mahalle sakinlerinin kendile
rini orada istemedigini her gün yeniden duyumsu 
yorlar. 

Ah şu K ürtler! 

Romanlar için. Tarlabaşı'nda yaşamak. muhtar
lardan birinin ifadesiyle ''kendi son.mlannı berabeıin 

de getiren" KU rtlerin gelişiyle birlikte bir soruna dö
nüşmüş. Kürtler gelmeden önce evlerinin önünde 
sabahlara kadar oturabildiklerini. çoluk çocuk eğle
nebildiklerini söyleyen Romanlar. artık sokağa çıka
maz olduklarını anlatıyorlar. Tarlabaşı'nın Kürtler
öncesi dönemi. adeta. mitleştiriliyor. Tarlabaşı ile 
ilişkilendirilen tUm olumsuz yakıştırmalar, Roman
lar tarafından Kürtlerle ilişkilendiriliyor. "Esmer va 
ıandaşlar~, toplumda yaygın biçimde kendileriyle öı
deşleştirilen ki mi faaliyetleri (kap kaç. hırsızlık, 

uyuşturucu, vs.) Kürtlere atfediyor, bu ··yansıtma"nın 
yanı sıra, Kürtleri guncel siyasal gelişmelere bağlı 
olarak, "bölücülük" ve "vatan hainligiyie'' suçluyor, bu 
suçlamaların nedeni olarak da Kürtlerin zaten gayrı 

meşru işlerle ugraşmalannı gösteriyor. Buna göre, 
Kürtler zaten bölücü ve hain olmaya eğilimli oldukla
n için, her türlü suçu da işleyebilirler. 

Zaman zaman Kürtlere dair dile getirilen önyargı
lar birbiriyle oldukça çelişkili olmuştur. Romanlara 
göre, Kürtlerin gayrı meşru işlerle ugraşmasının bir 
göstergesi. bir- iki kişilik hanelerın kısa süre ıçeri 
sinde büyümesi. büyüyen hanelerle beraber aslında 
harcamaların. dolayısıyla da yoksullugun artması ge 
reki.rken, Kürtlerin giderek daha da zenginleşmesi. 
kiracı oldukları evleri. hatta apartmao l arı satınalabi 

lir hale gelmesidir. Bir yandan Romanlar, Kürtlerin 
"orgı.u ilişkisı ., nedeniyle, yani doğrudan "iJrgü.tten ~ 
yardım aldıklan içın, mülkiyet sahibi alabildiklerine 
inanırken, bir taraftan da, kalabalık nüfuslar halinde 
bir arada yaşayan Kürtlerin gelirlerinin bir kısmım 
''örgüte'' verdilderini de söylemişlerdir. Bu varsayım
lar nedeniyle, Romanlar Kürtlerden alışveriş yapma 
dıklarım. gerekirse başka mahallelerdeki Kürt olma
yan bakkal- manav marketlerde daha yüksek ücret
ler ödeyerek alışveriş yapnklarını anlatmışlardır. 

ller ne kadar Romanlar, bazı Romanların da gay
rı meşru işlere bulaşmış oldugunu kabul etseler de. 
bunların köken olarak "Kürt Çingenesi" olduğunu 
belirtmişlerdir. Kürtler. toplum ve devlet için telıli 
keli unsurlar olduklarından. onlardan mümkün ol
dugunca uzak durmak gerekmektedir. Romanların 
bir diger endişesi de. ··bu gidişi e·· Tarlabaşı' nın kaçı 

nılmaz olarak ''Kurdistan··a dönüşeceğidir. 

El d e var. yo ksulluk, şidde t. . . 

Velhasıl Tarlabaşı. kentin dılini bilmeyen. kente 
mülksüzleşmiş , üretim süreçlerinden kopmuş ve 
kentin ihtiyacı olan işkollarında istihdam edilecek 
vasıflara sahip olmadan gelen ve geleneksel dayanış 
ma aglarından yoksun olan "yerinden edilmiş ınsan

lann" yaşadıkları ekonomik. kültürel ve sosyal ser
maye eksikligi nedeniyle bu alanların her birinde. 
ayrımcılıga maruz kahşiarını her an yeniden dene
yimledikleri: tüm grupların. ''medenıyetin- yanı ba
şında kıt kaynakların böh.işı.lmü mücadelesı verir
ken. kentsel yoksulluğu iliklerine kadar yaşadıkları; 
kent içi etnik ve alt sınıf gettolarının oluştugu. kayıt 
dışı ekonomi. gayrı meşru faaliyetler ve kentsel şid
detin yaygınl aştıgı. rengarenk. bir o kadar da siyah 
bir imkansızlık . .. 
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· Birçiyen Diyarhekıre 

RECEB DtLDAR 

Iro bajare min di bin berfe de ye. Sere sibe gava 

ez çfım her pencereye xenci renge sipi. hemfı ren

gan x.we dabün ali. Bayc, xiloriken berfe dimorizan 

din, vir de. we de digerand ü li taldcyan datani. 

Renge sipi paqiji ye. ereniye ü di navbera insanan 

de ala aştiye ye. Min dixv. est he ma ji bo roj ek be ji. 

bila renge sipi ser hemf.ı derd f.ı kulen bajare min 

bigre. Le ez dizanim. we berf jere derd ü belayen nü 
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çebike. Dest fı lingen ıaroken ku ji sermaye şin ü 

mor dibin wc zedet ir bileri7in. Birçiyen ku qurequ 

ra ıiken wan edi dıgihije sere dinye ye wi ali. wc te 
detir ıike .ı.."''ve bi ser hcvdc biguveşin. Her çiqas. 

dinya alem. Li qurequra zike wan hesiyabe ji. denge 

van bırçiyan tune ye. Ew bi x.we bcdeng in. Li benda 

roja tofane ne. Roja baran dest pe bike. we )1 wan 

"·ere lehiycke beserf.ıber çebıbe ku ... W e hewcedari 
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bi benden pir mezin he bin. Eger ji bo çekirina ben
dan wext mabc ... 

Ji roja ku ev bajar ava büye ıi b eta iro. ji roja ku 
lfürriyan kevir~n ji Çiyaye Qerejda.xe pekiyabün 
dan ser hevü li Giren Weran bingeha ev bajar danin 
ıi heta gihişt hikumdariya Koroara Tirkiyeye. ev ba
jar gelek rojen reş ditiye. Celek caran nexweşiyen 
bcderman do ra wan ginine u meyten wan lod bi lod 
av~tine serhev. gelek caran ralankaran eriş anine 
ser w an u he ta pıtiken di dergiışe n w an de ji qir ki 
rine. Diyarbekir ji roj en reş re ne xerib e. Kal ü pi 
ren me tim jimere qala salen xelaye kirine u xela
yan bi nav kirine: Xelaya M eziıı, Xelaya Biç ılk. .. 

İro ji li Diyarbekir hema bıbeje xelayek heye. Ji 
hinek insanan re dibe ku ev nav giran were. le rasti 
ev e. Her kes dizane ku xelke Tirkiyey~ bi temami 
çiqas feqir ü xizan e. Mehana ev feqir ü xizanan bi 
zemeke mezin w~ pişti sere sal e hibe 403 YTL. O sa
ziyen dewlete bi xwe daxuyani di din ku yeki 403YfL 
tekeve mala wi. ew birçi ye. Lewra sinore birçibüne 
li gor saziyen fermi yen dewlete 567 YfLye. İcar li 
gor lekolln~n Şarcdariya Diyarbekir: xelk~ Diyar
bekir ji tevayiya Tirkiye 40 qat zedetir di bin sino
ren birçibüne de ye .. De \\ere li mezine bixe. Ki di
be ne xelaye bila pivaneke bibeje? 

Rastili meydane ye. hewcedari ji lekol:inan ji tu
ne ye. Cava tu li Diyarbekir, li kolaneki bimeşt di 
du gavan careki de we parsekek re li te bıbire u des
te xwe ye va la tevli çaven xwe ye Javakar direji te bi
ke. Dibe k'll ev 1arokek penc sali be. dibe ku dayike k 
navsere he, dibe ku kaleki hilhilı be. Denge zengile 
deri li mala te qct nasekine; hi ne k tim bi aw ayek li 
pariyek nan digerin, ya pirekek ciwan e. mere we 
miri ye. ya pirike k hi dar e. kure w e li derve ye ne
viyen we birçi ne. Bi tena sere xwe.li kolanenji na
vende piçek bi dur meşandin werekiyeki mezin e. 
Her gav, xortekl nügihandi dikare kera xwe derxe O 
daw ü doza pereyan li te bike. Jixwe diziyen malan ü 
çente revandina ji desten jinan wekl tiştek normal 
te ditin. 

Li Diyarbekır 600 hezar insan ji dewlete qerten 
kesk girtıne. Ev jimar nive serjimariya (nifüsa) Di
yarbekir e. Wateya qena kesk ev e ku; di we malc de 

kese dixebite tune ye ü ew kes mihtac e. ~ive serji 
mariya bajareki bekar ü betal bin we rewşa wi baja
ri çawa be? Celo evinsanenbırçi dikarin weki insa
neki normal bifikirin an na? Ka we çawa bifikire? 
Dive peşi pariyeke nan texe her dile xwe. paşe bifi 
kire. İcar ki deste xwe direji wan dike bere xwe di
din w i aliye. Bayeki xurt ji ki jan ali he. li her w i ha
yi dikevin. 

Demeke guveguva baye siyaseta kurdan bı1 ü ji 
her ku ev siyaset dijberi rejima wan birçi dihişt bü. 
ew tevde li wir bün. Di rakirina cenazeya Vedat Ay 
din de girseya herbiçav ew bün. Pişti ku ev siyaset li 
şaredariyan bu 1qtidar u burokrat. seroken şareda
riyan u mutehiten nezi wan edi bi 100 hezar dala
ran peyivin ü gava bi cipen modelen dawi di her w an 
re derhas bün ü di 7.ivistanan de çamüre pekandin 
ser wan, di havinan de tozebi ser wan xistin. gotin: 
''V ana xwina zaroken me vedixwin" u ji wcın vekişi 
yan. Pişti ku siyaset bü ciye kurtelxwaran heviya 
wan şikest. 

Bilyeren ku di adara 2006'an de hArnede bObO.n 
gelek balkeş bün. Peşi büyer wekl tiştek siyasi dest 
pe kir. Le paşe ji bin kontrola siyasiyan derket. Xort 
iı zaroken birçi derfet bi dest xistin ku hersa xwe ya 
li hemher re jima ku w an bir çi diliele bi din der. Eri 
şi dikan u ınexazayan kirin, erişt texsiyan kirin. ne 
razibüna xwe li hemher en bi hebün nişan dan. 

Minakek din a balkeş heye. Midüreki emnıyeti 
hebü ku li Diyarbekir bübü weki efsane ü gava mir 
bi deh hezaran insana n şina wi girtin. Sebeb ew bü 
ku; weı..1e şive, zaroken li kuçeyan berhev dikır ı1 
wan dibir kurtelen ji her polisandima dida wan. an 
diçü li qehwexaneyek rüdinişt bi kalen ku tehma 
goşt ji bir kiribO.n re sohbet di kir ü li dora agire ko 
mirc, şişiken kezeba sor ikrami wan dikir. Gafar 
Okan bi vi awayi bü efsane. 

Ani ha ha pirali diguvin. W e ki jan ha xurtir b ibe, 
kare deme ye. Li gelek qunciken Diyarbekir kOrik 
van li her agir runiştine u pif dikin, gelo we agire 
kljan zütir gur hibe? 

Celo we birçiyen Amede bi her kijan lehiye 
bikevin'? \hjara niviseke din e. O 
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• 
Içimizdeki gürültü 

perende atmaya başladı , eyvah! 

NALAS T.T 

Domatesi mevsiminde yemek lazım. kazanmak 

lazım! Naklen izlenen pespayelikleri süpürmek, ezi

lenlerin de gereksiz cümlelerini temızlemek lazım. 

Rüzgarın rengi yok! Kızıla ve mora kesenekadar ha

yat, sokak şürlerinin kurgusal kahramanı olmakla 

yetinmekte yarar var! 'Öteki' kalmalı! Hırsları. zaaf 

ları terbiye ederek, 'vasıfsıı eleman' olarak seslen 

meye devam etmeli. Çaresi cevabında gizli soruların 

öznesi olmalı. Çakıl taşı vermeyenleri n ha bire yolu 

na çıkmalı. Hadise derin derler, ·iyi saatte olsunlar'ın 

yalancısıyım. Dibi delik bidonu doldurmaya benzer 

biraz. Doldururken muha
fazak.a.rlaşıp yola devam et

me tehlikesi de ayan beyan 
ortada. Bulunduğun ku

rumda pozisyon alıp. kur
guyu kendine döndürmek 
de var; işin bir başka yanı! 
'Eyvalla'sı olamayanlara la
fımızyok! 

Olçeginde adam başına 
düşen şiir miktarı artsın 

diye memleketin, hesaba 

durulur yıl boyu. Küresel 
ısınmaya doğruysa kısacık 

zaman; 30 yıl sonra kurak

laşacak memlekette. metan gazının fırlaması gibi. 

fırlıyor şiddet. Artık kapı önlerinde, sıradan mahal

lelerde yaygın. "Bu bayramın yıldızı hen olacaktım" 

diyerek bakkalları öldürmekle şöhret yapacağına 

inanmış şahsiyetler burnumuzun dibinde. 

Vay bayrağa şunu dedi, diye Kürtlerin; Kuran'a 

bunu dedi diye gayrimüslimlerin; bekaret zarıylaye 

terince ilgilenemedi diye kadınların; yoksulluğuna 

hal çaresi arayacak diye emekçilerin ... aniden der

dest edilmeleri mümkün. Sinirleri bozulmuş bir 

Türkiye'nin plaza halklarına da hayrı yok, yeminle. 

12 Eylül sayesinde hasarlı bir millete kavuşmuştuk. 

Ardından yıllardır Kürtçe isyanı sanskritçe anlamaya 

direnenler sayesinde. kapı önü şiddet komşu! 

Derinleşen içsel şiddet karşısında korunaklı bir 

erdem yok hafızalarda. Soruyu sorarken kamusal ha-

62 l'İfOJ 

kıp. özel duymak yerindedir. Kamusal hayıra binaen 

yapılan işlerin. ne kadarından kamunun haberi oldu

ğu nun altını çizmek de bir o kadar faydalı. Kurum iş 

gal etmek, verimsiz yürütülen işler de günaha yazılır. 

Sorumluluğu ağırdır misal projeciliğin! Aktivistlerin 

yerini çarçabuk çalışanlar alabilir kuşkusuz. Dogura ~ 

cağı olumsuzluklardan biri de kitleden uzaklaşmadır. 

'Vasıfsız eleman· olmak her daim iyidir. Şürde de 

sosyalizmde de! Hem Kürtçe. hem Türkçe. hem esp e 

ran to! 
Mutlak doğruya gerek yok, yeterince doğru ol sak, 

yetecek. Demokratik dene~ 

~~11!1!1 tim mekanizmalarını özle

ye özleye bir hal olduk. Er

dem burada sahne alıyor 
çünkü. Değerler sistemini 
hatırlamaya şiddetle ihtiyaç 
var. Ki ideolojik mutfaklar
da halkı mikserlemeyelim. 

Kabuk baglarnış yarala
rımızın ıstırabı, kalpleri
mizde, ruhlarımııda degil 

rüzgar, boranlar yaratıyor. 
Çagının vicdanı olanlar. ol
duklarını söyleyenleredir 
lafımız. Çağın bundan ha

beri olmalı! Diyedir. Kafayı sıyırmış memleketin, 

muhaliflerine çok iş düşer. Her yanı İstiklal caddesi 

sayanlara bilhassa! 
Yerel siyasal aktörler dayanışma üzerine kariyer 

yapmış mı yapmamış mı? Mesele bu! Tül müsün, ka 

lın perde mi? Dışlanmışlar. uyuşturucu bagımlıları, 

fahişeler de dahil mi barış talebine?! Derin sularda 

boğulmak bile yeğdirkendini gerçekleştirenler için. 

"O fakir sokakların atlası"na mistik dokunuşlar de

gil.. daha az profesyonel. daha çok militan eylem re

pertuvarı gerek. Politik önermeleri sivilliğe havale 

etmeyenlerin torbasındaki sözcükleri tartmaya yet

mez 'onlann' terazileri çünkü! 
Tecrit, izolasyon, yok etmeyle gelen egemenleri 

küresel ısınmaya bırakmamak lazım. Kazanmak 

lazım! O 
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Meyman 
Cihan Roj 

Lıs 

Pirtfika Cihan Roj a bi nave 
··Meyman" ji Weşanen Lise 

derket. Pirtüka çirokan 
"Meyman·· ku bi mijaren 

xwe yen kurdewari dibin 
meymane xwendcvanen 
kurd. bi mijar u hanandina 
xwe bale dikişine. 

Fa timeya ku di dema evindariya xwe de pel li mayinc 
dike, karaktcren ku her hefte tene cem hev fı rojni
v!sken x:we ji hev re dixwinin, kaloye ku li xerlbiye bi 
keviran re diaxive. xweziya mir, karakteren ku ji nav 
çiroken derdikevin ü ew bi xwe nivisanina çiroke di
dominin t1 lcuştina jinen kurd ... ~Meyman ·· gelek 
meymanan dibew1ne. 

1 ..... - . • , ... . \ ···~<1 

KANEMiR 

Mevan im 
Xanemir 

KomMuzik 

Hunermend Xanemir ve 
care bi albuma "Mevan 
im" bü mevane muzikhe
zen kurdi. Xamenir bere 
bi nave ''Mizgin", "'Arze

ba", '"Welate Roje" se album derxistibü niha albuma 
xwe ya çaran gihand hezkiriyen x:we. 
Di albuma "Mevanim" de staren weki. "Giran W ere··, 
"Kelile (Sorani)", "Gul evlna min e", ··Qulingo ." "'Ey 
Zagros'', "Te te", ~Mevanim." , '"Hoy Dile", '"Perişan 
im" , "'Ji evlna te'' ü "Ez çfıme" cih digirin. ji wan du 
s tran gotinen we ai de Xanemir in. 

Meme do 
Zozan 

KomMuzik 

H unermend Zozan ku ev 
25 sal in di nav kar ü ha
ren muzika lcurdi de ye 
pişti demeke direj ve care 
bi albuma "Memedo" 

derket peşberi muzikhezan. 
''Beje", "Hewar e", "Hevala min", "Leylo", ''Egala 

l..iıap ııııı1ik 

Min", "'Memedo Lawo", "Digerim", "Tu ne Mir", 
··zere Mi" t1 Potpori (Bejna te, Ber bedene) stranen 
ku di albume de cih digirin in. 

Atımı Bağladım 

İğde Dalına 
Mehmet Çetin 

Agoro Kııap!ığı. 

Yazar, üçüncü baskısı yapı

lan Asmin kitabı ile birlikte 
okuyucutarla buluşan yeni 
kitabına da adını veren şi
irinde, ''Yeni bir aşka, diyara 

ya da yeni bir hayata 1 yolculuk yaptığımızı sanırız ço
ğu kez: yanılırız ama ... 1 Değil d ir çUnkü: 1 Hatırla e ği
lip önlerinde, geçilmeden o hatıralardan; 1 o kavil: o 
karar: o ikrar uğraklarından geçiJmeden, 1 kişi vara
mıyor kalbinin kıyısına ... 1 Kalhimizin ktyısındaki 
iğde dalına baglamadan o yorgun atları : Soluklandır

madan Haziran' da 1 sola n bir gülümse ile .. 1 Geçergi
bi gölgesi ipekten anıların yollan ile, 1 vardığı yerde 
ancak: İnsan, ancak orada ... ·· diye sesleniyor. 

Ona Zarf.c;ız 
Ktı!;>lar 

Göndcrin 
Ugur Koymaz 

Ki taht 

Ona Zarfsız Kuşlar 

Gönderin 

Uğur Kaymaz Kitabı 

Orhan Miroglu 

Agoro Kitaplığı 

. .. Öğretmeni Ahmet Tekin 
tereddütte kalmıştı ve öldü
rülen bu şahsın kimliği ko
nusunda. emin olmadan ke
sin bir şey söylemek istemi

yordu, daha güçlü bir ışık getirmelerini istedi yeni
den; ışığı az sonra getirdiklerinde yerde sırtüstü ya
tan ölünün yüzüne tuttular. 
"İşte bu Uğur'un yıldızı, bu da Ahmet'in," dedikleri, 
en parlak, en ışıltılı olan yıldızları belki de bir gece 
sonra gökyüzünde arayıp bulamadıklarında derin bir 
kedere kapılıyor çocuklar ve sarı sıcak gecelerde, 
başlarını koydukları yastıklan ısianıyor gözyaşlarıyla. 

Uğur artık onlar için göl..-yüzUnde dolanıp duran bir 
parıltılı yıldız gibi ... 
Etrafına saçtığı ışık, öbür yıldızları bile aydınlatan 
kocaman bir yıldız Ugur ... 

TTrOJ 63 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Revok Na.t., nazi 

64 Ttroı 

Notayek 
( Bcrepaşki) 

Bajereki 
kurdan 

Bi rOsi ere 
Ilesi~ 

ling! hes
pan 

İrade 

rıpen 

~tn~n 
Ne /.aD 

Ne gişti, 
piçek 

Navelô 
ıneran 

CGreyelô 

Amureke 
mOzike 

G~j. 
b! hi~ 
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